
تجارتنا بالمعادن االستراتیجیة والمعادن الخاصة 
ً الزئبق یظل منتجاً تجاریا

اتفاقیة میناماتا (اتفاقیة میناماتا حول الزئبق) ھي معاھدة دولیة من العام 2013 تھدف إلى احتواء انبعاثات الزئبق كمعدن ثقیل. استغرق األمر أكثر من ثالث 
سنوات حتى تصبح االتفاقیة ملزمة وفق القانون الدولي من خالل مصادقة 50 دولة على األقل علیھا. منذ 18 مایو/أیار 2017 تحقق ھذا الشرط ودخلت 

االتفاقیة حیز التنفیذ في 16 أغسطس/آب 2017.

من أبرز النقاط التي تتضمنھا اتفاقیة میناماتا حظر مناجم الزئبق الجدیدة، وقف العمل تدریجیاً بالمناجم الموجودة، الحد من استخدام الزئبق في سلسلة من 
المنتجات والعملیات. لكن ھناك توافق أیضاً على وجود استخدامات مسموحة "allowed uses" وأن ال یصبح الزئبق تلقائیاً من النفایات وإنما أن یبقى منتجاً 

معرفاً بوضوح. نحن منشأة تجاریة مخولة، نشتري الزئبق ألغراض بحثیة محددة بشكل دقیق، وبالطبع نقوم بتدقیق وتوثیق كل استخدام لھ بشكل صارم.
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 تجارة الزئبق تخضع لضوابط صارمة.
ما ھو المسموح؟

تسمح اتفاقیة میناماتا بتجارة الزئبق بقیود.

كیف یجب تصنیف الزئبق الموجود لدي؟

المأخوذ  الزئبق  بتجارة  یسمح  التي  القانونیة”  „للمصادر  تحدید  ھناك 
كان  إذا  ما  دقیق  بشكل  ونوثق  نفحص  نحن  بالزئبق  عندالتجارة  منھا. 
الزئبق الموجود لدیكم قابل للتصنیف على أنھ „مصدر قانوني” للتجارة.

أین سیذھب الزئبق؟
العمیل  إلى  البیع  قبل  المسموحة”.  „االستخدامات  أیضاً  االتفاقیة  تحدد 
استخدام  ھو  االستخدام  أن  من  للتأكد  بدقة  ونوثق  نفحص  نحن  النھائي 
الزئبق  إلیصال  محددة  طرقاً  نؤمن  نحن   .“allowed use” مسموح 
میناماتا.  اتفاقیة  متطلبات  مع  یتوافق  وبما  المنتج،  وحتى  المصدر  من 

 دكأتلل قيثوتلاو قيقدتلاب موقن قبئزلاب ةرجاتملا دنع
 لبقو ."legal source" ينوناق ردصملا نأ نم ءارشلا لبق
 ةقدب قثونو صحفن نحن يئاهنلا ليمعلا ىلإ عيبلا
 ."allowed use" حومسم مادختسا وه مادختسالا نأ نم دكأتلل
 نيزختلاو لقنلاو ءارشلا دنع ةيفرحب فرصتن نحن
.انئالمعل ةينوناقلا ةمالسلا نمضي رمألا اذه .عيبلاو
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