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 في أمنة ممارسات و سياسات تطبيق و وضع على تعمل رائدة عالمية منظمة الثابتة العضوية الملوثات على للقضاء الدولية الشبكة

 على للقضاء الدولية الشبكة مهمة تتمثل. العالم أنحاء جميع في البيئة سالمة و اإلنسان صحة على للحفاظ الكيميائية المواد مع التعامل

 . للجميع المسممات من خال مستقبل في العضوية الملوثات

 والصحة البيئة قضايا مجال في تعمل العام حالصال في رائدة فرق بين الثابتة العضوية الملوثات على للقضاء الدولية الشبكة تجمع

 أنشطتها تنفيذ على فيها األعضاء المنظمات قدرة بناء على تساعد هي و. انتقالية بمرحلة تمر التي والبلدان النامية البلدان في العامة

 سياسات وتحقيق األولويات لتحديد الدولي المستوى على العمل إلى إضافة منها، كل عمل من الدروس واستخالص الواقع أرض على

 .جديدة

 111 في العام الصالح في حكومية غير منظمة 077 من اكثر العضوي الملوثات على للقضاء العالمية للشبكة العالمية الشبكة تضم

 و األمريكية ةالمتحد الواليات في الموجودة الدولية المكاتب و النامية البلدان في و الدولية السياسات مجال في العمل خالل من. بلد

 الهادئ، والمحيط آسيا أفريقيا، في لها تابعة إقليمية مكتب بثمانية مرتبطة العضوية الملوثات على للقضاء العالمية الشبكة فان السويد،

 . األوسط والشرق الكاريبي، البحر ومنطقة الالتينية أمريكا الشرقية،/  الوسطى أوروبا

 www.ipen.org: الموقع زورا IPEN حول المعلومات من مزيدلل 

 على الزئبق الناتج التلوث عن الناجمة لألضرار المخيفة بالدرجة الوعي لتزايد استجابة تأتي : الزئبق من الخالية IPEN حملة

 المجتمع ومنظمات والمحلية الوطنية الحكومية غير المنظمات لمبادرات الحملة روجت.  والبيئة اإلنسان صحة على العالم مستوى

 :إلى العالم مناطق جميع في دنيالم

 . له والتعرض بالزئبق التلوث عن الناجمة األضرار حول العام الوعي مستوى رفع

 له والتعرض بالزئبق التلوث مصادر إزالة و الحد إلى ترمي هادفة حمالت تنظيم

 الزئبق من الخالية للبدائل الترويج

 في للتحكم الوطنية السياسات و القوانين وتطبيق تبني أجل من الرأي وقادة نالسياسيي القادة الحكومة، في المسئولين تأييد حشد

 .  الزئبق انبعاثات

 . العالمية الزئبق معاهدة على وطني نطاق على للتصديق والسياسي الشعبي التأييد حشد 

 .بالزئبق التلوث عن الناجم الضرر على والقضاء للحد والمالية البشرية الموارد تعبئة

 

 

 www.ipen.org/hgfree    :الموقع زورا الزئبق من الخالية IPEN حملة حول المعلومات من زيدملل 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

 الفهرس 

 
 ....................................................... المقدمة

 ..................................................ديباجة االتفاقية 

 ..............................................الهدف :  1الفصل 

 ............................................المفاهيم :  2الفصل 

 ..................مصادر التزود بالزئبق وتجارته : 3الفصل 

 ..................المنتجات المضاف إليها الزئبق :  4الفصل 

 الزئبق أو مركبات  عمليات التصنيع التي تستخدم:  5الفصل 

 ............................................................الزئبق 

 اإلعفاءات المتاحة لكل األطراف بناء على الطلب :  6الفصل 

 ...........التعدين الحرفي للذهب في نطاق ضيق :  7الفصل 

 ...( ...........................في الجو)االنبعاثات :  8الفصل 

 ( ........................التربة و الماء) االطالقات : 9الفصل 

 التخزين المؤقت للزئبق بطريقة سليمة بيئيا بخالف : 11الفصل 

 ...................................................نفايات الزئبق 

 ....................................نفايات الزئبق : 11الفصل 

 ...................................المواقع الملوثة : 12 الفصل

 .......................الموارد واآلليات المالية :  13الفصل 

 بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا :  14الفصل 

 

4 

4 

5 

5 

6 

7 

 

7 

9 

9 

11 

11 

 

11 

12 

12 

12 

13 

 

 

 ............................لجنة التنفيذ واالمتثال : 15الفصل 

 ................................الجوانب الصحية : 16الفصل 

 ................................تبادل المعلومات :  17الفصل 

 ....................اإلعالم والتوعية والتثقيف :  18الفصل 

 ......................البحث والتطوير والرصد :  19الفصل 

 .....................................خطط التنفيذ : 21الفصل 

 ...................................تقديم التقارير :  21الفصل 

 ...............................تقـــييم الفعــاليــة :  22الفصل 

 ...............................مؤتمر األطراف :  23الفصل 

 ....................................األمانة العامة  :24الفصل 

 ...............................تسوية النزاعات :  25الفصل 

 ..............التعديالت المدرجة على االتفاقية :  26الفصل 

 .......................اعتماد وتعديل المالحق :  27الفصل 

 ............................الحق في التصويت :  28الفصل 

 ............................................التوقيع : 29الفصل 

 .......المصادقة، القبول، الموافقة أو االنضمام : 31الفصل 

 ...............................الدخول حيز التنفيذ : 31الفصل

 ........................................التحفظات : 32الفصل 

 ........................................االنسحاب : 33الفصل 

 ...........................................اإليداع : 34الفصل 

 ..............................النصوص األصلية : 35الفصل 

 

13 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

  :دمةمق

 من جانفي شهر في جنيف في الزئبق بشان الجديدة االتفاقية خصوص في الحكومات بين التفاوضي النهائي االجتماع عقد

 عام من أكتوبر في االتفاقية على المصادقة سيتم. الجديدة االتفاقية نص حول نهائي اتفاق إلى التوصل وتم 3102 سنة

 . اليابان في دبلوماسي مؤتمر في 3102

 بعض إيقاف و تقليل أو التدريجي التخلص ، الزئبق تجارة و إمدادات من الحد إلى الزئبق بشان االتفاقية تسعى موما،وع

 فصول من العديد تحتوي. طالقاتهإ و الزئبق انبعاثات في التحكم إلى إضافة الزئبق فيها يستخدم التي والعمليات المنتجات

 تلك فيها بما كامل بشكل طوعية فصولال بعض فإن ذلك، ومع. طوعية أخرى و ميةاإللزا التدابير من مزيج على االتفاقية

 وخطط ،(01 المادة) والرصد والتطوير ثوالبح ،(01 المادة) الصحية الجوانب ،(03 المادة) الملوثة بالمواقع المتعلقة

 (.31 المادة) التنفيذ

 على االتفاقية تنفيذ في األخرى المعنية الجهات و الحكومات لمساعدة المالي الدعم في األولوية إعطاء يتم أن المرجح من

 الفصول ضمن الواردة الطوعية العناصر أو الفصول هذه تحت تنضوي التي جراءاتلإل يمكن. اإللزامية التدابير أساس

 . المالية المساعدة على للحصول مؤهلة غير أو مؤهلة تكون أن األخرى

 الزئبق حول عالمية اتفاقية إلى التوصل األقل على  ينبغي انه الثابتة العضوية لملوثاتا على للقضاء الدولية الشبكة ترى 

 و االنبعاثات جملة من فعليا الحد في كامل و متصل نحو على تنفيذها صورة في تساعد قد أحكام إدراج خاللها من يتم

 كافية ليست الحالية االتفاقية أن نعتقد لخاص،ا منظورنا من. العالم مستوى على البيئة في لزئبقل االصطناعية طالقاتاإل

 على خطيرا تهديدا يمثل الزئبق يسببه الذي التلوث أن على عالمي إجماع عن عبارة فهي الجديدة االتفاقية أما. بذلك للقيام

 طالقاتإ و اثاتانبع على القضاء و للتقليل الالزمة التدابير  اتخاذ إلى الحاجة يؤكد ما هو و البيئة على و اإلنسان صحة

 .الخطر هذا من الحد بهدف الزئبق مادة

 األخرى الهيئات و حكومية الغير المنظمات ، الحكومات قبل من ايجابي بشكل استخدامها يمكن أحكاما االتفاقية تتضمن

 الثابتة العضوية الملوثات على للقضاء الدولية الشبكة تعتزم.  الزئبق استعمال من الحد و للتقليل جهود بذل في ترغب التي

 المشاركة أيضا الدولية الشبكة تعتزم كما فيها، تنشط التي البلدان في الحمالت و المشاريع في األحكام هذه من االستفادة

 . ذلك أمكن أينما االتفاقية تعزيز إلى الساعين الخبراء أفرقة و االتفاقية في األطراف الدول مؤتمرات في

 التي المنظمات عن الصادرة االعتراضات من الرغم على" ميناماتا اتفاقية"  الجديدة عاهدةمال لتسمية قرار اتخاذ تم وقد

 في ميناماتا مرض تفشي من الحماية تكفل إلزامية أحكام تقدم لم الجديدة االتفاقية ألن الزئبقي التسمم مرض ضحايا تمثل

 و داخل فعال موجودة ميناماتا مرض عن الناتجة الزئبقي التسمم مخلفات الن المنظمات هذه الدولية الشبكة تساند. المستقبل

 المواقع تنظيف لفرض  أحكاما تتضمن ال أيضا االتفاقية و. صغير نطاق على الحرفي الذهب تعدين األنشطة مواقع حول

 قد ذلك، عم و. المرض بهذا المصابين بتعويض تقضي أحكاما أو الزئبقي التسمم حاالت فيها تتفشى  التي بالزئبق الملوثة

 من الطويل التاريخ إلى إضافة اإلنسان صحة على الزئبق عنصر إلى للتعرض الخطيرة باآلثار التذكير في التسمية تفيد

 . ميناماتا مرض ضحايا من الكبير العدد تجاه التزاماتهم في وفشلهم مسؤولياتهم إلنكار والحكومات الشركات تواطؤ

 االتفاقية ديباجة

 المقبلة األجيال على والقلق للخطر المعرضة السكانية الفئات على سيما ال الصحية المخاوف إلى الديباجة تشير . 
 بسبب" األصليين السكان وجماعات الشمالي القطب في اإليكولوجية للنظم الخاصة الضعف مواطن" تثير و 

 .التقليدية األطعمة وتلوث الغذائية السلسلة في للزئبق أألحيائي التضخم
 في الحاالت هذه مثل حدوث ومنع الزئبق مع السليم التعامل ضمان إلى والحاجة ،" ميناماتا مرض إلى وتشير 

 ."المستقبل
 هذه أحكام مع يتفق بما إضافية محلية تدابير اتخاذ من طرف أي يمنع" االتفاقية في شيء ال أن تالحظ وهي 

 .".للزئبق ضالتعر من والبيئة اإلنسان صحة لحماية محاولة في وذلك االتفاقية
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 التأكيد إعادة" إطار في تبيانها تم بل  التلوث، في المتسبب البلد تغريم مبدأ و الوقاية مصطلح إلى إشارة يوجد ال "
 هي و األطراف كل تشغل أساسية مسالة تمثل الوقاية" أن ستكهولم اتفاقية تشير ، المقابل في. ريو مبادئ على

 ..". االتفاقية هذه في ضمنية بصفة واردة

 

 هدفال:  1 الفصل

 . الزئبقية والمركبات للزئبق االصطناعية االطالقات من والبيئة اإلنسان صحة حماية هو االتفاقية هذه من الهدف إن

  المفاهيم:  2 الفصل 

 المناجم عمال عليها يشرف التي التنقيب و الذهب تعدين أنشطة يعني: ضيق نطاق في للذهب الحرفي التعدين " -أ
 . محدودة واإلنتاجية مالية استثمارات ذات صغيرة شركة إطار في أو ةفردي بصفة

 من الحد عمليا، ذلك تعذر حالة وفي الوقاية، في فعالية األكثر كنولوجياتالت بها المراد "المتاحة التقنيات أفضل" -ب
 بشكل البيئة لىع طالقاتواإل االنبعاثات هذه وتأثير واألرض، والماء، الهواء في الزئبق طالقاتوإ انبعاثات

 لهذا الجغرافي المجال داخل معين منشأة أو معين لطرف والتقنية االقتصادية االعتبارات مراعاة مع عام،
 السياق هذا في. الطرف

 .ككل البيئة حماية من رفيع عام مستوى تحقيق في فعالية األكثر تعني "أفضل" -0
 التقنيات تلك الجغرافي، مجاله داخل ةمعين منشأة أو بطرف يتصل فيما ، بها يقصد "المتاحة" التقنيات -3

 الناحية من للتنفيذ قابلة ظروف ظل في  متصل صناعي قطاع في تنفيذها يتيح نطاق على المطورة
 أو التقنيات هذه استعمال يتم لم أم تم سواء فوائدال و تكاليفبال االعتبار بعين األخذ مع ،الفنية و االقتصادية
 لمشغل متاحة التقنيات هذه تكون أن شريطة ذلك و بعينه، الطرف لهذا لجغرافيا المجال داخل استحداثها

 و الطرف، ذلك يحدده الذي النحو على نشاةالم هذا
 تصميم خاللها من يتم التي والطرق التشغيلية والممارسات المستخدمة، التكنولوجيات تعني "التقنيات" -2

 العمل؛ نع ووقفها تشغيلها ، صيانتها تركيبها، التجهيزات،
 .البيئية الرقابة واستراتيجيات تدابير من مالءمة األكثر المزيج تطبيق تعني" البيئية الممارسات أفضل" -ت
 (1-19-9321:  رقم الحالة ،Hg (1) الزئبق) الزئبقي عنصرال يعني "الزئبق" -ث
 و أخرى يائيةكيم عناصر ذرات من أكثر أو ةواحد و الزئبق ذرات من تتألف مادة أي يعني" الزئبق مركب" -ج

 .الكيميائية التفاعالت طريق عن إال مختلفة مكونات إلى فصلها يمكن ال التي
 التي الزئبق مركبات أو الزئبق على يحتوي الذي المنتج مكون أو المنتج يعني "الزئبق إليه المضاف المنتج" -ح

 .متعمد بشكل إضافتها تمت
 تكون والتي االتفاقية بهذه االلتزام ارتضت التي االقتصادي لللتكام قليميةاإل منظمةال أو دولةال تعني "األطراف" -خ

 . شانها في المفعول سارية االتفاقية
 اجتماع في سلبا أو إيجابا بأصواتهم يدلون والذين الحاضرة األطراف تعني "والمصوتة الحاضرة األطراف"  -د

 .األطراف
 . عنها البحث المطلوب األساسية المادة هو ئبقالز فيها  يكون التي التعدين عمليات "للزئبق األولي التعدين" -ذ
 الدول تقوم والتي معينة، منطقة في سيادة ذات دول من مكونة منظمة هي "االقتصادي للتكامل إقليمية منظمة" -ر

 الداخلي لنظامها ووفقا األصول حسب تفويضها تم والتي االتفاقية لهذه الخاضعة بالمسائل بتكليفها فيها األعضاء
 .االتفاقية هذه إلى االنضمام أو الموافقة القبول، التصديق، وأ للتوقيع

 االتفاقية هذه مع يتفق بما الزئبق مركبات أو للزئبق طرف أي قبل من استخدام أي يعني "به مسموح استخدام" -ز

 هذا: مالحظة. 9 و ،1 ،5 ،3 ،2 الفصول مع تتفق التي االستخدامات على فقط تقتصر ال لكن تضم التي و

 دون االتفاقية بموجب بها المسموح االستخدامات احد النطاق الضيق و الحرفي الذهب تعدين من يجعل راحاالقت
 الحظ، لحسن. البلدان معظم في قانونيا به مسموح غير قطاع في سامة مادة استخدام يجيز كما حذر، أو تحذير
 . دينالتع في الزئبق استخدام بالفعل منعت أو حظرت التي البلدان بعض هناك

 
 االتفاقيات مع العالقة مكرر 0 فصلال: النص مسودة ضمن الفصل هذا يتبع إضافي فصل هناك: مالحظة 0

 منظمة قراراتل أولوية يعطي أن البند يمكن كان حيث االقتراح هذا إبطال تم ، الحظ لحسن. األخرى الدولية
 خالل( رفضها تم)  السياق هذا في سابقة محاوالت هناك كانت .االتفاقية أحكام حساب على العالمية التجارة

 . روتردام و ستوكهولم باتفاقيتي الخاصة المفاوضات
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 وتجارته بالزئبق التزود مصادر: 3 الفصل

 يجوز ذلك، ومع. الحكومة قبل من النفاذ حيز االتفاقية دخول تاريخ من اعتبارا للزئبق األولي التعدين حظر يتم 
 الحكومة، تصديق تأجيل صورة في و التاريخ، هذا قبل المقامة الجديدة الزئبق لمناجم بذلك الترخيص للحكومة

 . الزمن من اكبر مساحة تمنح حينئذ فإنها

 بالنسبة النفاذ حيز االتفاقية دخول تاريخ من سنة 05 بعد مسبقا القائمة للزئبق األولي التعدين عمليات حظر يتم 

 القائمة الزئبق مناجم في الزئبق تعدين حينئذ فبإمكانها ليها،ع الحكومة تصديق تأجيل صورة في و. حكومةلل
 . أطول لفترة مسبقا

 استخدامها أو بها المسموح المنتجات لصنع إال التصديق بعد األولي التعدين من القادم الزئبق استخدام يمكن ال 

 أو ،(5 و 3 الفصلين في أدناه مبين هو كما الخ، ، الفينيل كلوريد مونومر مثل) بها المسموح العمليات في

 األولي التعدين من القادم الزئبق إتاحة عدم ضرورة ضمنا يعني هذا. تفاقيةاال لشروط وفقا منها التخلص
 .تفاقيةاال على ما دولة تصادق إن ما ضيق نطاق في ذهبلل الحرفي تعدينال في لالستخدام

 بذلك للقيام" جاهدة تعمل أن يجب"  البلدان نلك اختياري أمر هو متري طن 51 من بأكثر الزئبق مخزون تحديد .

 هذه اعتماد أيضا يمكن: مالحظة. المؤقت التخزين حول 01 بالفصل الصلة وثيقة األمر واقع في الفقرة هذه

 الذي الزئبق مخزون أن اعتبار على ما بلد في ضيق نطاق في ذهبلل الحرفي تعدينال أنشطة لتحديد الفقرة

 . ضيق إطار في الحرفي الذهب تعدين نشاط إلى يحيل أن يمكن مترية أطنان 01 تتجاوز

 معلومات تضمين خالل من للتوظيف قابلية و شموال أكثر المخزون تحديد مسالة جعل االتفاقية ألطراف يمكن
 الخطط و المخزون هذا من الغاية تفسير و المؤقت المخزون/  بالتخزين ةالخاص نشاةللم السنوية القدرة حول

 . مستقبال له عةالموضو

 الزئبق بتجارة السماح يتم فانه  به مسموح أمر ضيق نطاق في ذهبلل الحرفي تعدينال في الزئبق استخدام إن بما 
 بحظر بالفعل قامت التي البلدان على تعيني ذلك، مع و. ضيق نطاق في ذهبلل الحرفي تعدينالب المرتبطة
 تجارة حظر بخصوص التزاماتها تعزز أن ضيق نطاق في ذهبلل الحرفي تعدينال و التعدين في الزئبق استخدام
 . أيضا األساس هذا على الزئبق

   الزئبق فواضل من التخلص عملية تكفل" تدابير اتخاذ" القلوي، للكلور مصنع غلق عند ، البلدان على يتعين 
 أو المباشر االستخدام إعادة االستصالح، التدوير، إعادة لإلصالح، إخضاعها يتم ال أن و تفاقيةاال لشروط وفقا
 مرة للسوق الزئبق هذا دخول دون الحيلولة ضرورة إلى بالنظر أساسية تعتبر المسالة هذه. بديلة استخدامات أي

 تدابير تتخذ أن البلدان على يجب: مالحظة. ذلك لضمان جيدة آليات إلى حاجة هناك تزال ال ذلك، ومع. ثانية

 يحددها التي المستقبلية التوجيهية والمبادئ 00 فصللل وفقا بيئيا سليمة قةبطري النفايات هذه معالجة تضمن

 . االتفاقية إلى ستضاف التي و األطراف مؤتمر

 على المحتوية والمنتجات الحديدية غير المعادن صهر من تدويره المعاد الزئبق ذلك في بما الزئبق، تجارة تجوز 
 .االتفاقية بموجب" به موحمس استخدام"  إطار في ذلك كان إذا الزئبق،

 المستورد البلد على تفرض الزئبق تجارة يخص فيما" علم عن المسبقة بالموافقة" خاص إجراء االتفاقية تتضمن 
 االستخدامات في الزئبق استعمال ضمان بالتالي و المصدر للطرف االستيراد على الخطية موافقته  تقديم

 . المؤقت نللتخزي أو فقط االتفاقية في بها المسموح

 بالموافقة التبليغات على يحتوي عام سجل بمسك العامة األمانة تقوم. 

 قادم الزئبق بأن يصرح أن عليه فيتعين فيها، طرف إلى الزئبق بتصدير االتفاقية في منضو غير طرف قام إذا 
 .محظورة غير مصادر من

 خامات في"  بطبيعتها الموجودة الزئبق مركبات أو الزئبق من الضئيلة الكميات"  تجارة على الفصل يطبق ال 
 من أي في أو الكيميائية المنتجات في" قصد غير عن الموجودة الضئيلة الكميات" أو الحجري، والفحم التعدين

 .الزئبق على المحتوية المنتجات

  إلى يتؤد الزئبق من معينة مركبات في التجارة كانت إذا ما الحق وقت في يقيم أن األطراف مؤتمر بإمكان 
 .الفصل هذا إلى معين زئبقي مركب إضافة بخصوص يقرر  أن أو االتفاقية من الغرض تقويض

 التزامه خالله من يبرز( 30 المادة) العامة األمانة إلى تقريرا يقدم أن تفاقيةاال في طرف كل على يتعين 

 . الفصل هذا في الواردة بالشروط
 

 



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

 الزئبق إليها المضاف المنتجات: 4 الفصل

 المنتجات تصدير أو واالستيراد، للتصنيع" السماح عدم" إلى" المناسبة التدابير اتخاذ" من انطالقا يتم المنتج ظرح 
 . الحالية المخزونات ببيع يجوز: مالحظة. الزئبق على المحتوية الجديدة

 منها، التخلص سيتم التي تجاتللمن االتفاقية سرد يعني هذا و". اإليجابية القائمة" بمقاربة يسمى ما االتفاقية تستخدم 
 .االتفاقية ضمن مشمولة غير األرجح على فهي البقية أما

 دخول قبل الزئبق إليها المضاف الجديدة بالمنتجات المتاجرة و التصنيع تشجيع عدم االتفاقية في األطراف على يتعين 
 على أو البيئة على زايام وجود فائدةال تحليل بين اإذ أو تهديد وجود لها تبين ما إذا إال لها بالنسبة النفاذ حيز تفاقيةاال

 من سيجعل الذي األمر هو و" ثغرة" تمثل التي المنتجات هذه عن العامة األمانة إبالغ يتعين.  اإلنسان صحة
 .للعموم متاحة المعلومات

 ( 1 المادة انظر) ذلك ومع. 3131 عام بحلول تدريجيا منها التخلص يتم أن المقرر من التي المنتجات في قائمة هناك

 هذا تجديد يمكن و التدريجي التخلص تاريخ إلى سنوات خمس لمدة إعفاء على الحصول طلب تقديم للبلدان يمكن

 .3121 سنة في نافذ منتجال من التدريجي التخلص تاريخ يجعل مما سنوات 01 الفترة إجمالي ليصبح اإلعفاء

 بزر الفضة أكسيد بطاريات باستثناء) البطاريات تشمل 3131 عام لولبح تدريجيا منها التخلص سيتم التي المنتجات 

 3 بنسبة  الزئبق من المحتوى ذات الزنك بزر الهوائية بطارياتال   ،% 3 بنسبة  الزئبق من المحتوى ذات الزنك
 ما على تويتح التي و واط 21 تفوق او تساوي المتضامة الفلورية المصابيح والمرحالت؛ التبديل مفاتيح ومعظم، %

 مصابيح - الطولية الفلورية المصابيح ؛( عادي غير بشكل مرتفعة بقيمة) مصباح لكل الزئبق من ملغ 5 عن يزيد

 31 من أقل الهالوفسفاط ومصابيح الزئبق من غراما 5 من أكثر على تحتوي والتي واط 11 من أقل الموجات ثالثية

 من سلسلة في الزئبق ؛ الضغط عالية الزئبق بخار  مصابيح ؛زئبقال من ملغ 01 من أكثر على تحتوي والتي واط

 التجميل مستحضرات ؛ةالخارجي الكهربائية األقطاب ذات الفلورية المصابيح ،البارد الكاثود ذات الفلورية المصابيح

 الماسكارا باستثناء المليون في جزء 0 من أعلى زئبق على تحتوي التي البشرة تفتيح منتجات ذلك في بما

 الحشرية المبيدات ؛(أمنة و فعالة بدائل توفر عدم إلى تشير االتفاقية ألن) األخرى العين منطقة تجميل ومستحضرات
 وقياس الرطوبة الجوي، الضغط مقاييس مثل اإللكترونية غير واألجهزة الموضعية؛ المطهرات الحيوية، والمبيدات
 (.الدم ضغط لقياس) الدم ضغط ومقاييس والحرارة، الضغط،

 التدابير من اثنين اختيار البلدان على المفترض ومن تدريجيا منها التخلص يجب التي المنتجات من األسنان ملغم 
 ذات الدولية والتوجيهات طرفلل الداخلية الظروف" االعتبار بعين األخذ مع احتماالت تسعة تضم قائمة في الواردة
 للحشو، الحاجة لتقليل يةئوقا برامج إنشاء تشمل قائمة من رينعنص اختيار تتضمن المحتملة اإلجراءات إن" .الصلة

 التي التأمين برامج تشجيع وعدم سريريا، وفعالة التكلفة حيث من فعالة الزئبق من خالية بدائل استخدام وتشجيع
 شكله في مالملغ استخدام بحصر تقوم التي أو ، الزئبق من خاليةال بدائلال حساب على الزئبق ملغمل األفضلية تعطي

 .المغلف
 للبحوث المنتجات العسكرية؛ واالستخدامات المدنية للحماية األساسية المنتجات تشمل االتفاقية من المستثناة المنتجات 

  و البارد الكاثود ذات الفلورية المصابيح والمرحالت، التبديل مفاتيح مرجعي؛ كمعيار الستخدامها األجهزة ومعايرة
 بديل هناك يكن لم إذا القياس، وأجهزة االلكترونية، لألجهزة الخارجية الكهربائية األقطاب ذات الفلورية المصابيح

 على تحتوي التي اللقاحات الدينية؛ أو التقليدية الممارسات في المستخدمة والمنتجات الزئبق، من خالية متاح
 و الماسكارا و التجميل ضراتمستح في والزئبق ،(الثيمروسال باسم أيضا المعروف) حافظة كمادة ثيميروسال

 (.أعاله ذكر كما) العين منطقة في األخرى المستحضرات
 األلوان رسوم مثل السابقة المسودات في للحظر المدرجة المنتجات بعض استبعاد التفاوض عملية خالل تم: مالحظة.  
 المعلومات إتاحةب تقوم و بقالزئ إليها المضاف المنتجات بشأن األطراف من معلومات العامة األمانة تتلقى سوف 

 .صلة ذات أخرى معلومات أي جانب إلى عموملل
 الفنية الجدوى بشأن المعلومات ذلك في بما منها التدريجي التخلص ليتم إضافية منتجات اقتراح لألطراف يمكن 

 .والصحية البيئية والمنافع والمخاطر واالقتصادية
 و النفاذ، حيز المعاهدة دخول من سنوات خمس بعد األطراف مؤتمر ضمن المحظورة المنتجات قائمة مراجعة وسيتم 

 .التقريب وجه على 3132 سنة سيكون ذلك

 

 الزئبق مركبات أو الزئبق تستخدم التي التصنيع عمليات:  5 الفصل

  خدامباست األسيتالديهيد وإنتاج( 3135) القلوي الكلور إنتاج الزئبق استخدام من التدريجي التخلص عمليات تشمل 

 (.3102) محفز كعامل الزئبق مركبات أو الزئبق



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

 تاريخ من سنوات خمس لمدة إعفاء على للحصول بطلب التقدم للبلدان يمكن انه الى 5 فصلال يشير: مالحظة 

 للتخلص الفعلية التواريخ من يجعل مما سنوات، 01 مجموعه لما للتجديد قابلة ،1 المادة بموجب التدريجي التخلص

 . تواليا 3132 و 3125لسنوات مبرمج أعاله المذكورة العمليات نم التدريجي
 هي و. الراهن الوقت في التدريجي التخلص تاريخ تحديد بدون الزئبق استخدام باستمرار سمحت المقيدة العمليات 

: مالحظة .يوريثان والبولي إيثيالت، ميثيل أو البوتاسيوم أو والصوديوم( VCM) الفينيل كلوريد مونومر إنتاج تشمل

 للبيئة المتحدة األمم برنامج في ةالجوي نبعاثاتاال جرد قوائم ضمن الفينيل كلوريد مونمر إنتاج الى اإلشارة يتم لم
 .البيانات نقص بسبب

 كبيرا مصدرا تكون أن يحتمل و صينال في فقط موجود الزئبق ومحفز الفحم استخدامب الفينيل كلوريد مونمر إنتاج 
 في والتقييم الرصد برنامج و للبيئة المتحدة األمم لبرنامج التقنية األساسية المعلومات لتقرير ووفقا.الزئبق نبعاثاتال

 التحقيقات أكدت: "3112 عام في إكماله تم الذي العالمي الجوي الغالف في الزئبق انتشار تقييم حول الشمالي القطب

 في للزئبق االستخدام هذا .الطلب هذا أو 3113 عام في الزئبق من طن 131 بنحو يقدر ما الى الحاجة الصين في

 ... " الصيني االقتصاد ازدهار مع سنويا٪ 21 إلى 35 بنسبة تزايد
 من الحد األطراف على يتعين البوتاسيوم، إيثيالت أو ميثيالت أو والصوديوم الفينيل كلوريد مونمر إلنتاج بالنسبة 

.  3101 سنة ي االستخدام نسبة بالمقارنة 3131 عام بحلول٪ 51 بنسبة وحدة كل إنتاج في الزئبق استعمال

  وانبعاثاته الزئبق استخدام إجمالي يرتفع أن يمكن ،"  منشاة كل"  أساس على احتساب يتم انه اعتبار على: مالحظة
 .جديدة منشآت بناء تم كلما

 األولي، التعدين في الزئبق استخدام من تحد لتدابير الترويج الفينيل كلوريد مونمر حول اإلضافية التدابير تتضمن 
 خمس غضون في الزئبق استخدام وحظر الزئبق، من الخالية والعمليات المحفزات بخصوص التطوير و البحث ودعم

 من لتنفيذل قابلة الحالية العمليات على القائمة الزئبق من الخالية المحفزات أن األطراف مؤتمر إثبات من سنوات
  قتصاديةواال الفنية الناحية

 هذا من التدريجي للتخلص تسعى أن األطراف على اإليثيالت، او ميثيالت أو البوتاسيوم أو للصوديوم بالنسبة 

 من المتاتي الحديث الزئبق استخدام تمنع االتفاقية، نفاذ بدء من سنوات 01 وخالل ممكن وقت أسرع في االستخدام

 الزئبق استخدام وحظر ، الزئبق من الخالية  والعمليات محفزاتال حول والتطوير األساسية البحوث ودعم التعدين،
 الحالية العمليات على القائمة الزئبق من الخالية المحفزات أن األطراف مؤتمر إثبات من سنوات خمس غضون في

 . واالقتصادية الفنية الناحية من للتنفيذ قابلة
 في ممكن، وقت أسرع في االستخدام هذا من التدريجي لتخلصل"  طرافاأل تسعى ان يجب يوريثان، بوليلل بالنسبة 

 تمنع التي 1 الفقرة من العملية هذه تستثني تفاقيةاال فإن ذلك، ومع." االتفاقية سريان بدء من سنوات 01 غضون

 تشغيل يمكن هأن يعني هذا. المفعول سريان بدء تاريخ قبل قائمة كني لم منشاة في الزئبق استخدام من األطراف
 .الطرف لذلك بالنسبة التنفيذ حيز االتفاقية دخول بعد الزئبق تستخدم التي جديدةال يوريثان البولي إنتاج تمنشآ

 موتقد ،1 و 2 فصلينال في المبين النحو على فرازاتواال االنبعاثات على للسيطرة" تدابير تتخذ" أن األطراف على 

 عمليات في الزئبق تستخدم التي المنشآت تحديد حاولت ان و التنفيذ، بخصوص( COP) األطراف مؤتمر إلى تقرير

 يستخدمونه الذي زئبقال بخصوص المقدرة المبالغ بشأن العامة األمانة إلى المعلومات وتقدم (ب) الملحق في الواردة
 .للدولة بالنسبة االتفاقية سريان بدء من سنوات ثالث بعد

 تصنيع عمليات الزئبق، إليها المضاف المنتجات تستخدم التي لياتالعم تتضمن فصلال شملهاي ال التي المعفاة العمليات 
 .الزئبق على المحتوية النفايات معالجة عملية عمليات أو الزئبق، إليها المضاف المنتجات

 بعد األسيتالديهيد إنتاج ومنشآت جديدةال القلوي الكلور مصانع في الزئبق استخدامب اذنت أن طرافلأل مسموح غير 

 (.تقريبا 3102 سنة في سيكون ذلك أن إلى التقديرات تشير) التنفيذ حيز فاقيةاالت دخول
 تشجع ال" ان األطراف على المفترض من ذلك، ومع(. ب الملحق وفي) أعاله المذكورة تلك هي المنظمة العمليات "

 الزئبق تستخدم تيال العمليات هذه تجيز أن لألطراف يمكن: مالحظة. الزئبق تستخدم جديدة عمليات استحداث على
 قابلة الزئبق من خالية بدائل توجد ال وأنه كبيرة وصحية بيئية فوائد تقدم" اأنه األطراف لمؤتمر البلد اثبت ما إذا
 ."الفوائد هذه مثل توفر قد واالقتصادية الفنية الناحية من تنفيذلل

 من التنفيذ قابلية بشأن المعلومات ذلك في بما ا،تدريجي منها التخلص ليتم إضافية عمليات اقتراح لألطراف يمكن 
 .والصحية البيئية والمنافع المخاطر وكذلك واالقتصادية الفنية الناحية

 تفاقيةاال دخول من سنوات خمس بعد األطراف مؤتمر قبل من والممنوعة المحظورة العمليات قائمة مراجعة ستتم 

 .3132 سنة تقريبا كوني أن يمكن وهذا النفاذ، حيز
 

 



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

 الطلب على بناء األطراف كلل المتاحة اإلعفاءات:  6 صلالف

 في قائمة تضمنسي للعموم متاح إعفاءات سجل وضع الزئبق اتفاقية خالل من سيتم فإن ستكهولم، اتفاقية غرار على 
 .منها كل انتهاء وتاريخ اإلعفاءات هذه طلبت التي البلدان

 من المقدم طلب على األطراف مؤتمر موافقة صورة في أخرى سنوات خمس لمدة الخمسية اإلعفاء فترة تمديد ويمكن 
 الوقت لتبرير الطالب الطرف تقرير االعتبار في األطراف مؤتمر يأخذ ان يفترض القرار، هذا التخاذ.األطراف أحد

 و ،انتقالية بمرحلة تمر التي والبلدان النامية البلدان  في الظروف بدائل، توافر مدى حول المعلومات اإلضافي،
 تاريخ بخصوص اإلعفاء تمديد يمكن ال. البيئية الناحية من سليم بشكل اإلزالة و التخزين بتوفير الخاصة األنشطة
 .منتج لكل واحدة مرة إال التدريجي التخلص

 المرفق في المدرجة التدريجي التخلص تاريخ من اعتبارا سنوات 01 فترة انقضاء بعد أخرى إعفاءات بأي يسمح ال 

 .باء أو ألف
 

 ضيق نطاق في للذهب الحرفي التعدين:  7 الفصل

 واالنبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق استخدامات عن االبتعاد أمكن، كلما و ، للحد خطوات اتخاذ" هو ذلك من الهدف 
"  هكون ضيق نطاق في ذهبلل الحرفي تعدينال يعرف.    اثلةمالم المعالجة و التعدين عمليات في البيئة في الزئبقية
 ".  الخام دنالمع من الذهب الستخراج الزئبق دمج عبر المعالجة و التعدين

 في يرد لم و". هين من أكثر أمر" هو ضيق نطاق في ذهبلل الحرفي تعدينال بأن تقر التي البلدان على ينطبق األمر 
 .المصطلح هذا تعريف بشأن أخرى إرشادات أي االتفاقية

  لتجارة من يمكن هو و. االتفاقية بموجب به مسموح ضيق نطاق في ذهبلل حرفيال تعدينال في الزئبق استخدام 

 0( ف) الفقرة فان ذلك، ومع.  الوقت في أو الكميات في سواء - االستيراد لعملية خاصة حدود وضع أي دون الزئبق
 في الدول على تعيني انه الى تشير ضيق نطاق في للذهب الحرفي للتعدين الوطنية العمل خطة بشأن( ج) الملحق في

 ومركبات الزئبق تسريب ومنع التجارة إدارة استراتيجيات"  حول خاصا قسما تورد أن وطنية العمل خطط إطار
: مالحظة. ضيق نطاق في الذهب الحرفية المعالجة و التعدين في الستخدامها والمحلية األجنبية المصادر من الزئبق
 و التعدين في الزئبق استخدام حيث والفلبين وماليزيا، إندونيسيا، مثل ،(البلدان من أجزاء أو) البلدان بعض هناك

 بالفعل حظرت البلدان من غيرها و البلدان ههذ على وينبغي. بالفعل محظور ضيق نطاق في للذهب الحرفي التعدين
 لهذا الزئبق تجارة بحظر التزامها تعزيز ضيق نطاق في للذهب الحرفي التعدين و التعدين في الزئبق استخدام
 . أيضا الغرض

 الكلور منشآت و األولية الزئبق مناجم من تيالمتأ الزئبق استخدام يمكن ال ،(2 المادة) بالتجارة الخاصة لألحكام وفقا 

 التدابير مراقبة خالل من يمكن. النفاذ حيز االتفاقية دخول بعد ضيق نطاق في للذهب الحرفي التعدين في القلوي
 .البند هذا تطبيق مدى من التأكد ةالشعبي والمشاركة

 ( ضئيل من اكثر" النشاط ان الى اإلشارة خالل من)  عليه ينطبق 9 الفصل بان العامة لألمانة ما بلد تبليغ صورة في

 دخول تلي التي سنوات الثالث 2 قبل العامة االمانة الى تقديمها و وطنية عمل خطة باستحداث مطالب بذلك فانه

 . سنوات ثالث كل الدورية المراجعة مع نفاذال حيز االتفاقية
 التي اإلجراءات إلى إضافة التتخفيض من الغرض و الوطني الهدف إلى إشارة بالخطة الخاصة الشروط تتضمن 

 الهواء في معالجة مزيجال أو مزيجال حرق  الكامل، خاماتال دمج:  التالية الخاطئة الممارسات عن لالبتعاد ستعتمد
 اليها المضاف نفاياتال الخامات، ،الرواسب من السيانيد مادة ترشيح ،السكنية المناطق في زيجالم حرق الطلق،
 أو الصالحية انتهاء تاريخ إلى إشارة أي االتفاقية تتضمن ال لألسف،. أولى مرحلة في إزالته دون الذي الزئبق

 الخطوات هذه تنفيذ إلى السعي البلدان على ينبغي ذلك، ومع. كمرجع استخدامها يتم كي للبلدان المرجوة األهداف
  .الوطنية اهدافها ضمن

 في للذهب الحرفي التعدين تنظيم أو الرسمي الطابع إضفاء لتيسير خطوات وضع على أخرى الخطة مكونات وتشمل 
 عاثاتنباال من الحد تعزيزل استراتيجيات ؛النشاط هذا في المستخدمة الزئبق لكميات األساسية التقديرات ؛ضيق نطاق

 الحرفي التعدين إطار في الزئبق تسريب ومنع التجاري التعامل  استراتيجيات للزئبق؛ التعرض من و رازاتفاإلو
 وطنية؛ عمل خطة تطوير ومواصلة تنفيذ في الفاعلة الجهات إلشراك استراتيجيات ؛ ضيق نطاق في للذهب

 ذلك في بما للزئبق المحلية ومجتمعاتهم للذهب يالحرف التعدين في العاملين تعرض حول عمومية صحية إستراتيجية
 استراتيجيات الصحية؛ المرافق خالل من والتوعية الصحية الرعاية في العاملين كوينت ، الصحية البيانات جمع

 وجه على الحوامل النساء اإلنجاب سن في والنساء األطفال سيما ال ، للخطر المعرضين السكان تعرض دون للحيلولة
 المعلومات لتوفير ضيق؛استراتيجيات نطاق على ذهبلل الحرفي تعدينال في المستخدم الزئبق إلى ،الخصوص



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

 عمل خطة لتنفيذ زمني وجدول المتضررة؛ المحلية والمجتمعات ضيق نطاق على للذهب الحرفي التعدين في للعاملين
 تشمل أن يمكن ، بالزئبق الملوثة قعالموا تنظيف مسالة على يأت لم االتفاقية نص اعتباران على: مالحظة. وطنية
 .الزئبق يسببه الذي التلوث بمعالجة الخاص المهم العنصر هذا المقترحة العمل خطة

 البيئية الممارسات أفضلو ، المعارف لتعزيز متوفرةال المعلومات تبادل آليات استخدام" االختيارية األنشطة تتضمن 
 . "ةقتصادياالو ةجتماعياالو ةفنيالو ةبيئيال الناحية من المجدية البديلة والتكنولوجيات

 الى اشارة توجد ال ضيق، نطاق على للذهب الحرفي التعدين مجال في به مسموح الزئبق استخدام ان من الرغم على 
 الخامس الفصل يشمل ال ، ذلك إلى إضافة. السابع الفصل ضمن للذهب الحرفي التعدين انشطة من التخلص تاريخ
 لحظرها تواريخ تحدد ان للبلدان يمكن لكن و(.  المضاف بالزئبق المعالجة عمليات) للذهب الحرفي التعدين انشطة
 . محدد هو كما أخرى فصول في ضيق نطاق في للذهب الحرفي التعدي الى تشير ان و الوطنية العمل خطط ضمن

 

 (الجو في) االنبعاثات:  8 الفصل 

  يعني انبعاثات: مالحظة..." .  الزئبق ومركبات الزئبق انبعاثات من الحد ممكنا ذلك كان وحيثما تحكمال" هو الهدف 
 . مالئم هو ما تحدد من هي البلد في التقديرية والسلطة و د الملحق في الثابتة المصادر من الهواء في االنبعاثات

 مافي معقول تقدم لتحقيق معين طرف قبل من المطبقة للتدابير " هو فصلال هذه من الهدف الحالية، مصادرلل بالنسبة 
 ."الوقت بمرور االنبعاثات من الحد يخص

 والمراجل بالفحم تعمل التي الطاقة توليد محطات تتضمن المعاهدة في المدرجة الجو في االنبعاثات مصادر 
 ،والنحاس والزنك، الرصاص فقط) الحديدية غير المعادن إنتاج في المستخدمة والتحميص الصهر عمليات الصناعية؛

 ( .كلنكر) الخفاف الحجر من االسمنت إنتاج نشآتوم النفايات، حرق ؛(الصناعي والذهب
 تصنيع منشات و والغاز، النفط منشات تتضمن المفاوضات خالل االتفاقية من حذفها تم التي االنبعاثات مصادر 

 في بما الفوالذ و الحديد نيعالتصنيع؛تص عمليات في الزئبق تستخدم التي المرافق الزئبق؛ إليها المضاف المنتجات
 .المفتوحة األماكن في الحرق و الثانوي؛ الفوالذ ذلك

 االنبعاثات لمصادر بالنسبة حدية قيمة وضع في ضرورة 5 الدولية الحكومية التفاوض لجنة في المتفاوضون يرى لم 

 .أنفسهم األطراف لتقديرات وفقا االنبعاثات من حدية قيم لوضع المجال يترك ما هو و
 مؤتمر إلى تقديمها يتم الخطة، هذه وضع حالة في. اختيارية االنبعاثات في للتحكم وطنية خطة إعداد مسالة تبقى 

 .االتفاقية مفعول سريان من سنوات أربع غضون في األطراف
 الحالية المصادر من أقوى مراقبة تدابير لديها الجديدة المصادر.  
 حيثما و تتحكم"  كي البيئية الممارسات أفضل/  المتاحة التقنيات أفضل على رتتوف ان فيجب الجديدة للمصادر بالنسبة 

 ال موعد في البيئية الممارسات أفضل/  المتاحة التقنيات أفضل توظيف يتم أن يجب و االنبعاثات، من"  التقليل أمكن
 تكون أن لالنبعاثات الحدية يمللق يمكن. المعني للطرف بالنسبة النفاذ حيز االتفاقية دخول بعد سنوات خمس يتجاوز

 .تطبيقاتها مع متوافقة كانت إذا المتاحة التقنيات ألفضل بديال
 إلى الحاجة دون الجديدة المصادر لبناء أكبر زمني إطار لديها سيكون مصادقتها، بتأجيل اتالحكوم إحدى قامت إذا 

 .البيئية الممارسات أفضل/  المتاحة التقنيات أفضل
 األول األطراف مؤتمر خالل البيئية الممارسات أفضل/  المتاحة التقنيات أفضلب الخاص الدليل لىع المصادقة سيتم .

 من فريق يقوم أن المفترض ومن. COP1 في التوجيه البيئية الممارسات أفضل/  المتاحة التقنيات أفضل اعتماد سيتم

 الحكومية التفاوض لجان جلسات بين الدورات بين لةالفاص الفترات خالل و التاريخ هذا قبل الدليل هذا بإعداد الخبراء
 .المستقبل في الدولية

 منشأة أو للدولة بالنسبة االتفاقية سريان بدء من واحد عام بعد المقام الجديد البناء إما يكون أن يمكن جديدال مصدرال 
 .د الملحق في المدرجة المصادر فئة ضمن ةجوهري تعديالت شهدت

 في كبيرة زيادة" هناك كونت أن يجب ، التعديل عبر جديد مصدر إلى موجود مصدر" ويلتحل" انه اللغة حددت 
 أن طرف كل على يجب ."الثانوي المنتج استعادة عن الناتجة االنبعاثات نسبة في التغيير باستثناء الزئبق انبعاثات

 .الجديدة دربالمصا الخاصة صرامة األكثر للشروط خاضع القائم المصدر هذا كان إذا ما يختار
 من سنوات 01 يتجاوز ال موعد في ولكن ممكن وقت أقرب في موجودةال المصادرب الخاصة  التدابير تنفيذ سيتم 

 .المعني طرفلل  بالنسبة التنفيذ حيز تفاقيةاال دخول
 الفنية،و االقتصادية والجدوى الوطنية، الظروف" االعتبار في تأخذ أن الموجودة بالمصادر الخاصة للتدابير يمكن 

 ."التدابير هذه تكاليف تحمل على والقدرة
 بدال. البيئية الممارسات أفضل/  المتاحة التقنيات أفضل تطبيق يفرض الموجودة المنشآت بخصوص شرط هناك ليس 

 والقيم ،(هدف أي يكون أن يمكن) كميا هدفا تتضمن التي القائمة من واحد عنصر اختيار للبلدان يمكن ذلك، من



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

 المتعددة، الملوثات على الرقابة واستراتيجية البيئية، الممارسات أفضل/  المتاحة التقنيات أفضل نبعاثات،لال الحدية
 .البديلة والتدابير

 في زيادة الى سيؤدي المنشآت عدد في زيادة كل فان بالتالي و ،" منشاة كل " أساس على تخفيضاتال جميع اتخاذ يتم 
  .الزئبق انبعاثات إجمالي

 في و ممكن وقت أقرب في( د الملحق) المعنية المصادر من لالنبعاثات جرد قائمة إعداد األطراف الدول على يتعين 
 .المعني للبلد بالنسبة االتفاقية نفاذ بدء من سنوات الخمس تتجاوز ال فترة

  والمعايير دالجر قوائم إعداد أساليب بشأن إرشادات ممكن، وقت أقرب في ،بتبني األطراف مؤتمر قومي أن يجب 
 .معينة فئة في المصادر لتحديد األطراف الدول تعدها أن يمكن التي

 30 الفصل في الواردة للمتطلبات وفقا الفصل هذه إطار في أعمالها عن تقريرا تقدم أن األطراف الدول على . 
 

  (التربة و الماء) طقاقات اال: 9الفصل 

 في الزئبق إطالقات يعني إطالقات: مالحظة." الزئبق انبعاثات من الحد ممكنا ذلك كان وحيثما السيطرة" هو الهدف 
 السلطة له والبلد االتفاقية هذه ضمن األخرى األحكام في تغطيتها تتم لم التي الثابتة المصادر من والمياه األرض

 .مالئم هو ما لتحديد التقديرية
 المتفاوضين لكن الممكنة المصادر في ةقائم على يحتوي المسودة نص من( ج) الملحق كان ، المفاوضات خالل 

 تتعرف كي للبلدان توجيهية مبادئ توجد ال بحيث 5 الدولية الحكومية التفاوض جنةل جلسة في الملحق بحذف قاموا

 .والمياه التربة في الزئبق طالقإ مصادر على
 نشآتالم الزئبق؛ على لمحتويةا المنتجات تصنيع فيها يتم التي نشآتالم: التالية المصادر على يحتوي (ج) الملحق 

 الزئبق تنتج التي والمنشآت(: د) الملحق في المدرجة التصنيع عمليات في الزئبق ومركبات الزئبق تستخدم التي
 . الحديدية غير المعادن صهر و لتعدين ثانوي كمنتج

  الزئبق من" هامة"  كميات فرزت التي البلدان تبينها التي األساسية المصادر هي و" المعنية المصادر"  الفصل يحدد . 
 في األطراف مؤتمر إلى اتقديمه يتم ،ةواحد وضع تم إذا. اختيارية مسالة انبعاثات في للتحكم وطنية خطة إعداد يعتبر 

 .االتفاقية نفاذ بدء من سنوات أربع غضون
 الحّدية قيمال": االقتضاء بحس" التالية معاييرال أحد تطبيقب مطالبة األطراف فان الرقابة، لتدابير بالنسبة أما 

 أو المتعددة، الملوثات على الرقابة واستراتيجية البيئية، الممارسات أفضل/  المتاحة التقنيات أفضل ،طالقاتلإل
 .بديلةال تدابيرال

  دخول بعد سنوات ثالث يتجاوز ال موعد في والمياه األراضي في الزئبق طالقاتإ مصادر تحديدب طرافاأل ستقوم 
 .ذلك بعد منتظم أساس وعلى ،المعني للبلد بالنسبة النفاذ حيز قيةاالتفا

 أقصاه موعد وبعد ممكن، وقت أقرب في الصلة ذات المصادر عن الناتجة االنبعاثات جرد األطراف عدت أن نبغي 
 .المعنية للدولة بالنسبة االتفاقية سريان بدء من سنوات خمس

 الممارسات أفضل/  المتاحة التقنيات أفضل بشأن توجيهات وضعب" اعملي يمكن ما بأسرع" األطراف ؤتمرم يقومس 
 .طالقاتإلا حصرل قوائمال إعداد وطريقة البيئية

 أفضل/  المتاحة التقنيات أفضل بشأن توجيهية مبادئ وضع" ممكن وقت أقرب في" األطراف مؤتمر في سيتم 
 االطالقات ولح هذه جرد قوائم إعداد في المتبع األسلوبو البيئية الممارسات

 30 الفصل في الواردة للمتطلبات وفقا الفصل هذه إطار في أعمالها عن تقريرا تقدم أن األطراف الدول على     
  

 الزئبق نفايات بخقاف بيئيا سليمة بطريقة للزئبق المؤقت التخزين:  11 الفصل

 لديه المؤقت التخزين. االتفاقية وجببم بها المسموح االستخدامات إطار في إال للزئبق المؤقت التخزين يمكن ال 
 . الزئبق مخزونات لتخزين مماثلة وظيفة

 تحول عدم وضمان بيئيا، سليمة بطريقة للزئبق المؤقت بالتخزين القيام لضمان" تدابير اتخاذ" األطراف على ويجب 
 .للزئبق بؤر الى المنشأت هذه

 التفاقية التوجيهية بالمبادئ االعتبار في األخذ مع خزينالت بشأن توجيهية مبادئ اعتماد األطراف مؤتمر خالل سيتم 
 المبادئ تعالج ان وينبغي. التوجيهية المبادئ هذه اعتماد تستوجب التي الحاالت تحدد ال االتفاقية ولكن  بازل،

 .  ياإلقليم أو الوطني المستوى على المؤقت التخزين ذلك في بما المؤقت، التخزين من مختلفة أنواعا التوجيهية
 تفاقيةاال في كملحق التخزينب الخاصة التوجيهية المبادئ إضافة يمكن. 
 



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

  الزئبق نفايات: 11 الفصل

 على تحتوي أو من تتكون التي النفايات: الزئبق اتفاقية ضمن بازل اتفاقية في الوارد النفايات تعريف توظف االتفاقية 
 .الزئبق مركبات او بالزئبق الملوثة النفايات او الزئبق مركبات

 الزئبق من المناسبة الكميات لمعرفة المناسبة القصوى الحدود ، بازل اتفاقية مع بالتعاون األطراف، مؤتمر سيحدد 
 .خطرة تصير تجعلها التي النفايات في الموجود

   بنسبة زئبق ىعل النفايات تحتوي لم ما( للزئبق األولي التعدين باستثناء) خاصة بصفة التعدين بقايا االتفاقية تستثني 
 جميع من ألمتأت الزئبق على المحتوية النفايات ذلك يشمل. األطراف مؤتمر حددها التي القصوى الحدود من اكبر

 . التعدين عمليات أنواع
 للمبادئ وفقا بيئيا سليمة بطريقة الزئبق نفايات مع التعامل لها يتسنى حتى" تدابير اتخاذ" إلى األطراف على يجب 

 .المستقبل في االتفاقية إلى ستضاف التي التوجيهية والمبادئ بازل فاقيةالت التوجيهية
 من االستفادة في الوطنية الحكومات ترغب قد ولكن الفصل، هذه في الملوثين أو الشركات مسئولية عن الحديث يتم لم 

 .االقتصادية الوسائل هذه
 اللوائح و بالبرامج االعتبار في ياخذ أن األطراف رمؤتم على يجب بالنفايات، الخاصة التوجيهية للمبادئ إعداد خالل 

 . النفايات حول الوطنية
 بها المسموح االستخدامات اطار في اال مباشرة الزئبق نفايات استعمال او استصالح، تدوير، إعادة استعادة، يمكن ال 

 الفصل ضمن منفصلة بصفة ورةالمهج القلوي الكلور منشآت من القادم الزئبق تنظيم تم:  مالحظة. االتفاقية بموجب
 (. التجارة و التزويد)  الثالث

 بيئيا سليمة بطريقة منها للتخلص إال الدولية الحدود عبر النفايات بنقل بازل اتفاقية ألطراف مسموح غير. 
 ذات يةالتوجيه والمبادئ والمعايير ، الدولية بالقواعد االعتبار في األخذ بازل اتفاقية في األطراف غير على يتعين 

 . الصلة
 

 الملوثة المواقع: 12 الفصل

 

 تسعى" ان األطراف على يتعين: طوعية الملوثة المواقع بشأن اإلجراءات "... 

 5 الدولية الحكومية التفاوض لجنة في المفاوضين قبل من تمويل إلى الحاجة حول البند حذف  تم. 

 اإلجراءات و الملوثة المواقع تقييم و لتحديد اتاستراتيجي استحداث مسالة الممكنة الطوعية اإلجراءات تتضمن 
 .  البيئة و اإلنسان صحة على للمخاطر تقييما" االقتضاء عند"  تتضمن التي و المخاطر، من بالتقليل الخاصة

 حول شرط أي أو المواقع تنظيف في المالية المساهمة بخصوص التلوث في المتسببين دور الى إشارة أي توجد ال 
 .ياالضحا تعويض

 النهائي الموعد إلى تحدد لم االتفاقية ولكن الملوثة المواقع في التصرف حول دليل إعداد على األطراف مؤتمر سيعمل 
 .الدليل لهذا

 إشراك خصائصها؛ وتحديد الموقع تحديد مثل عدة مواضيع الملوثة المواقع في بالتصرف الخاص الدليل يتضمن 
 المواقع عن الناجمة المخاطر مع للتعامل خيارات البيئية؛ و اإلنسان صحة على المخاطر تقييم عمليات العامة؛
 .النتائج من التحقق و والتكاليف؛ الفوائد تقييم ؛الملوثة

 

 المالية واآلليات الموارد:  13 الفصل

 

 فعال بشكل ماليةال اآللية بتنفيذ مرتبط النامية البلدان جانب من االتفاقية لتنفيذ الشاملة الفعالية أن على الفصل يؤكد. 
 الوطنية السياسات مراعاة مع االتفاقية لتنفيذ الالزمة الموارد يخصص أن طرف كل على الفصل وتشترط 

 .والبرامج والخطط واألولويات
 والثنائية اإلقليمية األطراف، المتعددة المصادر ذلك في بما التمويل، مصادر من متنوعة تشكيلة على التشجيع ويتم . 
 أن ويجب الخاص، القطاع ذلك في بما أخرى، مصادر من المالية الموارد توفير على تشجع أن ليةاآل على يجب 

 تدعمها التي األنشطة في الموارد هذه استغالل تضمن
 للدول الخاصة والظروف المحددة لالحتياجات كامل بشكل االعتبار في تأخذ التمويل بشأن إجراءات اتخاذ يجب 

 .نموا األقل والبلدان النامية الصغيرة الجزرية



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

 توفير انتقالية، بمرحلة تمر التي والبلدان النامية البلدان قبل من االتفاقية تنفيذ لدعم المعتمدة اآللية خصائص بين ومن 
 ."المناسب الوقت وفي ومتوقعة كافية مالية موارد"

 إمكانية توفير من تمكن"  خاص دولي برنامج"و العالمية البيئة لصندوق استئماني صندوق على المالية اآللية وتشتمل 
 .التقنية المساعدة وتقديم القدرات بناء القدرات تعزيز

 التكاليف لتغطية المناسب الوقت وفي كافية ، متوقعة ، جديدة موارد" توفير االستئماني الصندوق التزامات تتضمن 
 ."االتفاقية تنفيذ لدعم المالية

 أمامه مسئوال و األطراف مؤتمر توجيهات إطار في العالمية البيئة وقلصند أالستئماني الصندوق عمليات ستكون. 
  

 عليها المتفق اإلضافية التكاليف لتغطية الالزمة الموارد بتوفير العالمية البيئة لصندوق االستئماني الصندوق سيقوم 
 . التمكين أنشطة بعض من عليها المتفق التكاليف كامل و العالمية البيئية المنافع من

 تكاليفها الى بالعودة معين نشاط في المحتملة الزئبق بتخفيضات االعتبار في العالمية البيئة صندوق اخذي . 
 والسياسات االستراتيجيات على العالمية البيئة لصندوق أالستئماني الصندوق إلى األطراف مؤتمر توجيهات تشتمل 

 .العالمي البيئة صندوق من دعم على تحصل أن يمكن تيال األنشطة أصناف في بيانية وقائمة واألهلية، واألولويات،
 أمامه مسئوال يكون و األطراف مؤتمر من بتوجيه الدولي البرنامج تسيير وسيتم. 
 0 األطراف مؤتمر يقررها موجودة وحدة أي في الدولي البرنامج تنظيم وسيتم . 

 طوعي بشكل الدولي البرنامج تمويل يتم سوف . 
 أساس على بعد وفيما( 2) األطراف مؤتمر يتجاوز ال موعد في المالية اآللية مراجعةب األطراف مؤتمر سيقوم 

 .منتظم
 

 التكنولوجيا ونقل التقنية والمساعدة القدرات بناء:  14 الفصل

 ذلك و  حيني و مالئم بشكل تقنية مساعدة و قدرات بناء توفير اجل من" التعاون" على األطراف يلزم الفصل هذا 
 ."طرف كل راتقد حدود في"

 نقل من المستفيدين اعتبارهم على النامية الصغيرة الجزرية والدول نموا األقل البلدان على الضوء تسليط تم 
 .التكنولوجيا

 والوطنية و اإلقليمية ودون اإلقليمي المستوى على: ممكنة كاحتماالت الترتيبات من العديد إيراد تم . 
 األخرى االتفاقات مع التضافر على تشجيع هناك. 
 ونشر ونقل تطوير وتسهيل بتشجيع قدراتها، حدود في البلدان من وغيرها المتقدمة، البلدان من األطراف وتلتزم 

 المصلحة وأصحاب الخاص القطاع على يفترض." بيئيا السليمة البديلة التكنولوجيات أحدث"  على والحصول
 . الجهد هذا في لهم الدعم تقديم اآلخرين

 عن الفصل هذا نجاح مدى بتقييم الحكومات تقوم  سوف ذلك، بعد منتظمة وبصورة ،3 ألطرافا مؤتمر بحلول 

 مجال في والتحديات األطراف، احتياجات ، البديلة والمبادرات التكنولوجيات بشأن المحرز التقدم في النظر طريق
 والمساعدة القدرات بناء زيزتع مواصلة كيفية عن توصيات بتقديم األطراف مؤتمر يقوم سوف. التكنولوجيا نقل

 . التكنولوجيا ونقل التقنية
 

 واالمتثال التنفيذ لجنة: 15 الفصل 

 االتفاقية أحكام لجميع االمتثال مدى في النظر وإعادة تنفيذ، تعزيز" هو اللجنة من الهدف ان ". 

 إلى إضافة واالمتثال التنفيذ بخصوص والنظامية الفردية القضايا كل في بالنظر اللجنة ستقوم المهمة، هذه إطار في 
 .األطراف مؤتمر إلى توصيات تقديم

  لألطراف الوطنية والظروف للقدرات خاص اهتمام تولي ان و طبيعتها في تيسيرية" تكون بأن ملزمة اللجنة 
 ."المعنية

 األطراف لمؤتمر فرعية هيئة اللجنة ستكون. 

 اإلجرائية للقواعد وفقا ذلك وبعد 0 األطراف مؤتمر في بونينتخ( أممية منطقة كل من ثالثة) عضوا 05 اللجنة تضم 

 .المقبلة

 للجنة بالنسبة المرجعية شروط من المزيد اتخاذ األطراف لمؤتمر يمكن. 



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

 توازن من مناسب مستوى يعكس بما االتفاقية بهذه متصل حقل في ختصاصاال" على األعضاء يتوفر أن يتعين 
 ."الخبرات

 امتثاله مدى حول كان طرف أي عن الصادرة كتابية التقارير في النظر للجنة يمكن ،لها الموكولة المهمة إطار في 
 .األطراف مؤتمر من مطلوب هو ما كل و الوطنية، التقارير ؛لالتفاقية

 بأغلبية توصيات اعتماد هايمكن ،ذلك في هافشل صورة في و. اآلراء بتوافق لعملل جهدها قصارى بذلب اللجنة وستقوم 
 .أعضائها ثلثي من قانوني نصاب أساس على والمصوتين الحاضرين األعضاء أصوات رباعأ ثالثة

 

 الصحية الجوانب: 16 الفصل

 

 على األطراف تشجيع يتم" أن على االتفاقية نص ينصص. االختيارية األنشطة من سلسلة يتضمن طوعي الفصل هذا 
"... 

 البرامج وتنفيذ تطوير خطر،لل المعرضين السكان وحماية لمعرفة وبرامج استراتيجيات االختيارية األنشطة شملت 
 الوقائية الصحية الرعاية خدمات ؛تعزيزالعمل أثناء للزئبق تعرضبال يتعلق مافي العلم إلى المستندة والوقائية التعليمية
 المهنية راتالقد   وتعزيز وإنشاء الزئبق، إلى التعرض من المتضررة الصحية الرعاية و العالج تقديم ، المالئمة
 .للزئبق التعرض عن الناجمة الصحية المخاطر ورصد العالج، ، التشخيص ، للوقاية اتيةالمؤسس و الصحية

 الدولية الحكومية والمنظمات الدولية العمل منظمة ، العالمية الصحة منظمة استشارة األطراف مؤتمر على تعيني 
 .االقتضاء حسب الصلة، ذات األخرى

 الدولية، العمل ومنظمة العالمية الصحة منظمة مع المعلومات وتبادل التعاون عزيزت األطراف مؤتمر على تعيني 
 .الصلة ذات األخرى الدولية الحكومية والمنظمات

 

 المعلومات تبادل:  17 الفصل

 

 االقتصاديةو والتقنية العلمية المعلومات ذلك في بما المعلومات أنواع مختلف تبادل بتسهيل األطراف الفصل هذا يلزم 
 انبعاثات تجارة، استخدام، إنتاج، إيقاف أو خفض حول معلومات السالمة؛ معلومات و البيئية، والسمية والقانونية
 التصنيع عمليات الزئبق، إليها المضاف للمنتجات واقتصاديا فنيا  المجدية البدائل عن معلومات الزئبق؛ وإطالقات

 الصحية مخاطرها ذلك في بما البدائل عن معلومات الزئبق؛ تطلق التي اتوالعملي واألنشطة الزئبق، تستخدم التي
 .الوبائية والمعلومات ؛ واالجتماعي االقتصادي المستويين على البدائل هذه من والفوائد والتكاليف والبيئية

 مباشر بشكل أو أخرى، منظمات خالل من العامة، األمانة خالل من المعلومات تبادل يتم أن يمكن 
 المعلومات تبادل مجال في التعاون تسهيلب ملزمة العامة مانةاأل. 
 المعلومات لتبادل وطني تنسيق مركز إنشاء األطراف على يتعين. 
 سرية معلومات والبيئة البشر وسالمة بصحة المتعلقة المعلومات اعتبار يجب ال" هأن على المندوبون اتفق".  
 على سريةال معلوماتال أية على تحافظ أن ،" تبادلها يتم التي و فاقيةباالت الخاصة األخرى المعلومات أنواع كافة 

 ."عليه المتفق النحو
 

 والتثقيف والتوعية اإلعقام:  18 الفصل

 

 قدراتها حدود في" للعموم المعلومات بتوفير يتعلق ما كل وتيسير بتشجيع األطراف الفصل هذا يلزم " 
 للوفاء المتبعة نشطةاأل ،والرصد البحث أنشطة نتائج الزئبق، بدائل ، لزئبقل والبيئية الصحية اآلثار المعلومات تشمل 

  .01 و 09 فصلينال في إليها المشار واألنشطة ،االتفاقية إطار في تزاماتباالل
 التعرض بآثار يتصل فيما العام الوعي مستوى و والتدريب التعليم"  وتسهيل عزيزبت أيضا األطراف تقوم أن يفترض 

 الحكومية وغير الدولية الحكومية المنظمات مع بالتعاون ذلك و والبيئة اإلنسان صحة على الزئبق مركباتو للزئبق
 ."االقتضاء حسب ، مهددةال السكانية والفئات المعنية

 جمع أو" ، ونقلها الملوثات إطالق مثل آليات وضع في النظر أو القائمة اآلليات استخدامب األطراف تقوم أن يفترض 
 من منها التخلص أو إطالقها يتم التي الزئبق ومركبات الزئبق من السنوية الكميات تقديرات عن المعلومات ونشر
 ."البشرية األنشطة خالل

 



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

 والرصد والتطوير البحث: 11 الفصل

 تسعى أن يجب"  انه إلى االتفاقية نص شيري. االختيارية األنشطة من سلسلة على ويحتوي طوعي الفصل هذا 
 ..." منها بكل الخاصة والقدرات الظروف مراعاة مع والتحسين، التطوير ، التعاون إلى األطراف

 والبيئة، اإلنسان صحة على اآلثار وتقييم والنمذجة الجرد، عمليات تحسينالو تطويرال في االختيارية األنشطة تتضمن 

 عن ومعلومات التجاري، تبادلوال التجارة عن معلومات والنقل، البيئية مصير عن معلومات األساليب، تطوير
 .البيئية الممارسات أفضل/  المتاحة التقنيات أفضل عن ومعلومات البدائل،

 االقتضاء عند البحثية والبرامج القائمة الرصد شبكات استخدام على األطراف تشجيع يتم. 

 

 التنفيذ خطط: 21 الفصل

 اختيارية التنفيذ خطة انجاز و وضع مسالة تبقى . 
 العامة األمانة إلى تحال أن و األولي تقييمال بعد تأتي أن يجب افإنه ،ما خطة وضع تم إذا. 
 وضع، لتسهيل الوطنيين المصلحة أصحاب مع تتشاور" أن ألطرافل الدول على ينبغي التنفيذ، خطة وضع لدى 

 " لديهم التي التنفيذ خطط وتحديث مراجعة  تنفيذ،
 تفاقيةاال تنفيذ لتسهيل قليميةاإل الخطط صوصبخ بينها فيما التنسيق أيضا لألطراف يمكن. 
 وضع إلى تهدف التي ةالوطني المصلحة أصحاب مع المشاورات في المشاركة الحكومية غير المنظمات بإمكان ، 

 .الوطنية التنفيذ خطة وتحديث مراجعة، تنفيذ
 

  التقارير تقديم:  21 فصلال

 و االتفاقية لتنفيذ المتخذة التدابير بشأن العامة األمانة عبر األطراف مؤتمر إلى تقارير تقديم طرف كل على يجب 
 .االتفاقية أهداف تحقيق في التدابير هذه فاعلية حول

 الزئبق باتفاقية الخاصة التقارير تقديم بين تنسيقال مسالة مراعاة مع التقارير، صيغةو يتقتو 0األطراف مؤتمر يحدد 

 .والنفايات الكيميائية الموادب الخاصة  األخرى االتفاقات تتطلبها التي التقارير وتقديم
 

 الفعــاليــة تقـــييم:  22 الفصل

 يتم ثم ومن النفاذ حيز االتفاقية دخول من سنوات ستة يتجاوز ال موعد في المعاهدة فعالية بتقييم األطراف مؤتمر يقوم 
 .دورية بصورة ذلك

 وحركة وجود " عن للمقارنة قابلة رصد بيانات لتوفير ترتيبات وضع في باالنطالق 0 األطراف مؤتمر يقوم سوف 

  مالحظاتها تمت التي الزئبق ومركبات الزئبق مستويات في االتجاهات إلى إضافة البيئة في الزئبق ومركبات الزئبق
 ."للخطر المعرضين والسكان أألحيائي المجال في اإلعالم وسائل في

 تقارير ذلك في بما المتاحة واالقتصادية والمالية والتقنية والبيئية ةالعلمي المعلومات باستخدام التقييم وسيجري 
 التنفيذ لجنة من المقدمة والتوصيات والمعلومات الوطنية والتقارير األطراف، مؤتمر إلى المقدمة الرصد ومعلومات
 .والمالية التقنية المساعدة آلية أداء عن أخرى وتقارير واالمتثال،

 

 طرافاأل مؤتمر:  23 الفصل

 

 يتجاوز ال موعد في للبيئة المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي المدير قبل من 0 األطراف مؤتمر انعقاد إلى الدعوة وسيتم 

 .النفاذ حيز االتفاقية دخول تاريخ من واحدة سنة

 المؤتمر يقرره زمني جدول حسب بانتظام األطراف مؤتمر يعقد سوف. 
 أحد يقدمه خطي طلب على بناء أو األطراف مؤتمر  هقرري الذي النحو لىع استثنائية اجتماعات تعقد ان يمكن 

 .أشهر ستة غضون في قتراحلال األقل على األطراف ثلث مساندة على الحصول بعد األطراف
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 التي واألحكام المالية القواعد إلى إضافة اآلراء بتوافق الداخلي النظام وضع 0 األطراف مؤتمر خالل من يتم سوف 

 .األمانة عمل رسي تنظم

 

 العامة األمانة: 24 الفصل

 اغلبية خالل من األطراف مؤتمر يقرر لم ما العامة األمانة بوظائف المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة يضطلع

 .مختلفة دولية لمنظمة العامة األمانة تغيير األصوات أرباع ثالثةب

تقديم المساعدة إلى  ؛ الهيئات الفرعيةب الجتماعات مؤتمر األطراف و الترتي: العامة على  وظائف األمانة شتملت

التنسيق مع أمانات الهيئات الدولية ذات الصلة  وال سيما من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية؛ األطراف

مهام بد التقارير الدورية، واالضطالع مثل اتفاقيات المواد الكيميائية والنفايات؛ المساعدة في تبادل المعلومات، وإعدا

 .أخرى تسند إليها من قبل مؤتمر األطراف

 

 تسوية النزاعات: 52الفصل 

 

 السلمية الوسائل أو التفاوض طريق عن االتفاقية أحكام تطبيق أو تفسير بخصوص نزاع أي بتسوية األطراف تلتزم. 

 بخصوص مكتوب إشعار تقديم طرف ألي يمكن االتفاقية، هذه إلى االنضمام أو ، الموافقة ، القبول ، التصديق عند 
 من األول الجزء في المبينة لإلجراءات وفقا التحكيم: المنازعات تسوية في التاليتين الوسيلتين كلتا أو بإحدى  اعترافه

 .الدولية العدل محكمة إلى النزاع إحالة أو E لحقالم

 يتم شهرا، 03 غضون في بينهم النزاع يسووا لم وإذا أعاله رةالمذكو وسائلال بإحدى األطراف قبول عدم صورة في 

 .E الملحق بموجب ويحكم النزاع، في أطراف احد طلب على بناء مصالحة لجنة على النزاع عرض عندئذ
 

 االتفاقية على المدرجة التعديقات:  26 الفصل

 تعديال قترحي أن االتفاقية في طرف ألي يمكن. 
 باإلجماع األطراف مؤتمر اجتماع لخال التعديالت اعتماد يتم. 
 أصوات أرباع ثالثة بأغلبية التعديل اعتماد أخير حلك و حينئذ يمكن ،اإلطراف إجماع إلى التوصل تعذر إذا 

 .والمصوتة الحاضرة األطراف
 أو تصديقال وثائق إيداع و األطراف أرباع ثالثة قبل من الموافقة إعالن من يوما 11 بعد التنفيذ حيز التعديل يدخل 

 . الموافقة على إعالنه من يوما 11 بعد معين لطرف بالنسبة التنفيذ حيز التعديل يدخل ذلك، بعد. الموافقة أو القبول
 

 المقاحق وتعديل اعتماد:  27 الفصل

 االتفاقية من رسميا جزءا المالحق تعتبر  
 اإلدارية وأ التقنية، ،العلمية اإلجرائية، المسائل سوى تخص ال إضافية مرفقاتال. 
 31 فصللل وفقا الحقالم اقتراح يتم و. 

 األطراف لمعظم بالنسبة النفاذ حيز لحقالم يدخل واحدة، سنة بعد. 

 واحدة سنة غضون في والقيد اإليداع مصلحة إبالغ عليه يجب معين، بملحق األطراف احد قبول عدم صورة في .
 .القرار هذا يقلب أن معين لجزء ويمكن

 21 فصلال في أدناه الموضح التقيدب الخاص اإلجراء ذلك في بما كملحقات التعديالت مع التعامل يتم. 
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 التصويت في الحق:  28 الفصل

 ال(. حاليا 39) أعضائه لعدد مساو األصوات من عدد على األوروبي االتحاد يحصل. واحد صوت طرف كل يمتلك 

 والعكس نفسها عن باألصالة التصويت فيه ضاءاألع الدول إحدى قررت إذا التصويت األوروبي لالتحاد يمكن
 .بالعكس

 

 التوقيع: 21 الفصل

 لمدة و 3102 أكتوبر 01 من بداية اليابان، كوماموتو، في بالزئبق الخاصة االتفاقية على للتوقيع المجال فتح سيتم 

 .واحدة سنة
 مضيال البلد على يفرض وال قانونا ملزم يرغ التوقيع .لالتفاقية وعام أولي تأييد يمنح البلد أن يعني التوقيع: مالحظة 

 أو التفاقيةا لغاءإل إجراءات اتخاذ عدم معاهدة على توقع التي البلدان على يتعين ذلك، ومع ،التصديق إلى قدما
 .األشكال من شكل بأي تقويضها

 

 االنضمام أو الموافقة القبول، ،مصادقةال:  31 الفصل

 االتفاقية أحكام مع لتتوافق الوطنية التشريعات تعديل إلى تؤدي ما وغالبا نوناقا ملزمة التزامات التصديق عن ينشئ. 

 االتفاقية على التوقيع باب إغالق يتم الذي اليوم من اعتبارا المعاهدة على للتصديق المجال فتح يتم. 

 المعاهدة تنفيذ إلى الرامية التدابير بشأن األمانة إلى المعلومات توفير على البلدان تستحث التصديق، عند. 
 تصديقه وثيقة ودعي ان بعد إال النفاذ حيز يدخل ان تعديل ألي يمكن ال هأن تصديقه وثيقة في يشير أن بلد ألي يمكن 

 التصريح هذا بتقديم تقوم التي للبلدان بالنسبة آلية بصفة النفاذ حيز تعديل أي يدخل ال لذلك، تبعا و .التعديل هذا على

 31 قبل من أيضا استخدامه يتم الذي"  دالتقيّ " إجراء هو وهذا. التعديل بهذا قبولهم إلى كتابيا إشارتهم صورة في إال

 .استكهولم اتفاقية في طرف دولة
 

 التنفيذ حيز الدخول:  31 الفصل

 

 .المعاهدة على دولة 51 تصديق من يوما 11 بعد النفاذ حيز االتفاقية تدخل• 

 .عليها همتصديق إيداع من يوما 11 بعد لهم بالنسبة النفاذ حيز المعاهدة تدخل بلد، 51 بعد تصادق التي للبلدان وبالنسبة• 

 

 التحفظات: 32 الفصل

 

 االتفاقية على تحفظات أي إبداء يجوز ال. 
 من معينة أجزاء خالله من يعدل أو يستبعد التصديق عند معين بلد من تصريح عن عبارة" التحفظ: "مالحظة 

 .التحفظاتب تسمح ال أيضا استكهولم اتفاقية .وضعياتهم مع ينطبق بشكل المعاهدة
 

 االنسحاب :33 الفصل

 من االنسحاب لها يمكن ،معينة لحكومة بالنسبة النفاذ حيز المعاهدة دخول من( أكثر أو) سنوات ثالث مرور بعد 
 .خطي إشعار تقديم خالل من المعاهدة

 البلد قبل من ذلك تحديد تم إذا الحق وقت في أو رسمي ارإشع تقديم من واحدة سنة بعد نافذا االنسحاب صبحي.  
 

  اإليداع: 43الفصل 

 

 في وظائفها تبيان تم قد و األطراف متعددة معاهدةب لها يعهد  مؤسسة يه وديعةوال. االتفاقية مودع هو العام األمين 

 .المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية من 99 فصلال



  دليل (IPEN)       الزئبق بشأن الجديدة المعاهدة حول

 وإبالغ الموقعة، الدول استقبال ، للمعاهدة إضافي نص إعداد األصلي، بالنص دالتعه نذكر المهام هذه بين من 
 .  النفاذ حيز المعاهدة دخول عن واإلعالم بالمعاهدة، المتعلقة المسائل حول الحكومات

 

 النصوص األصلية : 42الفصل 

 

 اإلنجليزية، الصينية، ربية،الع: الست المتحدة األمم لغات من كل في الرسمية من القدر نفس على االتفاقية نص 
 .واإلسبانية الروسية، الفرنسية،

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر

 ةات غير الحكوميّ مئات المنظمّ إلى  بالشكر (IPEN) ابتةالثّ  ةالعضويّ  اتالملوثّ  على للقضاء ةالدوليّ  بكةالشّ م تتقدّ 

الخالية  الحملة في لمساهماتها  في جميع أنحاء العالم ةالمجموعات الصحيّ ومجموعات العمل و ات المجتمع المدنيومنظمّ 

 .  IPEN ـل المعادن الثقيلة برنامجو  من الزئبق

 رصداا فىلمساهمتها  غيرها من الجهات المانحة،و سويسراو السويد حكومات م منلدعم المالي المقدّ ل ممتنّ    IPEN إنّ 

 جهات نظرعلى و بالضرورةر و ال تعبّ   IPEN تخص التقرير اآلراء الواردة في هذاالمحتوى و إن .التقريرهذا 

 .الدعم المالي أو / و ةمور اإلداريّ المساهمة في تسيير األالمؤسسات 
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