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العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية :مسائل
تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في
اجتماعه األول

مشروع توجيهات بشأن تحديد كل كمية على ِحدة من مخزونات الزئبق أو مرّكبات الزئبق التي تزيد
على  05طناً مترياً باإلضافة إلى مصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولّد عنها مخزونات تزيد عن 05
أطنان مترية سنوياً
مذكرة األمانة
 - 0تنص ادلادة  2من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يف الفقرة ( 4أ) على أف يسعى كل طرؼ ’’إىل حتديد
كل كمية على حدة من خمزونات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت تزيد على  41طناً مًتياً باإلضافة إىل مصادر
اإلمداد بالزئبق اليت تتولد عن خمزونات تزيد على  01أطناف مًتية سنوياً ،وادلوجودة داخل إقليمها‘‘ .وباإلضافة
إىل ذلك ،تطلب الفقرة  01من ادلادة  2إىل مؤدتر األطراؼ أف يقدـ ادلزيد من التوجيو فيما يتعلق هبذه ادلسألة
أثناء اجتماعو األوؿ.
 - 1ويف دورهتا السادسة ،ناقشت جلنة التفاوض احلكومية الدولية حتديد خمزونات ومصادر إمدادات الزئبق
كل على حدة ،مع مراعاة العوامل احملتملة يف حتديد خمزونات الزئبق أو مركبات الزئبق الواردة يف مذكرة األمانة
حوؿ ىذا ادلوضوع ) .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/9وأثناء ادلناقشة ،صرح بعض ادلمثلني بأف ىناؾ حاجة إىل
توجيهات واضحة بشأف تقدمي البيانات اخلاصة مبقادير الزئبق ادلػخزنة أو ادلػولدة ،بينما ذكر دمثل آخر أف ذتة
* .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1
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حاجة لتوضيح اخلطوط التوجيهية وااتشًتاطات بالنسبة للتخزين ادلؤقت للزئبق ،والذي ميكن اعتباره خمزونات.
واقًتحت أيضاً ضرورة توخي احليطة من وضع ترتيبات تشديدة التفصيل ،مع مراعاة التمويل احملدود ادلتوافر.
 - 2واتفقت اللجنة على ضرورة قياـ األمانة بإعداد الفرع الثاين من مشروع التوجيهات ادلتعلقة بادلادة 2
الذي قد يغطى حتديد خمزونات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت تزيد على  41طناً مًتياً كل على حدة ،وكذلك
مصادر إمدادات الزئبق ادلولدة دلخزونات تزيد على  01أطناف مًتية سنوياً ،وذلك لكي تبحثها اللجنة أثناء
دورهتا السابعة .وتبعاً للفقرة ( 4أ) من ادلادة  ،2وعلى أساس التقارير اليت ستطلبها احلكومات واجلهات الفاعلة
األخرى ذات الصلة ،بااستفادة من العناصر ادلقًتحة يف الوثيقة .UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/9
 - 3وقامت األمانة يف أعقاب الدورة السادسة بتعميم دعوة إىل تقدمي التقارير بشأف خمزونات الزئبق
ومصادر اإلمداد بو على احلكومات ،وعلى اجلهات الفاعلة ذات الصلة .وقد مت دتديد ادلوعد النهائي
ذلذه التقارير من  21حزيراف/يونيو حىت  20آب/أغسطس  ،1104وذلك نزواً على طلب من مكتب
اللجنة .وقدمت تسع حكومات ومنظمة غري حكومية واحدة معلومات تتعلق بادلخزونات ومصادر
اإلمدادات .وميكن ااطالع على التقارير ادلقدمة من تلك اجلهات على الرابط
 .http://mercuryconvention.org/Negotiations/INC7/INC7submissions/tabid/4754/Default.aspxوجتدر اإلتشارة إىل
أنو مت اإلعراب يف التقارير ادلقدمة عن آراء متعددة تتعلق بالتوجيهات ،فطلب بعضها درجة من التفصيالت
أعلى من غريىا .واستناداً إىل ادلعلومات اليت قدمت والعوامل اليت اقًتحت يف الوثيقة
 ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/9أعدت األمانة مشروع التوجيهات على رمو ما طلبتو جلنة التفاوض احلكومية
الدولية .ويرد مشروع التوجيهات يف مرفق ىذه ادلذكرة.
 - 4قد ترغب اللجنة يف أف تبحث مشروع التوجيهات وأف تعتمدىا على أساس مؤقت ريثما يصدر مقرر
رمسي من مؤدتر األطراؼ أثناء اجتماعو األوؿ.
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المرفق
مشروع توجيهات بشأن تحديد كل كمية على حدة من مخزونات الزئبق أو مركبات الزئبق التي تزيد على
 05طناً مترياً باإلضافة إلى مصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولد عن مخزونات تزيد على  05أطنان مترية
سنوياً
معلومات أساسية
 - 0تنص ادلادة  2من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يف الفقرة ( 4أ) على أف يسعى كل طرؼ ’’إىل حتديد
كل كمية على حدة من خمزونات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت تزيد على  41طناً مًتياً ،باإلضافة إىل مصادر
اإلمداد بالزئبق اليت تتولد عن خمزونات تزيد على  01أطناف مًتية سنوياً ،وادلوجودة داخل إقليمها‘‘ .وتطلب
الفقرة  01من ادلادة  2إىل مؤدتر األطراؼ أف يقدـ ادلزيد من التوجيو فيما يتعلق هبذه ادلسألة أثناء اجتماعو
األوؿ .ويرمي ىذا التوجيو إىل مساعدة األطراؼ يف أداء التزامها مبوجب الفقرة ( 4أ) من ادلادة .2
 - 1وأثناء وضع ىذه التوجيهات ،انصب ااىتماـ على حاجة كل طرؼ إىل ’’أف يسعى لتحديد‘‘
خمزونات الزئبق وكذلك مصادر اإلمداد بالزئبق كل على حدة ،ومن ادلسلم بو أف ادلصادر ادلتوافرة ،بالنسبة
لبعض األطراؼ ،للقياـ هبذه األنشطة قد تكوف حمدودة ،ومن مث حتتوى التوجيهات على تركيز مبدئي على
الدراسات ادلكتبية .وجيوز رتع ادلعلومات أيضاً عن طريق وضع قوائم جرد للزئبق ،وىو األمر الذي يتم تسهيلو
حالياً لدى العديد من البلداف عن طريق مشروعات التقييم ادلبدئية التابعة اتفاقية ميناماتا ،وادلمولة من مرفق
البيئة العادلية.
التعريفات
 - 2يف ادلادة الثالثة من اتفاقية ميناماتا ،يعرؼ ’’الزئبق‘‘ بأنو يشتمل على خالئط الزئبق مع مواد أخرى،
مبا يف ذلك سبائك الزئبق ،اليت ا يقل تركيز الزئبق فيها عن  84بادلائة من وزهنا ،وتعرؼ ’’مركبات الزئبق‘‘
بػ (أوؿ) كلوريد الزئبق (ادلعروفة باسم الكالوميل) ،و(ثاين) أكسيد الزئبقيك ،و(ثاين) كربيتات الزئبقيك ،وثاين
نًتات الزئبقيك ،وفلز الزذمفر ،وسلفيد الزئبق ‘‘.وا تطبق أحكاـ ىذه ادلادة على ما يلي ’’كميات الزئبق ،أو
مركبات الزئبق اليت ستستخدـ يف البحوث على نطاؽ خمتربي ،أو كمعيار مرجعي‘‘’’ ،والكميات النزرة من
الزئبق أو مركبات الزئبق ادلوجودة بطبيعتها يف ادلنتجات ادلعدنية مثل الفلزات ،أو اخلامات ،أو ادلنتجات ادلعدنية
غري احملتوية على الزئبق ،مبا يف ذلك الفحم ،أو ادلنتجات ادلػشتقة من ىذه ادلواد ،والكميات النزرة غري ادلقصودة
يف ادلنتجات الكيميائية‘‘؛ أو ’’ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق‘‘.
مخزونات الزئبق أو مركبات الزئبق التي تتجاوز  05طناً مترياً ٍ
كل على حدة
 - 3تتعلق االتزامات الواردة يف الفقرة ( 4أ) من ادلادة ’’ 2بادلخزونات كل على حدة‘‘ من الزئبق أو
مركبات الزئبق وبادلقادير احملددة .ومع ذلك ،فإف مصطلح ’’ادلخزونات كل على حدة‘‘ ا يرد تعريفو يف
ااتفاقية .ونظراً لغياب تعريف لػ ’’ادلخزونات‘‘ يف نص ااتفاقية ،فإف ’’ادلخزوف‘‘ يف ىذا السياؽ ميكن أف
يعترب كمية الزئبق أو مركبات الزئبق ادلًتاكمة أو ادلتاحة لالستخداـ ادلستقبلي ،أى ،الزئبق ادلقصود استخدامو ىو
’’خمزوف‘‘ .وميكن ’’للمخزوف‘‘ أف ا يشمل كميات من الزئبق الذي مت التخلص منو ،والذي يدار كنفايات،
وليس ىو الزئبق ادلوجود يف موقع ملوث ،وا يف ادلخزونات اجليولوجية للزئبق .وعند حتديد ادلخزونات ،يكوف
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من ادلهم اعتبار كل من الزئبق ومركبات الزئبق ادلوجودة داخل مرافق نشطة ،والزئبق ومركبات الزئبق (اليت ليست
نفايات زئبق) خمزونة يف مرافق توقف تشغيلها.
 - 4ويف احلاات اليت ا يكوف ادلقصود فيها بالزئبق أو مركبات الزئبق ىو ااستخداـ ادلسموح بو مبوجب
ااتفاقية ،فإهنا تقع حتت تعريف نفايات الزئبق الواردة يف ادلادة  ،00أي ’’ادلواد أو األتشياء .اليت جيري التخلص
منها ،أو ادلعتزـ التخلص منها ،أو ادلطلوب التخلص منها ،مبوجب أحكاـ القانوف الوطين أو مبوجب ىذه
ااتفاقية‘‘ .وىكذا ،ففي حالة قرر طرؼ بالقانوف الوطين أف الزئبق ادلخزوف يف منشأة أو مرفق توقف تشغيلو،
وكانت فيما سبق تستخدـ الزئبق ،فال يستخدـ ىذا الزئبق ،وإمنا يتم التخلص منو ،وينبغي إدارتو كنفايات زئبق،
ومن مث ،ينبغي استبعاده من اتشًتاطات ادلادة  .2إف ااتشًتاطات احملددة يف الفقرة ( 4ب) من ادلادة ،2
وادلتعلقة بالزئبق ىي أف أى طرؼ يقرر أف يضع يف اعتباره أف أى زئبق من مرافق كلورية-قلوية توقف العمل فيها
ىو زئبق زائد عن احلاجة.
 - 5إف ’’ادلخزوف كل على حدة [ ] من الزئبق أو مركبات الزئبق‘‘ ميكن اعتباره الكمية الكلية للزئبق أو
مركبات الزئبق اخلاضعة لرقابة كياف اقتصادي و/أو قانوين ،ويشمل ،مثالً ،رتيع منشآت اإلنتاج أو ادلواقع
اخلاضعة لرقابة كياف ما .وطبقاً ذلذا التعريف ،فإف الكميات الصغرية من الزئبق ادلخزونة لدى عدد من ادلواقع يف
رتيع أرماء بلد ما ميكن حتديدىا بصورة رتاعية كمخزوف إفرادي يتجاوز  41طناً مًتياً إذا كانت كلها ختضع
لرقابة كياف واحد كوزارة حكومية أو تشركة كربى ،كمصنع لتصنيع ادلصابيح .ويف حالة ما إذا كاف ذلذه ادلواقع
ىوية منفصلة اقتصادية أو قانونية ،فإف ادلخزوف قد ُيدد بواسطة احلكومة على أا يتجاوز  41طناً مًتياً.
 - 6وجتدر اإلتشارة إىل أف االتزاـ الوارد يف الفقرة ( 4أ) أو ادلتعلق بتحديد ادلخزونات اليت تزيد على
 41طناً ىو التزاـ مستمر ،وليس مقصوراً على ادلخزونات ادلوجودة وقت دخوؿ ااتفاقية حيز السرياف بالنسبة
ألى طرؼ .ونظراً ألف ادلخزونات قد تكوف ذات طبيعة ديناميكية ،وتستػنفد باستخداـ الزئبق يف استخدامات
مسموح هبا أو بإضافتو عن طرؽ توليد الزئبق من مصادر إمدادات الزئبق ،فإنو سيكوف من ادلفيد بالنسبة ألي
طرؼ أف يقتفي انتقاؿ الزئبق عرب التجارة ،ورمبا عن طريق اقتفاء الطلب على الزئبق أو بيعو بواسطة الكيانات
ادلعنية.
 - 7وعند حتديد مستويات خمزونات الزئبق يف أى وقت ما ،سوؼ تعتمد اإلجراءات األولية على حتديد
الكيانات اليت قد تقوـ بتخزين الزئبق أو استخدامو ،وعلى ادلرافق ذات الصلة .وقد تشمل ىذه الكيانات
وادلرافق ما يلي:
(أ) جتار الزئبق الذين يشًتوف ويبيعوف ،بطرؽ من بينها الصادرات والواردات ،الزئبق ومركبات
الزئبق ،والذين يكوف لديهم كميات متفاوتة جاىزة ومتاحة يف أي وقت؛
(ب) مناجم الزئبق األويل ،اليت قد تكوف لديها خمزونات زئبق ينتظر البيع ،ومن مث تكوف لديها
كميات كبرية متاحة يف أوقات معينة تبعاً حلالة الطلب؛

(ج) وقد يكوف لدى ادلرافق أو األنشطة األخرى اليت تنتج الزئبق أو مركبات الزئبق مبا يف ذلك مرافق
معاجلة نفايات الزئبق ،اليت قد حتتوي على خمزونات كبرية متاحة ،وذلك تبعاً للطلب الكلي على الزئبق ،أو ما
إذا كاف الزئبق حمجوزاً ريثما يصدر قرار هنائي مبا إذا كاف سيوجو للتخلص منو؛

(د) احلكومات الوطنية ،اليت قد تكوف لديها خمزونات من الزئبق متاحة وجاىزة ناجتة عن مصادرة
الزئبق ،وااستخدامات الػمػرخص هبا ،مثل التخزين العسكري؛
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(ىػ) مرافق إنتاج الزئبق وادلنتجات الػمػضاؼ إليها الزئبق ،أو بالنسبة للمرافق اليت تعتمد على
العمليات اليت تستخدـ الزئبق أو مركبات الزئبق ،واليت قد تشتمل كذلك على خمزونات كبرية من الزئبق رىناً
بسلسلة اإلمدادات والطلب اجلاري.
 - 8ودما يساعد على تقييم مثل ىذه ادلرافق حبث أى إعفاءات مسجلة مبوجب ااتفاقية ،وكذلك البيانات
اليت تعرض مبوجب القائمة العادلية لسلسلة الكلور -القلويات اليت نشرىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة( .)0وكما
تقدمت مناقشتو ،فإف ادلعلومات ادلجمعة عن طريق القائمة الوطنية للزئبق ،ادلوضوعة مثالً مبوجب التقييم ادلبدئي
دليناماتا ،قد يساعد أيضاً يف حتديد ادلخزونات ،وكذلك يف حبث التصاريح اليت تصدر بتخزين الزئبق أو مركبات
الزئبق ،إذا كاف مثل ىذا النظاـ اخلاص بإصدار التصاريح قائماً.
 - 01وعقب حتديد ادلرافق ذات الصلة ،قد يكوف من الضروري إجراء تقييم مكتيب لتحديد ما إذا كانت
ادلرافق لديها خمزونات يزيد حجمها على  41طناً .ومن بني العناصر اليت ينبغي حبثها يف عملية التحديد ىذه
ما يلي:
(أ)

الكميات احلالية والسابقة من الزئبق أو مركبات الزئبق ادلستخدمة؛

(ب) كميات الزئبق أو مركبات الزئبق ادلشًتات؛
(ج) القدرة على تصميم العمليات لدى أى مرفق يستخدـ أو ينتج الزئبق أو مركبات الزئبق؛
(د)

قدرة التخزين احلالية داخل ادلوقع؛

(ىػ) كميات نفايات الزئبق اليت يتم التخلص منها أو إدارهتا؛
(و) كميات الزئبق الػمػباع؛
(ز) الكميات التقديرية من الزئبق أو من مركبات الزئبق اليت تفقد يف البيئة ،أو يتم استعادهتا من
عمليات التصنيع.
 - 00قد تتوافر ادلعلومات من العمليات الوطنية إلدارة واردات الزئبق ،من واقع ادلعلومات اخلاصة بتسويق
الزئبق وطنياً ومن سجالت ادلرافق اخلاضعة للتصاريح البيئية .إف اتشًتاطات اإلبالغ السنوية بالنسبة للمرافق،
وكذلك اإلمساؾ بالسجالت التفصيلية من تشأنو أف ييسر مثل ىذه التقييمات .وقد يتطلب األمر إجراء تقييم
تفصيلي للسجالت ادلتعلقة مبرفق ما ،وكذلك ااتصاؿ ادلباتشر بادلوقع والتفتيش داخلو.
 - 01وعند تقييم مستوى ادلخزونات ادلوجودة فعلياً لدى ادلرافق ،قد يتطلب األمر التفتيش البصرى للتأكد
من دقة كميات الزئبق ادلوجودة يف ادلخزف .وكدليل إرتشادي لذلك ،فإف قارورة الزئبق اليت تبلغ سعتها  24كغ قد
تكوف أبعادىا التقريبية ىي  21سم ارتفاع وقطرىا 0124سم .أما احلاوية اليت تصلح لطن مًتى من الزئبق فإف
أبعادىا تكوف  41سم تقريباً من حيث اارتفاع وقطرىا 41سم .وتأسيساً على ذلك ،فإف  41طناً مًتياً من
الزئبق دتأل ما ا يقل عن  41قارورة ذات حجم كبري ،أى ميأل رمو  0124مًتاً مربعاً من مساحة أرضية.
 - 02وباإلضافة إىل ذلك ،فإف اخلاـ غري ادلػصنع الذي ُيتوى على الزئبق أو مركبات الزئبق ميكن تقييمو
كجزء من ادلخزونات ،تشريطة أف يكوف الزئبق موجوداً بكميات تزيد علي ادلقادير النذرة.

( )0متاحة على

www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/GlobalMercuryPartnership/ChloralkaliSector/Reports/tabid/4495/language/en-

US/Default.aspx.
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مصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولد عن مخزونات تزيد على  05أطنان مترية سنوياً
 - 03ىناؾ عدد من ادلصادر احملتملة إلمدادات الزئبق اليت قد تولد خمزونات تتجاوز  01أطناف مًتية سنوياً،
وقد توجد داخل إقليم ٍ
طرؼ ما .وا تشمل ىذه ادلصادر واردات الزئبق أو مركبات الزئبق ،حيث أف مثل ىذه
الواردات ليست مصادر ميكن حتديد مكاهنا داخل إقليم الطرؼ.
 - 04وتشمل ادلصادر احملتملة ما يلى:
(أ)

التعدين األويل؛

(ب) وقف تشغيل ادلرافق الصناعية اليت استخدمت الزئبق أو مركبات الزئبق من قبل ،من أمثاؿ مرافق
الكلور-القلويات ،اليت ميكن أف تنتج الزئبق ليس فقط من خاليا كلورية-قلوية معرفة وإمنا أيضاً عن طريق
تنظيف ادلعدات واذلياكل اليت يكوف الزئبق قد ترسب عليها؛
(ج) رتع الزئبق ومركبات الزئبق من تعدين الفلزات غري احلديدية؛
(د)

رتع الزئبق ومركبات الزئبق ادلستعادة أثناء تنظيف أنواع الوقود األحفوري مثل الغاز الطبيعي؛

(ىػ) إنتاج وحفز مركبات الزئبق؛ و
(و) استعادة ،وإعادة تدوير أو استخالص الزئبق من نفايات الزئبق.
 - 05إف حتديد ادلصادر احملتملة إلمدادات الزئبق قد جيرى مبدئياً يف صورة عملية مكتبية ،تشتمل على
فحص سجالت مثل سجالت العمليات التجارية؛ والدائل على توزيع الزئبق أو مركبات الزئبق ،أو سجالت
ااسترياد أو التصدير اليت ميكن مقارنتها بالكميات التقديرية اليت استخدمت .والغرض من مثل ىذه ادلقارنة ىو
حتديد أى أوجو تفاوت ذات باؿ من تشأهنا أف تربز استخدامات الزئبق السابقة غري ادلعروفة ،أو أف تشري إىل
مصادر أخرى لإلمداد.
أسئلة هادية لتحديد مخزونات الزئبق أو مركبات الزئبق أو مصادر إمدادات الزئبق
 - 06ومع وضع العناصر الواردة أعاله يف احلسباف ،فإف من تشأف األسئلة التالية أف تساعد يف حتديد ما إذا
كاف بلد ما توجد لديو خمزونات من الزئبق أو مركبات الزئبق تزيد على  41طناً مًتياً أو مصادر إمدادات الزئبق
اليت تولد أكثر من  01أطناف مًتية سنوياً:
(أ)

ىل التعدين األويل ُيدث داخل أراضي البلد؟

(ب) ىل ىناؾ مواقع حمددة جيرى ختزين الزئبق فيها قبل استخدامو وموجودة داخل أراضي البلد؟
(ج) ىل أنشطة إعادة التدوير وااستعادة اليت قد تنتج الزئبق جترى داخل أراضي البلد؟ فإذا كاف
األمر كذلك ،فما ىو حجم الزئبق الذي تنتجو تلك األنشطة؟
(د) ىل ىناؾ وقف تشغيل مقًتح دلصانع إنتاج الكلور-قلوية ،ومنشآت كلوريد الفينيل غري
ادلتبلمر ،أو ادلنشآت األخرى اليت جتري فيها عمليات تصنيع تستخدـ الزئبق أو مركبات الزئبق؟
(ىػ) ىل توجد منشآت قد تسفر عن إنتاج منتجات زئبق ثانوية داخل إقليم البلد؟ وإذا كاف األمر
كذلك ،فكم كمية الزئبق الذي يتم توليده بواسطة ىذه ادلرافق؟
___________
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