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 معلومات عامة

 من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق. 21 من هذه الوثيقة هو تقدمي معلومات ملساعدة األطراف يف تقدمي تقاريرها مبوجب املادة الغرض

 االلتزام بتقدمي التقارير

فإنه يتعني على كل طرف يف االتفاقية أن يقدم تقاريره إىل مؤمتر األطراف عن التدابري اليت اختذها لتنفيذ أحكام االتفاقية  21 عمالً ابملادة
 وعن مدى فعالية تلك التدابري وعن التحدايت احملتملة اليت قد تواجهه يف حتقيق أهداف االتفاقية.

 االستمارة، على بتوقيت ومنوذج اإلبالغ لألطرافاملتعلق  1/8-م وجب مقرره امب (2017)وقد وافق مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول 
وتقريراً كل سنتني فيما يتعلق  ةالكامل االستمارةعلى كل طرف أن يقدم تقريراً كل أربع سنوات ابستخدام يتعني لإلبالغ وقرر أنه  ةالكامل

 .ةالكامل مارةاالستابألسئلة األربعة اليت وضعت جبوارها عالمة النجمة يف 

 وحدد مؤمتر األطراف التوقيت التايل خبصوص التقرير الوجيز والكامل:

 2019 كانون األول/ديسمرب  31املوعد النهائي لتقدمي التقرير الوجيز األول لفرتة السنتني:  •

 2021 كانون األول/ديسمرب  31 املوعد النهائي لتقدمي التقرير الكامل األول: •

 األسئلةوملساعدة األطراف يف إعداد املعلومات واملدخالت للتقرير الوجيز األول لفرتة السنتني حتدد هذه الوثيقة األسئلة املتكررة بشأن 
 .2019 كانون األول/ديسمرب  31 األربعة املقرر تقدميها حبلول

 أداة اإلبالغ

مؤمتر األطراف، وهي  ا وافق عليهيتاإلبالغ ال استمارةوين. وتتبع األداة ُتدعى األطراف إىل تقدمي التقارير عن طريق أداة استبيان إلكرت 
 متاحة ابللغات الرمسية الست لألمم املتحدة. وقد تسلم مركز التنسيق الوطين لكل طرف بياانت تسجيل الدخول الالزمة لتقدمي التقرير.

وإذا مل يتسلم مركز التنسيق الوطين يف بلدك هذه البياانت، أو إذا كانت حكومتك ال تعرف اجلهة اليت أرسلت إليها البياانت، يرجى 
 .MEA-MinamataSecretariat@un.orgإرسال تنبيه فورا عرب الربيد اإللكرتوين 

كمال عملية اإلبالغ، يرجى زايرة موقعنا الشبكي وفيما خيص مجيع املعلومات املرافقة الالزمة ملساعدة حكومتك على است
http://www.mercuryconvention.org  حتت عنوان البلدان/اإلبالغ أو االتصال املباشر  ابملوقعhttp://bit.ly/minamata-reporting  وهنا

هات املعتمدة يف االجتماع األول ملؤمتر والتوجي االستماراتجبميع لغات األمم املتحدة، وكذلك  ةاإلبالغ الكامل استمارةميكنك تنزيل 
 األطراف

 MEA-MinamataSecretariat@un.orgوإذا كانت لديك أي استفسارات، يرجى االتصال بنا عرب الربيد اإللكرتوين 

 2019 تشرين الثاين/نوفمرب 19 أمانة اتفاقية ميناماات،
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 مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه :3املادة 

 .(3هل لدى الطرف أي مناجم أساسية كانت تعمل داخل أراضيه يف اتريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية ابلنسبة للطرف؟ )الفقرة  -1

 نعم 

 ال 

 يف حالة اإلجابة بنعم، يُرجى ذكر

c) *  ًجمموع الكمية اليت جرى استخراجها ________ طن مرتي سنواي 

 
 

 

 مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه 3املادة 

 .للزئبق الذي مل يكن جيري على أراضيه وقت دخول االتفاقية حيز النفاذ ابلنسبة له األويل ال يسمح أي طرف ابلتعدين .3الفقرة 
 

 

 

 ما هو التعدين األويل للزئبق؟ -1

 ‘.‘التعدين الذي تكون املادة الرئيسية املقصودة فيه هي الزئبق’’من االتفاقية التعدين األويل للزئبق أبنه  ‘1’ 2تعرف املادة 
 

 ما هو تعريف الزئبق ومركبات الزئبق؟ -2

 املستخلصات الكيميائيةالرقم يف سجل دائرة  ،Hg (0)(تعرف أبهنا عنصر الزئبق النقي ‘‘ زئبق’’ألغراض اتفاقية ميناماات فإن كلمة 
الزئبق مع مواد أخرى، مبا يف ذلك سبائك  مزائجعلى حنو يشمل ‘‘ الزئبق’’، يعرف 3. إضافًة إىل ذلك فإنه ألغراض املادة (6-97-7439

ات الزئبق وذرة أبهنا أي مادة تتألف من ذر ‘‘ مركبات الزئبق’’يف املائة من وزهنا. وتعرف  95 الزئبق اليت ال يقل تركيز الزئبق فيها عن
 3 واحدة أو أكثر من ذرات العناصر الكيميائية األخرى اليت ال ميكن فصلها إىل مكوانت خمتلفة إال بتفاعالت كيميائية. وتعرف املادة

(، وأكسيد ابسم الكالوميل املعروف أيضاً )( 1) مركبات الزئبق تعريفاً أضيق نطاقاً، وألغراض هذه املادة، فإهنا تقتصر على كلوريد الزئبق
تشمل  ، والُزْنجُفجر، وكربيتيد الزئبق )يرجى الرجوع إىل اجلدول أدانه(. وال(2)، ونيرتات الزئبق (2)، وكربيتات الزئبق (2) الزئبق
الكميات النزرة من ’’، أو ‘‘كميات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت ستستخدم يف البحوث على نطاق خمتربي أو كنموذج مرجعي’’املادة 

نتجات زئبق أو مركبات الزئبق املوجودة يف الطبيعة يف املنتجات الداخلة يف تركيب منتجات من قبيل املعادن غري الزئبقية، أو الركاز، أو املال
تجات املن’’أو  “املعدنية، مبا يف ذلك الفحم، أو املنتجات املشتقة من هذه املواد، والكميات النزرة غري املقصودة يف املنتجات الكيميائية

 .‘‘الزئبقاملضاف إليها 

 األسئلة املتكررة
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 ما هي املعلومات اليت ينتظر من الطرف  أن يقدمها يف السنة، وما هي املعلومات اليت ينتظر من الطرف أن يقدمها يف حال -3
 لكامل السنة غري متاحة كانت البياانت

، حسب موعد دخول االتفاقية حيز النفاذ 2019و 2018و 2017 الكمية اإلمجالية املعدنة لألعواميتعني على األطراف أن تبني 
 ابلنسبة لذلك الطرف. وإذا مل تتوفر بياانت لكامل السنة فإن األطراف مدعوة إىل تقدمي إيضاح يف اجلزء اخلاص ابلتعليقات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

الرقم يف سجل دائرة  األمساء األخرى الصيغة الكيميائية االسم
 املستخلصات الكيميائية

 (1)كلوريد الزئبق 
Hg2Cl2 كلوريد الزئبقوز، الكالوميل 

10112-91-1 

 

 (2)أكسيد الزئبق 
HgO أكسيد الزئبقيك أو فقط أكسيد الزئبق 

21908-53-2 

 

 (2)كربيتات الزئبق 
HgSO4  كربيتات الزئبقيك(2)كربيتات الزئبق ، 

7783-35-9 

 

 (2)نيرتات الزئبق 
Hg(NO3)2 ثنائي نرتات الزئبق، نرتات الزئبقيك 

10045-94-0, 7783-34-8 

 كربيتيد الزئبق
HgS كربيتيد الزئبق، كربيتيد الزئبق كربيتيد الزئبقيك ،

 ، الزْنفر، الفرمليون(2)

1344-48-5 

 

  هل تعلم؟

، فإن الزئبق يستخرج يف (2017)إىل تقرير برانمج األمم املتحدة للبيئة عن إمدادات الزئبق العاملية والتجارة فيه والطلب عليه  استناداً  •
 الصني، واملكسيك، وإندونيسيا، ومجهورية قريغيزستان.

 وقد أدرج موقعان من مواقع استخراج الزئبق يف قائمة اليونسكو للرتاث. •

 هو موقع مشرتك من مواقع الرتاث العاملي لليونسكو يف ‘‘ااملدين وادرجي’’موقع 

 املدين، كاستيل المانشا، إسبانيا، وادرجيا، سلوفينيا.

 وكان منجم ادرجيا للزئبق أحد أفضل املناجم من انحية املعدات التقنية  •

 يف أورواب قبل احلرب العاملية األوىل. 

 لكن بعض ممراته ومرافقه  1995 وأغلق املنجم يف عام

 ظلت مفتوحة للسياح. 

 سنة من التعدين، وأتمني 500 واليوم تتمثل املهمة الرئيسية للشركة يف إدارة تبعات
 املمرات الرأسية ورصد التلوث احملتمل للبيئة

 
 ة حبزم خشبيةغالبية األنفاق يف املنجم مدعم

 منجم ادرجيا للزئبق©         
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 مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه :3املادة 

طناً مرتايً ومصادر  50 هل سعى الطرف إىل حتديد ما يقع على أراضيه من املخزوانت املنفردة من الزئبق أو مركباته اليت تتجاوز -3
 .(5أطنان مرتية يف السنة؟ )الفقرة  10 إمدادات الزئبق اليت تولد خمزوانت تزيد عن

 نعم 

 ال 

 أعاله: 3 إذا أجاب الطرف بنعم على السؤال *  )أ

يرجى إرفاق نتائج تلك املساعي أو اإلشارة إىل املوقع الذي تتاح فيه على شبكة اإلنرتنت، ما مل تكن املعلومات  ‘1’
 قد ظلت دون تغيري من دورة إبالغ سابقة.

حالة توفرها، على سبيل املثال فيما يتعلق معلومات تكميلية: يرجى تقدمي أي معلومات تتعلق بذلك يف  ‘2’
 ابستخدام الزئبق من تلك املخزوانت واملصادر أو التخلص منه.

 

 

 مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه 3 املادة

 يقوم كل طرف: .5 الفقرة

طنًا مرتاًي وكذلك  50 لتحديد ما يقع على أراضيه من املخزوانت املنفردة من الزئبق أو مركباته اليت تتجاوز يابلسع )أ(
 أطنان مرتية يف السنة؛ 10 مصادر إمدادات الزئبق اليت تولد خمزوانت تزيد عن

مرافق إنتاج الكلور والقلوايت، التخلُّص يتخذ تدابري تكُفل، إذا ما قرَّر الطرف توافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل  )ب(
ابستخدام  11 من املادة )أ( 3 من هذا الزئبق وفقًا للمبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئيًا املشار إليها يف الفقرة

 عمليات ال تؤّدي إىل اسرتداد أو إعادة تدوير أو استخالص أو االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة.

 

 توجيهات مؤمتر األطراف املتاحة

 (2017) بشأن التوجيهات املتعلقة مبصادر إمدادات ابلزئبق والتجارة فيه، اعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول 1/2-يف املقرر ا م
لزئبق اليت تولد خمزوانت طنًا مرتاًي ومصادر إمدادات اب 50 التوجيهات املتعلقة بتحديد فرادى خمزوانت الزئبق أو مركباته اليت تزيد عن

 أطنان مرتية يف السنة. 10 تزيد عن
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 ماذا لو كانت املخزوانت الفردية موجودة يف مواقع خمتلفة؟ -1

طنًا مرتاًي فإن املخزون الفردي  50 من التوجيهات فيما يتعلق ابملخزوانت الفردية للزئبق أو مركباته اليت تزيد عن 7كما ورد يف الفقرة 
أهنا  من الزئبق ومركباته ميكن اعتباره الكمية اإلمجالية اخلاضعة لسيطرة أحد األطراف. ويَعترب الكياُن الذي خيزن الزئبق يف مواقع خمتلفة

طناً  50 انً منفرداً. وإذا كان لدى كيان مرفقان أو أكثر يف أراضيه وكانت الكمية الكلية من خمزوانت الزئبق فيها يفوقمتثل جمتمعة خمزو 
 مرتايً فإنه يتعني إدراج هذا املخزون يف التقرير.

 ما هي األمثلة على الكياانت أو املرافق اليت ميكن أن متتلك خمزوانت فردية؟ -2

من التوجيهات فإنه عند حتديد مستوايت خمزوانت الزئبق يف وقت ما، سوف تعتمد اإلجراءات األولية على حتديد  9 الفقرةكما ذكر يف 
 الكياانت اليت قد تقوم بتخزين الزئبق أو استخدامه، واملرافق ذات الصلة بذلك. وقد تشمل هذه الكياانت واملرافق ما يلي:

بق ومركبات الزئبق، بوسائل منها الصادرات والواردات، والذين يكون ُُتار الزئبق الذين يشرتون ويبيعون الزئ )أ(
 لديهم كميات متفاوتة جاهزة ومتاحة يف أي وقت؛

مناجم الزئبق األساسية، اليت قد تكون لديها خمزوانت زئبق ينتظر البيع، ومن مث تكون لديها كميات كبرية ُمتاحة  )ب(
 يف أوقات معينة تبعاً حلالة الطلب؛

اليت تُنتج الزئبق أو مركبات الزئبق مبا يف ذلك مرافق معاجلة  -إعادة التدوير مثاًل  -رافق أو األنشطة األخرى امل )ج(
نفاايت الزئبق، اليت قد تكون لديها أيضاً خمزوانت كبرية ُمتاحة، وذلك اعتماداً على الطلب الكلي على الزئبق، 

 قرار هنائي مبا إذا كان سُيوجه للتخلص منه؛أو ما إذا كان الزئبق فيها حمجوزاً ريثما يصدر 

احلكومات الوطنية، اليت قد تكون لديها خمزوانت من الزئبق متاحة وجاهزة انُتة عن مصادرة الزئبق، ومن  )د(
 االستخدامات الـمـُرخص هبا، مثل التخزين العسكري؛

ستخدم عمليات يستخدم فيها الزئبق أو مركبات مرافق إنتاج املنتجات الـمـُضاف إليها الزئبق أو املرافق اليت ت )هـ(
 الزئبق، واليت قد حتتفظ أيضاً مبخزوانت كبرية من الزئبق رهناً بسلسلة اإلمدادات والطلب اجلاري.

 طناً مرتايً؟ 50كيف ميكن حتديد خمزوانت الزئبق ومركباته اليت تتجاوز  -3

اعد يف حتديد ما إذا كان لدى الطرف خمزوانت من الزئبق أو مركباته تزيد من التوجيهات أسئلة إرشادية ميكن أن تس 16 تقدم الفقرة
 طناً مرتايً. 50عن 

 أطنان مرتية سنوايً؟ 10 كيف ميكن حتديد مصادر اإلمداد ابلزئبق اليت تتولد عنها خمزوانت تزيد على -4

أطنان  10 تتولد عنها خمزوانت يتجاوز وزهنا اإلمجايلهناك عدد من املصادر احملتملة إلمدادات الزئبق داخل أراضي طرف ما ميكن أن 
من التوجيهات. وال تشمل  16 وتقرتح األسئلة اإلرشادية للتحديد يف األجزاء )ج( و)د( و)ه( يف الفقرة .3مرتية سنوايً مبوجب املادة 

 خل أراضي الطرف.املصادر واردات الزئبق أو مركبات الزئبق، حيث أن مثل هذه الواردات ليست مصادر واقعة دا

 األسئلة املتكررة
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 هل تعلم؟

ُُيتفظ بكميات أقل من الزئبق يف املخازن ابملستشفيات، واملدارس، واجلامعات، واملختربات البحثية، ومرافق الصيانة،  •
 وعيادات األسنان.

( فإن مصادر 2017)وفقًا لتقرير برانمج األمم املتحدة للبيئة عن إمدادات الزئبق العاملية والتجارة فيه والطلب عليه  •
تشمل الزئبق املنتج عرضيًا من ركاز املعادن غري احلديدية،  2015إمدادات الزئبق خبالف التعدين األويل للزئبق لعام 

 طناً(. 1040طناً(، وإعادة التدوير  370طناً(، والزئبق املخلف من إنتاج الكلور والقلوايت  440والنفط والغاز 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 مداد ابلزئبق والتجارة فيهمصادر اإل 3املادة 

، ومبا يف ذلك أي شهادات مطلوبة من 3 هل حصل الطرف على املوافقة أو اعتمد على إخطار عام ابملوافقة، وفقًا للمادة * -5
 .(7 ، الفقرة6 املستوردين غري األطراف، من أجل تصدير الزئبق من أراضي الطرف يف الفرتة املشمولة ابلتقرير )الفقرة

 نعم، صادرات لألطراف 

 نعم، صادرات لغري األطراف 

 ال 

 يف حالة اإلجابة بنعم،

 وقد قدم الطرف إىل األمانة نسخاً من استمارات املوافقة إىل األمانة، فليست هناك حاجة إىل معلومات إضافية. (أ

 

 إذا مل يسبق للطرف تقدمي هذه النسخ، فهو يوصى ابلقيام بذلك.

 

من  6 احلاالت، يرجى تقدمي معلومات مناسبة أخرى تبني استيفاء الشروط ذات الصلة الواردة يف الفقرةويف غري ذلك من 
 .3املادة 

 

 معلومات تكميلية: يرجى تقدمي معلومات عن استخدام الزئبق املصدَّر.

 

توفرت املعلومات، إىل الكمية ، يرجى اإلشارة، إذا 3 من املادة 7 إذا كانت الصادرات تستند إىل إخطار عام وفقاً للفقرة (ب
 أي أحكام أو شروط معنية ابملوضوع ترد يف اإلخطار العام وتتعلق ابالستخدام. اإلمجالية املصدَّرة وإىل

 



 2019 -إلبالغ عنها اليت يتعني اعلومات امل

 

7 | P a g e  
 

 

 

 مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه 3املادة 

 ال يسمح أي طرف بتصدير الزئبق إالّ: -6 الفقرة

ر مبوافقته اخلطّية، وليس ألي غرض سوى:أ( إىل طرف زوَّد الطرف   املـُصَدِّّ

 ؛استخدام مسموح به للطرف املستورد مبوجب هذه االتفاقية ‘1’

 ؛10 لغرض التخزين املؤقت السليم بيئياً على النحو املبنيَّ يف املادة 2’

ر مبوافقته اخلطّية، مبا فيها شهادة تثبت أن:  ب( إىل غري طرف زوَّد الطرف املـُصَدِّّ

 ؛ و11و 10املادتني لدى غري الطرف التدابري اليت تكفل محاية صحة اإلنسان والبيئة وتضمن امتثاله ألحكام  ‘1’

استخدام هذا الزئبق يقتصر فقط على االستخدام املسموح به لطرف مبوجب هذه االتفاقية أو لغرض التخزين املؤقت  ‘2’
 .10 املادةالسليم بيئياً على النحو املـُبني يف 

ر أن يعتمد على إخطار عام مقدَّم إىل األمانة من الطرف املستورد أو من الدولة غري الطرف ابعتبار ذلك  جيوز -7 الفقرة للطرف املـُصَدِّّ
د هذا اإلخطار العام أية شروط وأحكام تقدَّم مبوجبها موافقة املستورد  .6املوافقة اخلطّية املطلوبة مبقتضى الفقرة  الطرف أو غري الطرف. وُُيدِّّ

 وجيوز للطرف أو غري الطرف إلغاء اإلخطار يف أي وقت. وحتتفظ األمانة بسجل عام لكل هذه اإلخطارات.

 

 توجيهات مؤمتر األطراف املتاحة

ابلزئبق والتجارة بشأن التوجيهات املتعلقة مبصادر اإلمداد  1/2-مبوجب املقرر ا م (2017) اعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول
 فيه، االستمارات األربعة التالية:

 استمارة لتقدمي موافقة خطية من طرف من أجل استرياد الزئبق االستمارة ألف:

 استمارة لتقدمي موافقة خطية من غري طرف من أجل استرياد الزئبق االستمارة ابء:

وتستخدم  -ن مصدر الزئبق الذي سيتم تصديره إىل طرف استمارة من أجل تقدمي شهادة من غري األطراف بشأاالستمارة جيم: 
 ابالقرتان مع االستمارة ألف واالستمارة دال، عند الطلب

 استمارة اإلخطار العام للموافقة على استرياد الزئبق االستمارة دال:

 ابلزئبق والتجارة فيه، اعتمد مؤمتر األطراف أيضاً بشأن التوجيهات املتعلقة مبصادر اإلمداد  1/2-عالوًة على ذلك فإنه يف املقرر ا م
بشأن مصادر اإلمداد  3 املتعلقة ابلتجارة يف الزئبق واالستمارات املتعلقة ابملادة 3 توجيهات بشأن ملء االستمارات املطلوبة مبوجب املادة

 .ابلزئبق والتجارة فيه
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 ؟على هذا السؤالما هو مصدر املعلومات للرد  -1

إىل األطراف عدم السماح بتصدير الزئبق، إال يف احلاالت اليت يكون فيها الطرف املصدر قد حصل على موافقة خطية  3 تطلب املادة
من الطرف املستورد أو غري الطرف املستورد، على أن يقتصر ذلك على االستخدام املسموح به مبوجب االتفاقية. اعتمد مؤمتر األطراف 

بشأن التوجيهات املتعلقة مبصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه، أربعة استمارات  1/2-مبوجب املقرر ا م (2017) اجتماعه األول يف
توجيهات بشأن االستمارات. وتشمل استمارات  على النحو الوارد أعاله للحصول على موافقة خطية لتصدير الزئبق. واعتمد املؤمتر أيضاً 

 سترياد قسماً يطلب حتديد الطرف أو غري الطرف املستورد لالستخدام املزمع للزئبق املستورد.املوافقة على اال

 

 ما هي استخدامات الزئبق املسموح هبا يف إطار اتفاقية ميناماات؟ -2

االستخدام املسموح ’’ )ك( 2 ال ميكن ألي طرف استرياد الزئبق إال لغرض استخدامه بطريقة مسموح هبا يف إطار االتفاقية. وتعرف املادة
أبنه أي استخدام من طرف ما للزئبق أو مركباته يتسق مع االتفاقية، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، االستخدامات املتسقة ‘‘ به

عمليات التصنيع اليت يستخدم ) 5 املنتجات املضاف إليها الزئبق(، واملادة) 4 مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه(، واملادة) 3 مع املادة
 تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق(.) 7اإلعفاءات املتاحة لطرف عند الطلب(، واملادة ) 6فيها الزئبق أو مركبات الزئبق(، واملادة 

 

التعدين األويل ’’ج من فإن االستخدامات املسموح هبا ختضع للمزيد من التقييد فيما يتعلق ابلزئبق املستخر  3من املادة  4للفقرة  ووفقاً 
ويف هذه ‘‘. بعد ذلك التاريخ عاماً  15 للزئبق الذي كان جيري يف أراضي ]الطرف[ يف اتريخ بدء نفاذ االتفاقية ابلنسبة لفرتة تصل إىل
، وخبالف (5 ادةوعمليات التصنيع )امل 4 احلالة فإن االستخدامات املسموح هبا تقتصر على تصنيع املنتجات املضاف إليها الزئبق )املادة

. ولذلك فإن الزئبق املستخرج عن طريق التعدين األّويل للزئبق ال ميكن استخدامه يف (11 ذلك فإنه يتعني التخلص من الزئبق )املادة
 تعدين الذهب احلريف والَضيِّّق النطاق أو تصديره هلذا الغرض.

 .10 على النحو املبني يف املادة بيئياً وميكن للطرف استرياد الزئبق لغرض التخزين املؤقت السليم 
 

 

 

 

 

 

 األسئلة املتكررة

 

 هل تعلم؟

طبقت الوالايت املتحدة األمريكية قانون حظر تصدير الزئبق الذي ُيظر تصدير الزئبق من الوالايت املتحدة  2008 يف عام •
بشأن إدارة الزئبق وختزينه على املدى الطويل. وأدى تنفيذ  وتضمن القانون أحكاماً  .2013كانون الثاين/يناير   1 األمريكية يف

ومبوجب قانون  .2011السوق العاملية. وحظر االحتاد األورويب تصدير الزئبق يف عام  نالقانون إىل إزالة كمية كبرية من الزئبق م
االحتاد األورويب فإن الزئبق الذي مل يعد يستخدم يف صناعة الكلور والقلوايت أو الذي ينتج يف بعض العمليات الصناعية األخرى، 

ة مراقبة الصادرات اليت حتظر تصدير الزئبق مع استثناءات نشرت كندا لوائح قائم 2017جيب أن خيزن بطريقة آمنة. ويف عام 
 حمدودة.
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 نفاايت الزئبق 11املادة 

 هل توجد مرافق للتخلص النهائي من النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق داخل أراضي الطرف؟ * -2

 نعم 

 ال 

 ال أعرف )يُرجى التوضيح( 

إذا كانت املعلومات متوفرة، ما هي كمية النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق اليت خضعت للتخلص يف حالة اإلجابة بنعم، 
 النهائي منها يف إطار الفرتة املشمولة ابلتقرير؟ يرجى حتديد طريقة عملية/عمليات التخلص النهائي.

 

 نفاايت الزئبق 11املادة 

 ري املالئمة للقيام مبا يلي خبصوص نفاايت الزئبق:جيب على كل طرف أن يتخذ التداب -3الفقرة 

إدارة هذه النفاايت بطريقة سليمة بيئياً، على أن تؤخذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية املوضوعة مبوجب اتفاقية ابزل ووفقاً  )أ(
ويراعي مؤمتر األطراف، عند  .27لالشرتاطات اليت يعتمدها مؤمتر األطراف يف مرفق إضايف وفقاً ملا تنص عليه املادة 

 دارة النفاايت السارية لدى األطراف؛وضعه االشرتاطات، أنظمة وبرامج إ

أجل استخدام مسموح به للطرف  من عدم اسرتجاعها أو إعادة تدويرها أو استصالحها أو إعادة استخدامها مباشرةً إال )ب(
 أ(؛) 3 مبوجب هذه االتفاقية أو للتخلص السليم بيئياً منها عمالً ابلفقرة

قلها عرب احلدود الدولية إال لغرض التخلص السليم بيئياً منها طبقاً ألحكام ابلنسبة لألطراف يف اتفاقية ابزل، عدم ن )ج(
هذه املادة، وتلك االتفاقية. ويف الظروف اليت ال تنطبق فيها اتفاقية ابزل على النقل عرب احلدود الدولية، يسمح الطرف 

 ذات الصلة. ابلنقل فقط بعد أن تؤَخذ يف االعتبار القواعد واملعايري والتوجيهات الدولية

 

 

 

 ما هو املرفق املخصص للتخلص النهائي من النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق؟ -1

ت لكي يعترب املرفق مرفقًا للتخلص النهائي من النفاايت املكونة من الزئبق أو نفاايت الزئبق فإن من املنتظر أن يستخدم املرفق التقنيا
للنفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق أو احملتوية عليها  احملددة يف املبادئ التوجيهية التقنية التفاقية ابزل بشأن اإلدارة السليمة بيئياً 

 األسئلة املتكررة
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حت بشكل إضايف أو امللوثة هبا. وقد اعُتمدت هذه املبادئ التوجيهية التقنية يف االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ابزل ونق
وتبني املبادئ التوجيهية التقنية املعاجلة الفيزايئية الكيميائية ابستخدام عمليات التثبيت والتصليد، للوفاء مبعايري قبول  (1).2015يف عام 

مرافق التخلص. وفيما خيص عمليات التخلص النهائي فإن املبادئ التوجيهية التقنية تبني أساليب التخلص يف مدافن القمامة مصممة 
لتخلص ابلتخزين الدائم )يف منشآت حتت األرض( إىل جانب التدابري اليت يتعني اختاذها ملنع إطالقات وميثلة خصيصًا هلذا الغرض وا

املركبات املثبتة هبدف منع احلرائق، وإجراء رصد طويل األجل. وُتدر اإلشارة إىل أن هذا النوع من التخزين خيتلف عن التخزين املؤقت 
 .10 مبوجب املادة

 

 ؟طرف تقارير عن كمية النفاايت اليت حتتوي على الزئبق أو مركبات الزئبق يف أراضيهكيف يقدم ال -2

 .2019و 2018و 2017 يتعني على الطرف أن يقدم تقارير عن كمية النفاايت اليت حتتوي على الزئبق أو مركبات الزئبق يف األعوام
اايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق، أي املرافق يف شكل وتطلب استمارات اإلبالغ معلومات عن مرافق التخلص النهائي من النف

هلذا الغرض أو التخزين الدائم. أما اإلبالغ الطوعي عن املعلومات عن مرافق التثبيت والتصليد فسيكون  مدافن النفاايت املصممة خصيصاً 
 مفيداً أيضاً.

 

 

 

 

 

                                                      
(1  )www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines. 

 هل تعلم؟

مناجم البواتس أو امللح الصخري مصممة لتخزين النفاايت اخلطرة السامة أن مرافق التخلص من النفاايت حتت األرض يف  •
 القابلة للذوابن يف املاء بطريقة آمنة وتضمن العزل املستدام للنفاايت من الغالف احليوي.

اايت ومتتلك أملانيا ثالثة مرافق للتخلص حتت سطح األرض ميكن أن تقبل نفاايت الزئبق لتخزينها بشكل دائم. وتوضع النف
مرت وتعزل بشكل دائم عن البيئة ابستخدام حواجز جيولوجية واصطناعية. وحُتمى مناطق املناجم  800-700 على عمق

 مرت. 200أمتار وطبقة من حجارة البنرت عمقها  10 مرت حتت طبقة صلصال عمقها 100-50 ابستخدام امللح بعمق

 

 حتت األرض غرفة التخلص من النفاايت امللوثة ابلزئبق يف املرفق
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