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مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
بشأن الزئبق
االجتماع الثاين
جنيف 23-19 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2018
البند ( 5ج) من جدول األعمال املؤقت*
مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها
أو يتخذ إجراء بشأهنا :نفاايت الزئبق ،وعلى وجه
اخلصوص النظر يف العتبات ذات الصلة

تقرير عن نتائج العملية املفتوحة بشأن عتبات النفاايت املطلوبة مبوجب املادة 11
مذكرة األمانة
 -1أنشأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،مبوجب مقرره ا م ،19/1-بشأن نفاايت الزئبق،
عملية مفتوحة بشأن عتبات النفاايت املطلوبة مبوجب املادة  ،11وطلب إىل األمانة االضطالع مبا يلي:
تعميم دعوة مفتوحة إىل مجيع األطراف وغري األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني لرتشيح
(أ)
خرباء للمشاركة يف العملية ،مبا يف ذلك طلب تقدمي بيان موجز عن خرباهتم ذات الصلة؛
(ب) دعوة اخلرباء إىل تقدمي مسامهاهتم فيما يتعلق أبنواع النفاايت اليت تندرج يف نطاق الفئات احملددة
يف الفقرة  2من املادة 11؛
(ج)

إعداد تصنيف للمعلومات الواردة؛

(د) تعميم املعلومات اجملمعة على اخلرباء مع طلب تقدمي املسامهات بشأن حتديد أولوايت ألنواع
النفاايت األهم عند حتديد قيمة عتبات النفاايت ،مع مراعاة هدف االتفاقية ،مبا يف ذلك أساس حتديد تلك
األولوايت.
(ه) جتميع املسامهات الواردة من اخلرباء ،وتزويد اخلرباء ابلنسخة املوحدة ،مع طلب اقرتاح هُنهج ممكنة
لتحديد أية عتبات الزمة للنفاايت ذات األولوية املذكورة أعاله؛
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اترخيه.

(و)

تقدمي تقريرها إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عن النتائج اليت حتققها العملية املفتوحة حىت

 -2ويرد التقرير عن نتائج العملية ،مبا يف ذلك النسخة املوحدة للمسامهات اليت قدمها اخلرباء املرشحون ،يف
مرفق هذه املذكرة.
 -3وفيما يتعلق أبنواع النفاايت املندرجة ضمن الفئات احملددة يف الفقرة  2من املادة  ،11أهعد مشروع جدول
امللوثة هبا (انظر مرفق هذه املذكرة).
املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق ،أو احملتوية عليها أو ّ
ألمثلة النفاايت ّ
ويتضمن مشروع اجلدول اإلشارة إىل املسائل اليت ينبغي مناقشتها بشأن إدراج أو وصف أنواع معينة من النفاايت.
 -4وفيما يتعلق برتتيب أنواع النفاايت حسب أمهيتها يف حتديد العتبات ،ظهر توافق يف اآلراء على أن النفاايت
امللوثة ابلزئبق مسألة ذات أولوية عالية .وأهعرب عن آراء متباينة بشأن األولوايت فيما يتعلق ابألنواع األخرى من
النفاايت .والحظ اخلرباء أيضاً أن احلاجة تدعو إىل النظر يف العتبات املتعلقة ابلغطاء الصخري أو الرتايب والنفاايت
الصخرية وخملفات التعدين بصورة منفصلة ،وتباينت اآلراء بشأن حتديد األولوايت لذلك العمل.
 -5وفيما يتعلق ابلتعرف على النههج املمكنة لتحديد العتبات ،تعرف اخلرباء على ثالثة هُنج خمتلفة لوصف
تلك العتبات ،وهي جمموع تركيز الزئبق يف النفاايت ،وقياسات قدرة النفاايت على إطالق الزئبق ،والتحديد النوعي
(أي ُنج القوائم) .وأهعرب عن آراء خمتلفة بشأن النهج الذي ينبغي اختاذه.
 -6وسلّم اخلرباء بضرورة مواصلة املناقشة بشأن هُنهج حتديد العتبات ،فضالً عن مواصلة مجع املعلومات ،مبا يف
ذلك تلك املتعلقة مبحتوى النفاايت من الزئبق ،واللوائح واملبادئ التوجيهية الوطنية ،وطرق أخذ العينات والتحليل.
وأشار اخلرباء إىل أنه قد يتعني عقد اجتماعات مباشرة أو هاتفية ملواصلة املناقشة.
 -7ويرد يف الوثيقة
شأُنا أن تسهم يف حتديد عتبات نفاايت الزئبق.

UNEP/MC/COP.1/INF/10

تصنيف للمعلومات اليت قدمها اخلرباء املرشحون واليت من

اإلجراءات املقرتح أن يتخذها مؤمتر األطراف
 -8قد يرغب مؤمتر األطراف يف استعراض التقدم احملرز خالل العملية املفتوحة بواسطة النظر يف نتائج العملية
الواردة يف مرفق هذه املذكرة ،واختاذ قرار بشأن املزيد من اإلجراءات ،مع مراعاة أكثر الطرائق فعالية لتحديد
العتبات ذات الصلة ،مبا يف ذلك العمل اإلضايف الالزم لتحديد عتبات لنفاايت الزئبق ،على النحو الذي حدده
اخلرباء واملوضح يف الفقرتني  44و 45من املرفق.
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املرفق
جتميع املسامهات اليت يقدمها اخلرباء املرشحون إىل العملية املفتوحة لبدء العمل على عتبات النفاايت
ذات الصلة املطلوبة مبقتضى املادة 11
ألف  -حملة عامة
 -1يتضمن هذا التقرير تصنيفاً للمسامهات الواردة من اخلرباء املرشحني بشأن عتبات نفاايت الزئبق .وقد هدعي
إىل اإلدالء ابلتعليقات يف ثالث جوالت على النحو التايل:
يف اجلولة األوىل ،أدىل  12خبرياً بتعليقاهتم بشأن أنواع النفاايت اليت تندرج يف الفئات احملددة يف
(أ)
الفقرة  2من املادة 11؛
(ب)
نفاايت الزئبق؛

يف اجلولة الثانية ،أدىل  20خبرياً بتعليقاهتم بشأن حتديد أولوايت النفاايت من أجل حتديد عتبات

(ج) يف اجلولة الثالثة ،أدىل  14خبرياً بتعليقاهتم بشأن النه ههج املمكنة لتحديد أية عتبات تدعو احلاجة
إليها للنفاايت ذات األولوية ،على النحو املوضح يف الفقرة ( 1ب) أعاله.
 -2قدم عدد من اخلرباء معلومات قد تسهم يف حتديد العتبات ،كاملبادئ التوجيهية الوطنية القائمة والبياانت
املتعلقة مبحتوى النفاايت من الزئبق .ولقد همجّعت تلك املعلومات يف الوثيقة .UNEP/MC/COP.2/INF/10

ابء  -أنواع نفاايت الزئبق
-1

تعريف نفاايت الزئبق
تعرف املادة  11من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق نفاايت الزئبق أبُنا املواد أو األشياء:
ّ -3
(أ)

املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق؛

(ب)

احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق؛

(ج) امللوثة ابلزئبق أو مبركبات الزئبق.
 -4وشدد عدد من اخلرباء على احلاجة إىل مزيد من اإليضاحات بشأن تلك املصطلحات .واقرتح أحد اخلرباء
التعاريف التالية لتخضع ملزيد من املناقشة ،مشرياً إىل املداوالت اليت جرت يف جلنة التفاوض احلكومية الدولية:
املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق :أن يكون املرّكب اهلام يف النفاايت هو الزئبق أو أحد مركبات
(أ)
الزئبق( .ميكن تعريف ’’هام‘‘ أبنه نطاق الرتكيز ،مثالً ما بني  0,1و 100يف املائة)؛
(ب) احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق :أضيف الزئبق أو مركبات الزئبق عمداً إىل املواد األصلية اليت
أصبحت تشكل نفاايت؛
(ج) امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق :أضيف الزئبق أو مركبات الزئبق بغري عمد إىل املواد األصلية اليت
أصبحت تشكل نفاايت.
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 -5وأبدى خبري آخر تفضيله إلضفاء بعض املرونة حبيث يتيسر حتديد مجيع نفاايت الزئبق بطريقة عملية ،دون
ختصيص موارد إلدراج أحد أنواع النفاايت حتت فئة معينة ،رغم أنه مشمول بوضوح يف الفقرة  2من املادة .11
ووفقاً هلذا اخلبري:
النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق تعترب زئبقاً صافياً نسبياً ،أو كيماوايت الزئبق
(أ)
التجارية من الدرجة التقنية ،أو نفاايت الزئبق األخرى العالية الرتكيز؛
(ب) يهعترب عموماً أن تعبري النفاايت احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق يشري إىل األجهزة أو املنتجات
املضاف إليها زئبق املطروحة أو املستهلكة؛
(ج) ينبغي إدراج النفاايت امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق يف فئة ’’مجيع البنود األخرى‘‘ ،وهي تتألف
من معظم النفاايت الصناعية ومياه الصرف النامجة عن العمليات اليت تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق بطريقة أو
أبخرى.
 -6وأشار خبري آخر إىل احلاجة إلجياد أمثلة على النفاايت امللوثة ابلزئبق ألغراض التوضيح ،األمر الذي
يتطلب وضع قائمة إرشادية وغري حصرية.
-2

أمثلة على نفاايت الزئبق
 -7تقتضي الفقرة ( 3أ) من املادة  11من اتفاقية ميناماات أن تتخذ األطراف اختاذ تدابري مناسبة إلدارة نفاايت
الزئبق بطريقة سليمة بيئياً ،على أن تؤخذ املبادئ التوجيهية املوضوعة مبوجب اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل
النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود بعني االعتبار .وتغطي املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة
بيئياً للنفاايت املكونة أو مركبات الزئبق أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا مبوجب اتفاقية ابزل
( )UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1الفئات التالية من نفاايت الزئبق:
ألف :النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق (مثالً فائض الزئبق من وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور
ملوثة ابلزئبق أو مركباته،
والقلوايت ،الزئبق
املسرتد من نفاايت حتتوي على الزئبق أو مركباته ،أو نفاايت َّ
ّ
أو خمزوانت فائضة من الزئبق أو مركباته مصنفة على أُنا نفاايت)؛
ابء :النفاايت احملتوية على الزئبق أو مركباته؛
ابء :1-نفاايت املنتجات املضاف إليها زئبق( )1اليت تطلق الزئبق بسهولة يف البيئة ،مبا يف ذلك عند تكسرها
(مثل مقاييس احلرارة الزئبقية ،واملصابيح الفلورية)؛
ابء :2-نفاايت املنتجات املضاف إليها زئبق غري نفاايت الفئة ابء( 1-مثالً البطارايت)؛
ابء :3-النفاايت احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق الناجتة عن معاجلة نفاايت الزئبق من الفئة ألف ،أو
ابء ،1-أو ابء ،2-أو جيم؛
جيم :النفاايت امللوثة ابلزئبق أو مركباته (مثالً املخلفات) (2املولدة من عمليات التعدين ،أو العمليات
الصناعية أو عمليات معاجلة النفاايت).
)’’ (1املنتَج املضاف إليه الزئبق‘‘ يعين املنتَج أو ِّّ
مكون املنتَج الذي حيتوي على زئبق أو مرّكب زئبق أهضيف عمداً (انظر املادة 2
(و) من اتفاقية ميناماات).
) (2علّق أحد اخلرباء قائالً إنه ينبغي توضيح كلمة ’’خملفات‘‘.
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صنفت املخلفات الناجتة
 -8وأشار أحد اخلرباء إىل أن الفئة ابء 3-الواردة يف الفقرة السابقة تثري اللبس ،حيث ه
عن عملية معاجلة مياه الصرف الصحي أو اإلنتاج على أُنا تنتمي للفئة جيم ،يف حني ينبغي تصنيف خملفات
املعاجلة بشكل متسق بصرف النظر عن مصادرها .وأاثر عدد آخر من اخلرباء أيضاً تساؤالت حول الفئة ابء.3-
 -9وتتضمن املبادئ التوجيهية التقنية الواردة يف اتفاقية ابزل جدوالً يضم أمثلة على أنواع نفاايت الزئبق،
استخدمت أساساً للجدول الوارد أدانه .وأهدرجت تعليقات اخلرباء بشأن أنواع النفاايت يف اجلدول ،مع وضع خط
حتت األمثلة اإلضافية .وأشار أحد اخلرباء إىل ضرورة إخضاع اجلدول ملزيد من املناقشة والبلورة ،وإن كان ينبغي
إرجاء هذا العمل إىل حني التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل األوسع اليت أاثرهتا عملية حتديد العتبات.
 -10واقرتح خبري آخر إدراج النفاايت النامجة عن عمليات إدارة النفاايت ،مثل كربيتيدات الزئبق (سلفيدات
الزئبق) الناجتة عن تثبيت النفاايت ،والزئبق أو األخباث النامجة عن املعاجلة (املسبقة) للنفاايت امللوثة ابلزئبق،
مشرياً إىل أن خمتلف خطوات معاجلة النفاايت تتم أحياان يف مرافق خمتلفة .وقد يتطلب حتديد كيفية إدراج تلك
النفاايت مزيدا من املناقشة.
 -11واعرتض أحد اخلرباء على تصنيف نفاايت التعدين على أُنا نفاايت ملوثة ابلزئبق ،ألن مثل تلك املواد
حتتوي على الزئبق بطبيعتها ،ولذلك فإن اعتبار تلك املواد ’’ملوثة‘‘ أمر غري دقيق .وأكد ذلك اخلبري أن التعريف
املقبول ملصطلح ’’التلوث‘‘ لدى مجعية علم السميات البيئية والكيمياء هو ’’حالة توجد فيها مواد حيث ال توجد
عادة أو حيث تتجاوز املستوايت األساسية الطبيعية‘‘.
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قائمة أنواع نفاايت الزئبق
ألف :النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق
املصدر

أمثلة على أنواع النفاايت

مالحظات

تعليقات اخلرباء

اإلنتاج األويل (البكر) للمعادن
ملغمة الذهب

املسرتد
استخدام الزئبق يف امللغمة ،الزئبق
ّ

استخراج املعادن (النحاس ،الرصاص،
الزنك) ومعاجلتها األولية

املسرتّد من عملية
كلوريد الزئبق (الكالوميل)
َ
صهر الزنك والرصاص والنحاس

اقرتح أحد اخلرباء حذف هذا البند من القائمة ،حيث إن ملغمة
متارس إال يف تعدين الذهب احلِّريف على نطاق ضيّق
الذهب ال َ
املشمول يف املادة  .7واختلف عدد من اخلرباء معه على
االقرتاح ،مشريين إىل أن النفاايت النامجة عن تعدين الذهب
احلِّريف على نطاق ضيّق غري مستثناة من املادة .11

علّق أحد اخلرباء قائالً إنه ملا كان الكالوميل يباع جتارايً وابلتايل
تتناوله املادة  ،3ينبغي أال يهعترب من نفاايت الزئبق .واختلف
معه خبري آخر ،ذاكراً على سبيل املثال أن الكالوميل يهشحن
إىل مدافن النفاايت.
وتساءل أحد اخلرباء عما إن كان ينبغي إدراج النواتج الثانوية
للزئبق ،كتلك الناجتة عن الرتسيب والتقطري أثناء عملية مرييل
كرو ،يف القائمة .ففي هذه احلالة ،يرجح أن تدرج هنا.

االستخدام املتعمد للزئبق يف اإلنتاج الصناعي
إنتاج الكلور و ِّ
النفاايت يف شكل أقطاب كهرابئية ،الزئبق
القلوايت ابستخدام
تكنولوجيا الزئبق

إنتاج الكحوالت (مثل ميثيالت أو
إيثيالت الصوديوم أو البواتسيوم)
والديثيوانيت وحملول هيدروكسيد
البواتسيوم الفائق النقاوة
6

املسرتد
ّ
النفاايت على شكل أقطاب كهرابئية ،الزئبق
املسرتد
ّ

• خلية زئبق
• وحدات اسرتداد الزئبق (التقطري األنبيقي)
• خلية زئبق
• وحدات اسرتداد الزئبق (التقطري األنبيقي)

اقرتح أحد اخلرباء حذف ’’اسرتداد الزئبق‘‘ من األمثلة،
ابستثناء الكلور والقلوايت ،نظراً ألن الزئبق املسرتد له
استخدامات مسموح هبا ،ولذلك فهو سلعة وليس من
النفاايت .وميكن إضافة ملحوظة تفيد أبن الزئبق املسرتد له
استخدامات مسموح هبا مبوجب االتفاقية .وجتدر اإلشارة إىل
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املصدر

أمثلة على أنواع النفاايت

مالحظات

إنتاج مونومري كلوريد الفاينل ابستخدام
ثنائي كلوريد الزئبق ( )HgCl2كعامل
حفاز

املسرتد
نفاايت العوامل احل ّفازة ،الزئبق
ّ

• العمليات الصناعية احملتوية على عوامل
ح ّفازة من الزئبق

إنتاج األسيتالدهيد ابستخدام كربيتات
الزئبق كعامل ح ّفاز ()HgSO4

املسرتد
نفاايت العوامل احل ّفازة ،الزئبق
ّ

إنتاج البوليوريثان ابستخدام عوامل ح ّفازة
حتتوي على الزئبق

املسرتد
نفاايت العوامل احل ّفازة ،الزئبق
ّ

• العمليات الصناعية احملتوية على عوامل
ح ّفازة من الزئبق

إنتاج املواد الكيميائية واملستحضرات
الصيدالنية ابستخدام مرّكبات و/أو
عوامل ح ّفازة من الزئبق

املسرتد
نفاايت العوامل احل ّفازة ،الزئبق
ّ

• العمليات الصناعية احملتوية على عوامل
ح ّفازة من الزئبق

تعليقات اخلرباء
أن الزئبق الناتج عن وقف تشغيل مرافق إنتاج الزئبق مدرج يف
فئة اإلنتاج الثانوي للمعادن  -اسرتداد الزئبق.

إنتاج منتجات مضاف إليها الزئبق

نفاايت العوامل احلفازة مدرجة أيضاً يف الفئة جيم .وعلّق أحد
اخلرباء قائالً إنه ينبغي إدراج نفاايت العوامل احلفازة النامجة عن
إنتاج مونومري كلوريد الفينيل يف إطار الفئة جيم ،وحذفها من
الفئة ألف .وأضاف مشرياً إىل أن مصنعي مونومري كلوريد
الفينيل ال يسرتدون الزئبق من العامل احلفاز ،بل يتم االسرتداد
يف منشأة منفصلة .ولذلك ،ميكن ذكرها ضمن ’’اإلنتاج
الثانوي للمعادن  -اسرتداد الزئبق‘‘.

• العمليات الصناعية احملتوية على عوامل
ح ّفازة من الزئبق

املسرتد
مواد خام غري مستخدمة ،الزئبق
ّ

املركبات والتطبيقات اليت يستخدم فيها الزئبق عمدا
املواد الكيميائية ومعدات املختربات

املخزوانت املك ّدسة من املواد الكيميائية
اخلاصة ابملختربات

استخدام معدن الزئبق يف الطقوس الدينية فائض الزئبق
والطب الشعيب

• الزئبق
• كلوريد الزئبق وغريه.

إدراج أجهزة قياس املسامية

• الزئبق

7
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املصدر

أمثلة على أنواع النفاايت

املنارات املزودة مبحامل العدسات الزئبقية

الزئبق املضاف إىل احملامل جلعل جهاز العدسة
يطفو ويدور ،مبا يف ذلك الزئبق املخزن بغرض
إعادة جتديد املخزون

مالحظات

تعليقات اخلرباء
تساءل أحد اخلرباء عن العالقة بني هذا البند وبند ’’مصادر
اإلضاءة اليت هبا زئبق‘‘ الوارد حتت الفئة ابء .فمن املفهوم أن
هذا االستخدام يتعلق مبحامل العدسات الزئبقية وليس مصدر
إضاءة.

اإلنتاج الثانوي للمعادن
اسرتداد الزئبق

الزئبق املسرتد

معاجلة احللي على نطاق ضيق (االسرتداد
احلِّريف لنفاايت الذهب داخل الورش
احلِّرفية أو ابلقرب منها)

الزئبق املسرتد

• تفكيك مرافق إنتاج الكلور والقلوايت

يشمل الزئبق املسرتد من نفاايت الزئبق والرتبة امللوثة ابلزئبق.

• االسرتداد من املقاييس الزئبقية املستعملة يف تساءل أحد اخلرباء عما إذا كان ينبغي ،على سبيل املثال،
إدراج الزئبق املسرتد من وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور
أانبيب الغاز الطبيعي
والقلوايت هنا أم حتت بند ’’االستخدام املتعمد للزئبق يف
• االسرتداد من مقاييس الضغط واحلرارة
اإلنتاج الصناعي‘‘.
وغريها من املعدات.
وجتدر اإلشارة إىل أن الفقرة ( 5ب) من املادة  3تنص على
ضرورة التخلص من فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق
تؤدي إىل
إنتاج الكلور والقلوايت ابستخدام عمليات ال ّ
اسرتداده أو إعادة تدويره أو استخالصه أو استخدامه املباشر
أو استخداماته البديلة.
أزيل بند ’’اسرتداد الذهب من النفاايت اإللكرتونية‘‘ من
القائمة ،حيث أنه من غري املرجح أن تنتج نفاايت مكونة من
الزئبق من هذه العملية .تندرج هذه العملية يف الفئة جيم.
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• امللغمة
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ابء  -النفاايت احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق
املصدر

أمثلة على أنواع النفاايت

مالحظات

تعليقات اخلرباء

املركبات والتطبيقات اليت يستخدم فيها الزئبق عمدا
املكسرة
مقاييس احلرارة وغريها من أجهزة القياس احملتوية على املنتجات املستعملة أو املتقادمة أو ّ
الزئبق
ِّ
املرحالت الكهرابئية
املفاتيح والتوصيالت و ّ
واإللكرتونية اليت حتتوي على الزئبق

• الزئبق

مصادر الضوء احملتوية على الزئبق

• الزئبق يف طور البخار
• الزئبق الثنائي التكافؤ املمتص يف مسحوق
فسفوري
الزئبق ،أكسيد الزئبق
•

البطارايت اليت حتتوي على الزئبق
املبيدات األحيائية ومبيدات اآلفات
الدهاانت

املخزوانت املك ّدسة من مبيدات اآلفات القدمية • مركبات الزئبق (أساساً كلوريد إيثيل
الزئبق)
• أسيتات فينيل الزئبق واملرّكبات الزئبقية
املخزوانت املك ّدسة من الدهاانت القدمية
املشاهبة
العهد

املواد الصيدالنية املخصصة لالستخدامات البشرية
والبيطرية

املخزوانت املك ّدسة من املستحضرات القدمية

مستحضرات التجميل واملنتجات ذات الصلة

املخزوانت املكدسة من مستحضرات التجميل
واملنتجات ذات الصلة

•
•
•
•
•
•

حشوات األسنان اململغمة

املخزوانت املكدسة من مالغم األسنان،
احلشوات والكبسوالت واملعدات املستبعدة

• السبائك املكونة من الزئبق والفضة
والنحاس والقصدير

اقرتح أحد اخلرباء حذف الدهاانت حلني احلصول
على ما يكفي من أدلة داعمة .وهناك حاجة ملواصلة
املناقشة هبذا الشأن.

مادة التاميروزال
كلوريد الزئبق
نيرتات فينيل الزئبق
املركريوكروم؛ إخل.
يوديد الزئبق
الزئبق املمزوج ابألمونيا ،إخل.
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أجهزة قياس الضغط

املكسرة
املنتجات املستعملة أو القدمية أو ّ

املواد الكيميائية ومعدات املختربات

املخزوانت املكدسة من املواد الكيميائية
ومعدات املختربات

اإلالستومريات املطاطية املتعددة اليوروثيان
(إالستومريات البوليوريثان املطاطية)

منتجات البوليوريثان

االستخدامات يف منتجات متفرقة ،واستخدامات
معدن الزئبق ،ومصادر أخرى

املخزوانت املكدسة

جيم-

• الزئبق
• الزئبق
• كلوريد الزئبق ،إخل.

•
•
•
•

شبه ِّ
موصالت الكشف ابألشعة حتت
احلمراء احملتوية على الزئبق
الذخائر واملفجرات
املوسعات الطبية وأانبيب كانتور
االستخدامات التعليمية ،إخل.

تساءل أحد اخلرباء عما إذا كان ينبغي أن يندرج هذا
البند يف الفئة ابء .فمنتجات اليوروثيان املستعملة أو
املنتهية الصالحية مدرجة يف الفئة جيم .وقد يتعني
إجراء مزيد من املناقشة.

النفاايت امللوثة ابلزئبق أو مبركبات الزئبق

املصدر

أمثلة على أنواع النفاايت

مالحظات

استخراج مصادر الوقود/الطاقة واستخدامها
األشكال األخرى حلرق الفحم
إنتاج فحم الكوك
استخراج الزيت املعدين وتكريره واستخدامه
استخراج الغاز الطبيعي وتكريره واستخدامه
استخراج أنواع الوقود األحفوري األخرى
واستخدامها
توليد الطاقة واحلرارة حبرق الكتلة األحيائية
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خملّفات تنظيف غاز املداخن (الرماد املتطاير
واجلهسيمات املعلقة ومياه الصرف الصحي واجلبس
واحلمأة) ،ورماد القاع
احلمأة املتولدة يف اخلزاانت الفاصلة والصهاريج
الرمالية الرسوبية وأدوات امتصاص الزئبق
العوامل احل ّفازة لتكرير النفط

• الرتاكم يف رماد القاع وخملّفات
تنظيف غازات املداخن

فيما يتعلق مبياه الصرف الصحي املذكورة هنا ويف أماكن
أخرى ،أشار أحد اخلرباء إىل ضرورة مناقشة أنواع مياه
الصرف الصحي اليت مت تناوهلا مبقتضى املادة  ،12بينما مت
تناول اإلطالقات يف املياه مبوجب املادة .9
وأوصى أحد اخلرباء بشدة حبذف ’’استخراج مصادر
الوقود/الطاقة واستخدامها‘‘ ألن الرتكيز عادة ما يكون
منخفضاً جداً (أقل من  1مغ/كغ أو حىت  0,1مغ/كغ
حبيث ال ينتج عنه رماد متطاير أو رماد القاع أو اجلبس،
وغري ذلك) ،مشرياً إىل أنه يفضَّل عدم تناول كل مصدر
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املصدر

أمثلة على أنواع النفاايت

مالحظات
منذ البداية .وعارض خبري آخر احلذف على أساس وجود
أنواع أخرى من الوقود غري الفحم حتتوي على تركيز عال
للزئبق.

اإلنتاج األويل (البكر) للمعادن
االستخراج األويل للزئبق ومعاجلته

خملفات التعدين ،خملفات عمليات االستخراج،
خملّفات تنظيف غاز املداخن ،خملّفات معاجلة مياه
الصرف الصحي ،واحلطام

• التعدين احلراري خلام الزئبق

أبرز أحد التقارير املشار إليها يف تعليق اخلبري الضوء أيضاً
على النفاايت الصخرية والرواسب النهرية وغريها.

ملغمة الذهب

خملفات التعدين ،وخملفات عمليات االستخراج،
وخملفات تنظيف غاز املداخن ،وخملفات معاجلة
مياه الصرف الصحي ،واحلطام

• املعاجلة احلرارية للذهب
• املعاجلة الصناعية

تصنف املبادئ التوجيهية التقنية التفاقية ابزل ’’إنتاج
اإلسفنج الذهيب/الذهب من مصادر تعدين الذهب احلريف
على نطاق ضيّق‘‘ ضمن ’’املركبات والتطبيقات اليت
يستخدم فيها الزئبق عمداً‘‘.

استخراج املعادن (األلومنيوم والنحاس والذهب
والرصاص واملنغنيز والزنك واملعادن احلديدية
األولية واملعادن األخرى غري احلديدية)
ومعاجلتها األولية.

خملفات التعدين ،وخملفات عمليات االستخراج،
وخملفات تنظيف غاز املداخن ،وخملفات معاجلة
مياه الصرف الصحي ،واحلطام

• املعاجلة الصناعية
• املعاجلة احلرارية للمعدن اخلام
• امللغمة

طلب أحد اخلرباء توضيحاً بشأن العالقة بني هذه القائمة
وأحكام الفقرة  2من املادة  11املتعلقة ابلغطاء الصخري
أو الرتايب ،والنفاايت الصخرية وخملفات التعدين.

متارس إال
وقد علق أحد اخلرباء بقوله إن ملغمة الذهب ال َ
يف تعدين الذهب احلريف على نطاق ضيّق ،حيث من غري
املرجح أن يتم ذلك يف سياق تنظيف غاز املداخن ومعاجلة
مياه الصرف الصحي .وأشار خبري آخر إىل أن ملغمة
الذهب متارس يف ’’التذهيب‘‘ أو الطلي ابلذهب يف بعض
البلدان .واقرتح خبري آخر حذف ملغمة الذهب ألُنا
مشمولة ابملادة  7من االتفاقية.

واقرتح أحد اخلرباء حذف األلومنيوم واملنغنيز واملعادن
احلديدية األولية واملعادن األخرى غري احلديدية من العمود
اقرتح أيضاً حذف خملفات التعدين واحلطام .فقد
األول .و ه
11
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املصدر

أمثلة على أنواع النفاايت

مالحظات
سبق إدراج تلك البنود يف اجلدول األصلي للمبادئ
التوجيهية التقنية التفاقية ابزل (ابستثناء احلطام) .وهناك
حاجة ملواصلة املناقشة هبذا الشأن.

عمليات اإلنتاج احملتوية على شوائب الزئبق
إنتاج األمسنت

خملفات عمليات اإلنتاج ،وخملّفات تنظيف غاز
املداخن ،واحلمأة

إنتاج اللب والورق

إنتاج اجلري والقمائن اجملمعة اخلفيفة الوزن
االستخدام املتعمد للزئبق يف اإلنتاج الصناعي
إنتاج الكلور و ِّ
امللوثة ابلزئبق ،والنفاايت املكونة
القلوايت ابستخدام تكنولوجيا
النفاايت الصلبة ّ
من األقطاب الكهرابئية ،وخملفات العمليات
الزئبق
الصناعية ،والرتبة ،وخملّفات معاجلة مياه الصرف
الصحي ،ونفاايت الكربون املنشط
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• املعاجلة الصناعية احلرارية للمواد
اخلام وأنواع الوقود احملتوية على
شوائب الزئبق بطبيعتها
• حرق املواد اخلام احملتوية على
شوائب الزئبق بطبيعها

• تكليس املواد اخلام وأنواع الوقود
احملتوية على شوائب الزئبق بطبيعتها
• خلية الزئبق
• وحدات اسرتداد الزئبق (التقطري
األنبيقي)

إنتاج الكحوالت (مثل ميثيالت أو إيثيالت
الصوديوم أو البواتسيوم) والديثيوانيت وحملول
هيدروكسيد البواتسيوم الفائق النقاوة

امللوثة ابلزئبق ،والنفاايت على
النفاايت الصلبة ّ
شكل أقطاب كهرابئية ،وخملفات العمليات
الصناعية ،والرتبة

• خلية الزئبق
• وحدات اسرتداد الزئبق (التقطري
األنبيقي)

إنتاج مونومري كلوريد الفاينل ابستخدام ثنائي
كلوريد الزئبق ( )HgCl2كعامل حفاز

خملفات العمليات الصناعية ،ونفاايت العوامل
احل ّفازة ،وخملّفات معاجلة مياه الصرف الصحي،
ونفاايت الكربون املنشط

• العمليات الصناعية احملتوية على
عوامل ح ّفازة من الزئبق

اقرتح أحد اخلرباء حذف هذا البند والبند التايل .فلقد سبق
أدراج تلك البنود يف اجلدول األصلي للمبادئ التوجيهية
التقنية التفاقية ابزل (ابستثناء احلطام) .وهناك حاجة
ملواصلة املناقشة هبذا الشأن.
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املصدر

أمثلة على أنواع النفاايت

مالحظات

إنتاج األسيتالدهيد ابستخدام كربيتات الزئبق
كعامل ح ّفاز ()HgSO2

مياه الصرف الصحي ،والنفاايت من العوامل
احل ّفازة

• العمليات الصناعية احملتوية على
عوامل ح ّفازة من الزئبق

التذهيب

خملفات التذهيب

إنتاج املواد الكيميائية واملستحضرات
الصيدالنية ابستخدام مرّكبات و/أو عوامل
ح ّفازة من الزئبق

خملفات العمليات الصناعية ،ومياه الصرف
الصحي ،ونفاايت العوامل احل ّفازة

إنتاج املنتجات املشار إليها يف الفرع التايل من
هذا اجلدول

خملفات العمليات ،ومياه الصرف الصحي

إنتاج البوليوريثان ابستخدام عوامل ح ّفازة
حتتوي على الزئبق

خملفات العمليات الصناعية ،ومياه الصرف
الصحي ،والنفاايت من العوامل احل ّفازة

• العمليات الصناعية احملتوية على
عوامل ح ّفازة من الزئبق
• العمليات الصناعية احملتوية على
عوامل ح ّفازة من الزئبق

املركبات والتطبيقات اليت يستخدم فيها الزئبق عمدا
استخدام املنتجات املضاف إليها زئبق

خملّفات معاجلة مياه الصرف الصحي ،والنفاايت
الصلبة ،والرتبة امللوثة

• الزئبق
• كلوريد الزئبق وغريه

مبا يف ذلك النفاايت الصادرة عن املختربات ،وعيادات
األسنان وغريها

اإلالستومريات املطاطية املتعددة اليوروثيان
(متماثرات البوليوريثان املطاطية)

املنتجات املستعملة أو املنتهية الصالحية

• نفاايت اإلالستومريات املطاطية
احملتوية على مركبات الزئبق

مبا يف ذلك أرضيات البوليوريثان احملفزة ابستخدام الزئبق اليت
انتهت صالحيتها

استخدام معدن الزئبق يف الطقوس الدينية
والطب الشعيب

النفاايت الصلبة ،وخملّفات معاجلة مياه الصرف
الصحي

• الزئبق

األشياء املعاجلة بواسطة املبيدات األحيائية
ومبيدات اآلفات أو الدهاانت احملتوية على
الزئبق

اخلشب املعاجل والسفن وقشارات الدهاانت والرتبة
امللوثة ،وغري ذلك.

وذكر أحد اخلرباء اإليزوسيانيد املتعدد (’’التاراتن‘‘ وهو
نوع من األرضيات الرايضية).

13
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املصدر

أمثلة على أنواع النفاايت

االستخدامات يف منتجات متفرقة،
واستخدامات معدن الزئبق ،ومصادر أخرى

خملّفات معاجلة مياه الصرف الصحي ،والنفاايت
الصلبة

اإلنتاج الثانوي للمعادن
اسرتداد الزئبق

14

مالحظات

• أسباه امل ِّ
وصالت احملتوية على الزئبق
املستخدمة يف الكشف ابألشعة
حتت احلمراء
• املوسعات الطبية وأانبيب كانتور
• االستخدامات التعليمية وغريها

املواد امللوثة بسبب االنسكاب أثناء عمليات إعادة • تفكيك مرافق إنتاج الكلور
والقلوايت
التدوير ،وخملفات عمليات االستخراج ،وخملفات
تنظيف غاز املداخن ،وخملفات معاجلة مياه الصرف • االسرتداد من املقاييس الزئبقية
املستعملة يف أانبيب الغازات
الصحي
الطبيعي
• االسرتداد من مقاييس الضغط
واحلرارة وغريها من املعدات

اسرتداد املعادن احلديدية

• التفتيت
• صهر املعادن احملتوية على الزئبق

اسرتداد املعادن األخرى كالنحاس واأللومنيوم

• املواد أو املنتجات /املكوانت
األخرى املضاف إليها زئبق

اسرتداد الذهب من النفاايت اإللكرتونية
(لوحات الدارات املطبوعة)

• الزئبق
• العمليات احلرارية

أشار أحد اخلرباء إىل أن مصطلح ’’انسكاب‘‘
ينبغي أن يعين يف حد ذاته النفاايت املكونة من الزئبق إذا
ما مت مجعها بشكل سليم .وأشار خبري آخر إىل أن
االنسكاب على املنصات النقالة واألرضيات اخلشبية والرتبة
والسجاد ليس ابألمر غري املألوف ،ولذلك ينبغي أال يقتصر
التعريف على ’’املكونة من‘‘.
()spillage

اقرتح أحد اخلرباء حذف هذا البند فضالً عن البند املتعلق
ابسرتداد املعادن األخرى كالنحاس واأللومنيوم .فقد سبق
إدراج تلك البنود يف اجلدول األصلي للمبادئ التوجيهية
التقنية التفاقية ابزل (ابستثناء احلطام) .ولعل هناك حاجة
للمزيد من املعلومات ملناقشة ما إن كان ينبغي تغطية هذه
البنود.

اقرتح أحد اخلرباء حتديد نطاق هذا البند ليصبح ’’اسرتداد
الذهب من النفاايت اإللكرتونية (لوحات الدارات
املطبوعة) ابستخدام امللغمة ابلزئبق‘‘ أو عملية حمددة أخرى
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املصدر

أمثلة على أنواع النفاايت

مالحظات

معاجلة احللي على نطاق ضيق (االسرتداد
احلِّريف لنفاايت الذهب داخل الورش احلِّرفية أو
ابلقرب منها)

مياه الصرف الصحي ،وخملفات عمليات
االستخراج ،والنفاايت الصلبة (مبا يف ذلك األتربة
والرماد)

• امللغمة

تولد نفاايت الزئبق ،وحذف عبارة ’’العمليات احلرارية‘‘،
حيث ال توجد سوى آاثر ضئيلة من الزئبق يف لوحات
الدارات املطبوعة .وقد سبق إدراج هذا البند يف اجلدول
األصلي للمبادئ التوجيهية التقنية التفاقية ابزل (ابستثناء
احلطام) .ولعل هناك حاجة للمزيد من املعلومات ملناقشة
كيفية توصيف هذه البنود.

ترميد النفاايت
ترميد النفاايت الصلبة على مستوى البلدية
ترميد النفاايت اخلطرة
ترميد النفاايت الطبية
ترميد محأة اجملاري

خملفات تنظيف غاز املداخن ،وخملفات معاجلة مياه • املنتجات املضاف إليها زئبق
ونفاايت العمليات الصناعية غري
الصرف الصحي ،وخملفات الرتميد
املصنفة
• شوائب الزئبق الطبيعية يف املواد
املنتجة بكميات كبرية (مثل اللدائن
والورق وغري ذلك) واملعادن

اقرتح أحد اخلرباء حذف هذا البند فضالً عن البند املتعلق
ابسرتداد املعادن األخرى كالنحاس واأللومنيوم .فقد سبق
إدراج تلك البنود يف اجلدول األصلي للمبادئ التوجيهية
التقنية التفاقية ابزل (ابستثناء احلطام) .ولعل هناك حاجة
للمزيد من املعلومات ملناقشة ما إن كان ينبغي تغطية هذه
البنود.
واقرتح أحد اخلرباء حذف تلك البنود ،نظراً ألن الزئبق ال
يشكل ملواثً رئيسياً يف ترميد النفاايت ،كما تتم إدارة الرماد
املتطاير وغريه ،ابعتبارها نفاايت خطرة يف العديد من
البلدان .وأشار خبري آخر إىل عدم إدارهتا بشكل سليم يف
بعض البلدان .وهناك حاجة ملواصلة املناقشة هبذا الشأن.

إيداع النفاايت/دفن النفاايت ومعاجلة مياه الصرف الصحي
مستودعات/مدافن النفاايت اخلاضعة للرقابة

مياه الصرف الصحي ،وخملّفات معاجلة مياه الصرف • املنتجات املضاف إليها الزئبق
ونفاايت العمليات الصناعية
الصحي ،والنفاايت الصلبة امللوثة ابلزئبق

اقرتح أحد اخلرباء حذف ’’شوائب الزئبق الطبيعية‘‘،
وشجع إدراج هذه اجلملة يف بند ’’ترميد النفاايت اخلطرة‘‘.
واألساس املنطقي لذلك هو أن الزئبق قد ينطلق خالل
15
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املصدر

أمثلة على أنواع النفاايت

مالحظات
• شوائب الزئبق الطبيعية يف املواد
السائبة (اللدائن ،وعلب القصدير
وغريها) واملعادن

اإليداع املتناثر اخلاضع لقدر ما من املراقبة

عملية الرتميد ،ولو مل يكن الزئبق مكثفاً خالل عملية دفن
النفاايت.

التخلّص من نفاايت اإلنتاج الصناعي احمللية
غري اخلاضع للرقابة
ردم النفاايت العامة غري اخلاضع للرقابة
معاجلة مياه الصرف الصحي/نظام مياه
الصرف الصحي

خملفات معاجلة مياه النفاايت ،املالط

• الزئبق املستخدم عمداً يف املنتجات
املستهلكة ونفاايت العمليات
ملواثً نزراً
• الزئبق ابعتباره عامالً ّ
بشري املنشأ يف املواد السائبة

نفاايت البناء/اهلدم

الزئبق  -كسارة احلجارة واحلطام والرتبة امللوثة
ابلزئبق

• مواد البناء امللوثة ابلزئبق أو مبركبات
الزئبق

أنشطة معاجلة تلوث األراضي

الرتبة امللوثة ابلزئبق

• األراضي امللوثة ابلزئبق من مرافق
اإلنتاج أو املعاجلة

التجريف

الرواسب واملالط امللوثة ابلزئبق

أشار أحد اخلرباء إىل مسامهة مالغم حشوات األسنان يف
الفضالت البشرية اليت تعاجل يف حمطات مياه الصرف
الصحي البلدية .وأبرز نفس اخلبري أيضاً الزئبق املوجود يف
احلمأة املستخدمة كسماد.

أشار أحد اخلرباء إىل إمكانية حتديد عتبات للرتبة امللوثة
ضمن التوجيهات الواردة يف املادة  12من االتفاقية
وأشار أحد اخلرباء إىل أنه قد يكون من الضروري التمييز
بني معاجلة تلوث األراضي يف املوقع وخارج املوقع.

حمارق اجلثث واملقابر
حمارق اجلثث

خملفات تنظيف غاز املداخن ،وخملفات معاجلة مياه • حشوات األسنان اململغمة
الصرف الصحي ،ورماد العظام املتبقي

املقابر

الرتبة امللوثة ابلزئبق

ووضع خط حتت األمثلة والتعليقات اإلضافية الواردة من اخلرباء.
ملحوظة :اقتهبست األمثلة من املبادئ التوجيهية التقنية الواردة يف اتفاقية ابزل .ه
املختصرات :ال تنطبق على اللغة العربية.
16
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جيم  -األولوايت املتعلقة بتحديد عتبات لنفاايت الزئبق
-1

دور عتبات نفاايت الزئبق
 -12أوجز أحد اخلرباء دور عتبات نفاايت الزئبق املنصوص عليها يف االتفاقية على النحو التايل:
(أ)
غياب العتبات؛

أن تستبعد من نطاق املادة  11بعض النفاايت اليت تظل مشمولة أبحكام االتفاقية حىت يف

(ب) أن تدرج يف نطاق املادة  11بعض نفاايت الزئبق الناجتة عن التعدين ،خبالف التعدين األويل
للزئبق ،اليت لن تشملها أحكام االتفاقية يف غياب العتبات.
 -13وانقش عدد من اخلرباء احلاجة إىل العتبات من أجل تصنيف النفاايت لتحقيق شكل حمدد لإلدارة
السليمة بيئياً .فعلى سبيل املثال ،تضمنت املبادئ التوجيهية التقنية التفاقية ابزل إرشادات حمددة بشأن إدارة
امللوثة به .وحذر خرباء آخرون من أنه نظراً ألن هذه املمارسة تتعلق
املكونة من الزئبق أو احملتوية عليه أو ّ
النفاايت ّ
بوضع عتبات من أجل حتديد ما إذا كانت بعض النفاايت تنطبق عليها أحكام املادة  11من االتفاقية ،فينبغي
أن ختضع عملية وضع العتبات لتصنيف نفاايت الزئبق ملقرر حمتمل يصدر عن مؤمتر األطراف يف وقت الحق.
-2

األولوايت العامة
 -14ارأتى بعض اخلرباء ضرورة إيالء األولوية ألنواع النفاايت اليت هلا قدرة أكرب على إحداث إطالقات أو
انبعااثت يف البيئة ،وهلا آاثر ضارة على صحة اإلنسان والبيئة .وأوىل بعض اخلرباء أيضاً أولوية عالية ألنواع النفاايت
اليت تتوافر بشأُنا تدابري فعالة من حيث التكلفة للسيطرة على إطالقات الزئبق اليت تنبعث منها يف البيئة .وصنف
خبري آخر فئات مصادر نفاايت الزئبق من حيث مدى وجود الزئبق وآاثره احملتملة على صحة اإلنسان والبيئة،
وأوىل أولوية عليا للفئات الثالث التالية :اإلنتاج األويل (البكر) للمعادن ،واالستخدام املتعمد للزئبق يف اإلنتاج
الصناعي ،واملركبات والتطبيقات اليت يستخدم فيها الزئبق عمداً.
 -15أدلت غالبية اخلرباء بتعليقات تشري صراحة إىل الفئات الثالث من نفاايت الزئبق على النحو املبني يف
الفقرة  2من املادة  .11وظهر توافق يف اآلراء على أن النفاايت امللوثة ابلزئبق ومركبات الزئبق تكتسي أولوية عليا.
 -16واعترب عدد من اخلرباء أن النفاايت امللوثة ابلزئبق ومركبات الزئبق هي الفئة الوحيدة اليت تستلزم وضع
عتبات هلا .ومع ذلك ،وعلى النحو املبني أدانه ،منح بعض اخلرباء أولوية عليا لفئات أخرى ،كما أشار أحدهم
إىل أن النفاايت امللوثة ابلزئبق هي الفئة األصعب ،وأنه ينبغي بدأ العمل على فئات أخرى أسهل .وهناك حاجة
إىل مزيد من املناقشة بشأن هذه األولوايت.
 -17أشار عدد من اخلرباء إىل ضرورة معاجلة نفاايت التعدين كفئة منفصلة.

-3

النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق
 -18قال عدد من اخلرباء إن النفاايت املكونة من الزئبق تتسم بشدة مسيتها لدرجة أنه ال داعي لوضع عتبات
هلذه الفئة .فقد يشكل أي سوء إدارة هلذه النفاايت هتديداً خطرياً على صحة اإلنسان والبيئة ،وابلتايل وجد هؤالء
اخلرباء أنه ال حاجة إىل وضع عتبات لتلك الفئة وينبغي أن تظل مجيع مثل تلك النفاايت مشمولة ابملادة .11
 -19اختلف أحد اخلرباء بشدة مع هذا الرأي ،مشرياً إىل أن االتفاقية تدعو صراحة إىل وضع عتبات .فيهفرتض
أن مجيع النفاايت املدرجة يف هذه الفئة تتجاوز إحدى العتبات بسهولة وختضع للمادة  .11بيد أنه من شأن
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اعتبارها خاضعة بوضوح لعتبة معينة أن جيعل تلك النقطة ال لبس فيها يف حال ارأتى طرف ما أن تلك النفاايت
ال ختضع تلقائياً للمادة  .11وأعطى خبريان آخران أولوية عالية نسبياً لتلك الفئة من نفاايت الزئبق ،نظراً ألن
ذلك هو نوع نفاايت الزئبق الذي يتطلب الرقابة أبكرب قدر من الصرامة ،ولذلك قد يتعني متييزه عن النفاايت
امللوثة ابلزئبق أو مبركبات الزئبق .وأشار عدد من اخلرباء إىل أنه ميكن تصريف النفاايت املكونة من الزئبق ومركباته
على شكل خليط مع مواد كيميائية أخرى.
اقرتح حتديد عتبة بنسبة  95يف املائة لعنصر الزئبق األويل .وعلق عدد من
 -20ويف بداية جولة التعليقات ،ه
اخلرباء على احلد البالغ نسبة  95يف املائة الوارد يف الوثيقة التجميعية السابقة .وعلى الرغم من إدالء مشاركني
بتعليقني يؤيدان استخدام عتبة بنسبة  95يف املائة ،أشار عدد من اخلرباء إىل أن ذلك ال ميثل سوى عتبة للرقابة
على إمدادات الزئبق والتجارة فيه (املادة  .)3واعرتض خبري واحد بشدة على استخدام تلك القيمة ،حيث حتتاج
النفاايت املكونة من  85يف املائة من الزئبق إىل نفس مستوى الرقابة املفروضة على الزئبق النقي .ومع ذلك ،الحظ
أحد اخلرباء أنه يف ظل النظام الدويل اجلديد الذي سيخضع له الزئبق دولياً ،قد تتحول سلعة الزئبق إىل نوع من
النفاايت ،وأن الطريقة الوحيدة املمكنة لتعريف النفاايت املكونة من الزئبق هي عن طريق املعيار املستخدم على
نطاق واسع ،أي نسبة  95يف املائة.
 -21وفيما يتعلق مبركبات الزئبق ،تنص املادة  2من االتفاقية على أن ’’مركب الزئبق‘‘ يعين أي مادة تتكون
من ذرات الزئبق ومن ذرة أو أكثر من عناصر كيميائية أخرى ال ميكن فصلها إىل مركبات خمتلفة إال من خالل
تفاعالت كيميائية .والحظ أحد اخلرباء أنه إذا ما مت حتديد الفئة على أساس إمجايل حمتوى الزئبق ،سيكون من
الضروري مراعاة حقيقة كون املركبات حتتوي على الزئبق بنسب مئوية أقل .فعلى سبيل املثال ،حتتوي النفاايت
املكونة من الكالوميل بنسبة  100يف املائة على  85يف املائة من الزئبق.
-4

النفاايت احملتوية على الزئبق أو على مركبات الزئبق
 -22ارأتى عدد من اخلرباء أنه ليس هناك ما يدعو إىل وضع عتبات للنفاايت احملتوية على الزئبق أو مركبات
الزئبق .فالنفاايت املندرجة يف هذه الفئة هي عبارة عن منتجات وتطبيقات مهجورة أو مستهلكة استخدم فيها
الزئبق عمداً .وقد تؤدي تلك النفاايت إىل انبعااثت وإطالقات من الزئبق ومركبات الزئبق قد هتدد الصحة البشرية
والبيئة ،إذا ما أديرت بصورة غري سليمة .ومن مث رأى هؤالء اخلرباء أن النفاايت من الفئة ابء ال حتتاج إىل عتبات،
إذ هم مقتنعون بضرورة أن تظل املادة  11تشمل مثل تلك النفاايت.
 -23مع ذلك أشار أحد اخلرباء إىل أن حتديد املنتجات احملتوية على الزئبق قد ال يكون دائماً أمراً سهالً.
وإبدراجها كنفاايت تتجاوز العتبة استناداً إىل معرفة ما حتتويه من زئبق ،ميكن حتديدها بوضوح .وأشار عدد من
اخلرباء إىل أن املرفق ألف التفاقية ميناماات مل يدرج سوى املنتجات القائمة على التخلص من الزئبق (أو ختفيضه)
ه
تدرجيياً استناداً إىل توافر املنتجات البديلة يف الوقت الراهن أو يف املستقبل ،وابلتايل ينبغي أال تقتصر إدارة النفاايت
املتمثلة يف منتجات مضاف إليها زئبق على املرفق ألف ،ولو كانت تلك القائمة قد متثل نقطة انطالق.
ه
 -24وأشار أحد اخلرباء إىل أنه على الرغم من أن الكثري من نفاايت املنتجات املضاف إليها زئبق (مثل
مقاييس احلرارة واملصابيح الفلورية واملفاتيح) يسهل حتديدها ،مثة فئات قد حتتوي يف بعض األحيان ،ولكن ليس
دائماً ،على الزئبق وال ميكن متييزها بسهولة من بدائلها غري الزئبقية .فيمكن أن تشمل هذه الفئات البطارايت
اخللوية الزريّة والدهاانت واملخضبات واأللعاب النارية واملرااي وأرضيات البوليوريثان .وأعطى نفس اخلبري األولوية
القصوى للمنتجات احملددة يف اجلزء األول من املرفق ألف لالتفاقية وغريها من املنتجات املنتهية الصالحية اليت
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ميكن التعرف عليها بسهولة كمنتجات حتتوي على الزئبق أو مركبات الزئبق ،وأعطى األولوية الثانية للمنتجات
املنتهية الصالحية اليت قد حتتوي على الزئبق أو مركبات الزئبق ولكن يصعب حتديدها أو متييزها عن بدائلها غري
الزئبقية ،إذ قد يستغرق وضع عتبة لذلك مزيداً من الوقت والعمل.
 -25وأعطى خبري آخر أولوية متوسطة لتحديد العتبات استناداً إىل أنواع املنتجات ،ألنه من املفرتض أن
تكون كمية الزئبق املضافة عادة إىل املنتجات معروفة.
-5

النفاايت امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق
 -26أعطى أغلبية اخلرباء أولوية عالية للنفاايت امللوثة ابلزئبق .ورأى عدد من اخلرباء أن هذه الفئة ’’جامعة‘‘
(ابستثناء نفاايت التعدين) ،إذ تعتمد بشكل أكرب على احملتوى من الزئبق عوضاً عن اإلدراج يف القائمة.
 -27وأشار أحد اخلرباء إىل أن هذه هي الفئة الوحيدة اليت حتتاج إىل عتبة تستبعد بعض النفاايت من متطلبات
املادة  ،11إذ ميكن أن تتباين ،تبعاً لنوع النفاايت وما حتتويه من الزئبق ومركبات الزئبق ،إمكانيات إدارة مثل تلك
النفاايت لكي ال تسبب انبعااثت وإطالقات هتدد صحة اإلنسان والبيئة
 -28واقرتح خبريان إيالء األولوية ألنواع خمتلفة من النفاايت املدرجة يف اجلدول ،غري أن خبرياً آخر علق
مشرياً إىل عدم وضوح أساس حتديد تلك األولوايت .والحظ خبري آخر أن الفئة واسعة جداً ،حيث ترتاوح على
سبيل املثال من مواد البناء امللوثة إىل خملفات العمليات الصناعية ،ومن شأن إعداد قائمة مبثل هذه النفاايت أن
يساعد األطراف على تركيز جهود إدارة النفاايت على النفاايت املالئمة .ويتضمن اجلدول معلومات مفيدة ميكن
استخدامها إلعداد مثل تلك القائمة.
 -29وأوىل خبري آخر األولوية للنفاايت الواقعة ضمن هذه الفئة ،واليت تشمل الرتبة والنفاايت الصناعية الصلبة
واحلمأة وهكسب املرشحات وخملفات املناجم امللوثة .وميكن أن تشمل السلع أو املواد اليت امللوثة ابلزئبق من جراء
االنسكاب ،كاالنسكاب على املنسوجات واألخشاب والسجاد.

-6

الغطاء الصخري أو الرتايب والنفاايت الصخرية وخملفات التعدين
 -30أهعرب عن آراء متباينة فيما يتعلق بتحديد أولوايت نفاايت التعدين .فأدرج أحد اخلرباء هذه النفاايت
ضمن املهام ذات األولوية القصوى ،وأعرب عن قلقه بوجه خاص إزاء املخلفات الناجتة عن تعدين الذهب
والرصاص والزنك والنحاس والفضة .وعلق خبري آخر مشرياً إىل ضرورة حتديد عتبات ملخلفات املناجم ألن انبعااثت
وإطالقات الزئبق ومركبات الزئبق الناجتة عن خملفات املناجم قد هتدد صحة اإلنسان والبيئة هتديداً خطرياً ،بينما
قد ال تدعو احلاجة إىل حتديد عتبات للغطاء الصخري أو الرتايب والنفاايت الصخرية .إال أن خبرياً آخر علّق أبن
هذه مسألة معقدة وتتطلب مزيداً من املناقشة ،وينبغي أن تعترب ذات أولوية اثنوية.
 -31وأشار خبريان آخران إىل أنه عادة ما حيتوي الغطاء الصخري أو الرتايب ،والنفاايت الصخرية ،واملخلفات
الناجتة عن التعدين األويل للزئبق على الزئبق أبشكاله غري القابلة للذوابن اليت تكون موجودة يف املواد الرتابية
األصلية ،وخيضع مجيعها ابلفعل للرقابة على الصعيد الوطين ،كما تدار يف املوقع من خالل مرافق مصممة خصيصاً
كتسي نفاايت التعدين غري الناجتة عن التعدين األويل للزئبق أولوية
تقي اجلماهري من التعرض هلا ،وابلتايل ت ّ
تعرض البشر للخطر
منخفضة للغاية .وعلق أحد اخلرباء مشرياً إىل أن األمر هنا ال يقتصر فقط على مسألة ّ
و’’إبعاد‘‘ خملفات التعدين ،بل من الضروري النظر يف التطاير واإلطالقات يف الكتل املائية.
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دال  -النُ ُهج املمكنة لتحديد العتبات
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ثالثة هنُج  -جمموع حمتوى الزئبق ،والقدرة على اإلطالق ،وهنج اإلدراج يف القوائم

 -32لقد هحددت ثالثة هُنج لوضع العتبات ،وهي جمموع تركيز الزئبق يف كمية ما من النفاايت ،وقياسات قدرة
هذه النفاايت على إطالق الزئبق ،والتحديد النوعي (أي ُنج اإلدراج يف القوائم).
 -33وميثل جمموع حمتوى النفاايت من الزئبق أبسط أنواع العتبات .فهو حيدد وجود الزئبق يف النفاايت،
ويفرتض أنه كل ما ازدادت كمية املوجودة ،كلما ازدادت قدرته على تشكيل خطر حقيقي .وال يرمي هذا النهج
إىل حتديد املخاطر اليت قد تشكلها النفاايت (أي احتمال التعرض للخطر مع ما ينتج عن ذلك من آاثر سلبية
على الصحة) .وابلتايل فدائماً ما سيكون أي قياس جملموع الرتكيز من خالل العتبة اعتباطياً إىل حد ما ،رغم أنه
قد يتسىن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن قيم بعينها ملختلف أنواع النفاايت قيد النظر.
 -34وميكن أن تستند قياسات القدرة على اإلطالق إىل شكل الزئبق املوجود يف النفاايت ،أو جوانب
مصفوفة النفاايت اليت تيسر أو تؤخر اإلطالق يف البيئة ،وميكن أن تشكل أساساً مناسباً لتحديد عتبة لبعض
النفاايت .ومع ذلك فكثرياً ما ترتبط قياسات القدرة على اإلطالق بظروف إدارية معينة (مثل اختبار النض لتقييم
قدرة النفاايت املدارة فوق األرض على تلويث املياه اجلوفية) ،وقد ال ينجح أي اختبار مبفرده يف التصدي جلميع
مسارات اإلطالق.
 -35وأهعرب عن آراء متباينة بشأن استخدام اختبار النض .وأوصى بعض اخلرباء هبذا النهج ،ال سيما فيما
يتعلق ابلنفاايت امللوثة ابلزئبق ومركبات الزئبق ،علماً أبن مثل تلك العتبات مستخدمة يف بعض الوالايت القضائية
لتنظيم إدارة نفاايت الزئبق .واعترب خرباء آخرون أن هذا النهج غري ٍ
كاف لتحديد عتبات لنفاايت الزئبق مبوجب
االتفاقية .فعادة ما يشكل اختبار النض قياساً للمخاطر اليت قد تشكلها نفاايت الزئبق املطمورة على آابر مياه
الشرب احمليطة .وبناء على ذلك ال أيخذ مسار التعرض هذا يف االعتبار مسارات التعرض الرئيسية للزئبق املثرية
للقلق ،كاالستنشاق والتعرض عن طريق اجللد واالنبعااثت اجلوية اليت تسهم يف التلوث العاملي يف مجلته ،مما يؤدي
يف ُناية املطاف إىل تلوث املصادر الغذائية املائية .كما يفرتض استناد هذه العتبة إىل أحد مقاييس النض أنه سيتم
طمر النفاايت ،نظراً ألن هذا اإلجراء ليس له صلة ابلنفاايت اخلاضعة للرتميد أو احلرق املكشوف .وجلميع تلك
األسباب ،صرح هؤالء اخلرباء أبنه إذا ما أريد حتديد عتبة ألغراض تتعلق ابلوالية القضائية ،فإنه ينبغي أن تستند
إىل جمموع الرتكيزات ال إىل مستوايت النض ،ابلرغم من أن معايري النض قد يكون هلا دور يف ُناية املطاف يف
حتديد االحتياجات من حيث إدارة النفاايت ،وال سيما ابلنسبة للنفاايت الالزم طمرها .ويلزم إجراء مزيد من
املناقشات بشأن هذا النهج.
 -36أما النهج النوعي (أو ُنج اإلدراج يف القوائم) فإن من شأنه أن يعرتف أبن معظم النفاايت أو األجهزة
املنتهية الصالحية احملتوية على الزئبق (أي األجهزة اليت أضيف إليها الزئبق عمداً ألغراض وظيفية) ميكن حتديدها
عول عليه لالستنتاج أبُنا ’’تتجاوز إحدى
على هذا النحو ،ومن مث فقد تشكل معرفة هذه النفاايت أساساً يه َّ
العتبات‘‘ .وابملثل ،ميكن أيضاً إدراج النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق بناء على معرفة أن اجلزء األكرب
مكون من عنصر الزئبق أو مركبات الزئبق ،دون احلاجة إىل إجراء اختبار.
من تلك النفاايت قيد النظر ّ
-37
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النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق :تركيز الزئبق حسب الوزن أو قائمة النفاايت.
(أ)
ويبدو من املعقول تعريف ح ّد تركيز الزئبق الذي يتطلب جتاوزه التصليد أو التثبيت .ومع ذلك ،إذا استعصى
االتفاق على قيم حمددة ،ميكن أن يتمثل النهج البديل يف إعداد قائمة؛
(ب) النفاايت احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق :قائمة النفاايت أو تركيز الزئبق حسب الوزن.
ومن السهل نسبياً حتديد املنتجات احملتوية على الزئبق ،كما أن طلب حتليل حمتوى الزئبق سيشكل عبئا كبرياً .
ومع ذلك ،نظراً لوجود فئات منتجات ليس من السهل حتديد ما إذا كانت حتتوي على الزئبق ،فقد يشكل مدى
تركيز الزئبق خياراً مالئما هلذا الغرض؛
(ج) النفاايت امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق :تركيز الزئبق حسب الوزن ،مع معايري القبول لدى
مرافق التخلص من النفاايت .وسيكون جمموع حمتوى الزئبق مناسباً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة السرتداد
الزئبق .وفيما يتعلق ابلتخلص النهائي من تلك النفاايت ،قد يكون لكل بلد معايري القبول اخلاصة به يف هذا
الصدد.
 -38وتبدو اآلراء اليت أعرب عنها اخلرباء اآلخرون بشأن الفئتني األوليتني متسقة مع هذا االقرتاح .وابلنسبة
للنفاايت املكونة من الزئبق ،اقرتح أحد اخلرباء عتبة بنسبة  95يف املائة للزئبق ،بيد أن خرباء آخرين الحظوا أن
األمر يستلزم املزيد من املناقشة بشأن القيمة احملددة .واعترب بعض اخلرباء الذين ال يرون احلاجة إىل حتديد عتبات
هلذه األنواع من النفاايت أن قوائم النفاايت مفيدة.
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 -39وفيما يتعلق ابلنفاايت امللوثة ابلزئبق ،أهعرب عن آراء متباينة .واقرتح بعض اخلرباء استخدام جمموع تركيز
الزئبق إذ ينبغي أن تستند العتبة إىل اخلواص اجلوهرية للنفاايت بغض النظر عن تكنولوجيا إدارة النفاايت .واقرتح
خرباء آخرون استخدام اختبار النض ،وأعربوا عن رأي مفاده أن ذلك االختبار يعكس على حنو أفضل املخاطر
اليت يشكلها الزئبق املنطلق يف البيئة على الصحة البشرية والبيئة .غري أن خرباء آخرين أشاروا إىل ضرورة إجراء
مزيد من العمل لتقييم إمكانية تطبيق النههج الثالثة على أنواع حمددة من النفاايت.
نفاايت التعدين

 -40شكك أحد اخلرباء يف ضرورة حتديد عتبات هلذا النوع من النفاايت ،مشريا إىل أنه إذا أهريد حتديد أية
عتبات بعينها ،فال بد من أخذ املستوايت األساسية الطبيعية للزئبق يف موقع التعدين وخطر تعرض البشر والبيئة
للزئبق من جراء تلك املواد بعني االعتبار.
 -41واقرتح أحد اخلرباء استخدام اختبار النض وغريه من التدابري بشأن اإلطالقات ،مشرياً إىل أنه ال يتم ترميد
نفاايت التعدين أبداً .واقرتح خبري آخر حتديد العتبة استناداً إىل قابلية النض ابعتبارها املستوى األول لتحديد ما
إذا كان من املمكن اعتبار الغطاء الصخري أو الرتايب والنفاايت الصخرية وخملفات التعدين نوعاً من أنواع ’’نفاايت
الزئبق‘‘ مبوجب االتفاقية ،وقال إنه فقط يف حالة جتاوز عتبة القدرة على النض ،ينبغي اللجوء إىل املستوى الثاين،
وهو عبارة عن عتبة ينفرد هبا املوقع وفقا ملستوى الرتسب/االرتشاح واخلواص الكيميائية وخطر تعرض السكان أو
الكائنات احلية للخطر على النطاق احمللي عند املصب .ومع ذلك اقرتح خبري آخر إدراج أنواع خملفات الركاز
موضوع االتفاقية ،بصرف النظر عن الرتكيز.
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املسائل اليت يتعني النظر فيها عند حتديد العتبات
 -42وهدعي اخلرباء إىل اإلدالء آبرائهم بشأن املسائل اليت يتعني النظر فيها عند حتديد العتبات .ومشلت
التعليقات الواردة ما يلي:
ينبغي أن يتسم تصنيف النفاايت الذي يتم حتديده لالتفاقية بسهولة فهمه وتطبيقه يف امليدان،
(أ)
مبا يف ذلك من جانب البلدان النامية .وبناء على ذلك فقد يستحيل يف الوقت احلاضر تطبيق التصنيفات اليت
تتطلب من اجلمارك أو غريها من اجلهات احلكومية املسؤولة إجراء اختبارات نقاء أو خصائص كيميائية أخرى يف
امليدان ،أو تلك اليت تتطلب حتديد مصدر النفاايت .وابملثل فقد يستحيل أيضاً تطبيق التصنيفات اليت يصعب
تفسريها أو تتطلب معلومات أساسية تقنية واسعة النطاق؛
(ب) ينبغي أخذ اللوائح الوطنية واملبادئ التوجيهية التقنية ،فضالً عن متطلبات املبادئ التوجيهية
التقنية اليت تنص عليها اتفاقية ابزل ،بعني االعتبار عند وضع العتبات؛
(ج) أشار أحد اخلرباء إىل ضرورة تقييم القدرة على إطالق الزئبق وخماطره .وأشار خبري آخر إىل أنه
يف حالة ما إذا اقتضى األمر إدارة نفاايت الزئبق بناء على همسية كل مرّكب يف النفاايت ،يصبح حتليل كل مرّكب
زئبقي لكل نوع من أنواع نفاايت الزئبق مبثابة شرط مسبق .ونظراً الرتفاع تكاليف التحليل ،رأى هذا اخلبري أنه
من غري املمكن عملياً اعتماد هذا األسلوب يف اإلدارة لدى مجيع األطراف؛
مبا أن كل بلد ميتلك أنواع خمتلفة من مدافن النفاايت (سواء النفاايت اخلطرة أو غري اخلطرة)
(د)
وكذلك مقاييس تشييد/تشغيل ومعايري قبول لكل نوع من أنواع مدافن النفاايت ،فقد يكون من األفضل اعتماد
معايري القبول اخلاصة ابلبلدان كعتبات .وإذا كانت هناك بلدان مل تضع مثل تلك املعايري ،فيتعني على األطراف
اإلشارة إىل معايري القبول األساسية كمرجع لتلك البلدان؛
سيؤثر توافر األساليب التحليلية على القرار بشأن كيفية تطبيق أية عتبة من عتبات الرتكيز على
(ه)
مركبات الزئبق .وتنتج مجيع أساليب التحليل التقريرية األساسية الختبار نفاايت الزئبق تركيزاً كلّياً للزئبق .ومن املهم
أيضاً حتديد أساليب أخذ العينات واملعاجلة املسبقة؛
(و) إذا ما أريد إدراج مجيع فئات املنتجات املضاف إليها زئبق يف القائمة ،فستصبح القائمة مفرطة
الطول ،مما جيعل من الصعب احلكم على ما إذا كان نوع النفاايت املقصود ضمن النفاايت املستهدفة .ولذلك
فمن الضروري وضع سياسة إلعداد قائمة تدرج على سبيل املثال أوالً فئات املنتجات اليت قد تكون هلا آاثر ضارة
على صحة البشر والبيئة إذا مل تهدر بطريقة سليمة بيئياً ،ومن مث توسيع نطاق القائمة على أساس التقدم احملرز
بشأن التدابري ذات الصلة اليت تتخذها األطراف .ومن الضروري أيضاً مناقشة كيفية إبقاء القائمة مستكملة.
 -43طلب أحد اخلرباء توضيحاً بشأن ما إذا كان ينبغي ربط عتبات اتفاقية ميناماات أبحكام اتفاقية ابزل
بشأن النفاايت اخلطرة .وأكد ذلك اخلبري أنه يف حال ما إذا استلزم األمر مواءمة العتبات مع تعريف النفاايت
اخلطرة الوارد يف اتفاقية ابزل ،فقد تكون العتبات مرتفعة لدرجة ال تسمح بكفالة اإلدارة السليمة لنفاايت الزئبق.

-4

العمل الالزم لوضع العتبات
 -44تشمل املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة الواردة يف الفقرات السابقة ما يلي:
(أ)
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(ب)

وضع أولوايت للنفاايت خبالف النفاايت امللوثة ابلزئبق أو مبركبات الزئبق؛

(ج) حتديد النهج (جمموع حمتوى الزئبق ،والقدرة على اإلطالق ،وُنج اإلدراج يف القائمة) الذي
ينبغي تطبيقه على أنواع حمددة من النفاايت.
 -45وابإلضافة إىل ذلك ،اقرتح اخلرباء بعض املهام احملددة ،مبا يف ذلك ما يلي:
إجراء دراسة استقصائية للمعلومات الوطنية تشمل العتبة املعمول هبا للمطالبة ابسرتداد الزئبق،
(أ)
ومعايري القبول لدى مرافق التخلص من النفاايت؛
(ب)

معلومات بشأن تركيز الزئبق يف النفاايت اليت ينبغي مجعها؛

(ج) يطلب إىل األطراف تقدمي بيان أبنواع النفاايت غري املدرجة يف اجلدول ،مبا يف ذلك قائمة
املنتجات املضاف إليها الزئبق؛
معلومات عن األساليب املتاحة ألخذ العينات واملعاجلة املسبقة وحتليل نفاايت الزئبق اليت يتعني
(د)
حتليلها ،مبا يف ذلك تكلفتها.
 -46واقرتح عدد من اخلرباء أنه قد يستلزم عقد اجتماعات مباشرة أو هاتفية ملواصلة العمل.
______________
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