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 مؤتمر األطراف في اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق 
 االجتماع الرا�ع 
 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  5-1عبر اإلنترنت، 

 2022آذار/مارس  25-21و�الي، إندون�س�ا، 
 ) من جدول األعمال المؤقتج( 4البند 

مسائل ُتعرض على مؤتمر األطراف لكي ینظر فیها أو 
 یتخذ إجراًء �شأنها: إطالقات الزئبق 

�شأن منهج�ة   �الفقرة    قوائم جرد اإلطالقات   إعدادتوجیهات  المادة    7عمًال  اتفاق�ة    9من  من 
 میناماتا �شأن الزئبق 

 األمانة مذ�رة من  

ا م الرا�ع، في مقرره  اجتماعه  في  الزئبق،  میناماتا �شأن  اتفاق�ة  في  األطراف  إطالقات   5/ 4-اعتمد مؤتمر  �شأن 
من اتفاق�ة میناماتا �شأن    9من المادة    7توجیهات �شأن منهج�ة إعداد قوائم جرد اإلطالقات عمًال �الفقرة  ،  الزئبق
 تمدة، في مرفق هذه المذ�رة. و�رد نص التوجیهات، �ص�غتها المع  .الزئبق
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 المرفق 

منهج�ة   �شأن  عمًال    إعدادتوجیهات  اإلطالقات  جرد  المادة  7�الفقرة  قوائم  اتفاق�ة    9  من  من 
 میناماتا �شأن الزئبق 

 معلومات أساس�ة 

تقدم هذه الوث�قة توجیهات �شأن منهج�ة إلعداد قوائم جرد إلطالقات الزئبق في األراضي والم�اه. و�تمثل الغرض من  
هذه الوث�قة في تقد�م المشورة العامة إلى األطراف في اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق بلغة غیر إلزام�ة، مع مراعاة الطب�عة  

 ما في ذلك االعت�ارات االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة.المتنوعة للظروف الوطن�ة لألطراف، �

من اتفاق�ة میناماتا �إطالقات الزئبق ومرّ��ات الزئبق في األراضي والم�اه، من مصادر ثابتة ذات   9وُتعنى المادة  
ة جرد  على أن ”�ضع �ل طرف قائم  9من المادة    6تتناولها أحكام أخرى من هذه االتفاق�ة. وتنص الفقرة    صلة ال

لإلطالقات من المصادر ذات الصلة، وذلك في غضون خمسة أعوام �عد تار�خ دخول االتفاق�ة حّیز النفاذ �النس�ة له،  
 وأن �حتفظ بها �عد ذلك“.

الصلة“ �أنه أي مصدر ثابت هام �شري المنشأ لإلطالق �حّدده طرف على أنه لم �عالج في    ووُ�عّرف ”المصدر ذ
على أن �حدد �ل طرف فئات المصادر الثابتة ذات الصلة،   9من المادة  3ة. وتنص الفقرة أحكام أخرى من االتفاق�

النفاذ �النس�ة له، و�عد ذلك على نحو منتظم. و�سرد  في موعد أقصاه ثالثة أعوام من تار�خ دخول االتفاق�ة حّیز 
ت الزئبق لمساعدة األطراف في تحدید الجدول الوارد في التذییل فئات المصادر الثابتة ذات الصلة المحتملة إلطالقا

 فئات المصادر الثابتة ذات الصلة داخل أقال�مها.

على أن �عتمد مؤتمر األطراف، في أقرب وقت من الناح�ة العمل�ة، توجیهات �شأن   9من المادة    7وتنص الفقرة  
الب الممارسات  وأفضل  المتاحة  التقن�ات  وأفضل  اإلطالقات،  جرد  قوائم  إلعداد  على منهج�ة  تنطبق  قد  التي  یئ�ة 

 .9اإلطالقات �موجب المادة 

 اً وقد أعدت بلدان �ثیرة، �جزء من استعداداتها لتص�ح طرفًا في االتفاق�ة ولتنفیذها في وقت م�كر، موجز ب�انات وطن�
عن الزئبق، �ما في ذلك تحدید المصادر الهامة لالن�عاثات واإلطالقات، وقوائم الجرد الوطن�ة للزئبق ومر��ات الزئبق.  

(االن�عاثات)، و�جوز لها إعداد قوائم جرد    8وُ�طلب إلى األطراف أ�ضًا إعداد قائمة جرد لالن�عاثات �موجب المادة  
أ�ضًا، مث االتفاق�ة  أخرى من  المادة  �موجب مواد  الملوثات ونقلها �موجب  الجمهور    18ل سجالت إطالق  (إعالم 

وتوعیته وتثق�فه) وقوائم جرد الستخدام واستهالك الزئبق ومر��اته وان�عاثاتها ال�شر�ة المنشأ إلى الهواء و�طالقاتها في  
المادة   �موجب  تخ  19الم�اه  عمل�ات  العمل�ات  هذه  تشمل  وقد  والرصد).  والتطو�ر  العمل�ات (ال�حوث،  عن  تلف 

، ولكن �جوز للطرف أن �ختار استخدام المنهج�ة نفسها أو 9المستخدمة إلعداد قوائم الجرد المطلو�ة �موجب المادة  
 المنهج�ات المماثلة لجم�ع قوائم الجرد الخاصة �ه لتعز�ز االتساق والتآزر. 

�ة من حیث اإلجراءات مثل وضع خطة وطن�ة  ومن شأن إجراء جرد متین أن یدعم األطراف في تنفیذها المحلي لالتفاق
البیئ�ة،  الممارسات  المتاحة وأفضل  التقن�ات  ق�م حد�ة، واستخدام أفضل  والنتائج، ووضع  الغا�ات واألهداف  تحدد 
ووضع استرات�ج�ات لمكافحة الملوثات المتعددة. �ما س�مكن الجرد المتین األطراف من إظهار إلى أي مدى یؤدي 

(اإلبالغ). �ما س�سهم في تقی�م  21یق هدف االتفاق�ة واإلبالغ عن فعال�ة تدابیر التنفیذ عمًال �المادة التنفیذ إلى تحق
(تقی�م الفعال�ة) من خالل توفیر ب�انات قابلة للمقارنة عن إطالقات الزئبق. وال تقتصر فائدة    22الفعال�ة �موجب المادة  

؛ بل �مكن أن �متد أ�ضًا إلى تنفیذ أهداف التنم�ة المستدامة وغیرها من  إجراء الجرد المتین على تنفیذ اتفاق�ة میناماتا
 الس�اسات العالم�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة.

الجرد معلومات عن اإلطالقات من جم�ع  قوائم  في  اإلمكان، أن تدرج  قدر  االست�فاء، �مكن لألطراف،  وألغراض 
. وقد �كون ذلك مفیدًا �شكل خاص لألطراف في  9من المادة   3المصادر الثابتة ضمن الفئات المحددة عمًال �الفقرة  

في   للتحكم  ذات صلة  �مصادر  تناولها  و�التالي  أقال�مها،  في  هامة  ستكون  التي  المحددة  الثابتة  المصادر  تحدید 
 .9عمًال �المادة  اإلطالقات
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 استخدام قوائم الجرد الحال�ة 

الفقرة   طرف اآلل�ات الموجودة أو یولي االعت�ار لوضع آل�ات، مثل على أن �ستخدم �ل    18من المادة    2تنص 
الزئبق   السنو�ة من  �م�اته  تقدیرات  المعلومات عن  ونشر  لجمع  للمقتضى،  وفقًا  ونقلها،  الملوثات  إطالق  سجالت 

جد لدى  وفي الوقت الراهن، یو  )1(ومر��اته التي یتم ان�عاثها أو إطالقها أو التخلص منها من خالل األنشطة ال�شر�ة.
ما �قرب من نصف األطراف في اتفاق�ة میناماتا سجالت قائمة إلطالق الملوثات ونقلها أو أنها �صدد وضع نظم  

وفي حالة عدم وجود برنامج لسجالت قائمة إلطالق الملوثات ونقلها، فإن   )2(جدیدة أو أعر�ت عن اهتمامها بذلك.
بق المتسرِّب وتقدیر �میته (مجموعة أدوات برنامج األمم المتحدة النهج البدیل هو استخدام مجموعة أدوات تحدید الزئ

للبیئة لتحدید جرد الزئبق). وحیثما �كون أحد األطراف قد أنشأ سجًال إلطالق الملوثات ونقلها، فمن المرجح أن تدرج  
أنها ذات صلة.  ب�انات عن المصادر الثابتة إلطالقات الزئبق، �ما في ذلك من المصادر التي �حددها الطرف على  

و�ن�غي أن تت�ح وظ�فة ال�حث في سجالت إطالق الملوثات ونقلها إمكان�ة تحدید الب�انات المتعلقة �إطالقات الزئبق 
 من المصادر الثابتة والحصول علیها �سهولة.

 
�أقل جهد ممكن �استخدام مجموعة أدوات برنامج األمم المتحدة للبیئة لتحدید الزئبق المتسرِّب    �مكن إجراء التحدید األولّي للمصادر  )  1(

ق  وتقدیر �میته. وهناك أ�ضًا ثروة من الخبرة �مكن االستفادة منها من البلدان والهیئات والمنظمات الدول�ة التي تنشط في وضع سجالت إطال 
األمم    وثات ونقلها، مثل منظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصادي، واللجنة االقتصاد�ة ألورو�ا، و�رنامج األمم المتحدة للبیئة، ومعهدالمل

 المتحدة للتدر�ب وال�حث.
البیئ�ة في أمر�كا الالتین�ة    و�ضافة إلى ذلك، �شمل االتفاق اإلقل�مي �شأن الوصول إلى المعلومات والمشار�ة العامة والعدالة في المسائل

 :الموقع الش�كي  في االتفاق    و�مكن االطالع على .  6من المادة    4ومنطقة ال�حر الكار�بي إنشاء سجالت إطالق الملوثات ونقلها في الفقرة  

http://www.cepal.org/en/escazuagreement   )2021آب/أغسطس  10 ز�ارة الموقع  تار�خ.( 
الذي أنشأته  ،  PRTR.NET�مكن االطالع على مز�د من المعلومات عن إنشاء وتنفیذ سجالت إطالق الملوثات ونقلها على الموقع الش�كي  و 

ألورو�ا.  وتدیره   االقتصاد�ة  اللجنة  مع  �التعاون  االقتصادي،  المیدان  في  والتنم�ة  التعاون    :الش�كيالموقع    انظر منظمة 
/https://prtr.unece.org  ) 2021آب/أغسطس  10تار�خ ز�ارة الموقع.( 
بین و  المشترك  للبرنامج  التا�ع  الك�م�ائ�ة  المواد  إدارة  في مجال  القرار  أدوات على اإلنترنت لصنع  المفیدة األخرى مجموعة  الموارد    تشمل 

وضعتها منظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصادي؛ والتوجیهات    التي   فصلة مالتوجیهات  وال المنظمات لإلدارة السل�مة للمواد الك�م�ائ�ة؛  
البیئة   الملوثات ونقلها لالتفاق�ة الخاصة �إتاحة فرص الحصول على المعلومات عن  بتنفیذ البروتو�ول المتعلق �سجالت إطالق  المتعلقة 

إلى القضا اتخاذ القرارات �شأنها واالحتكام  المسائل المتعلقة بها من قبل اللجنة االقتصاد�ة ألورو�ا، و�مكن  ومشار�ة الجمهور في  ء في 
التالي الش�كي  الموقع  على  علیها  -https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-protocol-pollutant  :االطالع 

release-and-transfer-registers   ) 2021ب/أغسطس آ 10 تار�خ ز�ارة الموقع.( 
كن  كما یت�ح معهد األمم المتحدة للتدر�ب وال�حث عددًا من الموارد التي �مكن أن ت�سر تنفیذ البلدان لسجالت إطالق الملوثات ونقلها. و�م

جد روا�ط  ). وتو 2021آب/أغسطس    10  تار�خ ز�ارة الموقع(   https://prtr.unitar.org/site/resources:  الموقع الش�كي  في  علیهااالطالع  
الموقع    فيصحائف الوقائع، ومقاطع الفیدیو، وش�كة من الخبراء الدولیین، �ما تتاح فرص التعلم اإللكتروني  و للم�ادئ التوجیه�ة الدول�ة،  

 ).2021آب/أغسطس  10 وقعتار�خ ز�ارة الم(  https://prtr.unitar.org/site/prtr-learn الش�كي: 
  تجدر اإلشارة إلى أن سجالت إطالق الملوثات ونقلها قد تحدد عت�ات لإلبالغ، مما �عني أن المرافق التي تقل ان�عاثاتها عن العت�ة ل�ستو 

مكن ألي طرف  ملزمة �الق�ام بذلك. وقد ینظر أي طرف في استخدام عت�ات للزئبق منخفضة بدرجة تكفي لتسجیل المصادر ذات الصلة. و�
 أ�ضًا أن �كمل �م�ة اإلطالق المبلغ عنها بتقدیرات لإلطالقات من مصادر أصغر. 

تغطي سجالت إطالق الملوثات ونقلها والتشر�عات ذات الصلة بها الملوثات المتعددة وفئات المصادر. وهي تنظم التزام اإلبالغ من حیث  و 
وتقی�م الجودة من قبل السلطة المختصة، ونشر المعلومات للجمهور وأصحاب المصلحة    دورة اإلبالغ، وجمع الب�انات ومسك دفاتر الحسا�ات، 

 اآلخر�ن.
خر�طة للبلدان التي لدیها أنشطة تتعلق �سجالت إطالق الملوثات ونقلها في الب�انات المقدمة عن التقر�ر المتعلق    الرجوع إلى �مكن    )  2(

الملوثا إطالق  لسجل  الدولي  التنسیق  فر�ق  المتعلق  �أنشطة  �البروتو�ول  المعني  العامل  للفر�ق  الثامن  االجتماع  في  قدم  الذي  ونقلها،  ت 
�سجالت إطالق الملوثات ونقلها لالتفاق�ة الخاصة �إتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البیئة ومشار�ة الجمهور في اتخاذ القرارات  

الموقع الش�كي    في �مكن االطالع عل�ه  و ، 2020ذي عقد في �انون األول/د�سمبر  �شأنها واالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها، ال
ز�ارة  (   https://unece.org/sites/default/files/2021-01/4%28a%29_ICG_8thWGPP.pdf  :التالي آب/أغسطس    10  الموقعتار�خ 

بلدًا �عمل �شأن سجالت إطالق الملوثات ونقلها،    75). وعالوة على ذلك، ووفقًا لمنظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصادي، �ان  2021
 .2016في عام 

http://www.cepal.org/en/escazuagreement
https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-protocol-pollutant-release-and-transfer-registers
https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-protocol-pollutant-release-and-transfer-registers
https://prtr.unitar.org/site/prtr-learn
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/4%28a%29_ICG_8thWGPP.pdf
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 الخطوات الواجب ات�اعها إلنشاء قائمة جرد لإلطالقات 

لوثات ونقلها، أو إذا قرر إنشاء قائمة جرد لإلطالقات تكون في حالة عدم ق�ام طرف ما �إنشاء سجل إلطالق الم
منفصلة عن سجل قائم إلطالق الملوثات ونقلها أو مكملة له، فإن المنهج�ة األساس�ة إلنشاء قائمة جرد لإلطالقات 

 تنطوي عادًة على العدید من الخطوات التال�ة أو �لها:

لالن�عاثات، في حدود الموارد المتاحة، والنظر في ��ف�ة جمع  التخط�ط للمنهج�ة الرام�ة إلى وضع قائمة جرد   •
 الب�انات والتعامل معها واستعراضها، �ما في ذلك تنفیذ عمل�ات مراق�ة وضمان الجودة. 

 جمع الب�انات الموجودة عن االن�عاثات �اعت�ار ذلك نقطة انطالق مفیدة.  •
 . المصادر تحدید المصادر ذات الصلة ضمن �ل فئة من فئات  •
 وضع متطل�ات اإلبالغ عن اإلطالقات للمرافق المستقلة.  •
 جمع تقار�ر االن�عاثات من المرافق �شكل دوري (سنو�ًا على سبیل المثال).  •
 تطو�ر قاعدة ب�انات لتخز�ن ب�انات اإلطالقات المبلَّغ عنها. •
 استكمال عمل�ات مراق�ة الجودة وضمان الجودة ذات الصلة.  •
 تحلیل النتائج. •
 تاحة الب�انات للجمهور على نحو ی�سر االطالع علیها وال�حث فیها. إ •

و�مجرد إنشاء قائمة جرد لالن�عاثات، �جب وضع الترتی�ات الالزمة للحفاظ على قائمة الجرد وتحدیثها، تمش�ًا مع  
 . 9من المادة  6الفقرة 

 وتقدم الفروع التال�ة توجیهات لألطراف �شأن �عض هذه الخطوات.

 تحدید فئات المصادر الثابتة والمرافق ذات الصلة 

�ل طرف خطة �شأن ��ف�ة وضع قائمة الجرد، �ما في ذلك ��ف�ة    �مكن أن �ضع لدى اإلعداد لتنفیذ اتفاق�ة میناماتا،  
جمع الب�انات واستعراضها والتحقق منها. وقد تكون الخطوة األولى التي �قوم بها الطرف عندئذ هي التعرف على  

 ر ان�عاثات الزئبق الموجودة ضمن أراض�ه، وتحدید قوائم الجرد الموجودة وجمعها.مصاد

. و�ما ُذكر،  9من المادة    3و�ن�غي للطرف، عند ق�امه بذلك، أن �حدد فئات المصادر الثابتة ذات الصلة عمًال �الفقرة  
طالق �حّدده طرف على أنه لم �عالج  الصلة“ في المادة �أنه أي مصدر ثابت هام �شري المنشأ لإل  وُ�عّرف ”المصدر ذ

ذات    فئات المصادر الثابتةقائمة غیر حصر�ة �الوارد في التذییل    1  الجدول  و�عرضفي أحكام أخرى من االتفاق�ة.  
المصادر الثابتة ذات الصلة. وعلى األطراف  إطالقات  لمساعدة األطراف في تحدید فئات    لإلطالقات  الصلة المحتملة

المصادر الهامة من المصادر الثابتة ال�شر�ة المنشأ لإلطالقات في األراضي أو الم�اه في أراضیها. أن تحدد ما هي 
وقد تراعي األطراف �م�ة اإلطالقات، وموقعها، والظروف البیئ�ة، ومسارات التعرض وعوامل أخرى تحظى �اهتمام 

 على الصعید الوطني. 

بتة ذات الصلة، تحدید المرافق داخل �ل فئة من فئات المصادر  و�تعین على الطرف، �عد تحدید فئات المصادر الثا
الثابتة الموجودة على الصعید الوطني؛ وقد تحتوي قوائم الجرد الحال�ة �الفعل على الكثیر من هذه المعلومات. وسیت�ع  

 ة المصدر. ذلك إعداد قائمة جرد �م�ة، من خالل جمع المعلومات من المرافق التي تعتبر مصدرًا ذا صلة ضمن فئ

 جمع معلومات عن اإلطالقات من المرافق المنفردة 

ستحتاج األطراف إلى جمع الب�انات المسجلة أو التقدیر�ة على مدى فترة زمن�ة محددة عن االن�عاثات من المصادر  
الناشئة عن المرافق المنفردة التي ت الق سجل إط  شمل. و�مكن أن یتم ذلك �موجب تشر�ع � 9ها المادة  شملالثابتة 

الملوثات ونقلها، �استخدام شروط الترخ�ص المرت�طة �فئة المصدر ذات الصلة، أو الدراسات االستقصائ�ة اإلحصائ�ة.  
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وعادًة �كون الجرد على أساس السنة التقو�م�ة، أي أن االن�عاثات تحتسب على أساس سنوي. وقد تبدأ البلدان النام�ة 
مطلوب في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ االتفاق�ة   9وجب المادة  �فاصل زمني أطول. والجرد المنصوص عل�ه �م

 �النس�ة إلى ذلك الطرف. ولكن جمع الب�انات في وقت سابق لهذا التار�خ س�ساهم في متانة التقدیرات.

 ومن األمثل أن تستند قائمة الجرد إلى الق�اس الم�اشر لالن�عاثات من المصادر الثابتة حیثما أمكن ق�اس مستو�ات 
وسینتج ذلك أمتن التقدیرات.   )3(اإلطالق التمثیل�ة وحیث تتوفر معلومات داعمة عن تواتر إطالقات الزئبق ومدتها.

وفي مثل هذه الحاالت، ین�غي أخذ عینات في ظروف تمثل عمل�ات المرفق العاد�ة. و�ذا �انت اإلطالقات متغیرة  
 مدة أخذ العینة أطول أو یتم جمع المز�د من العینات.للغا�ة، أو من عمل�ة التجهیز المتقطع، �جب أن تكون 

�كون من الممكن دائمًا الحصول على ب�انات معایرة من المرافق، أو قد ال تكون الب�انات   ومن الناح�ة العمل�ة، قد ال
تقدیرات  المعایرة ذات جودة وتواتر �افیین لتمكین حساب مستوى اإلطالقات. وفي مثل هذه الحاالت، توجد منهج�ات لل

الهندس�ة أو حسا�ات التوازن الكتلي، ولتقدیرات اإلطالقات من خالل استخدام عوامل اإلطالق، �ما هو الحال في  
وعامل االن�عاث هو ق�مة تمثیل�ة تر�ط �م�ة الزئبق   )4(مجموعة أدوات برنامج األمم المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

 صدر (على سبیل المثال الطاقة اإلنتاج�ة لمادة من المواد الخام).المن�عث �مستوى النشاط المرت�ط �الم

و�مكن أن �ختار الطرف أ�ضًا استخدام مجموعة من الُنهج. وقد توفر التقدیرات التي تستخدم عوامل االن�عاث تقدیرًا 
ید �صفة خاصة  أفضل لالن�عاثات الناتجة عن فئة من المصادر من تقدیرها للمصادر المنفردة. وقد �كون من المف

على سبیل المثال استخدام االن�عاثات اإلجمال�ة للمصادر التي �كون تعدادها أو تكلفة رصدها أكبر من أن �سمح 
برصدها منفردة، أو حین �كون اإلبالغ المنفرد شاقًا للغا�ة. وقد تختلف المنهج�ة بین فئات المصادر، حتى أنها قد  

 المختلفة ضمن فئة واحدة من فئات المصادر. تكون مختلفة �النس�ة ألنواع المرافق 

وهناك مزا�ا �قدمها االعتماد التدر�جي لألسالیب األحدث واألكثر دقة، مثًال االستعاضة عن ب�انات تستند إلى تقن�ات  
التقدیر، بب�انات تقوم على الرصد الفعلي عندما تص�ح مثل هذه الب�انات متاحة، أو االستعاضة عن عوامل االن�عاث  

عامة �عوامل تكون أكثر تمثیًال لظروف أراضي الطرف في موقع مصدر ان�عاث معین. ولكن في الوقت نفسه، من  ال
الضروري أ�ضًا الحفاظ على قابل�ة المقارنة بین الب�انات التي تم الحصول علیها مع مرور الزمن، لكي تتضح توجهات 

 تخف�ض االن�عاثات. مراق�ة االن�عاثات، وذلك ألغراض تت�ع التقدم المحرز في 

وقد تود األطراف أن تضع س�اسات و�جراءات �شأن ��ف�ة األخذ �التغییرات المنهج�ة والتواتر الذي یتم �ه ذلك، وأن  
�كون لدیها، حیثما أمكن ذلك، ترتی�ات قائمة للمساعدة في تحدید ما إذا �انت التغیرات الظاهرة �مرور الزمن تنتج 

 تحسن تقن�ات التقدیر.  جسداالن�عاثات أو أنها تعن تغیرات حق�ق�ة في 

 
 تتضمن التوجیهات المتعلقة �الق�اس التحلیلي ما یلي:  ) 3(

طر�قة استخدام ق�اس ط�ف االمتصاص    –تحدید الزئبق    –نوع�ة الم�اه     ISO 12846:2012 المنظمة الدول�ة لتوحید المقای�س •
 الذري مع و�دون تخصیب.

التألق    –تحدید الزئبق    –نوع�ة الم�اه     17852:2006المنظمة الدول�ة لتوحید المقای�س • طر�قة استخدام ق�اس ط�ف امتصاص 
 الفوتوني.

 الزئبق في حمأة م�اه المجار�ر لمحطات معالجة م�اه الصرف الصحي. - �ة البیئة لو�الة الوال�ات المتحدة لحما 105الطر�قة  •

النظام.   �حسب نهج التوازن الكتلي اإلطالقات على أساس �م�ة المادة التي تدخل في النظام والكم�ات التي تم إنشاؤها أو تدمیرها في ذلك     ) 4(
على سبیل المثال،    معرفة مدخالت ومخرجات النظام وما �حتمل أن �حدث داخل النظام. انظر، وتستخدم التقدیرات الهندس�ة نماذج تستند إلى  

  :ليتوجیهات منظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصادي �شأن تقن�ات تقدیر اإلطالق، التي �مكن االطالع علیها على الموقع الش�كي التا
www.oecd.org/chemicalsafety/pollutant-release-transfer-register/publications-series-on-pollutant-release-and-

transfer-registers.htm  ) 2021آب/أغسطس  10 الموقعتار�خ ز�ارة.( 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/pollutant-release-transfer-register/publications-series-on-pollutant-release-and-transfer-registers.htm
https://www.oecd.org/chemicalsafety/pollutant-release-transfer-register/publications-series-on-pollutant-release-and-transfer-registers.htm
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تكون هناك نهج وطن�ة قائمة، �مكن أن ترى األطراف أنه من المفید اعتماد المنهج�ات الواردة في التوجیهات   وعندما ال
�ة، الدول�ة، مثل مجموعة أدوات برنامج األمم المتحدة للبیئة وعندما �فتقر أحد األطراف إلى عوامل اإلطالق الوطن

 ُ�قترح استخدام الق�م المقبولة دول�ًا.

وفي الممارسة العمل�ة، ین�غي أن ُیبنى القرار المتخذ �شأن المنهج�ة المستخدمة على مجموعة من العوامل، وقد یتغیر 
ما هو عملي وم�سور من حیث التكلفة وما هو األنسب في ضوء الظروف الوطن�ة.    جسدمع مرور الزمن، على نحو �

غي على أقل تقدیر أن تتوفر الشفاف�ة �شأن المنهج�ة المستخدمة، لكي �مكن تفسیر المعلومات الواردة في  ولكن ین�
 قائمة الجرد �شكل صح�ح. 

وحیثما �مكن عمل�ًا الحصول على المعلومات، من المجدي تسجیل تفاصیل تطور أنواع االن�عاثات، أي ما إذا �انت 
مر�ب الزئبق غیر العضوي أو مر�ب الزئبق العضوي. وقد تفید هذه المعلومات  المادة المن�عثة هي الزئبق األولي أو

في النمذجة الر�اض�ة لعمل�ة انتقال ان�عاثات الزئبق في الهواء ومآلها النهائي ومخاطرها على صحة اإلنسان والبیئة 
 وفي تحدید استرات�ج�ات وتكنولوج�ات فعالة للمراق�ة.

ومات عمل�ًا، من المفید أ�ضًا تسجیل تفاصیل الملوثات األخرى التي یتم إطالقها  وحیثما �مكن الحصول على المعل
مع الزئبق، حیث أنها تعمل معًا �نوع من ’’�صمات األصا�ع‘‘ لمصدر اإلطالق المحدد. وقد تكون هذه المعلومات 

ط تدابیر التخف�ض الم�اشر مفیدة في تت�ع وتحدید مصادر الزئبق التي لوحظت/رصدت في البیئة المائ�ة واألرض�ة ور�
 �مصادر اإلطالق الصح�حة. 

للمرافق ف�ما یتعلق �طرق   الوطن�ة، ین�غي لألطراف أن تقدم توجیهات محددة  المنهج�ات  أو  المنهج�ة  و�عد تحدید 
للسلطات  الب�انات. و�ن�غي  لتقد�م  المستخدم  الجودة، والنموذج  الجودة وضمان  المستخدمة واعت�ارات مراق�ة   التقدیر 

الوطن�ة أ�ضًا أن تضطلع �عمل�ات مراق�ة الجودة/التحقق من صحتها لضمان أن تكون الب�انات متینة وموثوقة. وفي 
 حالة وجود نظام لسجل إطالق الملوثات ونقلها، �كون ذلك عادًة جزءًا من اإلبالغ. 

 نظام لإلبالغ و�دارة الب�انات  وضع

�ك�ًا مخصصًا لجرد االن�عاثات من أجل نشر المعلومات، و�التالي لت�سیر اإلبالغ، �مكن للطرف أن ینشئ موقعًا ش
تتمكن الصناعات من تحمیل المواد التوجیه�ة ذات الصلة، �ما في ذلك نماذج اإلبالغ. و�ن�غي تشج�ع الصناعات  

راف أن تشترط  ، إلتاحة التعامل مع الب�انات وتحلیلها �شكل أسهل. و�ن�غي لألطةإلكترون�  صورة  فيعلى تقد�م تقار�رها  
 تلب�ة المرافق لمتطل�ات إبالغ ثابتة وجداول زمن�ة محددة.

و�ن�غي لألطراف أن تنشئ قواعد ب�انات داخل�ة لتخز�ن المعلومات عن المرافق (مثل اسم المرفق، وموقعه، والشر�ة  
ة الب�انات �سهولة ال�حث المالكة له وغیر ذلك من التفاصیل) و��انات االن�عاثات المبلغ عنها. و�ن�غي أن تتسم قاعد

 تحلیل الب�انات. إجراء المز�د من فیها والتعامل معها، وأن تساعد على 

 إتاحة الب�انات للجمهور على نحو ی�سر االطالع علیها وال�حث فیها 

ین�غي أن تتاح للجمهور ب�انات االن�عاثات للمرافق المنفردة والتقار�ر الموجزة عن االن�عاثات التي ال تتضمن معلومات  
. و�ذا �ان الطرف قد أنشأ موقعًا ش�ك�ًا لمساعدة الصناعات  18سر�ة، �ما یتسق مع التزام األطراف �موجب المادة  

كن استخدام الموقع نفسه في نشر الب�انات عن االن�عاثات، رهنًا �الترتی�ات  في اإلبالغ عن االن�عاثات الصادرة عنها، �م
األمن�ة المناس�ة الرام�ة إلى حما�ة تلك الب�انات. و�ن�غي أن یت�ح الموقع الش�كي للمستخدمین إجراء عمل�ات �حث 

 سنة إبالغ محددة.مواءمة حسب الطلب، �النس�ة لمرفق منفرد مثًال أو قطاع صناعي أو منطقة جغراف�ة، أو 

 مجموعة أدوات برنامج األمم المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق

وضع برنامج األمم المتحدة للبیئة مجموعة من األدوات، تتفق مع المنهج�ة الواردة أعاله، وذلك الستخدامها في وضع  
یئة نقطة انطالق جیدة لألطراف التي  مجموعة أدوات برنامج األمم المتحدة للب  وُ�قترح أن �كون استخدامقوائم الجرد.  
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لالن�عاثات.   بها  الخاصة  الجرد  قوائم  بوضع  األدوات  وُوضعت  تقوم  تغطيمجموعة  ان�عاثات    �ي  مصادر  جم�ع 
فحسب.   9و�طالقات الزئبق إلى جم�ع الوسائط البیئ�ة، و�التالي فهي ل�ست موجهة إلى قوائم الجرد الواردة في المادة 

مها إلنشاء قوائم جرد محدودة أخرى تغطي المصادر الثابتة لالن�عاثات إلى الغالف الجوي من  غیر أنه �مكن استخدا
على النحو الذي حدده الطرف. وعلى مر الزمن، ین�غي أن تسعى األطراف   9المصادر ذات الصلة �موجب المادة  

 ساسًا لهذا العمل. إلى تحسین قوائم الجرد الخاصة بها وتطو�رها، وتوفر التوجیهات المبینة أعاله أ

 . 2والجرد للمستوى  1و�مكن أن تساعد مجموعة األدوات األطراف على مستو�ین: الجرد للمستوى  

العوامل المستمدة من التجر�ة للمدخالت واإلطالقات لحساب مدخالت الزئبق و�طالقاته    1و�ستخدم الجرد للمستوى  
 �تقدیرات. إلى جم�ع الوسائط البیئ�ة، و�قدم النتائج 

إلى ق�ادة البلدان في عمل�ة تعز�ز وتحسین قوائم الجرد األول�ة الخاصة بها. فهو �قدم    2بینما یهدف الجرد للمستوى  
توجیهات �شأن مختلف تقن�ات ومراحل وضع الجرد، و�تضمن أمثلة توض�ح�ة ومعلومات مستف�ضة عن مصادر  

الزئبق. وهو یوفر منهج�ة �س�طة، إلى جانب ق ب�انات مرافقة لضمان االتساق في وضع قوائم الجرد  إطالق  اعدة 
على استخدام عوامل الحساب الخاصة �كل بلد؛ و�استخدام هذه العوامل، �مكن   2الوطن�ة. و�شجع الجرد للمستوى  

إلى مستوى أعلى من الدقة، شر�طة أن    1تحسین تقدیرات االن�عاثات واإلطالقات التي وضعت على الجرد للمستوى  
 الب�انات المطلو�ة متاحة في البلد.  تكون 

إلى تحدید جم�ع مصادر ان�عاثات الزئبق و�طالقاته على الصعید الوطني وق�اسها الكمي   2وتهدف المنهج�ة للمستوى  
(حیثما أمكن). وتتمثل الخطوة األولى في وضع مصفوفة للفرز، مع تحدید فئات المصادر الرئ�س�ة الموجودة. و�مكن 

أن تقتصر المصادر على فئات المصادر التي حددها فقط. وتتمثل الخطوة الثان�ة في تصن�ف فئات   أن �ختار الطرف 
المصادر الرئ�س�ة إلى فئات فرع�ة، من أجل تحدید األنشطة التي قد تطلق الزئبق. وتنتج هذه العمل�ة تحدیدًا نوعًا  

جرد �مي مفصل، تجمع الب�انات المتعلقة  ألنواع المصادر. وتشمل الخطوة الثالثة وضع جرد �مي. ومن أجل وضع  
�حجم األنشطة والمعلومات الخاصة �العمل�ات، و�مكن �عدئذ استخدامها لحساب تقدیرات إطالق الزئبق من المصادر  
المحددة. وتحتوي مجموعة األدوات على إجراءات ومعادالت لحساب جم�ع االن�عاثات واإلطالقات. وعندما تستند  

نها إلى حسا�ات أو أسالیب تقدیر أخرى، ین�غي إجراء اخت�ار تأكیدي لإلطالقات من المرافق التي  اإلطالقات المبلغ ع
�حددها الجرد. و�تمثل الهدف من ذلك في إجراء تعداد للمرافق في مختلف فئات المصادر الثابتة و�طالقات الزئبق  

 المقاسة في �ل مرفق.

وصي مجموعة األدوات �استخدام نموذج عرض موحد، �ضمن النظر وفي المرحلة النهائ�ة یتم جمع نتائج الجرد. وت
في جم�ع المصادر المعروفة (سواء �انت محددة �م�ًا أم ال). و�سمح هذا �كشف الثغرات في الب�انات، و�ساعد على  

لزمن في  ضمان أن قوائم الجرد شفافة وقابلة للمقارنة. و�ت�ح أ�ضًا فرصة الستعراض التغییرات التي تحدث مع مرور ا 
  2ان�عاثات الزئبق و�طالقاته من جم�ع المصادر. ومن شأن هذا االستعراض الكمي الذي �جرى في إطار المستوى  

 .9من المادة   8أن �سهم في متطل�ات تقد�م التقار�ر �موجب الفقرة 

 قائمة �فئات المصادر الثابتة التي �حتمل أن تكون ذات صلة  :تذییل 

فئات المصادر الثابتة التي �حتمل أن تكون ذات صلة لمساعدة األطراف في تحدید فئات المصادر    1یدرج الجدول  
. و�بین الجدول مصادر المعلومات حیث تم توثیق  9من المادة    3الثابتة التي �حتمل أن تكون ذات صلة عمًال �الفقرة  

المذ�ورة. ونظرًا ألنه یتعین على األطراف تحدید ما إذا �ان  إطالقات الزئبق في األراضي والم�اه من فئات المصادر 
تعتبر �عض المصادر الواردة أدناه   مصدر اإلطالقات إلى األراضي أو الم�اه داخل أراضیها ’’هامًا‘‘، أو ال، قد ال

 هامة في جم�ع الحاالت (على سبیل المثال، قد تكون اإلطالقات منخفضة من حیث الكم�ة).
  



UNEP/MC/COP.4/30 

8 

 1الجدول  
 قائمة �فئات المصادر الثابتة التي �حتمل أن تكون ذات صلة 

فئة المصدر في مجموعة أدوات برنامج 
 األمم المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق 

مصادر اإلطالق (لم یتم تناولها في  
 ) 5(أحكام أخرى من اتفاق�ة میناماتا) 

 توثیق اإلطالقات 

 واستخدام الوقود/مصادر الطاقة فئة المصدر: استخراج 

حرق الفحم في محطات   5-1-1
 الطاقة 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
ونظم   الفحم  وغسل  الفحم  تخز�ن  من 

 مكافحة تلوث الهواء.

 . 2018التقی�م العالمي للزئبق لعام 
التقر�ر المرجعي لمجموعة أدوات برنامج األمم  

 الزئبق.المتحدة للبیئة لقوائم جرد 

حرق الفحم في المراجل   1- 2- 1- 5
الصناع�ة التي تعمل  

 �حرق الفحم 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
ونظم   الفحم  وغسل  الفحم  تخز�ن  من 

 مكافحة تلوث الهواء.

 . 2018التقی�م العالمي للزئبق لعام 
التقر�ر المرجعي لمجموعة أدوات برنامج األمم  

 لقوائم جرد الزئبق.المتحدة للبیئة 

استخدامات الفحم   2- 2- 1- 5
 األخرى 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
ونظم   الفحم  وغسل  الفحم  تخز�ن  من 

 مكافحة تلوث الهواء.

التقر�ر المرجعي لمجموعة أدوات برنامج األمم  
 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

األراضي والم�اه  تحدث اإلطالقات في   تعدین الفحم  
من طرق المعالجة الرط�ة، مثل تعو�م  

 الفحم وغسل الفحم.

الملوثات ونقلها في االتحاد األورو�ي   سجل إطالق 
 والوال�ات المتحدة.

استخراج وتكر�ر   5-1-3
 واستخدام البترول 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
من استخراج النفط وتكر�ر النفط ونظم  

 الهواء.مكافحة تلوث 

 . 2018التقی�م العالمي للزئبق لعام 
 التقر�ر المرجعي لمجموعة أدوات قوائم جرد الزئبق.

، إزالة الزئبق من  (Thermachem)غالوب، دار�ل ل.  
الحادي   الدولي  المؤتمر  النفط،  صناعة  في  الم�اه 

 والعشر�ن للبیئة النفط�ة.
الملوثات ونقلها في االتحاد   األورو�ي  سجل إطالق 

 والوال�ات المتحدة.

استخراج وتكر�ر   5-1-4
 واستخدام الغاز الطب�عي 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
 من استخراج الغاز الطب�عي وتكر�ره.

التقر�ر المرجعي لمجموعة أدوات برنامج األمم  
 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

االتحاد األورو�ي  سجل إطالق الملوثات ونقلها في 
 والوال�ات المتحدة.

إنتاج الطاقة والحرارة   5-1-6
 �حرق الكتلة األح�ائ�ة 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
 من نظم مكافحة تلوث الهواء.

التقر�ر المرجعي لمجموعة أدوات برنامج األمم  
 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

 المعادن األولي (الِ�كر) فئة المصدر: إنتاج 

تعدین الزئبق (األولي)   5-2-1
 ومعالجة المعادن

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
 من التعدین ومعالجة المعادن.

 . 2018التقی�م العالمي للزئبق لعام 
التقر�ر المرجعي لمجموعة أدوات برنامج األمم  

 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

التعدین، ومعالجة   
المعادن، وصهر  

وتحم�ص المعادن غیر  
 الحدید�ة غیر الزئبق 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
من الصرف الصحي للمناجم التي تم  

جمعها، ومعالجة المعادن، ونظم  
مكافحة تلوث الهواء، وما یرت�ط بذلك  

(األلومنیوم   2018ام التقی�م العالمي للزئبق لع
 والنحاس والذهب والرصاص والزنك).

التقر�ر المرجعي لمجموعة أدوات برنامج األمم  
 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

 
  و الم�اه و�عني ”المصدر ذ، تعني ’’اإلطالقات‘‘ أنها إطالقات للزئبق أو مر��ات الزئبق في األراضي أو  9من المادة    2وفقًا للفقرة      ) 5(

الصلة“ أنه أي مصدر ثابت هام �شري المنشأ لإلطالق �حّدده طرف على أنه لم �عالج في أحكام أخرى من االتفاق�ة. والحظ مؤتمر األطراف  
لم�اه الصرف  ، �جوز لألطراف أن تضع ضوا�ط إضاف�ة  9أنه ’’على الرغم من أن م�اه الصرف تعالج في إطار المادة    4/ 3  -م في مقرره ا 

 من االتفاق�ة ‘‘. 11�موجب المادة 
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فئة المصدر في مجموعة أدوات برنامج 
 األمم المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق 

مصادر اإلطالق (لم یتم تناولها في  
 ) 5(أحكام أخرى من اتفاق�ة میناماتا) 

 توثیق اإلطالقات 

من صهر وتحم�ص ومخلفات  
 العمل�ات.

سجل إطالق الملوثات ونقلها في أسترال�ا، و�ندا،  
 االتحاد األورو�ي، والنرو�ج والوال�ات المتحدة.

اإلنتاج األولي للمعادن   
 الحدید�ة  

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
من نظم مكافحة تلوث الهواء المرت�طة  
قطران   ومعالجة  الكوك،  فحم  �إنتاج 
الفحم، و�نتاج الحدید الُغفل، ومخلفات  

 العمل�ات.

 سجل إطالق الملوثات ونقلها في أسترال�ا والنرو�ج.

 والمواد األخرى مع شوائب الزئبق فئة المصدر: إنتاج المعادن 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه   إنتاج َخَبث األسمنت  5-3-1
من نظم مكافحة تلوث الهواء؛ تحدث  
اإلطالقات المحتملة في األراضي من  
مثل   العمل�ات  مخلفات  من  التخلص 

 غ�ار فرن األسمنت.

التقر�ر المرجعي لمجموعة أدوات برنامج األمم  
 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

الملوثات ونقلها في االتحاد األورو�ي   سجل إطالق 
 والنرو�ج.

معاییر االن�عاث الوطن�ة لملوثات الهواء الخطرة من  
لمصانع   األداء  ومعاییر  بورتالند  أسمنت  صناعة 
الوال�ات   لو�الة  النهائ�ة،  القاعدة  بورتالند؛  أسمنت 

ت البیئة،  لحما�ة  الرط�ة  المتحدة  التنق�ة  أجهزة  وقع 
 لمراق�ة الزئبق.

و�یوتر   غور�كي  جیرزي  �رز�ستوف،  كوغوت، 
 Kogut, Krzysztof, Jerzy Górecki(  بورم�سترز 

and Piotr Burmistrz(  )2021  من للحد  فرص   ،(
اإلنتاج   مجلة  األسمنت.  في صناعة  الزئبق  ان�عاثات 

)، المجلد  Journal of Cleaner Productionاألنظف ( 
 (ن�سان/أبر�ل).   29

وآخرون   وون  )  Du, Wen, and others( دو 
المتطایر  2018(  الرماد  من  الزئبق  إطالق   ،(

بیئة   المرطب.  المتطایر  الرماد  أسمنت  ومعاجین 
( الغال الجوي  )،  Atmospheric Environmentف 

 . 18-11(ن�سان/أبر�ل)، ص  178المجلد 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه   إنتاج الل�اب والورق  5-3-2
من نظم مكافحة تلوث الهواء ومخلفات  

 العمل�ات.

واالتحاد   �ندا  في  ونقلها  الملوثات  إطالق  سجل 
 األورو�ي والوال�ات المتحدة.

إنتاج مواد ��م�ائ�ة   5-3-4
 ومعادن ومواد أخرى  

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
والمواد   واألص�اغ  األسمدة  إنتاج  من 

 الملّونة وغیرها من المواد الك�م�ائ�ة.

 نص مقدم من النرو�ج 

 فئة المصدر: االستخدام المتعمد للزئبق في العمل�ات الصناع�ة 

والقلو�ات  إنتاج الكلور  5-4-1
�استخدام تكنولوج�ا  

 الخال�ا الزئ�ق�ة 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
الن�اتات   ومن  اإلنتاج  عمل�ة  من 

 الملوثة.

 . 2018التقی�م العالمي للزئبق لعام 
األمم   برنامج  أدوات  لمجموعة  المرجعي  التقر�ر 

 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.
 ونقلها في النرو�ج. سجل إطالق الملوثات 

المملكة المتحدة لبر�طان�ا   الزئبق السابق في  مصنع 
 العظمى وأیرلندا الشمال�ة (رونكورن).
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فئة المصدر في مجموعة أدوات برنامج 
 األمم المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق 

مصادر اإلطالق (لم یتم تناولها في  
 ) 5(أحكام أخرى من اتفاق�ة میناماتا) 

 توثیق اإلطالقات 

)  Euro Chlorالم�ادئ التوجیه�ة األورو��ة للكلور ( 
الزئ�ق�ة،   والقلو�ات  الكلور  مصانع  تشغیل  لوقف 

 . 2009الط�عة الخامسة، أیلول/سبتمبر 

 ت �االستخدام المتعمد للزئبق فئة المصدر: تصن�ع المنتجا

1-5-5 -  
9-5-5 

تصن�ع المنتجات  
 المحتو�ة على الزئبق 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
غیر   المنتجات  فئات  تصن�ع  من 
لالتفاق�ة   ألف  المرفق  في  المدرجة 
وفئات المنتجات التي تقل عن الحدود  
المرفق   في  الزئبق  لمحتوى  التقیید�ة 

 ألف.

 . 2018التقی�م العالمي للزئبق لعام 
األمم   برنامج  أدوات  لمجموعة  المرجعي  التقر�ر 

 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

 فئة المصدر: الحاالت األخرى لالستخدام المتعمد للمنتجات/العمل�ات  

مثل   ع�ادات األسنان   5-6-1 الم�اه،  في  اإلطالقات  تحدث 
الحشوات   من  من  ان�عاثها  أو  الجدیدة 

ع�ادات   في  القد�مة  الحشوات  تثقیب 
لألطراف،   �جوز  (مالحظة:  األسنان. 
ولكن ال ُ�شتَرط علیها، أن تتناول هذه  

 )4اإلطالقات �موجب المادة 

 . 2018التقی�م العالمي للزئبق لعام 
األمم   برنامج  أدوات  لمجموعة  المرجعي  التقر�ر 

 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.
لحما�ة  الم� المتحدة  الوال�ات  لو�الة  التوجیه�ة  ادئ 

 البیئة �شأن النفا�ات السائلة في ع�ادات األسنان.

الزئبق   المختبر  5-6-3 على  المحتو�ة  الكواشف 
ومر��ات الزئبق التي یتم تصر�فها في  

 م�اه الصرف الصحي.

 

 الثانوي للمعادن)فئة المصدر: إنتاج المعادن المـُعاد تدو�رها (اإلنتاج 

إنتاج الزئبق المـُعاد   5-7-1
 تدو�ره (اإلنتاج الثانوي)

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
 من نظم مكافحة تلوث الهواء.

األمم   برنامج  أدوات  لمجموعة  المرجعي  التقر�ر 
 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

وآخرون و   فینستر إي   ,.Finster, Molly E(   مولي 

and others (   )2015  األنقاض على  الزئبق  أثر   ،(
المعدن�ة: مصدر وطب�عة الزئبق، مجلة اإلدارة البیئ�ة  

 )Environmental Management  (  161المجلد 
 .308-303 الصفحات (أیلول/سبتمبر)، 

إنتاج المعادن الحدید�ة   5-7-2
الـُمعاد تدو�رها (الحدید  
والصلب). (�شمل ذلك  

المر��ات  إعادة تدو�ر  
 الخردة).

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه  
 من نظم مكافحة تلوث الهواء.

األمم   برنامج  أدوات  لمجموعة  المرجعي  التقر�ر 
 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

 ,.Finster, Molly E(   فینستر ومولي إي وآخرون 

and others ( )2015  أثر الزئبق على األنقاض ،(
 of the( الزئبق وطب�عته.   المعدن�ة: مصدر

mercury. Journal of Environmental 

Management (أیلول/سبتمبر)،   161)، المجلد
 . 308-303 الصفحات

وال�ة نیو جیرسي األمر�ك�ة، التي فرضت اشتراطات  
تلوث   لمكافحة  الكهر�ائي  القوسي  الفرن  على مرافق 

 الهواء.
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فئة المصدر في مجموعة أدوات برنامج 
 األمم المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق 

مصادر اإلطالق (لم یتم تناولها في  
 ) 5(أحكام أخرى من اتفاق�ة میناماتا) 

 توثیق اإلطالقات 

إعادة استخدام أو إعادة   
المعدات  تدو�ر 

 الصناع�ة المستعملة 

تفك�ك   أثناء  إطالقات  تحدث  قد 
المصانع، ومنصات النفط وما إلى ذلك  
الملوثة   المعدات  تدو�ر  ُ�عاد  حیث 
األنابیب،   خطوط  (مثل  �الزئبق 

 والخزانات، والمـُ�اِدالت الحرار�ة).

العلوم من أجل الس�اسة المتعلقة �البیئة: إعادة تدو�ر  
اآلث من  الحد  المفوض�ة  السفن:  والبیئ�ة،  ال�شر�ة  ار 

 . 2016األورو��ة، عام 

 فئة المصدر: حرق النفا�ات 

1-8-5 -  
4-8-5 

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه   حرق النفا�ات 
من نظم مكافحة تلوث الهواء المرت�طة  
الطب�ة   والنفا�ات  الخطرة  �النفا�ات 
الصناع�ة   البلد�ة/النفا�ات  والنفا�ات 

 ترمید حمأة م�اه المجار�ر.ومحطات 

األمم   برنامج  أدوات  لمجموعة  المرجعي  التقر�ر 
 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

في   المتاحة  التكنولوج�ات  ألفضل  مرجع�ة  وثائق 
التكنولوج�ات   أفضل  استنتاجات  األورو�ي.  االتحاد 
النفا�ات،   االتحاد األورو�ي �شأن حرق  المتاحة في 

حد إلى  تشیر  الزئبق  والتي  إلطالقات  محددة  ود 
 الناجمة عن حرق النفا�ات.

 فئة المصدر: إیداع/طمر النفا�ات ومعالجة م�اه الصرف الصحي 

مطامر النفا�ات   5-9-1
البلد�ة/العامة الخاضعة  

 للمراق�ة 

تحدث اإلطالقات في الم�اه من رشح  
 مطامر القمامة.

األمم   برنامج  أدوات  لمجموعة  المرجعي  التقر�ر 
 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

نظم/معالجة م�اه   5-9-5
 الصرف الصحي 

الصرف   م�اه  إطالقات/معالجة  تحدث 
م�اه   معالجة  عمل�ات  من  الصحي 

 الصرف الصحي الصناع�ة والبلد�ة.
المخلفات/الحمأة،   حرق  یتم  عندما 
الصرف   اإلطالقات/م�اه  تحدث 
 الصحي من نظم مكافحة تلوث الهواء. 

 . 2018العالمي للزئبق لعام  التقی�م
األمم   برنامج  أدوات  لمجموعة  المرجعي  التقر�ر 

 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.
 سجل إطالق الملوثات ونقلها في االتحاد األورو�ي.

 نص مقدم من النرو�ج 

 فئة المصدر: محارق الجثث  

تحدث اإلطالقات في األراضي والم�اه   محارق الجثث  1- 5-10
 نظم مكافحة تلوث الهواء.من 

األمم   برنامج  أدوات  لمجموعة  المرجعي  التقر�ر 
 المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق.

إلى فر�ق الخبراء، رهنًا �إنجاز األعمال األخرى المطلو�ة ف�ه، أن �قدم   4/ 3  -م وطلب مؤتمر األطراف في مقرره ا
، �غ�ة مساعدة األطراف 9لإلطالقات التي تتناولها أحكام االتفاق�ة �خالف المادة  معلومات عن المصادر الثابتة الهامة  

قائمة �المصادر الثابتة التي    2التي ترغب في توس�ع نطاق قائمة الجرد إلى مصادر ثابتة إضاف�ة. و�قدم الجدول  
جدول إرشادي ولم �خضع   هو مجرد  2. وتجدر اإلشارة إلى أن الجدول 1نظر فیها فر�ق الخبراء عند وضع الجدول 

 الستعراض مستف�ض. 
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 2الجدول  
 9إذا وّسعت �ما یتجاوز نطاق المادة جرد الفئات المصادر الثابتة اإلضاف�ة التي �مكن إدراجها في قوائم 

فئة المصدر في مجموعة أدوات برنامج 
 األمم المتحدة للبیئة لقوائم جرد الزئبق 

مصادر اإلطالق (لم یتم  
تناولها في أحكام أخرى من  

 توثیق اإلطالقات  اتفاق�ة میناماتا)
ما إذا �انت تتناولها  

 مواد أخرى 

إنتاج �لور�د الفینیل غیر   5-4-2
المتبلمر �استخدام ثاني  

 كلور�د الزئبق �حافز 

تحدث اإلطالقات في األراضي  
والم�اه من عمل�ات اإلنتاج  

 تلوث الهواء.ونظم مكافحة  

التقر�ر المرجعي  
لمجموعة أدوات برنامج  

األمم المتحدة للبیئة  
 لقوائم جرد الزئبق.

 .  5تتناوله المادة 

إنتاج المواد الك�م�ائ�ة   5-4-4
والبول�مرات األخرى �استخدام  

 مر��ات الزئبق �حافز 

تحدث اإلطالقات في األراضي  
والم�اه ناتجة عن إنتاج المواد  

الك�م�ائ�ة المحتو�ة على الزئبق  
وعن استخدام الزئبق في  

عمل�ات اإلنتاج (مثل إنتاج  
 الكحول).

التقر�ر المرجعي  
لمجموعة أدوات برنامج  

األمم المتحدة للبیئة  
 لقوائم جرد الزئبق.

إنتاج   5تتناول المادة 
میثیل و�یثیل الصودیوم  

 أو البوتاسیوم.

طالء الذهب �استخدام   
 هیب �النار عمل�ة التذ

التقی�مات األول�ة   
�موجب اتفاق�ة میناماتا  

 النكا. لنی�ال وسري 

 

عمل�ات أخرى تستخدم   
الزئبق أو مر�ب الزئبق  

المدرجة  تلك كحافز، غیر 
 في المرفق �اء لالتفاق�ة 

   

 

البولي یور�ثان �استخدام   5-5-5
 الزئبق �محفز

تحدث اإلطالقات في األراضي  
عمل�ة إنتاج البولي  والم�اه من 

 یور�ثان.

التقر�ر المرجعي  
لمجموعة أدوات برنامج  

األمم المتحدة للبیئة  
 لقوائم جرد الزئبق.

  5تتناول المادة 
 التصن�ع.

 _________ 


