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  IG.20/8.1 القرار 

 

 البرٌة المصادر بروتوكول من 15 المادة تنفٌذ إطار فً الزببق مدخالت من الحد بشؤن اإلقلٌمٌة الخطة

 

، المتعاقدة لؤلطراؾ السابع عشر إن االجتماع
 

 عام برشلونة فً المعدلة بصٌؽتها المتوسط للبحر الساحلٌة والمنطقة البحرٌة البٌبة حماٌة اتفاقٌة من 8 المادة إلى ٌشٌر إذ
 علٌه والقضاء ومكافحته المصادر البرٌة والتخفٌؾ من حدته عن الناجم التلوث بمنع األطراؾ بالتزامات ٌتعلق فٌما، 1995
، ممكن حد أقصى إلى
 

 ٌلً فٌما إلٌه وٌشار، وأنشطة برٌة مصادر من التلوث من المتوسط البحر حماٌة بروتوكول من 5 المادة إلى أٌضا ٌشٌر وإذ
 تتراكموالقابلة لل والمداومة السامة المواد من المدخبلت من التدرٌجً التخلص بشؤن، البرٌة المصادر بروتوكول بعبارة
،  جٌم-1مرفقه  فً الوارد على النحو ،الحٌوي

 

( 2008 ٌناٌر/كانون الثانً، إسبانٌا، ألمرٌا) المتعاقدة الخامس عشر لؤلطراؾ لبلجتماع 17/8 المقرر وإذ ٌضع فً اعتباره
 بروتوكول من  15المادة  اتتطلبه التً الزمنٌة والجداول قانونا الملزمة التدابٌر وإعداد الوطنٌة العمل برامج تنفٌذ’’ بعنوان

، ‘‘البرٌة المصادر
 

، والبٌبة البشرٌة الصحة على خطٌرة ضارة من آثار ما للزببق إزاء النطاق الواسعة الشواؼلبـ ٌسّلم وإذ
 

 عملٌة فً الخصوص وجه وعلى، للبٌبة المتحدة األمم برنامج إطار فً بها ٌُضطلع التً األعمال االعتبار فً وإذ ٌؤخذ
 األخرى اإلقلٌمٌة واالتفاقات الصلة ذات الدولٌة البٌبٌة االتفاقات من الصلة ذات األحكام وكذلك الزببق بشؤن العالمً التفاوض

، الصلة ذات
 

، لئلنتاج األنظؾ مركز األنشطة اإلقلٌمٌة أعده الذي المتوسط األبٌض البحر فً بالزببق المتعلق التقٌٌم نتابج فً النظر وبعد
إلى  والحاجة الزببق ٌشكلها التً للتحدٌات للتصدي كافٌة لٌست الزببق مخاطر من للحد الحالٌة الجهود بؤن االعتراؾ مع

 الساحلٌة ومنطقته المتوسط األبٌض البحر فً الزببق طرٌق عن البٌبً التلوث من مزٌد حدوث لمنع منسقة إجراءات اتخاذ
 بما، بشكل خاص للتلوث المعرضة المؽلقة شبه فه من البحاربوص له الممٌزة واإلٌكولوجٌة الهٌدروؼرافٌة الخصابص بسبب
، للزببق الحٌوي التراكم ذلك فً
 

، المتباٌنة ولكن المشتركة مسإولٌاتها عن فضبل، التدابٌر اتخاذ على األطراؾ اختبلؾ قدرات ٌبلحظ وإذ
 

 حاالت تسرب عن الناجمة المخاطر من دللح واإلقلٌمٌة العالمٌة التحدٌات لمواجهة الجهود من المزٌد ببذل والتزاما منه
 والتواإم؛ والفعالٌة بالكفاءة تتسم بطرٌقة واإلقلٌمً العالمً االهتمام ذات الكٌمٌابٌة المواد وضرورة إدارة، الزببق

 

 لمقرروا االتفاقٌة من 27 للمادة وفقا البرٌة المصادر وبروتوكول برشلونة اتفاقٌة لمتطلبات االمتثال واجب تماما وإذ ٌدرك
IG 17/2 إجراءات بشؤن( 2008 ٌناٌر/كانون الثانً، إسبانٌا، ألمرٌا) المتعاقدة الخامس عشر لؤلطراؾ عن االجتماع الصادر 

، آلٌاته و االمتثال
 

 األبٌض البحر منطقة فً التلوث ودراسة لمراقبة المنسق البرنامج مراكز تنسٌق الصادر عن اجتماع التقرٌر فً نظر وقد
، 2011 ماٌو/أٌار فً، الٌونان، رودس فً عقد الذي (دبولم)المتوسط 

 

 إلٌها المشار مبلحقها مع البرٌة المصادر بروتوكول من 15 المادة تنفٌذ إطار فً الزببق من للحد اإلقلٌمٌة الخطة اعتماد ٌقرر
؛ القرار لهذا األول المرفق فً ترد التً، اإلقلٌمٌة بالخطة ٌلً فٌما
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، اإلقلٌمٌة الخطة هذه تنفٌذ لضمان من التدابٌر البلزمة وؼٌرها واإلدارٌة القانونٌة التدابٌر اتخاذ على دةالمتعاق األطراؾ ٌحث
. منها السادسة للمادة وفقا األمانة إلى تقدم عما تحرزه من تقرٌر وتقدٌم

 

 على األكادٌمٌة والمإسسات الحكومٌة ؼٌر والمنظمات، والصناعة، الدولٌة الحكومٌة والمنظمات، المتعاقدة األطراؾ ٌحث
 المشارٌع تنفٌذ وذلك بطرق كدعم، والمالٌة التقنٌة الموارد توفٌر خبلل من وتعزٌزه اإلقلٌمٌة الخطة لتنفٌذ دعمها مواصلة
؛ تلك المخاطر وإدارة الحد من مخاطر الزببق لمعالجة القطرٌة

 

 على المتعاقدة بناء لؤلطراؾ البلزمة توفٌر المساعدة (نظؾمدبول ومركز األنشطة اإلقلٌمٌة لئلنتاج األ) األمانة إلى ٌطلب
 .اإلقلٌمٌة الخطة تنفٌذ أجل قدراتها من لبناء البرامج وتنظٌم، األموال بتوافر ورهنا، طلبها
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 األول المرفق

 

 تنفٌذ إطار فً الزببق مدخالت من للحد اإلقلٌمٌة الخطة
 البرٌة المصادر بروتوكول من 15 المادة

 

 ألولىا المادة

 المصطلحات تعارٌؾ

: هذه العمل خطة ألؼراض
 

أحد  من، "مركبة" باعتباره معدال ٌومٌا كعٌنة مقٌسا للتركٌز به المسموح األقصى الحد تعنً" لبلنبعاثات الحدٌة القٌم( "أ)
. البٌبة فً تصرٌفها ٌتم التً الصرؾ مٌاه فً الملوثات

 

 أو، أو المرافق، للعملٌات( أحدث ما وصل إلٌه العلم) اإلعداد مراحل من ةمرحل آخر تعنً ‘‘المتاحة التقنٌات أفضل’’( ب)
 إلى باإلشارة) والنفاٌات واالنبعاثات التصرٌفات من للحد من الوجهة العملٌة خاص تدبٌر مبلءمة تشٌر إلى التً العمل أسالٌب
(. البرٌة المصادر بروتوكول من الرابع المرفق

 

 . تطبٌق التركٌبة األكثر تناسبا فً القٌاس وفً استراتٌجٌة الرقابة البٌبٌة "أفضل الممارسة البٌبٌة"( ج)
 
. 1995 عام فً المعدلة بصٌؽتها، برشلونة اتفاقٌة من 17 المادة فً إلٌها المشار الهٌبة تعنً" األمانة"( د)

 

 .البرٌة درالمصا من بروتوكول 1996 لعام المعدلة النسخة إلى ٌشٌر البرٌة المصادر بروتوكول( هـ)

 
 الثانٌة المادة

 :والهدؾ النطاق

 

وهً . البرٌة المصادر بروتوكول من 3 للمادة وفقا المحددة المنطقة هً اإلقلٌمٌة الخطة علٌها هذه تنطبق التً المنطقة -1
. البرٌة المصادر بروتوكول من 4 المادة لمقتضٌات وفقا االنبعاثات الناشبة عن أنشطة بشرٌة لجمٌع بالنسبة المقصودة

 

 .للزببق الضارة اآلثار من اإلنسان وصحة والبحرٌة الساحلٌة البٌبة فً حماٌة اإلقلٌمٌة الخطة هذه من ٌتمثل الهدؾ -2

 
 الثالثة المادة

 الحقوق حفظ
 

ج البرام أو الصكوك فً الواردة الزببق بمستوٌات فٌما ٌتعلق صرامة األكثر باألحكام اإلقلٌمٌة الخطة هذه أحكام تخل ال
 .المقبلة الدولٌة األخرى الحالٌة أو أو اإلقلٌمٌة أو الوطنٌة

 
 الرابعة المادة

 تدابٌر
 

 القلوي الكلور صناعةألؾ 
 

 .الزببق خبلٌا باستخدام القلوي للكلور مصانع جدٌدة األطراؾ على الفور إقامة تحظر   -1

 .كعامل حفاز الزببق استخدامب الفٌنٌل كلورٌد إلنتاج مصانع األطراؾ على الفور تركٌب تحظر   -2

 و 2020 عام فً موعد أقصاه القلوي الكلور نشاط مصانع من الزببق انبعاثات توقؾ تكفل األطراؾ   -3

 إلى إعادة دخوله حظر ذلك فً بما، التً ٌوقؾ تشؽٌلها المصانع من المعدنً للزببق بٌبٌا السلٌمة اإلدارة تحقٌق ‘1’

 .األسواق
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 الموجودة القلوي الكلور مصانع من( والمنتجات والماء، الهواء إلى) الزببق تسرٌبات إلجمالً التدرٌجً التخفٌض ‘2’
. مصنع كل المرّكبة فً الكلور إنتاج قدرة من الواحد المتري للطن جم 1.0 تتجاوز أال بهدؾ، نهابٌا وقفها إلى حٌن

المرّكبة  الكلور إنتاج قدرة من الواحد المتري للطن جم0.9 الهواء انبعاثات تتجاوز ال أن ٌنبؽً، بذلك أثناء القٌام وفً

. مصنع كل فً
 

 الخالٌة من الكلور القلوٌات صناعة  باء
 

ؼٌر المنتجة  الصناعة من الزببق النبعاثات الوطنٌة القٌم الحّدٌة 2019 وحتى العام  2015األطراؾ من عام  تعتمد  -1
: التالً النحو على القلوي للكلور

 
: الزببقٌة الحفازة المواد تستخدم التً الكٌمٌابٌة اتالصناع-  ألؾ
 

 
 

القٌمة 
الحدٌة 
 لالنبعاث
2015 

القٌمة 
الحدٌة 
 لالنبعاث
2019* 

 وحدة القٌاس

 البولً لدابن صناعة فً الزببق من الحفازة المواد استخدام( أ
 ٌورٌثٌن

 لتر/  مٌكروؼرام 5 50
  الصرؾ مٌاه

( HgSO4) الزببق كبرٌتات باستخدام األسٌتالدٌهٌد إنتاج( ب

 كمحفز
 لتر/  مٌكروؼرام 5 50

  الصرؾ مٌاه

 لتر/  مٌكروؼرام 5 50 محفزات الزببق باستخدام الفٌنٌل خبلت إنتاج( ج
  الصرؾ مٌاه

( amino anthrachion-1) المكعب أصباغ/ألوان إنتاج( د
 الزببق محفز باستخدام

 لتر/  مٌكروؼرام 5 50
  الصرؾ مٌاه

 لتر/  مٌكروؼرام 5 50 األخرى الزببق مركبات إلنتاج وسابط الزببق اماستخد( هـ
  الصرؾ مٌاه

 لتر/  مٌكروؼرام 5 50 الكٌمابٌة/الزببق فً الصناعات الصٌدالنٌة وسابط استخدام( و
  الصرؾ مٌاه

 لتر/  مٌكروؼرام 5 50 من الزببق الحفازة المواد تصنٌع( ز
  الصرؾ مٌاه

 لتر/  مٌكروؼرام 5 50 العضوٌة وؼٌر العضوٌة ببقالز مركبات تصنٌع( ح
  الصرؾ مٌاه

 
 البطارٌات صناعة - باء
 

القٌمة  
الحدٌة 
 لالنبعاث
2015 

القٌمة الحدٌة 
 لالنبعاث

*2019 

 وحدة القٌاس

الزببق على المحتوٌة البطارٌات تصنٌع مٌاه  لتر/ مٌكروؼرام 5 50 
 الصرؾ

 ةالحدٌدي ؼٌر المعادن صناعة-  جٌم
 

القٌمة  
الحدٌة 

القٌمة الحدٌة 
 لالنبعاث

 وحدة القٌاس
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 لالنبعاث
2015 

2019* 

 مٌاه لتر/  مٌكروؼرام 5 50 مصانع استرداد الزببق -أ
  الصرؾ

 مٌاه لتر/  مٌكروؼرام 5 50  الحدٌدٌة ؼٌر المعادن وتكرٌر استخراج -ب
  الصرؾ

 
 النفاٌات معالجة - دال

 

القٌمة  
الحدٌة 
 لالنبعاث
2015 

القٌمة الحدٌة 
 لالنبعاث

*2019 

 وحدة القٌاس

 مٌاه لتر/مٌكروؼرام ]5[ [50] النفاٌات لمعالجة مصانع
  الصرؾ

 
، 2015تلك فً العام  لبلنبعاثات الحدٌة ستتم مراجعة القٌم. القٌم المذكورة فً الخانة الثانٌة فً الجدول اعبله هً قٌم هدؾ  *

 .من بروتوكول المصادر البرٌة 15فً اطار تطبٌق المادة  اتلبلنبعاث جدٌدة حدٌة قٌمبهدؾ وضع 
 

 

ٌّة القٌمة األطراؾ تعتمد - 2  :التالً النحو على النفاٌات حرق محطات من الزببق النبعاثات الوطنٌة الحد

 3م/ملؽم   0.05 الؽاز        نفاٌات

 حسب وتستخدم البدابل األخرى القطاعات من الزببق انبعاثات مدخبلت من للحد المبلبمة التدابٌر األطراؾ تتخذ - 3
 .االقتضاء

 الزببق على المحتوٌة النفاٌات - 4

أو  للهواء المحتمل التلوث لتجنب واحتوابها الزببق على المحتوٌة النفاٌات لعزل المبلبمة التدابٌر األطراؾ تتخذ
 .أو المٌاه التربة

 المواقع الملوثة - 5

 القدٌمة بما فً ذلك على األقل المناجم) بالزببق على مر الزمن تلوثت التً الموجودة المواقع األطراؾ تحدد
وتتخذ إزاء هذه المواقع تدابٌر اإلدارة البٌبٌة السلٌمة، من قبٌل تدابٌر  (العمل الموقوفة عن القلوي الكلور ومصانع

 ،الؽاٌة وتحقٌقا لهذه. األمان، وتطبق القٌود أو تستخدم التطهٌر، حسب االقتضاء
 ،2013 ٌناٌر/كانون الثانً بالمواقع التً ٌتم تحدٌدها، وذلك بحلول األمانة بإخطار األطراؾ تقوم ‘ 1’

 ألؼراض اإلدارة السلٌمة بٌبٌا للمواقع الملوثة،أفضل الممارسات البٌبٌة  بشؤن توجٌهٌة مبادئ األمانة تعد ‘ 2’
 ،2013 عام فً األطراؾ جانب من وإقرارها تمهٌدا لمناقشتها

التً ٌتم تحدٌدها  بٌبٌا للمواقع لئلدارة السلٌمة المتوخاة التدابٌر عن تقرٌرا 2015 عام فً األطراؾ تقدم ‘ 3’
 .أفضل الممارسات البٌبٌة بشؤن المعتمدة التوجٌهٌة المبادئ من االستفادة خبلل من

 .لزببقا القدٌمة لتعدٌن المواقع فتح إعادة أو جدٌدة مناجم فتح تمتنع األطراؾ عن - 6

والتربة  والهواء الماء فً الزببق انبعاثات برصد المختصة هٌباتها أو المختصة سلطاتها قٌام األطراؾ تكفل - 7

 .األول التذٌٌل فً الواردة التوجٌهٌة المبادئ مراعاة مع أعبله الجدول لمتطلبات االمتثال من للتحقق
 .أعبله مذكورةال التدابٌر لتنفٌذ البلزمة الخطوات األطراؾ تتخذ - 8
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 الخامسة المادة

 للتنفٌذ الزمنً الجدول
 

 . الصلة ذات المواد فً إلٌها المشار الزمنٌة للبرامج وفقا أعبله المذكورة التدابٌر األطراؾ تنفذ

 
 السادسة المادة

 اإلبالغ
 

 سنتٌن كل تقرٌرا األطراؾ تقدم ،البرٌة المصادر بروتوكول من، 13 من المادة (د) 2 و الفقرة االتفاقٌة من 26 للمادة وفقا

 هذه تنفٌذ حالة المتعاقدة األطراؾ وتستعرض. تواجهها التً والصعوبات فعالٌتها وعن، أعبله المذكورة التدابٌر تنفٌذ عن
 .2015 عام فً التدابٌر

 
 

 السابعة المادة

 التقنٌة المساعدة
 

والتكنولوجٌا، لؤلطراؾ  الدراٌة نقل ذلك فً بما، القدرات بناء واألمانة بتوفٌر األطراؾ تقوم، التدابٌر تنفٌذ تسهٌل ألؼراض
 .طلبها على البرٌة بناء المصادر بروتوكول فً لؤلطراؾ األولوٌة وتولى. المتعاقدة التً تحتاج إلى المساعدة

 
 الثامنة المادة

 بدء النفاذ
 

من  4 و 3 للفقرتٌن وفقا األمانة إخطار تالً لٌومال 180 الٌوم فً ملزمة وتصبح النفاذ حٌز هذه اإلقلٌمٌة العمل خطة تدخل
. البرٌة المصادر بروتوكول من 15 المادة




