
 
 
 

معاهھھھدةة االزئبقلمندووبي  IPEN مذكرةة  
 

2012دديیسمبر   
 
 
 

٬، االموقريین حضرااتت االمندووبيین  
 
 

 معاهھھھدةةلل لتسميیة االمقترحةاابشأنن ااالقترااحاتت االمشارركة ببعض  IPEN ٬، ترغب INC5لل معاهھھھدةة االزئبق مفاووضاتتفي إإططارر 
.مناقشاتتا ستفضي إإليیهھ خاللل االموو  

 
 إإذذ تمثّل مأساةة ميیناماتا٬،ضحايیا لذكرىى  ااوو ااحيیاء عتراافااا هھھھو "ميیناماتا  تفاقيیةإإئبق " للز االمعاهھھھدةة االعالميیةتسميیة  ااقترااححإإنّن 

.زئبق االميیثيیل بااإلنسانن  متسمّ عن  أأسفرتتقة موثّ ضخمة  أأوولل حاددثة   
ئبق زاالميیثيیل ب حادداالم تسمّ االبسبب ضض في ميیناماتا (اامرااألتفشي  لمنع كونن كافيیةتسمعاهھھھدةة بهھذاا ااالسم اال نعت االمتوقع أأننّ  وومن
لمأساةة مالئمة  بحلوللهھھھذهه االمعاهھھھدةة تمّد  نننطمح أأ انّ إإلى ذذلك٬، فإن إإضافة. )ةاالملوثّ  وو غاللل االبحر ااألسماكك ااستهھالكك نتيیجة
.وو غاللل االبحرااألسماكك عند  زئبقاالميیثيیل ب ثثفي مستويیاتت االتلوّ  ةةكبيیر نسبة ضيیخفتتكونن كافيیة ل ٬،ميیناماتا  

 
في  ااألمرااضضي لمنع تفشّ  يیكونن كافيمحتمل أأنن ال إإذذ من االيي يیجريي ااآلنن ذاهھھھدةة االّ االمعاالتفاووضض بشأنن  إإززااءقلقنا عن وو نعبّر 

مستويیاتت لخفض  يیكونن هھھھناكك االمستقبل٬، وولن فيكافيیة لمأساةة ميیناماتا  اا إإيیجابيیّةررددوودد أأنن ال تكونن هھھھناككرضض وو يیفتميیناماتا٬، 
ة ن ااتفاقيیّ معاهھھھدةة ااسم مختلف علل يیكوننحح أأنن ا نقترلهھذهه ااألسبابب٬، فإننّ  .في ااألسماكك وو غاللل االبحر زئبقاالميیثيیل ب ثثاالتلوّ 

.ميیناماتا  
 

ميیناماتا ؟ من نوعع مأساةةمن مستقبال تقيینا  االزئبق حوللمعاهھھھدةة اال هھھھل أأننّ   
 

 مركباتتفرزز كماددةة حفاززةة وو نتيیجة االتفاعالتت االكيیميیائيیّة ت ستخدمم االزئبقيیة للمواادد االكيیميیائيیّ  مصنعهھھھو مصدرر مأساةة ميیناماتا  إإننّ 
ستخداامم االزئبق ااضواابط بق اا فيیما يیتعلّ ضعيیف جدّ  للمعاهھھھدةة االحالي االنصّ  إإننّ  .اميینامات في خليیج تصريیفهھا االتّي يیقع االزئبق
.  Monomère de Chlorure de Vinyle (VCM)   كلورريید االفيینيیل مثيیل  إإنتاججمساعد٬، على سبيیل االمثالل٬، في  كعامل
 كماددةة االزئبق  ااستخداامم تقارريیر عن وو ال  االزئبقستخداامم إإ ة علىيیقترحح أأيي ضواابط إإلزااميیّ  ال  اووضي االحالياالتفّ  االنصّ   إإنن

. VCMإإنتاجج من  االمنبعثة االزئبق وو نفايیاتت إإفرااززااتت أأوو  حفاززةة  
من  لذهھھھبااااستخرااجج ة وو االتقليیديیّ  رففتتمثّل في بعض االح على االمستوىى االعالميللزئبق االمقصوددةة  تتالامعااالستأأهھھھّم إإنن 

إإستخرااجج االمنجم بصفة  ااألماكن االتي يیماررسس فيیهھا لزئبق فيبا ثثاالتلوّ  خيیرةة شّدةةهھھھذهه ااأل بسبّ وو ت. (ASGM) االصغيیرةة االمناجم
 لدىى ااألسماكك ميیثيیل االزئبقب ثثاالتلوّ  ااررتفاعع مستويیاتت يیساهھھھم فيوو كذلك  لزئبقبا ااإلنساننلتسّمم  مصدرركما هھھھو تقليیديیة٬،
االسيیطرةة  لمنع أأوو تفاقيیّةااال االوااررددةة فياالمقترحاتت إإنن . ييوو في مّصب االواادد االمناجم االتقليیديیة من االقريیبة االميیاهه موااقعب االمتوااجدةة
اتت غيیر كميیّ  ددااستيیراا االنص االحالييیخّولل ٬، على سبيیل االمثاللف. ااجدّ  ضعيیفة تعديین االذهھھھب حرفيیا في ااستخداامم االزئبق على

.االصالحيیّةتارريیخ  تحديید دووننوو ب في االمناجم االتقليیديیة لزئبقلمحدووددةة   
 

تعديین بمحيیطة موااقع ببالفعل  ووقعتقد ميیناماتا مماثلة لاالمأساةة االعديید من اال إننّ مم فعلى االرغم من إإخفائهھا على االرأأيي االعا
 VCM لـ موااقع االتصنيیع أأوو فيلزئبق في االمناططق االمحيیطة بهھ باااإلنسانن مدىى تسّمم ال يیعرفف االكثيیر عن  وو.٬، االذهھھھب حرفيیا

.يیستخدمم االزئبق حافزااحيیث   
في إإنتاجج االمواادد حفاززةة  ماددةةووك االمناجم االتقليیديیة ااستخداامم االزئبق في سيیطرةة علىللقانونيیة  أأددااةة ىتفتقر إإللمعاهھھھدةة االتي اا ننّ إإ

.مأساةة من نوعع ميیناماتاكافيیة لمنع مثل  غيیرتعتبر االكيیميیائيیة   
 

؟ ميیناماتا من نوعع مأساةة فيمستقبال   االزئبق عاهھھھدةة بشأننماال رثّ ؤتكيیف   
 

:ما يیلي نستخلص ٬،احاليی االمقترحح تحليیل االنصوصص بناء على  
 



1غيیر إإلزااميیّة ألنهھا ةاالملوثّ  قعاامواال إإصالححيیشترطط  ال •  
2اتتاالتعويیض جبر أأوواالموقع   تنظيیفل أأنن يیدفعثث للملوّ  يیشترطط ال •

3اضحايیّ للعويیض بالتّ  قةمتعلّ  ن تداابيیرتتضمّ  االمعاهھھھدةة ال ألنن ااالضحايیّ  تعويیضال يیشترطط  •
في بالنسبة للمنشئاتت وو االمراافق االموجوددةة  BAT / BEP  أأفضل االتقنيیاتت وو أأفضل االمماررساتت االبيیئيیّة تطبيیقال يیشترطط  •

4االمقترحاتت االحاليیة  
5 االزئبق (في االنظر) االمنتجاتت االتي تحتويي على ااالستمراارر في ااستخدااممتمديید أأوو  للتبريیر لمن يیرغب فيإإلزاامم  ال •  
 عليیهھق متفّ  موضوعع موضع االتنفيیذتشريیع  لعدمم توفرلكاررثة مسببّا كانن  ى إإذذااحتّ االزئبق  باستخداامم  VCMيیتّوقف إإنتاجج   ال •
6 من ااستعمالهھ  حدّ يی  

 أأننّ  يیؤكدّ  االذيي االّصحة االوقائيیّة معيیارر ألنهھ ال يیوجد بأنهّھا خطيیرةة في االموقع نفايیاتت االزئبق تشخيیص االقدررةة علىليیست هھھھناكك  •
7رةةيیخط فايیاتتاالنّ هھھھذهه   

8من ااألوولويیّاتت (في االنظر) ليیسحةاالصّ جزء  خاّصة وو أأننّ  ةيیّ االصحللمعالجة  خاذذ إإجرااءااتتااتّ ال يیشترطط  •  
 في ةااختيیارريیّ  تبقى ةة االتنفيیذ االوططنيیّ خطّ  علما أأننّ  ةوططنيیّ ة االفي االخطّ  م بالزئبقاالتسمّ كوااررثث وو ثثاالتلوّ  ال يیوجد إإلزاامم إلددررااجج  •

9ةاالمقترحاتت االحاليیّ   
في االتمويیل في االنظر  وو يیبقى موضوعع لمعالجة االمشاكل االتي يیمكن أأنن تطرأأ٬، مبرمج أأوو سريیع كافي أأووتمويیل  يیوجد  ال •

10االنص االحالي  
 

ميیثيیل االزئبق في ب االعاممثث االتلوّ من مستويیاتت  بشكل ملحوظظل تقلّ سوفف االزئبق  حولل االمعاهھھھدةة أأننّ  هھھھل
ااألسماكك وواالمأكوالتت االبحريیة؟  

 
 مصانع االفحم االعديید من إنشاءب ذذلك وو٬، بشكل سريیع االكهھرباء إلنتاجج ةقدررااتهھا االوططنيیّ تعمل على توسيیع  االدووللعديید من إإنّن اال
أأوو   نمّوهھھھانسق  أأوو اتت االعاملة بالفحماالمحطّ  عدددفي  االتخفيیض تضمنفهھي ال االمعاهھھھدةة٬، في  ااألحكامم االمقترحةأأّما  .االجديیدةة

.االقطاعع ناتج عن تطّورر هھھھذاا  جديید اانبعاثثتحّد من هھ حسب معايیيیر اانبعاثمن  حدّ للمرااقبة االزئبق  حكاممإإحتّى   
 

مصدرر من وو هھھھو لزئبق  للتلّوثث باااليیومم االمصدرر االعالمي االوحيید ووااألكبر ي تعمل بالفحم محطّاتت توليید االطاقة االتعتبر ت
.نمويیاالمرجح أأنن   

٬، فإنن وونتيیجة لذلك .قليیالغيیر مشمولل بالتشريیعاتت إإالّ  هھھھو ووالزئبق ب ثثتلوّ للعالمي ثاني أأكبر مصدرر  ASGMوو تعتبر 
أأنن تدخل  ى بعدحتّ  ي االنموّ بذلك فتستمر  قد ٬، ووASGM عن تخفيیض اانبعاثاتت االزئبق بشكل ملحوظظ تحمل لم االمعاهھھھدةة

االتنفيیذ. االمعاهھھھدةة حيیز  
  

 االحدّ  من أأعلى ASGM  وو االفحم من للزئبق االعالمي ااالنبعاثث من االمتوقع االنموّ  يیكونن أأنن حاالمرجّ  من هھ فإنّ  ووعموما٬،
 االعالم أأنحاء جميیع في لزئبقاا بماددةة  ثثاالتلوّ  ننّ فإ نتيیجة لما ذذكروو. االمعاهھھھدةة ووفق أأخرىى مصاددرر من االزئبق اانبعاثث مجموععل

.تنفيیذاال حيیز االجديیدةة االمعاهھھھدةة ددخولل  بعد ىحتّ  باالررتفاعع حمرجّ   
 

أأخرىىمالحظاتت   
 

:يیلي ما نجد ة٬،االحاليیّ  االمقترحة االنصوصص تحليیل إإلى ااستنادداا  
 

.مشرووعع االنصّ  هھر فيال تظ "ووقايیة" كلمةإإنّن  في االوااقع ٬،ااألهھھھداافف مة أأووفي االمقدّ  قايیةللو ووااضحة إإشاررةةلبست هھھھناكك   •  
االوقايیة  بأننّ  تقرّ " ااتفاقيیة ااستكهھولم االمقابل٬، في . لريیو 15االمبدأأ  "  من جديید يیؤكدّ " "ة االمقدم نصّ  ااحتوىى  ووبدال من ذذلك  

11بهھذهه ااالتفاقيیة ةاالمضمنّ وو جميیع ااألططراافف أأساسس شوااغل هھھھي من  
12قوسيین بيین االواارردد مةاالمقدّ  نصّ  في) االتعويیض( 13 أأوو) االمعلوماتت إإلى اذذاالنفّ ( ريیول 10مبدأأ  لتأكيید إإعاددةة ال •  
13صناعة االكلورر االزئبق باستثناء نفايیاتت  فف فيفي االتصرّ  ليیس هھھھناكك أأيي االتزاامم •  
  VCM 14   إلنتاجج مسموحح بهھأأنهّھ  ماب تعديین االزئبق االخامم رر كامل علىحذ يیوجد ال• 

15في االلقاحاتت بقاالزئ تطبيیقل أأوو االبديیل االملغم االسني على ااستخداامم يیوجد حذررال  •  
االسماحح  ٬،  يیمكنعلى سبيیل االمثالل ؛"ةضروورريیّ " عتبرهھھھا االجيیشاا إإذذاا االمنتجاتت االمحتويیة على االزئبق رر ااستخدااممذح يیوجد ال •

16االمستشفيیاتت االعسكريیةفي  االتي تحتويي على االزئبقمقايیيیس االحرااررةة وو  مقايیيیس ضغط االدمم باستخداامم  
17االمعاهھھھدااتت قائمة على االموجوددةة تلك باستثناء قاالزئب على االمحتويیة االمنتجاتت على حظر ال •  
18االحالي االنصّ  مقترحاتت فيمعايیيیر  ألنهھ ال يیوجد كلورريید االفيینيیل في إإنتاجج ااستخداامم االزئبق ررذح لم يیتم  •  
19االزئبق تستخدمم االتي االجديیدةة ااتتللمعدّ  ووااضح ررذح يیوجد ال •  



 في تقديیم تعليیال  االزئبق على تحتويي االتي االمنتجاتت ااستخداامم في ااررووااالستمر ااإلعفاء تمديید في رغبال يیلزمم ااألططراافف االتّي ت •
20  
21االحالي االنصّ  مشرووعع في االناميیة االبلداانن في االزئبق بشأنن سنوااتت 10 لمدةة توعيیة  لحملة ووجودد ال •  
 مباددئئ توجيیهھيیة بناءاا على عدمم توفّر غيیر هھھھامة هھاأأنّ  أأوو ASGM لديیهھاتعترفف بأنّن ال  دوولةاالإإذذاا كانت  للدوولل دييلتصّ ااعدمم  •

22وعيطّ تأأمراا  يیبقى 9االماددةة  ٬، ووتطبيیق"ااألهھھھميیة" لتحديید  
23للزئبق مستخدمم أأكبرASGM  في االزئبق ااستخداامم أأوو ااستيیراادد على ررذح ال •  
ASGM24 في لالستخداامم االمستوررددةة االزئبق كميیة أأوو  ةاالزمنيیّ  ةةللمدّ  حد يیوجد ال •  
 ثثاالتلوّ  يیزيیدوااقد االفحم ماالمعاددلة كلّما ااررتفع عددد يیضا مبّسطا يیعتمد على إإنّما تخف االهھوااء٬، في االزئبق النبعاثث تخفيیض ال •

25 االمعاهھھھدةة أأحكامم مع تفقيیّ وو هھھھو ما  بالزئبق٬،  
BAT / BEP26 االمراافق تطبيیق رططيیشت ال •  
 ووضع هھھھووو)  ةاالطبيیّ  االنفايیاتت على تحتويي االتي تلك ذذلك في بما( ااالحترااقق نفايیاتت ددفن موااقع من االزئبق اانبعاثاتت تجاهھھھل •

27االناميیة للبلداانن  بالغ ااألهھھھميیّة  
28 ئي االناتج عن اانصهھارر االمعاددنناالهھواا لالنبعاثث  فقط ااإلشاررةة  مع بالزئبق لتعديیناالمحاذذيیة لمناططق اااالتربة  ثثتلوّ  تجاهھھھل •  
29االزئبق على االمحتويیةوو ووقايیة ااألجيیالل االقاددمة من االنفايیاتت  حدّ اال رططتشيی ال •  

 
االخالصة  

 
 عالميیةاال لمعاهھھھدةةل ميیناماتا ااتفاقيیة من آآخر ااسم ااختيیارر االدبلوماسي االمؤتمر في االمشارركة االوفودد على  IPEN تقترحح 

.االزئبق بشأنن  
 

:لــ كافيیة تكونن لن رربما االجديیدةة االمعاهھھھدةة أأنن يیبدوو لذاا  
 

1.   االعالم في اانتشاررهھھھا وو  ميیناماتاكاررثة  منمستقبال للوقايیة  
2. ميیناماتا ضحايیا معاملة عن مختلف بشكل يیعامال أأنن االمستقبل في االزئبق كوااررثث ضحايیال ضمانن   
3. .االعالمي االصعيید علىميیثيیل االزئبق االمتزاايید ل ثثللتلوّ  للقلق االمثيیراالتّوجهھ االحالي وو  عكس   

 
- ملحق ميیناماتا مأساةة   

 
 اميینامات مرضض تشخيیص أأوولل منذ عاما خمسيین من أأكثر تتمرّ  لقد. نفسهھا ميیناماتاكاررثة  في االنظر إإعاددةة هھھھناكك ووأأخيیراا٬،
 تريید االضحايیا مجموعع إإننّ .30 إإززااء هھھھذهه االكاررثة االرضاء بعدمممشرووعا اا شعورر هھملديی يیزاالل ووال ضحايیاهه من ااألوولى للمجموعة
كما ). تقع بعد لم االذيي( ررةةاالمتضرّ  االمناططق في اسساالنّ  ةلصحّ  شاملة ددررااسة يیريیدوونن هھمنّ إإ. لهھم وواالتعويیض بهھم ااالعتراافف
. ميیناماتا خليیج حولل ةاالملوثّ  االمناططقف يیتنظ إإضافة إإلى كامل بشكل وو نافذ يیصبح ى" حتّ يیدفع ثثاالملوّ " مبدأأ تطبيیق  يیريیدوونن
.أأمانن في االعيیش اننللسكّ  يیسمح مما اللووفعّ  متكامل يصحّ  نظامم ميیناماتا ضحايیا يیريید ووأأخيیراا٬،  

.ااألشيیاء هھھھذهه من أأييّ  على تنصّ  ال االزئبق معاهھھھدةة أأنن يیبدوو   
  

 ووططموحة ااستجابة قويیة هھھھناكك حاجة إإلى وو وواالبيیئة ة ااإلنساننعلى صحّ  كبيیرااوو خطيیراا اعالميیّ  تهھديیداا ليیشكّ  بالزئبق ثثاالتلوّ اانّن 
 ثث بالزئبقاالتلوّ  وواالبيیئة من ة ااإلنساننصحّ  على حمايیة عملهھاتقف مّكرسة   IPEN قاننّ هھھھذاا رردداا على وو االعالمي  لهھذاا االتهھديید

  .نتائج االمفاووضاتت بغض االنظر عن
 

.ووجهھاتت نظرنا االنظر في نشكركم علىوو  
 
 

اتت٬،مع أأططيیب االتحيیّ   
 
 

Dr. Olga Speranskaya  Mr. Manny Calonzo 
IPEN Co-chair   IPEN Co-chair 

 
 
 



 
 

االمرااجع  
 
 

                                                
1 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 14 para 1 “Each Party shall endeavour to develop appropriate strategies for identifying 
and assessing sites contaminated by mercury or mercury compounds.” 
2 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Not present in Article 14 on Contaminated sites 
3 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Not present in Article 14 on Contaminated sites 
4 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 10 para 5 “For existing sources, each Party shall require the control of emissions by 
implementing at least one of the following measures: a. Adopt a goal for reducing emissions; b. Establish and require 
compliance with emission limit values, or equivalent technical measures; c. Require the use of best available techniques and 
best environmental practices.” 
5 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 8 para 1 “Any State or regional economic integration organization may register for one 
or more exemptions from the phase-out dates listed in Annex C or Annex D, hereafter referred to as “an exemption”, by 
notifying the Secretariat in writing: a. On becoming a Party to this Convention; or b. In the case of any mercury-added 
product that is added by an amendment to Annex C or any manufacturing process in which mercury is used that is added by 
an amendment to Annex D, no later than the date upon which the applicable amendment enters into force for the Party. 
[Any such registration shall be accompanied by a statement explaining the Party’s need for the exemption. 
6 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 7 para 3 “Each Party shall take measures to restrict the use of mercury or mercury 
compounds in the processes listed in Part II of Annex D in accordance with the provisions set out therein” and Annex D Part 
II 
7 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 14 para 1 “Each Party shall endeavour to develop appropriate strategies for identifying 
and assessing sites contaminated by mercury or mercury compounds.” 
8 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 20bis Health aspects 
9 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 21 para 1 “Each Party [in a position to do so] [may] [shall]: a. Develop and execute a 
plan for meeting its obligations under this Convention[, based on the template developed under paragraph 0/  and according to 
its specific situation];” 
10 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 15 para 5 “The fund shall provide [predictable, sufficient and timely] funds to meet 
those costs of implementation of the Convention as are agreed by the Conference of the Parties. The operation of the fund 
shall be entrusted to [the Global Environment Facility] [one or more entities].” 
11 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Preamble; p 16; and Stockholm Convention preamble 
12 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Preamble; p 16 
13 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 3;  para; “5b. “Require that mercury or mercury compounds produced from 
decommissioned chlor-alkali production facilities are disposed of in accordance with Article 13; c. “Require that all mercury 
or mercury compounds from supply sources other than those identified in paragraph 5 (b) are: i) Disposed of in accordance 
with Article 13; or ii) Used for the purpose of a use allowed to the Party under this Convention; or iii) Exported only in 
accordance with paragraph 6; and iv) Stored in an environmentally sound manner as set out in Article 12 if intended to be 
used or exported for the purposes of a use allowed to a Party under this Convention before such use or export” 
14 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 3; para 4; “Each Party with primary mercury mining within its territory prior to the date 
of entry into force of this Convention shall not allow the export, sale or distribution in commerce of mercury or mercury 
compounds produced from this supply source except for a. Uses listed in Part II of Annex D; or b. Disposal in accordance 
with Article 13 
15 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Annex C Part II for dental amalgam; vaccines not mentioned in text 
16 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Annex C footnote a “The following categories of products are excluded from Part I: a) 
Products for essential military uses; b) Products for scientific research; and c) Products for cultural/heritage uses” 
17 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Annex C Part I; the treaty text takes a positive list approach which makes all product legal 
except ones listed in the Annex 
18 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 7 para 3 “Each Party shall take measures to restrict the use of mercury or mercury 
compounds in the processes listed in Part II of Annex D in accordance with the provisions set out therein” and Annex D Part 
II 
19 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 7 para 5 and 5 alt; bracketed text offers two options: one that prohibits new 
facilities (5) and one (5alt) that allows them if, “the Party can demonstrate to the satisfaction of the Conference 
of the Parties that the manufacturing process provides an important societal benefit and that there are no 
economically viable mercury-free alternatives available to provide such benefit, taking into account the national 
and economic circumstances of that Party” 
20 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 8 para 1 “Any State or regional economic integration organization may register for one 
or more exemptions from the phase-out dates listed in Annex C or Annex D, hereafter referred to as “an exemption”, by 
notifying the Secretariat in writing: a. On becoming a Party to this Convention; or b. In the case of any mercury-added 
product that is added by an amendment to Annex C or any manufacturing process in which mercury is used that is added by 
an amendment to Annex D, no later than the date upon which the applicable amendment enters into force for the Party. 



                                                                                                                                                   
[Any such registration shall be accompanied by a statement explaining the Party’s need for the exemption.] 
21 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 8 bis “[Any Party that is a developing country shall be entitled to delay for ten years its 
compliance with the control measures set out in Articles 3–14 of this Convention.]” 
22 Article 9 para 3 “Each Party shall report to the Secretariat if at any time it determines that artisanal and small-scale gold 
mining and processing in its territory is more than insignificant. If it so determines the Party shall:” 
23 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 9 para 5 “Each Party that is subject to the provisions of paragraph 3 of this Article and 
determines that domestic sources of mercury are not available: a. May import mercury for use in artisanal and small-scale 
mining consistent with its action plan developed in accordance with paragraph 3 of this Article; and” 
24 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 9 para 5 “Each Party that is subject to the provisions of paragraph 3 of this Article and 
determines that domestic sources of mercury are not available: a. May import mercury for use in artisanal and small-scale 
mining consistent with its action plan developed in accordance with paragraph 3 of this Article; and” 
25 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 10 and Annexe F, List of sources of emissions of mercury and its compounds to the 
atmosphere 
26 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Article 10 para 5 “For existing sources, each Party shall require the control of emissions by 
implementing at least one of the following measures: a. Adopt a goal for reducing emissions; b. Establish and require 
compliance with emission limit values, or equivalent technical measures; c. Require the use of best available techniques and 
best environmental practices.” 
27 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Not present in Annex F or G as an emission source 
28 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Not present in Annex F or G as an emission source 
29 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; Not present in Article 13 on Wastes 
30 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC2_NGO/Minamata_Statement_110123_en.pdf 


