
 (ب) 2المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمعايير التي قد تضعها األطراف عمًال بالفقرة 

  مقدمة -ألف 
بشأن الزئبق مسألة االنبعاثات. وتُعىن هذه املادة بالضبط  من اتفاقية ميناماتا 8تتناول املادة   - 1

، ‘‘الزئبق الكلي’’والتخفيض، حيثما أمكن، النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق املشار إليها غالبًا بعبارة 
دف إىل ضبط االنبعاثات من املصادر الثابتة اليت تندرج يف فئات  يف الغالف اجلوي، من خالل تدابري 

  در الواردة يف املرفق دال. وهذه الفئات هي:املصا
 حمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم احلجري  
 املراجل الصناعية اليت تعمل بالفحم احلجري  
  عمليات الصهر والشوي املستخدمة يف إنتاج املعادن غري احلديدية  
 مرافق ترميد النفايات  
 .مرافق إنتاج خبث اإلمسنت  

(ب) من املادة  2ف الفقرة االنبعاثات من املصادر ذات الصلة. وتعرِّ  وتطالب األطراف بضبط  - 2
بأنه مصدر يندرِج يف فئة من فئات املصادر الواردة يف املرفق دال، وتواصل الفقرة ‘‘ املصدر ذو الصلة’’ 8
  (ب) على النحو التايل: 2

بفئة من فئات  جيوز ألي طرف إذا ما اختار ذلك، أن يضع معايري لتحديد املصادر املشمولة
يف املائة  75املصادر املدرجة يف املرفق دال طاملا اشتملت املعايري املتعلقة بأي فئة على نسبة 

  على األقل من االنبعاثات الصادرة من تلك الفئة.
مؤمتر األطراف، إىل أن يعتمد يف أقرب وقت ممكن من الناحية  8(أ) من املادة  9وتدعو الفقرة   - 3

  (ب). 2املعايري اليت قد تضعها األطراف عمالً بالفقرة املتعلقة بدئ التوجيهية العملية، املبا
  (ب) 2المعايير التي قد تضعها األطراف عمالً بالفقرة  -باء 

ضبطها يف يلكل طرف أن يضع معايري لتحديد املصادر اليت  8(ب) من املادة  2تسمح الفقرة   - 4
يف املائة على األقل من  75ه املعايري تشتمل على نسبة إطار فئة من فئات املصادر طاملا كانت هذ

مع  8االنبعاثات الصادرة من تلك الفئة. ومن شأن هذا اخليار أن يتيح للطرف تطبيق أحكام املادة 
  بعض املرونة، مع اإلقرار بأن بعض املصادر الثابتة قد تكون أصعب ضبطاً ألسباب متنوعة.

يار، فقد حيتاج عند حبثه للمصادر اليت سيختار ضبطها إىل وإذا طبق أحد األطراف هذا اخل  - 5
وضع جرد يغطي مجيع املصادر الثابتة يف فئة املصادر الواردة يف املرفق دال، سواء كان ذلك على أساس  
كل مرفق مستقل، أو بتطوير بيانات أكثر جتميعًا للمصادر األصغر حجمًا واليت يتوقع أن تقع ضمن 

. وقد يتمكن الطرف أيضًا من 8ائة اليت مل تدرج كمصادر ذات صلة ألغراض املادة يف امل 25 ــنسبة الـ
استخدام املعلومات اليت حيصل عليها من قائمة جرد االنبعاثات من املصادر ذات الصلة، واليت أعدت 

  . 8من املادة  7وفقاً للفقرة 



مع تقييم االنبعاثات النامجة عن كل مصدر ثابت  )1(ومن شأن وضع قائمة جرد لالنبعاثات،  - 6
يقع ضمن فئات املصادر املدرجة يف املرفق دال، أن يساعد األطراف يف اختاذ قرار بشأن ما إذا كان 
سيضبط مصدرًا ثابتًا معيناً، ويف التحقق من أن جمموع االنبعاثات من املصادر اليت ال ختضع للمراقبة 

 وعلى كل طرف أن يبقي. ئة من مجيع انبعاثات تلك الفئة من املصادريف املا 25يتجاوز نسبة   ال
  .قيد االستعراض لكفالة االستمرار في تلبية هذا االلتزام. للمراقبةالمصادر التي ستخضع 

ويف معرض البت فيما إذا كان مصدر ثابت معني يقع ضمن فئة مصادر حمددة، قد يرغب  7
  الطرف يف النظر يف ما يلي:

املرفق: على سبيل املثال، استنادًا إىل مدخالت املرفق أو إنتاجيته (طاقته  حجم  (أ) 
  اإلنتاجية)؛
انبعاثات الزئبق الناجتة عن املرفق والنسبة املئوية اليت متثلها هذه االنبعاثات من مجيع   (ب) 

 االنبعاثات الناجتة عن فئة املصادر اليت تنتمي إليها؛

 تقنية املراقبة اليت تعمل ضمن املرفق؛العمر املتوقع للمرفق أو ل  (ج) 

 موقع املرفق؛  (د) 

سيما تلك اليت ميكن أن تنتج منافع  تدابري مكافحة التلوث القائمة يف املرفق، وال  (هـ) 
  مشرتكة يف جمال ضبط انبعاثات الزئبق يف اهلواء.

يت تقع ضمن فئة ولدى النظر يف حجم املرفق، جيوز ألي طرف أن يقرر أن املرافق الصغرية ال  - 8
، وميكن إعفاؤها من 8واحدة من فئات املصادر اخلمس لن تعترب كمصادر ذات صلة مبوجب املادة 

ا يف اجملموع الكلي لالنبعاثات على  شروط ضبط االنبعاثات، وذلك استنادًا إىل نسبة مسامهة انبعاثا
ئات مصادر حمددة، مثل املراجل الصعيد الوطين. وقد يكون هذا االعتبار أكثر قابلية للتطبيق ضمن ف

الصناعية اليت تعمل بالفحم احلجري، عندما تكون هناك مراجل صناعية صغرية تقدم اخلدمات إىل مرافق 
  صناعية صغرية ال تساهم إمجاًال بكمية كبرية من االنبعاثات.

فق جيوز ألي طرف أن يقرر أنه من املناسب وضع عتبة حدية للضبط بناء على حجم املر و   - 9
وطاقته اإلنتاجية. وميكن أن يقوم ذلك على النظر يف احلجم املادي للمرفق، أو كمية املدخالت اليت 
يستخدمها، أو مستويات اإلنتاج فيه، وذلك حسب العامل الذي يرى الطرف أنه األنسب. والتباع هذا 

يف املائة من  75بة البالغ النهج حيتاج الطرف إىل معلومات كافية عن االنبعاثات لضمان تلبية مستوى العت
  إمجايل االنبعاثات اليت تنتجها فئة املصدر.

-ولدى النظر يف العمر املتوقع للمرفق، جيوز ألي طرف أن يقرر، على أساس حتليل التكلفة  -  10
العائد، أن تطبيق تدابري املراقبة على مرفق يقارب انتهاء عمره ليس باألمر الفعال من حيث التكلفة، ما 

يف املائة من إمجايل  25ذا املرفق واملرافق األخرى اليت خيتار الطرف أال يراقبها متثل نسبة أقل من دام ه
االنبعاثات من هذه الفئة. وعندئذ ميارس الطرف سلطته التقديرية لتحديد قيمة فاصلة مالئمة طوال الفرتة 

                                                      
  التوجيهية املتعلقة بوضع قائمة جرد لالنبعاثات يف وثيقة توجيهية منفصلة.)  تتاح املبادئ 1(



اذ القرارات يف البداية، يف الوقت الذي الزمنية اليت يراها مناسبة. وقد يكون هذا املعيار مناسبًا أكثر الخت
  جيري فيه تنفيذ التدابري الواردة يف االتفاقية.

وقد يؤثر موقع املرفق على أنواع تقنيات املراقبة اليت ميكن تنفيذها، ألنه قد يكون من الصعب   -  11
ميكن فيها    مواقع النقل بعض تقنيات املراقبة إىل املواقع النائية، وقد ال تكون بعض التقنيات مالئمة يف

مثًال احلصول على إمدادات مياه موثوقة. وقد توجد عوامل إضافية تتعلق باحلاجة إىل ضوابط تلوث أخرى 
  بالنسبة للمرافق النائية، حيث ميكن مثًال أن تطبق الضوابط على حنو أقل صرامة بالنسبة ملواد معينة.

التلوث األخرى يف أحد املرافق إىل أن يقرر وقد يؤدي إدراج أي تدبري من تدابري مكافحة   -  12
الطرف أنه يقوم بضبط ختفيض انبعاثات الزئبق يف إطار اسرتاتيجية لضبط امللوثات املتعددة. ولكن 

غري ”األطراف قد تود أيضًا أن تنظر يف مرافق لديها آليات قائمة لضبط التلوث ضمن فئة املرافق 
ا ستجد “ اخلاضعة للمراقبة فيما  8من املادة  6صعوبة كبرية يف تلبية االلتزام الوارد يف الفقرة إذا رأت أ

يتعلق بالتدابري اليت يطبقها أحد األطراف من أجل حتقيق تقدم معقول يف خفض االنبعاثات مع مرور 
  الزمن.

 


