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 بإعدادالمعنية لجنة التفاوض الحكومية الدولية 
 الزئبقملزم قانوناً بشأن  عالميصك 

 السابعةدورة ال
 6102 مارس/آذار 01 - 01 ،األردن، البحر ادليت

 *)ب( من جدول األعمال ادلؤقت 3البند 
العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 

مسائل  ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية:
تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في 

 اجتماعه األول

 من االتفاقية 8وضع التوجيه المطلوب بمقتضى المادة  تقرير فريق الخبراء التقنيين بشأن

، 8من المادة  5مشروع توجيه بشأن توفير الدعم لألطراف في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 
 وخاصة في تحديد األهداف وفي وضع قيم الحدود القصوى لالنبعاثات

 مذكرة من األمانة

فريق اخلرباء التقنيُت توجيو الذي أعده أن تقدم، يف مرفق ىذه ادلذكرة، مشروع البتتشرف األمانة  
إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف إطار عملو من أجل توفَت  الالذي حيادلعنيُت باالنبعاثات يف اذلواء و 

وخاصة يف حتديد األىداف ويف وضع قيم ، 8من ادلادة  1الدعم لألطراف يف تنفيذ التدابَت الواردة يف الفقرة 
. ويستنسخ التوجيو UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6حو ادلشار إليو يف الوثيقة احلدود القصوى لالنبعاثات، على الن

 بدون حترير رمسي.

                                                      
*

 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1. 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.2 

2 

 المرفق
بشأن توفير الدعم لألطراف في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة  هالجوانب التقنية المتعلقة بالتوجي

 ت، وخاصة في تحديد األهداف وفي وضع قيم الحد األقصى لالنبعاثا8من المادة  5

 5المعلومات المحددة المتصلة بالفقرة 
بضبط انبعاثات الزئبق وخفضو يف هناية األمر من  يرجح أن حتتاج األطراف إىل معلومات تتعلق حتديداً  

من الدعم  اً . وترد أدناه ادلعلومات ادلذكورة اليت تشكل جزء8من ادلادة  1 الواردة يف الفقرة َتأجل تنفيذ التداب
 األطراف. ادلقدم إىلالتقٍت 

 هدف كّمي لضبط، وحيثما أمكن، لخفض االنبعاثات من المصادر ذات الصلة - ألف
. وديكن وقتال ورر مبديكن استخدامو يف خفض انبعاثات الزئبق  يعترب حتديد األىداف الكمية مقياساً  

ة(. وديكن أن يتم حتقيقها على مدى فًتة زمنية قصَتة أو فًتة زمنية أطول ) سنوات متعدد يوضع أىداف لك
من األشكال ادلختلفة، تشمل حتديد حدود قصوى جملموع االنبعاثات على  تتخذ ىذه األىداف الكمية عدداً 

على أساس حتقيق ختفيض يف االنبعاثات بنسبة مئوية معينة. ويف  وقد توضع األىداف أيضاً  مدى فًتة سنة.
تقدم احملرز حنو اذلدف. كما ديكن أن حتدد بد من حتديد خط أساس واضح من أجل قياس ال ىذه احلالة، ال

أي أنواع  أساس على أساس تركيز انبعاثات معُت أو على ،األىداف كمتوسط مستوى انبعاثات يتم حتقيقو
فئة أخرى من عوامل االنبعاثات. وديكن أن ينطبق اذلدف على مصدر فردي، أو على رلموعة مصادر داخل 

 رلموعة مصادر عرب فئات مصادر متعددة حتت ادلرفق دال. مصادر حتت ادلرفق دال، أو حىت داخل
ديكن حتديدىا  معينة تدرجيية ذلدف ىو تطبيق تدابَت اليت ديكن أن يتخذىا ا ومن األشكال األخرى 

 .لضبط مصادر متعددة على مدى فًتة زمنية زلددةكمياً 
 لالنبعاثاتضبط متوقع  وديكن أن يستند وضع اذلدف على نتائج بيئية وصحية زلددة أو على أساس 

حتديد اذلدف الكمي باستخدام هنج تصاعدي يشمل  أو خفض متوقع فيها نتيجة لتحقيق اذلدف. وديكن أيضاً 
 مستويات األداء ادلتوقعة ادلرتبطة باستخدام أفضل التقنيات ادلتاحة.

 ر ادلعينة.وينبغي التأكيد على أن وضع اذلدف ال ينفي ضرورة ضبط االنبعاثات من مجيع ادلصاد 
التوصية بادلرونة من حيث تدابَت الضبط  وفيما ديكن التوصية بتدابَت اسًتاتيجية، من احملتمل أيضاً  

بدأ بأقل تدابَت الضبط يادلستخدمة لتحقيق اذلدف. وقد يكون من اجملدي تنفيذ تدابَت الضبط بصورة متسلسلة، 
لوب. وينبغي أن يشمل وضع اذلدف آلية جاىزة ق خفض كاف لبلوغ اذلدف ادلطيحتقيتم تكلفة وتستمر حىت 

ويف حُت يتعُت أن يرتبط اذلدف  لإلبالغ عن التقدم احملرز والنجاح احملقق من حيث القدرة على حتقيق اذلدف.
، ىناك عوامل أخرى ديكن الكمي بضبط االنبعاثات من ادلصادر ادلعنية وخفضها، حيثما أمكن ذلك عملياً 

 وضع اذلدف، ويشمل ذلك النتائج البيئية والصحية ادلرغوبة.وضعها يف االعتبار عند 
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يّة لالنبعاثات بغية ضبط، وحيثما أمكن، خفض االنبعاثات من المصادر ذات الصلة - باء  الِقَيم الحدِّ
تعٍت وضع حّد  ،8)ه( من ادلادة  6كما ىي معرفة يف الفقرة  ،‘‘القيمة احلدية لالنبعاثات’’و 

مركبات الزئبق أو كتلتها أو معدل انبعاثاهتا النامجة عن مصدر ثابت لالنبعاثات، وادلعرب عنها لًتكيزات الزئبق أو 
 ‘.‘الزئبق الكلي’’غالباً بعبارة 

قبل دولة أو  نحتديد القيم احلدية لالنبعاثات من قبل طرف على ادلستوى الوطٍت، أو موديكن  
على  ةمرفق فردي يف إطار استعراض تشغيلو ادلستمر أو ادلوافقة عليو. وفيما توفر القيم احملددمقاطعة، أو 

ادلستوى الوطٍت درجة عالية من االتساق، توفر القيم احملددة على أساس إقليمي أو على أساس ادلرفق الواحد 
 لك ادلرفق.أكرب من ادلرونة اليت تراعي الظروف اخلاصة يف تلك ادلنطقة أو يف ذ قدراً 

كنسبة مئوية من مدخل ادلادة، أو كنسبة   الالنبعاثات بطرق عديدة منهديكن أن توضع القيم القصوى  
قيمة احلدود القصوى لدللوث يف اذلواء. والقيمة الرقمية احلقيقية نبعاثات اأو كًتكيز ال ،مئوية من قيم إنتاج ادلرفق

 لظروف ادلرافق كاًل على حدة.لالنبعاثات قد ختتلف تبعاً للظروف الوطنية أو 
قيم تتوافق مع أفضل  ما تقوم بتحديدوالبلدان اليت تستخدم قيم حدود قصوى لالنبعاثات عادًة  

يتم استعراض قيم احلدود القصوى  ،على النحو ادلعرف يف إطارىا التنظيمية. ومن مث ،التقنيات ادلتاحة
احملرز يف ضوابط االنبعاثات باستخدام التقنيات ادلتاحة.  لالنبعاثات بصورة منتظمة لتضع يف االعتبار التقدم

يعٍت أي إلزام بتطبيق أي تقنيات بعينها.  وجتدر االشارة إىل أن استخدام قيم احلدود القصوى لالنبعاثات ال
ط على بضع مستوى معُت من الضيالنتائج  حتقيقفقيم احلدود القصوى لالنبعاثات ىي هنج قائم على 

 التقنيات أو االسًتاتيجيات.ىذا ديكن حتقيقو عرب رلموعة من و  ،االنبعاثات
ومبا أن قيمة احلد األقصى لالنبعاثات توضع على أساس أفضل التقنيات ادلتاحة، فمن غَت اجملدي  

التوصية باستخدام مستويات فعلية ذلذه القيم على ادلستوى العادلي. وينبغي أن يتم االختيار على ضوء 
ات اليت يتم حتقيقو باستخدام أفضل التقنيات ادلتاحة لذلك الطرف أو لذلك ادلرفق ادلذكور مستويات االنبعاث

)أ( من  8الوثيقة التوجيهية بشأن أفضل التقنيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية، ادلوضوعة مبوجب الفقرة  يف
 ، اليت ]اعتمادىا مؤدتر األطراف يف اجتماعو األول[.8ادلادة 

ون وضع قيمة احلد األقصى لالنبعاثات مصحوبًا بآلية مناسبة لرصد االنبعاثات واالبالغ وجيب أن يك 
 عنها ومقارنتها بقيمة احلد األقصى لالنبعاثات.

 استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لضبط االنبعاثات من المصادر ذات الصلة -جيم 
، بشأن استخدام أفضل 8)ج( من ادلادة  1ة ادلتصلة بالفقرة ديكن احلصول على ادلعلومات التقني 

بالوثيقة التوجيهية بشأن االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة  طالتقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية لضب
أفضل التقنيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية. وعلى وجو التحديد، يرد التوجيو بشأن وضع أفضل التقنيات 
ادلتاحة يف الفرع التمهيدي لذلك التوجيو، فيما يرد وصف التقنيات يف الفصل ادلتعلق بالتقنيات العامة ويف 

 فصول معينة متعلقة بالقطاعات.
 استراتيجية لضبط ملوثات متعددة تحقق منافع مشتركة لضبط انبعاثات الزئبق - دال

ة/أفضل ادلمارسات البيئية تقنيات ضبط تعرض يف الوثيقة التوجيهية بشأن أفضل التقنيات ادلتاح 
ادللوثات ادلتعددة اليت حتقق منافع مشًتكة فيما يتعلق بالزئبق. فبالنسبة لألطراف اليت ختتار استخدام ىذا التدبَت 
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لضبط أو خفض انبعاثات الزئبق قد يكون من ادلفيد احلصول على معلومات بشأن مستويات الزئبق اليت مت 
ط ادلذكورة حىت يتسٌت توضيح مدى فعالية ىذه االسًتاتيجيات. وتوفر بسًتاتيجيات الضحتقيقها باستخدام ا

 الوثيقة التوجيهية بشأن أفضل التقنيات/أفضل ادلمارسات البيئية معلومات يف ىذا الصدد.
 تدابير بديلة لخفض االنبعاثات من المصادر ذات الصلة - هاء

فقاً ر خلفض االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة، و جيوز ألي طرف أن خيتار أي تدبَت بديل آخو  
خفض يف  معقوالً  حتقق تقدماً ها ذلك الطرف طبقيت يإلظهار أن التدابَت الوذلك ، 8من ادلادة  2فقرة لل

صغر )اليت قد تكون قددية أو األرافق ادلتشمل التدابَت، على سبيل ادلثال، إغالق قد رور الوقت. و مباالنبعاثات 
ضوابط حدث وتتميز بأو أحجمًا أكرب ذات كفاءة رافق بداذلا مب( واستضبط فيهاقنيات التتتسم بضعف 

 أيضاً  الطرف خيتاروقد النبعاثات الزئبق على ادلستوى الوطٍت. عام خفض ينتج عنو انبعاثات أفضل، مما 
إمدادات بادلثال، ، على سبيل اإغالق ادلصانع واستبدال مسامهتهبلالنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة التصدي 

 .ًتميدالتعتمد على  الأو ممارسات إدارة نفايات بديلة  من خالل تطوير مصادر طاقةطاقة 
___________ 


