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العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية :مسائل
تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في
اجتماعه األول

تجميع المعلومات بشأن الكميات الحدية الستخدام نفايات الزئبق
مذكرة األمانة
-0

تُعرف اتفاقية ميناماتا يف الفقرة  1من ادلادة  00نفايات الزئبق بأهنا ’’ادلواد أو األشياء‘‘:
(أ)

ادلكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق؛

(ب) احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق؛ أو
(ج) ادللوثة بالزئبق أو مبركبات الزئبق.
بكمية تزيد عن ادلستويات احلدية ذات الصلة اليت حيددىا مؤدتر األطراف بالتعاون مع اذليئات ذات الصلة يف
اتفاقية بازل [بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود] بطريقة متسقة ،واليت جيري
التخلص منها أو ادلـُزمع التخلص منها أو ادلطلوب التخلص منها مبوجب أحكام القانون الوطين أو ىذه
االتفاقية.
 -1ويف الفقرة  7من قرارىا بشأن الرتتيبات االنتقالية ( ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4ادلرفق األول) ،طلب
مؤدتر ادلفوضني إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية ،تقدمي الدعم بالقدر ادلمكن عملياً وادلتسق مع األولويات يف
االتفاقية ،إىل تلك األنشطة ادلطلوبة ،أو اليت تُشجعها االتفاقية ،واليت من شأهنا أن تُيسر سرعة دخول االتفاقية
*
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حيز السريان ،وتنفيذىا تنفيذاً فعاالً عند دخوذلا حيز السريان ،مبا يف ذلك ،وبصفة خاصة ،الكميات احلدية
لتحديد نفايات الزئبق عمالً بالفقرة  1من ادلادة  00إىل جانب أمور أخرى.
 -2ويف دورهتا السادسة ،حبثت جلنة التفاوض احلكومية الدولية مسألة الكميات احلدية لنفايات الزئبق.
وطلبت اللجنة إىل البلدان تزويد األمانة بادلعلومات بشأن استخدام الكميات احلدية من الزئبق ،وادلستويات اليت
جري حتديدىا ،وطلبت إىل األمانة جتميع مثل ىذه ادلعلومات لكي تبحثها اللجنة أثناء دورهتا السابعة.
 -3وعقب الدورة السادسة ،عممت األمانة على احلكومات واجلهات الفاعلة ذات الصلة دعوة
لتقدمي ادلعلومات ادلتعلقة بالكميات احلدية من النفايات .ومت دتديد ادلوعد األخري لتقدمي ىذه ادلعلومات
من  21حزيران/يونيو إىل  20آب/أغسطس  ،1104بناءً على طلب من مكتب اللجنة .وقد
وردت تقارير مقدمة من تسعة بلدان ومنظمة تكامل اقتصادي إقليمية واحدة وىى ُمتاحة على:
 .http://www.mercuryconvention.org/Negotiations/INC7/INC7submissions/tabid/4754/Default.aspxويرد
يف مرفق ىذه ادلذكرة جتميع للتقارير اليت قُدمت.
 - 4وقد ترغب اللجنة يف أن تبحث ادلعلومات ادلقدمة يف ادلزيد من مناقشاهتا بشأن الكميات احلدية من
نفايات الزئبق ،وذلك أثناء دورهتا السابعة.
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المرفق
المقدمة بشأن استخدام الكميات الحدية من نفايات الزئبق
تجميع التقارير ُ

ادلعلومات الواردة يف اجلدول أدناه ىى ملخص للمعلومات اليت قُدمت من تسعة بلدان ،ومنظمة تكامل اقتصادي إقليمية واحدة مسماة يف اجلدول .ووجود أى خانة فارغة يف
أي من اخلانات الرأسية يف اجلدول يُشري إىل أنو ال توجد معلومات من النوع الذي يُشري إليو عنوان تلك اخلانة.

الطرف الم ِ
قدم
ُ
للتقرير
البرازيل

استخدام الكميات الحدية من
نفايات الزئبق أو وسيلة مشابهة
تُعترب النفايات احملتوية على الزئبق
نفايات خطرة .وال تُستخدم أى كمية
حدية لتقرير ذلك.
يتم تعريف نفايات الزئبق على أهنا
نفايات خطرة طبقاً للتعريفات الواردة
يف اتفاقية بازل .وال تُستخدم قيم
حدية لتقرير ذلك.

الصين

عامل النفايات اخلطرة ادلـُدرجة يف
تُ َ
القائمة الوطنية للنفايات اخلطرة واليت
تشتمل على الزئبق على أهنا نفايات
زئبق .ويتم تعريف بقية النفايات بأهنا
نفايات ملوثة بالزئبق ،وذلك بعد
تطبيق معايري تعريف النفايات اخلطرة.

كندا

مستوي الكمية الحدية

معلومات إضافية

الكمية احلدية دلستخلصات النض الزئبقية ىى  1,0مغ/لرت .مواصفة الـ أيزو الربازيلية  :ABNT NBR 10004/2004تصنيف( )0النفايات
الكمية احلدية لتحديد النفايات احملتوية على الزئبق خاملة ،الصلبة  -وىى تقدم معيار التعامل مع مستويات الزئبق يف النفايات.
طبقاً الختبارات قياس الذوبانية ،وىى  1,110مغ/لرت.
ومبوجب القواعد التنظيمية لتصدير واسترياد النفايات اخلطرة ،وإعادة
مل يتم حتديد قيم حدية.
()1
تدوير ادلواد اخلطرة ) ، (EIHWHRMRميكن تسمية مواد الزئبق بأهنا
نفايات خطرة ،أو مواد إعادة تدوير خطرة .وبصفة عامة ،تُعرف الواليات
القضائية احمللية واإلقليمية نفايات الزئبق بأهنا نفايات خطرة طبقاً لقواعد
 EIHWHRMRالفيدرالية والقواعد التنظيمية لنقل السلع اخلطرة(. )2
أما بالنسبة لسوائل النض ،فتنطبق مستويات الكميات احلدية معيار حتديد النفايات اخلطرة  -إن حتديد احملتوى للمادة السُمية
 GB5085.3-2007ىو الذي حيدد الكميات احلدية من الزئبق بالنسبة
التالية:
لسوائل النضيض.
• ميثيل الزئبق 1,10 :ميكروغرام/لرت
معيار حتديد النفايات اخلطرة – إن حتديد احملتوى للمادة السُمية
• إيثيل الزئبق 1,11 :ميكروغرام/لرت
 GB5085.6-2007ىو الذي حيدد الكميات احلدية من الزئبق بالنسبة
• الزئبق الكلي 1,0 :مغ/لرت
للنفايات اخلطرة.

( .http://www.ccs.ufrj.br/images/biosseguranca/CLASSIFICACAO_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_NBR_10004_ABNT.pdf )0تاريخ الدخول  6كانون األول/ديسمرب .1104
( .http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=84 )1تاريخ الدخول  3كانون األول/ديسمرب .1104
( .https://www.tc.gc.ca/eng/tdg/clear-menu-497.htm )2تاريخ الدخول  3كانون األول/ديسمرب .1104
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الطرف الم ِ
قدم
ُ
للتقرير

كولومبيا
االتحاد األوروبي
ودوله األعضاء

()3
()4
()5
()6
4

استخدام الكميات الحدية من
نفايات الزئبق أو وسيلة مشابهة

معلومات إضافية

مستوي الكمية الحدية

بالنسبة للنفايات اخلطرة تنطبق القيم احلدية التالية للرتكيز على النفايات الصلبة  -إجراء االستخراج من أجل ُُسية النض  -طريقة احمللول
أيوديد الزئبقيق ،وثيوسينات الزئبق ،وكلوريد الزئبقيق ،وثيونيد الواقي من محض األسيتيك ) (HJ/ T300-2007وىو يُستخدم لتحديد

الزئبقيق ،ونيرتات الزئبق .91,0 :وبالنسبة لربوميد الزئبق ،فإن مدى ادلالءمة بالنسبة للتخلص عن طريق الطمر ىف األرض يف إطار معيار
القيمة احلدية ىى  .92وبالنسبة للمزائج يُراعى حاصل مجع التحكم يف التلوث ادلرتبط مبوقع طمر النفايات البلدية الصلبة.
ُُسية ادلكونات.
بالنسبة للرماد ادلتطاير من خمتلف القطاعات بالنسبة لطمر
النفايات يف األرض فإن القيمة احلدية ىي  1,14مغ/لرت.

مل يتم حتديد قيمة حدية.
ال يوجد لدى االحتاد األورويب قيم مل يتم حتديد قيمة حدية.
حدية لتعريف نفايات الزئبق .وتوجد
معايري لتعريف النفايات اخلطرة،
للتخزين ادلؤقت لنفايات الزئبق،
ولنفايات الطمر يف األرض ولنفايات
معدات ُمعينة كهربائية وإلكرتونية.
ويري االحتاد األورويب أنو جيب أن
تُستخدم قيم حدية ،بل وأكثر من
قيمة حدية واحدة لتعريف نفايات
الزئبق كأمر الزم نظراً لتباين طبيعة
النفايات.

()3

حيدد مقرر ادلفوضية األوروبية  421/1111قائمة بالنفايات اخلطرة،
وىو حيل حمل ادلقررات السابقة بشأن ىذه ادلسألة .وبصفة خاصة تُربز
الفقرة  3من ادلرفق أن النفايات اليت حتتوى على الزئبق تعترب خطرة.
األمر اإلداري للمجلس  (4)2011/97/EUيُعدل األمر اإلداري
 )5(1999/31/ECبشأن معايري ختزين نفايات الزئبق ادلعدنية.

يشمل األمر اإلداري الصادر عن الجملس والربدلان األورويب

()6
 2012/19/EUبشأن نفايات ادلعدات الكهربائية وااللكرتونية أحكاماً
بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للمعدات الكهربائية وااللكرتونية ،ويشمل
اشرتاطات بشأن الفصل بني مركبات معينة للزئبق.

 .http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0532تاريخ الدخول  3كانون األول/ديسمرب .1104
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011L0097تاريخ الدخول  3كانون األول/ديسمرب .1104
 .http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0031تاريخ الدخول  3كانون األول/ديسمرب .1104
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0019تاريخ الدخول  3كانون األول/ديسمرب .1104
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الطرف الم ِ
قدم
ُ
للتقرير
اليابان

استخدام الكميات الحدية من
نفايات الزئبق أو وسيلة مشابهة
يوجد لدى اليابان حالياً ثالث قيم
حدية تتعلق بنفايات الزئبق:
• قيم حدية لنفايات خطرة حمددة
ختضع لنُظم االسترياد/التصدير
مبوجب اتفاقية بازل
• قيم حدية للنفايات الصناعية
اخلاضعة لرقابة خاصة
• قيم حدية للنفايات ادلـُعاجلة اليت
يلزم التخلص منها يف مطامر أرضية
منفصلة خاصة بالنفايات الصناعية
اخلطرة.
يضاف إىل ذلك ،أن التشريعات
ُ
ادلستقبلية قد تقوم بتعريف بعض ادلواد
على أهنا مواد قابلة للتدوير حتتوى
على الزئبق

مستوي الكمية الحدية

معلومات إضافية

حيدد قانون الرقابة على الصادرات والواردات والنفايات اخلطرة احملددة
تنطبق القيم احلدية التالية على النفايات اخلطرة:
األخرى وغريىا من النفايات معايري تصنيف النفايات اخلطرة.
• مركبات ُمعينة حمددة 91,0 :طن جاف
• النفايات اليت حتتوى على نويات الزئبق ،وأسيتات الزئبق ،تشمل معايري نوعية الرتبة الـ ُمحيطة قواعد تنظيمية بشأن استرياد وتصدير

واسيتات فينيل الزئبق ،ونيرتات فينيل الزئبق ،أو النفايات الصلبة بغرض التخلص منها.
يشتمل قانون منع تلوث ادلياه قواعد تنظيمية بشأن استرياد وتصدير
ثيومرسال 90 :طن جاف
بالنسبة السترياد وتصدير النفايات الصلبة من أجل عمليات النفايات السائلة ألغراض التخلص.
التخلص ادلـُدرجة يف  D1 – D4و R10يف ادلرفق الرابع من يشمل قانون إدارة النفايات والتنظيف العام على قواعد تنظيمية تتعلق
بالنفايات الصناعية اخلاضعة لرقابة خاصة.
اتفاقية بازل ،فهذه القيم احلدية ىى:
تشمل معايري التحقق من النفايات الصناعية قواعد تنظيمية خاصة
• الزئبق الكلي  1,4مغ/لرت
بالنفايات ادلراد التخلص منها يف مطامر أرضية معزولة بالنسبة للنفايات
• ألكيل الزئبق :أى قدر يُكتشف
وبالنسبة لعملية التخلص األخرى فإن ِ
الصناعية اخلطرة.
القيم احلدية ىى:
• الزئبق أو مركبات الزئبق 1,4 :مغ زئبق/لرت
• ُمركبات ألكيل الزئبق :أى قدر يُكتشف
وبالنسبة السترياد وتصدير النفايات السائلة ادلوجهة لعمليات
التخلص والـ ُمدرجة يف  D1 – D4و R10يف ادلرفق الرابع
التفاقية بازل ،فإن القيم احلدية ىى:
• الزئبق ،وألكيل الزئبق ومركبات الزئبق األخرى 1,4 :مغ
زئبق/لرت
• ُمركبات ألكيل الزئبق 1,4 :مغ ألكيل الزئبق/لرت
أما بالنسبة لعمليات التخلص األخرى ،فالقيم احلدية ىي:
• الزئبق ،وألكيل الزئبق ومركبات الزئبق األخرى 1,4 :مغ
زئبق/لرت
5
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الطرف الم ِ
قدم
ُ
للتقرير

المكسيك

النرويج

استخدام الكميات الحدية من
نفايات الزئبق أو وسيلة مشابهة

عرف النفايات احملتوية على الزئبق
تُ َّ
بأهنا نفاية خطرة طبقاً لتعريفات
اتفاقية بازل.

مستوي الكمية الحدية

• ُمركبات ألكيل الزئبق 1,4 :مغ ألكيل الزئبق/لرت
• بالنسبة للنفايات الصناعية اخلاضعة لرقابة خاصة،
باستثناء األمحاض والقلويات ،من مرافق حمددة:
• الزئبق أو مركبات الزئبق  1,4 :مغ زئبق/لرت
• ُمركبات ألكيل الزئبق :أى قدر يُكتشف
بالنسبة للنفايات احلمضية والقلوية دلرافق حمددة:
• الزئبق أو مركبات الزئبق  41 :مغ زئبق/لرت
• ُمركبات ألكيل الزئبق :أى قدر يُكتشف
• بالنسبة للنفايات ادلـُعاجلة ادلـُراد التخلص منها يف مطامر
أرضية ُمنعزلة خاصة بالنفايات الصناعية اخلطرة:
• الزئبق أو مركبات الزئبق 4 :مغ زئبق/لرت
• ُمركبات ألكيل الزئبق :أى قدر يُكتشف
()7
ولتصنيف النفايات السمية فإن القيمة احلدية للمستوى القانون العام دلنع توليد النفايات واإلدارة ادلتكاملة للنفايات ينظم
األقصى ادلسموح بو باستخدام اختبار النض ىو  1,1مغ اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة ويضع الشروط الستعادهتا وإعادة
تدويرىا وإعادة استخدامها.
زئبق /لرت.

ويُعرف( NOM-052-SEMARNAT-2005 )8القيمة احلدية للزئبق يف النفايات
اخلطرة.
ال يوجد تعريف رُسي لنفايات الزئبق .بالنسبة للنفايات اخلطرة فإن مستوى القيمة احلدية ىو  91,0الفصل  00من القواعد التنظيمية ادلتعلقة بإعادة تدوير النفايات (القواعد
()01
عرف وتنظم معاملة النفايات اخلطرة.
وتنظم النفاية اليت حتتوى على الزئبق
التنظيمية للنفايات) تُ َّ

( .http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/leyes/LeyGral-PGIR_051113.pdf )7تاريخ الدخول  7كانون األول/ديسمرب .1104
( .http://www.inb.unam.mx/stecnica/nom052_semarnat.pdf )8تاريخ الدخول  7كانون األول/ديسمرب .1104
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الطرف الم ِ
قدم
ُ
للتقرير

سويسرا

الواليات المتحدة
األمريكية

مستوي الكمية الحدية

استخدام الكميات الحدية من
نفايات الزئبق أو وسيلة مشابهة
مبقدرات يزيد عن القيمة احلدية على
اعتبار أهنا نفاية خطرة.
يُشري تعريف النفايات اخلطرة إىل القيم احلدية للزئبق يف النفايات ىى:
اخلصائص اخلطرة الواردة يف اتفاقية • بالنسبة للنفايات غري ادلائية  4 :مغ/كغ
• بالنسبة للنفايات ادلائية  1,10 :مغ/لرت
بازل.
تُصنف النفايات احملتوية على مقادير النفايات اليت تنض أكثر من  1,1مغ زئبق/لرت ،طبقاً إلجراء
من الزئبق تزيد عن قيمة حدية معينة خصائص النض السُمي ،فتُصنف على أهنا خطرة.
على أهنا نفايات خطرة.

معلومات إضافية

األمر الرُسي التقين بشأن معاجلة النفايات( )00واألمر الرُسي بشأن معاجلة
ادلواقع ادللوثة( )01فينظم القيم احلدية للزئبق يف النفايات.
ينظم( )02قانون الواليات ادلتحدة األمريكية حلفظ ادلواد واالستعادة،
تصنيف ومعاجلة النفايات اخلطر.

___________

( .http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Regulations-relating-to-the-recycling-of-waste-Waste-Regulations/Chapter-11-Hazardous-waste/ )01تاريخ الدخول  3كانون
األول/ديسمرب .1104
( .https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19900325/201107010000/814.600.pdf )00تاريخ الدخول  3كانون األول/ديسمرب .1104
( .https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19983151/201503010000/814.680.pdf )01تاريخ الدخول  3كانون األول/ديسمرب .1104
( .http://www2.epa.gov/laws-regulations/summary-resource-conservation-and-recovery-act )02تاريخ الدخول  3كانون األول/ديسمرب .1104
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