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 االجتماع الثاني عشر
 2015 أيار/مايو 15-4جنيف، 

  من جدول األعمال ‘1 (ب) ’4البند 
المسائل العلمية   بتنفيذ االتفاقية:متصلةمسائل 

 والتقنية: المبادئ التوجيهية التقنية

المبادئ التوجيهية التقنية 

تقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المكّونة من أو المحتوية على أو التوجيهية المبادئ ال
الملوثة بالزئبق أو مركباته 

مذكرة من األمانة 

، 12/4 اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل، يف اجتماعه الثاين عشر، مبوجب مقرره ا ب-
املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من أو احملتوية على أو امللوثة بالزئبق أو 

. وهذه UNEP/CHW.12/5/Add.8مركباته، استناداً إىل مشروع املبادئ التوجيهية التقنية الواردة يف الوثيقة 
 اليابان، بالتشاور مع فريق صغري عامل بني  حكومةاملبادئ التوجيهية التقنية املشار إليها أعهه أعدتا

الدورات معين بإعداد املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق. وجرى استعراض 
 21املبادئ التوجيهية التقنية مرة أخرى مع مراعاة التعليقات الواردة من األطراف وغري هؤالء قبل حلول 

). ويرد نص الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية UNEP/CHW.12/INF/8 (انظر الوثيقة 2015آذار/مارس 
التقنية بصيغتها املعتمدة يف املرفق بذه املذكرة. 
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المرفق 

بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المكّونة من أو المحتوية المبادئ التوجيهية التقنية 
مركباته  وأعلى أو الملوثة بالزئبق 

) 2015 أيار/مايو 15صيغة نهائية منقَّحة (
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 أوالً - مقدمة
 ألف - النطاق

 - تقّدم هذه املبادئ التوجيهية توجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكّونة من أو احملتوية 1
(على أو امللّوثة بالزئبق

0F

( أو مركباته)1
1F

، ويشار إليها فيما بعد بــــ ’’نفايات الزئبق‘‘، وذلك عمًه باملقررات )2
 الصادرة عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية 12/4 وا ب - 11/5 وا ب - 10/7 وا ب - ،9/15 و8/33

 ومقرر الفريق العامل 7/7بازل بشأن التحّكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخّلص منها عرب احلدود، واملقرر 
 الصادر عن الفريق العامل املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل. وتلغي هذه الوثيقة 9/4املفتوح العضوية - 

املبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل املتعلقة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من الزئبق النقي 
 ، واليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اجتماعه العاشر.والنفايات احملتوية على الزئبق أو امللوثة به

 (’’التعاريف‘‘) من اتفاقية بازل، تعّرف االتفاقية النفايات بأ�ا ’’مواد أو 2 من املادة 1 - ويف الفقرة 2
أشياء جيري التخّلص منها أو يُعتزم التخّلص منها أو مطلوب التخّلص منها بناًء على أحكام القانون 

(الوطين‘‘. وتشمل هذه املبادئ التوجيهية نفايات الزئبق التالية
2F

 لهطهع على مزيد من ،3 (انظر اجلدول )3
النماذج): 

ألف: النفايات املكّونة من الزئبق أو مركباته (مثًه الزئبق الفائض من وقف تشغيل مرافق إنتاج 
الكلور والقلويات، الزئبق املسرتّد من نفايات حتتوي على الزئبق أو مركباته، أو نفايات ملوَّثة بالزئبق 

أو مركباته، أو خمزونات فائضة من الزئبق أو مركباته مصنفة على أ�ا نفايات)؛ 

  ؛باء: النفايات احملتوية على الزئبق أو مركباته

(: نفايات املنتجات املضاف إليها الزئبق1باء-
3F

 ، مبا يف ذلك اليت تطِلق بسهولٍة الزئبَق يف البيئة)4
عند تكسُّرها (مثًه مقاييس درجة احلرارة الزئبقية، املصابيح الفلوريّة)؛ 

 (مثًه 1الفئة باء-الواردة يف نفايات تلك ال: نفايات املنتجات املضاف إليها الزئبق غري 2باء-
البطاريات)؛ 

معاجلة نفايات الزئبق املدرجة اليت تُنتَج عن أو مكونات الزئبق و: النفايات احملتوية على الزئبق 3باء-
  أو جيم: 2، وباء- 1بصفة ألف، باء -

__________ 
 (د) من اتفاقية ميناماتا بشأن 2) (انظر املادة Hg(0), CAS No. 7439-97-6“ يعين عنصر الزئبق األوَّيل (”الزئبق  )1(

  “).الزئبق (يشار إليها فيما بعد باسم اتفاقية ميناماتا
“ يعين أي مادة تتكوَّن من ذرات الزئبق ومن ذرة أو أكثر من عناصر كيميائية أخرى ال ميكن فصلها   ”مركبات الزئبق)2(

 (هـ) من اتفاقية ميناماتا). 2إىل مركبات خمتلفة إالّ من خهل تفاعهت كيميائية (انظر املادة 
 من اتفاقية ميناماتا، فقط تلك النفايات املكوَّنة من الزئبق أو مركبات الزئبق أو احملتوية 11 من املادة 2 مبوجب الفقرة )3(

على الزئبق ومركبات الزئبق أو امللوثة بالزئبق أو مبركبات الزئبق بكمية تزيد عن املستويات احلدية ذات الصلة اليت حيددها مؤمتر 
األطراف يف االتفاقية هي اليت تُعرَّف كنفايات للزئبق. وهذا التعريف ويستنثى من هذا التعريف الغطاء الصخري أو الرتايب 

الذي يغطي املعدن اخلام أو نفايات الصخور أو النفايات اخلام، ويستىن من ذلك بالتعدين األوَّيل للزئبق، إالّ إذا كانت حتتوي 
 على زئبق أو مركبات زئبق تزيد كميتها عن املستويات احلادية اليت حيددها مؤمتر األطراف.

“ يعين املنتج أو مكون املنتج الذي حيتوي على الزئبق أو مركب زئبق أضيف عمداً (انظر   ”املنتج املضاف إليه الزئبق)4(
  (و) من اتفاقية ميناماتا). 2املادة 
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جيم: النفايات امللّوثة بالزئبق أو مركباته (مثًه املخّلفات املولَّدة من عمليات التعدين، أو العمليات 
الصناعية، أو عمليات معاجلة النفايات). 

 - ترّكز هذه املبادئ التوجيهية على نفايات الزئبق املصنَّفة على أ�ا نفايات خطرة. 3

(باء - لمحة عن الزئبق
4F

5( 
 - ُيستعمل الزئبق، أو باألحرى ظل ُيستعمل على نطاق واسع يف منتجات منها أجهزة القياس 4

(البارومرتات ومقاييس الرطوبة واملانومرتات ومقاييس احلرارة ومقاييس ضغط الدم)، واملفاتيح الكهربائية 
واملـُرحِّهت، واملصابيح الفلورية، والبطاريات، ومستحضرات التجميل، ومبيدات اآلفات، واملبيدات احليوية، 

ومواد التعقيم املوضعية، ومهغم األسنان، ويف عمليات صناعية مثل إنتاج الكلور والقلويات، واألسيتالدهيد، 
، وميثيهت أو إيثيهت الصوديوم أو البوتاسيوم، والبويل يوريثان، وتصنيع (VCM) املـَْوحود ا الفاينلوكلوريد 

 املنتجات املضاف إليها الزئبق.

 مثل تكرير النفط والغاز وقد يكون الزئبق أيضاً منتجاً ثانوياً من عمليات تنقية أو إنتاج املواد اخلام - 5
  )5F6(،وإنتاج املعادن غري احلديدية. ومن املسلَّم به أن الزئبق يُعد من امللوثات اخلطرة على الصعيد العاملي

وميكن أن تكون انبعاثات وإطهقات الزئبق ناجتة عن األنشطة البشرية (أي بشرية املنشأ)، لكن ميكن أن 
تنتج أيضاً من مصادر طبيعية مثل ثوران الرباكني وحرائق الغابات. وحاملا ينبعث الزئبق أو يُطلق يف البيئة، 

 األجسام املائيةفإنه حيافظ على بقائه يف الغهف اجلوي (مثًه خبار الزئبق)، والرتبة (مثًه الزئبق األيوين)، و
طلق أو املنبعث ). ويصل بعض الزئبق +CH3Hg)أو  +MeHg(ميثيل الزئبق (

ُ
يف البيئة يف النهاية إىل السلسلة امل

الغذائية ويعود ذلك بشكل أساسي إىل التضخُّم البيولوجي للزئبق املتاح بيولوجياً . 

__________ 
صحة اإلنسان،  من املعلومات عن الزئبق وخواصه الكيميائية، ومصادره، وسلوكه يف البيئة، وخماطره على   يتوفر املزيد)5(

 ) أدناهالببليوغرافيا من عدة مصادر (انظر والتلوث الذي حيدثه،
 ,Japan Public Health Association 2001, Steffen 2007, WHO 2003, Spiegel 2006 اخلواص الكيميائية: بشـأن •

ILO 2000 and 2001, Oliveira 1998, Tajima 1970؛ 
 ؛UNEP 2008a, and the Zero Mercury Working Group 2009 مصادر االنبعاثات البشرية املنشأ: بشأن •
 ؛Japan Public Health Association 2001, and Wood, 1974 السلوك يف البيئة: بشـأن •
 Ozonoff 2006, Sanbom 2006, Sakamoto 2005, WHO 1990, Kanai: صحة اإلنسان املخاطر على بشـأن •

2003, Kerper 1992, Mottet 1985; Sakamoto 2004, Oikawa 1983, Richardson 2003, Richardson and 

Allan 1996, Gay 1979, Boom 2003, Hylander 2005, Bull 2006, WHO 1972, 1990, 1991, 2003 and 

2008; Japan Public Health Association 2001, Canadian Centre for Occupational Health and Safety 

1998, Asano 2000; and UNEP 2008. 
 ,Ministry of the Environment, Japan 1997 and 2002, Amin-Zaki 1978, Bakir 1973 التلّوث بالزئبق: بشأن •

Damluji 1972, UNEP 2002, Lambrecht 1989, Department of Environmental Affairs and Tourism 1997 

and 2007, GroundWork 2005, The School of Natural Resources and Environment, University of 

Michigan 2000; and Butler, 1997 .
  تقر ديباجة اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق بأن الزئبق هو مادة كيميائية مثرية للقلق على الصعيد العاملي بسبب انتقاله )6(

البعيد املدى يف الغهف اجلوي، ومقاومته للتحلل يف البيئة مبجرد وصوله إليها نتيجة لألنشطة البشرية املنشأ، وقدرته على 
 الرتاكم بيولوجياً يف النظم اإليكولوجية وآثاره الشديدة الضرر بصحة اإلنسان والبيئة.
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 - ومن شأن املناولة غري اجليدة لنفايات الزئبق أو مجعها أو نقلها أو التخّلص منها على حنو غري سليم أن 6
تؤدي إىل حدوث انبعاثات وإطهقات من الزئبق، وكذلك احلال عند استخدام بعض تكنولوجيات التخّلص من 

النفايات. 

 - إن حادثة ميناماتا يف اليابان، حيث جرى تصريف مياه نفايات حتتوي على زئبق يف خليج ميناماتا 7
 يف مشروع)، وإغراق نفايات حتتوي على زئبق على حنو غري 2002(نقًه عن وزارة البيئة يف اليابان، 

)، وحادثة شركة ’’ثور كميكلز‘‘ يف جنوب Honda et al. 2006; NIMD 1999 (1998كمبوديا يف عام 
)، هي أمثلة قليلة على حاالت مل يُدار فيها التخّلص من النفايات احملتوية على أو 1989أفريقيا (المربخت 

امللّوثة بالزئبق أو مركباته بطريقة سليمة بيئياً . 

 - وترمي أحكام اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق (ويشار إليها فيما بعد بــــ ’’اتفاقية ميناماتا‘‘) إىل التقليل من 8
العرض والطلب على الزئبق. إن تعاظم االجتاه العاملي حنو التخّلص التدرجيي من املنتجات املضاف إليها الزئبق 

والعمليات الصناعية اليت ُيستعمل فيها الزئبق سوف يؤدي قريباً إىل توليد كميات فائضة من الزئبق إذا ظّلت 
إمدادات الزئبق على املستوى الراهن. وإضافًة إىل ذلك، فإن من املتوّقع أن تشهد السنوات املقبلة ازدياداً يف 

استعمال بعض املنتجات املضاف إليها الزئبق، مثل املصابيح الفلوريّة، اليت ُتستعمل لهستعاضة عن املصابيح 
 الكربون، وكذلك يف استعمال ة منخفضللُمضي ُقدماً حنو جمتمعاتاملتوّهجة، وذلك كجزء من اسرتاتيجية 

. ومن مث فإن ضمان اإلدارة السليمة  املضاف إليه الزئبق(LCD)تقنيات الضوء اخللفي يف العرض البلوري السائل 
بيئياً، خصوصاً لنفايات الزئبق، هو مسألة يف غاية األمهية ملعظم البلدان. 

 ثانياً - األحكام ذات الصلة باتفاقية بازل والروابط الدولية
 ألف - اتفاقية بازل

  - أحكام عامة1
 - تدف اتفاقية بازل إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة من اآلثار السيئة الناجتة عن توليد النفايات 9

اخلطرة والنفايات األخرى وإدارتا وعن عمليات نقلها عرب احلدود والتخّلص منها. 

 من اتفاقية بازل تعرِّف االتفاقيُة عمليَة التخّلص من النفايات بأ�ا ’’أّي 2 من املادة 4 - ويف الفقرة 10
عملية حمددة يف املرفق الرابع هلذه االتفاقية‘‘. ويتضمن املرفق الرابع فئتني من العمليات: عمليات تقود إىل 

إمكانية استعادة املوارد، وإعادة تدويرها، واستخهصها واستصهحها واستخدامها ثانية يف استخدامات 
). D)، وعمليات ال تؤدي إىل هذه اإلمكانية (العمليات Rمباشرة أو بديلة (العمليات 

 (’’التزامات عامة‘‘) اإلجراءات اليت تقتضي من األطراف اليت متارس 4 من املادة 1 - وتقّرر الفقرُة 11
حقها يف حظر استرياد النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى بغرض التخّلص منها أن تبلِّغ األطراف األخرى 

 (أ) على أن: ’’تبّلغ األطراف اليت متارس حقها يف حظر استرياد النفايات اخلطرة أو 1بقرارها. وتنص الفقرة 
 (ب) 1‘‘. وتنّص الفقرة 13النفايات األخرى بغرض التخّلص منها، األطراف األخرى بقرارها عمًه باملادة 

على أن: ’’حتظر األطراف تصدير النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى أو ال تسمح بتصديرها إىل األطراف 
اليت حظرت استرياد هذه النفايات، عندما ُختَطر بذلك عمًه بالفقرة الفرعية (أ)‘‘. 

 من االتفاقية األحكاَم الرئيسية اخلاصة 4 (ز) من املادة 2 (ه) و2 (أ) إىل 2 - وتُورد الفقراُت من 12
باإلدارة السليمة بيئياً، أْي خفض النفايات إىل أدىن حد ممكن، وخفض نقلها عرب احلدود إىل أدىن حد 
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 من وطأة آثارها الضارّة على صحة تدف إىل التخفيفممكن، وممارسة طرائق يف التخّلص من النفايات 
اإلنسان وعلى البيئة: 

 ’’يتخذ كل طرف التدابري املناسبة بغية: 

 (أ) ضمان خفض توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى داخله إىل احلد األدىن، مع مراعاة 
اجلوانب االجتماعية والتكنولوجية واالقتصادية؛ 

 (ب) ضمان إتاحة مرافق كافية للتخّلص، ألغراض اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات 
األخرى، تكون موجودة داخله قدر اإلمكان، أياً كان مكان التخّلص منها؛ 

 (ج) ضمان أن يّتخذ األشخاص املشرتكون يف إدارة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى داخله 
اخلطوات الضرورية ملنع التلوث من النفايات اخلطرة والنفايات األخرى الناجم عن تلك 

اإلدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على صحة اإلنسان والبيئة إىل أدىن حد فيما إذا حصل 
مثل ذلك التلوُّث؛ 

 (د) ضمان خفض حركة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب احلدود إىل احلد األدىن مبا يتفق 
مع اإلدارة السليمة بيئياً والفعالة هلذه النفايات، وأن جترى احلركة بطريقة توفر احلماية للصحة 

البشرية والبيئة من اآلثار الضارة اليت قد تنجم عن هذه احلركة؛ 

 (ه) عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى إىل دولة أو جمموعة دول تنتمي إىل 
منظمة تكامل اقتصادي و/أو سياسي تكون أطرافاً، وال سيما إىل البلدان النامية اليت 

حظرت مبوجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه إىل االعتقاد بأن 
النفايات قيد النظر لن ُتدار بطريقة سليمة بيئياً، طبقاً للمعايري اليت حتددها األطراف يف 

اجتماعها األول‘‘ 

 ’’ (و) منع استرياد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى إذا كان لديه سبب حيمله على االعتقاد بأن 
النفايات قيد النظر لن ُتدار بطريقة سليمة بيئياً ‘‘. 

  - األحكام ذات الصلة بالزئبق2
 من اتفاقية بازل (’’نطاق االتفاقية‘‘) أنواع النفايات املشمولة يف االتفاقية. وُتورد الفقرة 1 - حتّدد املادة 13

الفرعية (أ) طريقة إجرائية من خطوتني يف تقرير ما إذا كانت ’’النفاية‘‘ تُعترب ’’نفاية خطرة‘‘ تشملها االتفاقية: 
 األوىل، جيب أن تنتمي النفايات إىل إحدى الفئات املذكورة يف قائمة املرفق األول من االتفاقية (’’فئات اخلطوة

النفايات اليت يتعّني التحكُّم فيها‘‘)؛ واخلطوة الثانية، جيب أن تتمّيز النفاية بواحدة على األقل من اخلواص 
الواردة يف قائمة املرفق الثالث من االتفاقية (’’قائمة اخلواص اخلطرة‘‘). 

 - يُفرتض أن النفايات املذكورة يف املرفق األول تظهر فيها واحدة أو أكثر من واحدة من اخلصائص 14
 ’’املواد الساّمة (ذات اآلثار H6.1اخلطرة املذكورة يف قائمة املرفق الثالث. وقد تشمل هذه النفايات مواد البند 

’’املواد الساّمة للبيئة‘‘،  H12’’املواد الساّمة (ذات اآلثار املتأخرة أو املزمنة)‘‘، والبند  H11احلاّدة)‘‘، والبند 
ما مل يتبّني من خهل االختبارات الوطنية أ�ا ال تظهر فيها تلك اخلواص. وقد تكون االختبارات الوطنية 

مفيدة الستبانة وجود خاصّية خطرة معّينة من اخلواص الواردة يف قائمة املرفق الثالث وذلك إىل حني حتديد 
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،  الواردة املرفق الثالث اخلطرةاخلصائص بشأن بعض توجيهيةاخلاصّية اخلطرة حتديداً تاماً . وقد مت إعداد أوراق 
مبقتضى االتفاقية. 

متّيز خبواص خطرة مبقتضى ’’ - وتصف القائمة ألف الواردة يف املرفق الثامن من االتفاقية النفايات اليت 15
؛ مع أن ’’تسمية النفايات يف املرفق الثامن ال حتول دون ‘‘ من هذه االتفاقية1 (أ) من املادة 1الفقرة 

 اخلطرة) إلثبات أن نفايًة ما ليست خطرة‘‘ (الفقرة (ب) من املرفق األول). اخلواصاستخدام املرفق الثالث (
(أ) من املادة  1 لن تكون نفايات ’’مشمولة بالفقرة’’ من املرفق التاسع النفايات اليت)B(وتعّدد القائمة باء 

 جيعلها نفايات تتبّدى  الذيقدرالمواد املرفق األول بمادة من  من هذه االتفاقية، وذلك ما مل حتتو على 1
فيها خاصّية من خواص املرفق الثالث‘‘. 

تشملها الفقرة (أ) ولكنها   فإن’’النفايات اليت ال1 (ب) من املادة 1 تنص عليه الفقرة وحسبما - 16
تُعّرف أو تُعترب، مبوجب التشريع احمللي لطرف التصدير أو االسترياد أو العبور، بأ�ا نفايات خِطرة‘‘ ختضع 

.  بازلأيضاً التفاقية

 نفايات الزئبق املدرجة يف املرفقني األول والثامن من اتفاقية بازل. 1 - وترد يف اجلدول -17

(التوكيد مضاف)  : نفايات الزئبق املدرجة يف املرفقني األول والثامن باتفاقية بازل1الجدول 
 تحتوي على إشارة مباشرة إلى الزئبقمداخل 

Y29 :النفايات اليت من مكّوناتا 
 الزئبق؛ مرّكبات الزئبق

A1010  من أي من املواد التالية: ُأشابات من املكّونة والنفايات املعدنيةالنفايات 
 ...

- الزئبق 
 ...

 .ولكن ما عدا النفايات املذكورة حتديداً يف القائمة باء
A1030  :النفايات اليت من مكّوناتا أو من ملّوثاتا أي من املواد التالية

 ...
 الزئبق؛ مرّكبات الزئبق- 
... 

A1180 التجميع الكهربائية واإللكرتونية أو اخلردة النفايات النامجة عن عمليات)
6F

احملتوية على عناصر من املراكم  )7
واملفاتيح ذات املوصهت الزئبقية، وزجاج األنابيب املركبة عن  والبطاريات األخرى املدرجة يف القائمة ألف،

وغريه من أنواع الزجاج املنشط ومكثفات املركبات الثنائية الفينيل املتعدد الكلورة، أو  طريق أشعة الكاثود
املتعدد  بالعناصر املدرجة يف املرفق األول (مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، واملركبات الثنائية الفينيل امللوثة

الثالث (الحظ القيد ذا  الكلور) بالقدر الذي جيعلها تكتسب أي خاصية من اخلصائص الواردة يف املرفق
( من القائمة باء)1110الصلة باء 

7F

8( 
  أخرى ذات صلة بالنفايات التي قد تكون محتوية على الزئبق أو ملّوثه بهمداخل
A1170 باستثناء املزائج من البطاريات الواردة يف القائمة باء فقط. نفايات البطاريات  نفايات البطاريات غري املصنفة

__________ 
  الكهربائية.الطاقة جتميعات اخلردة من توليد القيد يشمل هذا ال) 7( 

 .أكثر أو/كغم ملغم 50 تبلغ ترّكز بدرجة تكون) PCBs الكلور (املتعّددة الفينيل املرّكبات الثنائية) 8( 
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 جيعلها نفايات خطرة احملددة يف القائمة باء احملتوية على العناصر احملددة يف املرفق األول بالقدر الذي غري
A2030 باستثناء تلك النفايات احملددة يف القائمة باء نفايات العوامل احلفازة ولكن 
A2060  الرماد املتطاير من حمطات توليد الكهرباء العاملة حبرق الفحم، احملتوي على مواد ُمدرجة يف املرفق األول

 املدرج يف B2050بدرجات ترّكز كافية لظهور خواص واردة يف قائمة املرفق الثالث (ُيهحظ القيد ذو الصلة 
القائمة باء) 

A3170  النفايات الناشئة من إنتاج اهليدروكربونات املـُهلجنة الدهنية (مثل الكلوروميثان، ثنائي كلورو اإلثيان، كلوريد
 الفاينل، كلوريد الفينيليدين، كلوريد األليل، اإلبيكلور هيدرين)

A4010  النفايات املتخّلفة من إنتاج وحتضري واستعمال املنتجات الصيدالنية، ولكن ما عدا النفايات احملّددة يف
 القائمة باء

A4020 من نفايات، وهي النفايات الناجتة عن املمارسات الطبية واملمارسات يف  النفايات السريرية وما يتعلق با
 وطب األسنان، والطب البيطري أو ما شابه ذلك من ممارسات، والنفايات املولدة يف جمال التمريض،

 البحثية املستشفيات أو غريها من مرافق أثناء عمليات الكشف على املرضى أو عهجهم، أو املشاريع
A4030  ،النفايات الناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام املبيدات األحيائية واملستحضرات الصيدالنية اخلاصة بالنبات

مبا يف ذلك نفايات مبيدات اآلفات ومبيدات احلشائش غري املطابقة للمواصفات أو اليت انتهت صهحيتها 
 أو اليت ال تناسب االستخدام املقصود منها أصهً 

A4080  (ولكن ما عدا النفايات احملددة يف القائمة باء) النفايات ذات الطبيعة املتفّجرة
A4100  نفايات أجهزة التحكم يف التلوث الصناعي املستخدمة يف تنظيف الغازات املنبعثة من املصانع باستثناء

النفايات احملددة يف القائمة باء 
A4140 النفايات املكونة من أو احملتوية على مواد كيميائية غري حمددة أو قدمية)

8F

تناظر الفئات احملددة يف املرفق  )9
األول وتظهر اخلصائص اخلطرة احملددة يف املرفق الثالث 

A4160  الكربون املنّشط املستهَلك غري املدرج يف القائمة باء (ُيهحظ البندB2060 (ذو الصلة املدرج يف القائمة باء 

 باء - الروابط الدولية

 اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق - 1

، إىل محاية 2013تشرين األول/أكتوبر  10 - تدف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، اليت اعتمدت يف 18
اتفاقية لتحقيق هذه الغاية، تدف صحة اإلنسان والبيئة من االنبعاثات البشرية املنشأ للزئبق ومركباته. و

 إىل:ميناماتا 

 (أ) خفض إمدادات الزئبق ومراقبة االجتار الدويل يف الزئبق؛ 

 (ب) خفض الطلب على الزئبق يف املنتجات والعمليات الصناعية وتعدين الذهب احلريف والضيق 
النطاق؛ 

 (ج) خفض انبعاثات الزئبق وإطهقاته إىل اهلواء واألراضي واملياه؛ 

 (د) التأكد من التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق؛ 

وإصهح املواقع امللّوثة؛ كفالة اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق  (ه) 

__________ 
 ’’قدمية‘‘ تعين أ�ا مواد كيميائية مل ُتستخدم خهل الفرتة املوصى با من جانب اجلهة املصنعة.) 9( 
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؛ مبا يف ذلك عن طريق الرتتيبات القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا تعزيز بناء  (و) 
. املالية احملددة وغريها

ذات الصلة بالنفايات كما التالية األحكام توضح اتفاقية ميناماتا “ يف ”نفايات الزئبق( 11املادة  -19
يلي: 

 - تنطبق التعاريف ذات الصلة الواردة يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 1
والتخلص منها عرب احلدود، على النفايات اليت تشملها هذه االتفاقية بالنسبة لألطراف يف اتفاقية 

بازل. وتستخدم األطراف يف هذه االتفاقية اليت ليست أطرافاً يف اتفاقية بازل تلك التعاريف 
لهسرتشاد با فيما يتعلق بالنفايات اخلاضعة هلذه االتفاقية. 

 - حتقيقاً ألغراض هذه االتفاقية، تعين نفايات الزئبق املواد أو األشياء: 2
(أ) املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق؛ 

(ب) احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق؛ 
(ج) امللوثة بالزئبق أو مبركبات الزئبق. 

بكمية تزيد عن املستويات احلّدية ذات الصلة اليت حيدِّدها مؤمتر األطراف، بالتعاون مع اهليئات 
ذات الصلة يف اتفاقية بازل وبطريقة متسقة، واليت جيري التخلص منها أو املزمع التخلص منها أو 

املطلوب التخلص منها مبوجب أحكام القانون الوطين أو هذه االتفاقية. ويستثىن من هذا التعريف 
الغطاء الصخري أو الرتايب الذي يغطي املعدن اخلام أو نفايات الصخور أو نفايات اخلام، ويستثىن 
من ذلك بالتعدين األويل للزئبق، إال إذا كانت حتتوي على زئبق أو مركبات زئبق تزيد كميتها عن 

املستويات احلدية اليت حيددها مؤمتر األطراف. 

 - يتخذ كل طرف التدابري املهئمة للقيام مبا يلي خبصوص نفايات الزئبق: 3

(أ) إدارة هذه النفايات بطريقة سليمة بيئياً، على أن تؤخذ يف االعتبار املبادئ 
التوجيهية املوضوعة مبوجب اتفاقية بازل ووفقاً لهشرتاطات اليت يعتمدها مؤمتر األطراف يف 

. ويراعي مؤمتر األطراف، عند وضعه االشرتاطات، 27مرفق إضايف وفقاً ملا تنص عليه املادة 
أنظمة وبرامج إدارة النفايات السارية لدى األطراف؛ 

(ب) عدم استعادتا أو إعادة تدويرها أو استعادتا أو إعادة استخدامها مباشرًة 
إال من أجل استخدام مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية أو للتخلص السليم بيئياً 

 (أ)؛ 3منها عمًه بالفقرة 

(ج) بالنسبة لألطراف يف اتفاقية بازل، عدم نقلها عرب احلدود الدولية إال لغرض 
التخلص السليم بيئياً منها طبقاً ألحكام هذه املادة، وتلك االتفاقية. ويف الظروف اليت 

ال تنطبق فيها اتفاقية بازل على النقل عرب احلدود الدولية، يسمح الطرف بالنقل فقط بعد 
أن تؤَخذ يف االعتبار القواعد واملعايري والتوجيهات الدولية ذات الصلة. 

 - يسعى مؤمتر األطراف للتعاون عن كثب مع اهليئات ذات الصلة يف اتفاقية بازل على صعيد 4
 (أ)، وفقاً للمقتضى. 3استعراض واستكمال املبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقرة 
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 - ُتشجَّع األطراف على التعاون مع بعضها البعض ومع املنظمات احلكومية الدولية املختصة 5
والكيانات األخرى، وفقاً للمقتضى، لتنمية القدرات العاملية واإلقليمية والوطنية على اإلدارة السليمة 

بيئياً لنفايات الزئبق، واحلفاظ عليها. 

 أخرى يف اتفاقية ميناماتا ذات صلة بنفايات اً أحكام أدناه 27 إىل 21الفقرات التالية تبني  - و20
الزئبق. 

 من اتفاقية ميناماتا على ما يلي’’يتخذ كل طرف تدابري تكُفل، 3 (ب) من املادة 5 - وتنص الفقرة 21
إذا ما قرَّر الطرف توفر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات، التخلُّص من هذا 

، باستخدام 11 (أ) من املادة 3الزئبق وفقاً للمبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً املشار إليها يف الفقرة 
عمليات ال تؤّدي إىل استعادة أو إعادة تدوير أو استخهص أو االستخدام املباشر أو االستخدامات 

البديلة‘‘. 
 من اتفاقية ميناماتا بأن’’ال يسمح أي طرف، من خهل اختاذه تدابري 4 من املادة 1 - وتقضي الفقرة 22

مناسبة، بتصنيع أو استرياد أو تصدير املنتجات املضاف إليها الزئبق املـُدرجة يف اجلزء األول من املرفق ألف 
يف املرفق ألف أو كان لدى استبعاد بعد انقضاء موعد التخلص التدرجيي احملدَّد لتلك املنتجات، إالّ إذا ُحدِّد 

 وينص اجلزء األول من املرفق ألف على أن تصنيع أو استرياد أو ‘‘.6الطرف إعفاء مسّجل عمًه باملادة 
 4 من املادة 1، مع مراعاة الفقرة 2020تصدير املنتجات املضاف إليها الزئبق لن يسمح هلا حبلول سنة 
 أدناه. واستثنيت املنتجات التالية من املرفق 2(أي موعد التخلص التدرجيي). وترد تلك املنتجات يف اجلدول 

ألف: 

املنتجات األساسية للدفاع املدين ولهستخدامات العسكرية؛ ”(أ)  

 (ب) منتجات ألغراض البحث، ومعايرة أجهزة القياس، ولهستخدام كمعيار مرجعي؛ 

 (ج) القواطع واملرحِّهت، واملصابيح الفلورية ذات املهبط البارد، واملصابيح الفلورية ذات اإللكرتود 
اخلارجي للوحات العرض اإللكرتونية وأجهزة القياس، إذا مل يوجد بديل خاٍل من الزئبق مناسب لهستعاضة 

به؛ 

 (د) املنتجات املستعملة يف املمارسات التقليدية أو الدينية؛ 

 (هـ) أمصال اللقاحات اليت حتتوي على الثيومريسال كمادة حافظة.  

”املنتجات اليت ختضع  املنتجات املضاف إليها الزئبق الواردة يف اجلزء األول من املرفق األول (:2الجدول 
“) التفاقية ميناماتا  من املادة1للفقرة 

٪، 2<رّية املصنوعة من أكسيدي الزنك والفضة اليت حتتوي على الزئبق بنسبة ذالبطاريات، ما عدا البطاريات ال
٪ 2<والبطاريات الزرّية اهلوائية املصنوعة من الزنك واحملتوية على الزئبق بنسبة 

القواطع واملرحهت، ما عدا قناطر قياس السعة أو الفقد العالية الدقة والقواطع واملرحهت الهسلكية ذات الذبذبة 
 ملغ لكل قنطرة أو مفتاح أو 20العالية، وأجهزة املراقبة والتحكُّم، على أال يزيد ما حتتوي عليه من الزئبق عن 

مرحِّل 
 ملغ لكل 5 واط ويزيد ما حتتوي عليه من الزئبق عن 30 ≤مصابيح الفلورسنت الصغرية ألغراض اإلنارة العامة 
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مشعلة مصباح 
مصابيح الفلورسنت األفقية ألغراض اإلنارة العامة: 

 ملغ لكل مصباح 5 واط ويزيد ما حتتوي عليه من الزئبق عن 60 <(أ) مصابيح الفلورسنت الثهثية الشريط 
 ملغ لكل مصباح 10 واط وما حتتويه من الزئبق يزيد عن 40≤(ب) مصابيح فوسفور اهلالوفوسفات 

املصابيح اليت تعمل بالضغط املرتفع لبخار الزئبق وُتستعمل ألغراض اإلنارة الشاملة 
الزئبق يف مصابيح الفلورسنت ذات املهبط البارد للوحات العرض اإللكرتونية: 

 ملغ لكل مصباح 3,5 ملم) ويزيد ما حتتوي عليه من الزئبق عن 500≤(أ) القصرية (
 ملغ لكل مصباح 5 ملم) ويزيد ما حتتوي عليه من الزئبق عن 1 500≤ ملم و500 >(ب) املتوسطة الطول (

 ملغ لكل مصباح 13 ملم) ويزيد ما حتتوي عليه من الزئبق عن 1 500 >(ج) الطويلة (
مواد التجميل (ويزيد ما حتتوي عليه من الزئبق عن جزء واحد باملليون)، مبا يف ذلك الصابون والكرمي لتفتيح 
البشرة، ويستثىن منها مواد جتميل منطقة العني حيث يستخدم الزئبق كمادة حافظة وال يوجد هلا بديل فّعال 

 )1(ومأمون
مبيدات اآلفات، واملبيدات األحيائية، ومواد تطهري اجلروح 

أجهزة القياس غري اإللكرتونية التالية، ما عدا أجهزة القياس غري اإللكرتونية املركَّبة يف املعدات الكبرية أو 
املستخدمة يف القياس العايل الدقة واليت ال يوجد هلا بديل خال من الزئبق: 

(أ) البارومرتات؛ 
 (ب) أجهزة قياس الرطوبة؛

(ج) مقاييس الضغط؛ 
(د) مقاييس احلرارة؛ 

(هـ) مقاييس ضغط الدم. 
 من اتفاقية ميناماتا على ما يلي’’يتخذ كل طرف تدابري بشأن 4 من املادة 3 - وتنص الفقرة 23

املنتجات املضاف إليها الزئبق، املـُدرَجة يف اجلزء الثاين من املرفق ألف وفقاً لألحكام املبيَّنة يف ذلك اجلزء‘‘. 
كما ينص اجلزء الثاين من املرفق ألف على’’تراعي التدابري اليت يتخذها الطرف للتخلص التدرجيي من 

استعمال مهغم األسنان الظروف الداخلية للطرف املعين والتوجيهات الدولية ذات الصلة، وتشمل تدبريين 
 من التدابري املدرجة يف القائمة. “اثنني أو أكثر

’’ال يسمح أي طرف باستخدام الزئبق أو على أنه من اتفاقية ميناماتا 5 من املادة 2الفقرة تنص  - و24
 بعد موعد التخلص التدرجيي احملدد مرّكبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف اجلزء األول من املرفق باء

يف ذلك املرفق فيما يتعلق بكل عملية على حدة، ما عدا عندما يكون لدى الطرف إعفاء مسجِّل عمًه 
 حيث يعترب الزئبق أو إنتاج الكلور والقلويات واألسيتالدهيداجلزء األول من املرفق باء  ويُدرج .‘‘6باملادة 

 على ما يلي’’يتخذ كل طرف 5 من املادة 3 الفقرة تنص ،. إضافًة إىل ذلكمركبات الزئبق كمواد حافزة
وفقاً تدابري لتقييد استخدام الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف العمليات املدرجة يف اجلزء الثاين من املرفق باء‘‘ 

إنتاج مونومر كلوريد الفاينل، وميثهت أو إيثيهت لألحكام املبيَّنة به. ويُدرج اجلزء الثاين من املرفق باء 
وقد تسفر التدابري الصوديوم أو البوتاسيوم، وإنتاج البويل يوريثان باستخدام مواد حفازة حتتوي على الزئبق. 

الرامية إىل خفض أو مراقبة انبعاثات الزئبق وإطهقاته من عمليات تصنيع أو إنتاج اليت يستخدم فيها الزئبق 
أو مركباته عن احتباس أو توليد الفضهت واملواد امللوثة بالزئبق أو مكونات الزئبق اليت ينبغي إدارتا بشكل 

 مناسب باعتبارها نفايات.
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 من اتفاقية ميناماتا بأن’’يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة 8 من املادة 3 - وتقضي الفقرة 25
تعين مصدراً يندرج يف تدابري لضبط االنبعاثات‘‘. واملصادر ذات الصلة املذكورة يف املرفق دال من االتفاقية 

املصادر ذات الصلة املدرجة يف املرفق دال تشمل إطار فئة من الفئات املدرجة يف املرفق دال باالتفاقية. و
ترميد النفايات، وحمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم احلجري، واملراجل الصناعية اليت تعمل مرافق 

بالفحم احلجري، وعمليات الصهر والشوي املستخدمة يف إنتاج املعادن غري احلديدية، ومرافق إنتاج خبث 
 على ما يلي’’فيما يتعلق باملصادر اجلديدة لكل طرف، يشرتط 8 من املادة 4اإلمسنت. وتنص الفقرة 

الطرف استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لضبط االنبعاثات وختفيضها، وحيثما 
أمكن، يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، حبيث ال يتجاوز مخسة أعوام من تاريخ دخول االتفاقية حيز 

 على ما يلي’’يدرج كل طرف، فيما يتعلق 8 من املادة 5النفاذ بالنسبة لذلك الطرف‘‘. وتنص الفقرة 
مبصادره القائمة، يف أي خطة وطنية تدبرياً أو أكثر من التدابري التالية وأن ينفِّذ ما يلي، مراعياً يف ذلك ظروفه 

الوطنية واجلدوى االقتصادية والتقنية للتدابري ومهءمة تكاليفها، وذلك يف أقرب وقت ممكن من الناحية 
العملية، ولكن يف موعد أقصاه عشرة أعوام بعد تاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة له: 
(أ) هدف كّمي لضبط، وحيثما أمكن، خلفض االنبعاثات من املصادر ذات الصلة؛ 

يّة لهنبعاثات بغية ضبط، وحيثما أمكن، خفض االنبعاثات من املصادر ذات  (ب) الِقَيم احلدِّ
الصلة؛ 

(ج) استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من املصادر 
ذات الصلة؛ 

(د) اسرتاتيجية لضبط امللّوثات املتعددة ميكن أن توفر منافع مشرتكة لضبط انبعاثات الزئبق؛ 
(هـ) تدابري بديلة خلفض االنبعاثات من املصادر ذات الصلة‘‘. 

واملمارسات املتعلقة بالتحكم يف انبعاثات الزئبق، إىل توليد نفايات صلبة ملوثة التدابري هذه رمبا تؤدي و
بالزئبق أو مركباته. 

 من اتفاقية ميناماتا على ما يلي’’يسعى كل طرف إىل وضع اسرتاتيجيات 12تنص املادة أخرياً،  - و26
مناسبة لتحديد وتقييم املواقع امللوَّثة بالزئبق أو مرّكبات الزئبق‘‘ وعلى أن ’’يعتمد مؤمتر األطراف توجيهات 

بشأن إدارة املواقع امللّوثة‘‘. ومن املرجح أن تؤدي أنشطة إصهح املواقع إىل توليد نفايات الزئبق. 

 - شراكة الزئبق العالمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 2

 ثالثاً، إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة 25/5البيئة يف مقرره برنامج طلب جملس إدارة  - 27
املصلحة ، حسب االقتضاء، مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وأصحاب يعمد، بالتنسيقللبيئة أن 

، كجزء من العمل الدويل بشأن الزئبق. وتوجد للعمل الدويل  العمل احلايل وتعزيزه يف عدة جماالتملواصلة
( لدى .“مثانية جماالت حمددة للعمل أو” جماالت للشراكة

9F

شراكة إدارة ومن جماالت الشراكة هذه جمال  )10
 مع وزارة البيئة اليابانية كتجربة رائدة. ومن بني هذه األشياء، 2008اليت أُطلقت يف سنة  ،نفايات الزئبق

__________ 
: املعلومات من مزيد على لهطهع)10(

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/GlobalMercuryPartnership/tabid/1253/langauge/en-US/Default.aspx 
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وصنَّف املشاريع اليت تقودها البلدان حسب مسار النفاية وأنشأ قائمة بأمساء اخلرباء شراكة الجمال حدد 
 املعنيني بنفايات الزئبق.

  - اتفاقية روتردام3

 يتضّمن املرفُق الثالث من اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراءات املوافقة املسّبقة عن علم على مواد  -28
كيميائية ومبيدات آفات معّينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، يف قائمته،’’مرّكبات الزئبق، مبا فيها مرّكبات 

الزئبق غري العضوية ومرّكبات الزئبق األلكيلية ومرّكبات الزئبق األلكيلوكسيالكيلية واألروماتية‘‘. ويورد املرفُق 
اليت ُمنعت أو قـُيِّدت بشدة ألسباب صحية أو بيئية يف منطقتني على األقل الثالث قائمة املواد الكيميائية 

 وهي ختضع إلجراء املوافقة املسبقة عن علم.

  - بروتوكول الفلزات الثقيلة4
 بشأن تلّوث 1979اتفاقية عام  إىل 1998الفلزيات الثقيلة لسنة  - اهلدف املنشود من بروتوكول 29

، هو التحّكم يف انبعاثات الفلزات الثقيلة يف 2012 اليت ُعدلت يف عام احلدود،اهلواء البعيد املدى عرب 
الغهف اجلوي، مبا يف ذلك انبعاثات الزئبق، اليت هي عرضة لهنتقال البعيد املدى عرب احلدود يف الغهف 

الربوتوكول طراف أاجلوي، واملرّجح أن يكون هلا آثار خطرية الشأن على صحة اإلنسان والبيئة. وُتطاَلب 
 (أو أي عام 1990على خفض انبعاثات الفلزّات الثقيلة املستهَدفة إىل ما دون مستوياتا يف عام بالعمل 

)، وذلك بتطبيق أفضل التقنيات املتاحة بشأن املصادر الثابتة، وفرض قيم 1995 و1985بديل بني عامي 
حدية لهنبعاثات خبصوص بعض املصادر الثابتة املعيّنة. وُتطاَلب األطراف أيضاً بإعداد وحفظ قوائم جرد 

بشأن خمزونات الفلزات الثقيلة املشمولة. ويذكر املرفق السابع من الربوتوكول حتديداً يف عداد قائمته املكونات 
الكهربائية احملتوية على الزئبق، وأجهزة القياس واملصابيح الفلورية، ومهغم األسنان، ومبيدات اآلفات، 

والدهانات، والبطاريات لكي ُتطّبق عليها التدابري املوصى با بشأن إدارة املنتجات، واليت تشمل االستبدال، 
والتقليل إىل أدىن حد ممكن، ووضع البطاقات التعريفية، واحلوافز االقتصادية، واالتفاقات الطوعية، وبرامج 

اجلمع أو إعادة التدوير أو التخلص. 

  - النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية5
من إعهن وزاري (إعهن ديب) بشأن - يتضمن النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 30

واسرتاتيجية جامعة للسياسات، وخطة عمل عاملية. ويُعىن بالزئبق حتديداً اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية)، 
:’’الزئبق واملواد الكيميائية األخرى املثرية ، كما يلي14يف خطة العمل العاملية يف إطار جمال العمل رقم 

لهنشغال العاملي؛ واملواد الكيميائية اليت تُنتَج أو ُتستخَدم بكميات كبرية؛ واملواد الكيميائية ذات 
االستخدامات الواسعة االنتشار؛ واملواد الكيميائية األخرى حمّل االهتمام على الصعيد الوطين‘‘، مع ذكر 

أنشطة حمّددة من أجل العناية بالتقليل من املخاطر، واحلاجة إىل املزيد من العمل، ومراجعة املعلومات 
العلمية. وقد ُوضع برنامج لإلسراع يف بدء تنفيذ أهداف النهج االسرتاتيجي من أجل دعم املرحلة األّولية اليت 
متّكن من بناء القدرات واألنشطة التنفيذية يف البلدان النامية والبلدان األقل منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية 

 نُفذت سبعة 2014). وحبلول شباط/فرباير UNEP, 2006aوالبلدان اليت متر اقتصاداتا مبرحلة انتقال (
مشاريع يف إطار برنامج البداية السريعة. ومشل ذلك مكونات تتعلق بالزئبق منها محلة التقليل إىل أدىن حد 

 ونُفذت يف إطار ممكن من استخدام الزئبق ووضع قوائم مبنتجات الزئبق وإطهقات الزئبق ومواقع التعدين
 .)UNEP, 2014a(برنامج البداية السريعة 
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 ثالثاً - توجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً 
 ألف - اعتبارات عامة

 - مفهوم اإلدارة السليمة بيئياً هو مفهوم سياسيايت واسع املدلول جيري استيعابه وتنفيذه بطرق متعددة 31
من جانب البلدان وأصحاب املصلحة واملنظمات. وتقدم األحكام ووثائق التوجيه املتعلقة باإلدارة السليمة 

بيئياً للنفايات اخلطرة واليت تنطبق على نفايات الزئبق املضمنة يف عناصر األداء الرئيسية يف اتفاقية بازل 
اإلدارة السليمة وهذه ستساعد أصحاب املصلحة على تنفيذ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

. ، مبا يف ذلك نفايات الزئبقبيئياً للنفايات اخلطرة

  - اتفاقية بازل1
النفايات  ، اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة أو2 من مادتا 8 - تعّرف اتفاقيُة بازل يف الفقرة 32

األخرى بأ�ا اختاذ مجيع اخلطوات العملية لضمان إدارة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى بطريقة حتمي 
صحة اإلنسان والبيئة من اآلثار الضارة اليت قد تنتج عن هذه النفايات. 

، بأن يّتخذ كل طرف التدابري املناسبة بغية ’’ضمان 4 (ب) من املادة 2 - تقضي االتفاقية يف الفقرة 33
إتاحة مرافق كافية للتخّلص، ألغراض اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى، تكون موجودة 

 (ج)، 2داخله قدر اإلمكان، أياً كان مكان التخّلص منها‘‘ يف حني تطّلب مـن كل طرف، يف الفقرة 
’’ضمان أن يتخذ األشخاص املشرتكون يف إدارة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى داخله اخلطوات 

الضرورية ملنع التلّوث من النفايات اخلطرة والنفايات األخرى الناجم عن تلك اإلدارة، وخفض آثار ذلك 
 التلّوث على صحة اإلنسان والبيئة إىل أدىن حد ممكن فيما إذا حصل مثل ذلك التلّوث‘‘.

، بأنه يتعني’’على كل طرف أن يشرتط إدارة النفايات 4 من املادة 8 - وتقضي االتفاقية، يف الفقرة 34
اخلطرة أو النفايات األخرى اليت سُتصدَّر، بطريقة سليمة بيئياً يف دولة االسترياد أو أي مكان آخر. وتقّرر 

األطراف يف اجتماعها األول املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلاضعة هلذه 
االتفاقية‘‘. والقصد من هذه املبادئ التوجيهية أن تقّدم تعريفاً أكثر دقة لإلدارة السليمة بيئياً يف سياق 

نفايات الزئبق، مبا يف ذلك طرق املعاجلة والتخلص املهئمة ملسارات النفايات املشار إليها. 

 إطاراً لإلدارة 2013واعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل، يف اجتماعه احلادي عشر يف سنة  - 35
السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى. ويضع اإلطار تفامهاً مشرتكاً ملا تشتمل عليه اإلدارة السليمة 

بيئياً وحيدِّد أيضاً أدوات واسرتاتيجيات لدعم وتعزيز تنفيذ اإلدارة السليمة بيئياً، والقصد منه أن يكون دليًه 
عملياً للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين املشاركني يف إدارة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى ويشكِّل 

أمشل التوجيهات اخلاصة باإلدارة السليمة بيئياً اليت صدرت حىت اآلن، مبا يكمِّل خمتلف املبادئ التوجيهية 
التقنية املعتمدة مبوجب اتفاقية بازل.  

يشار إليها يف الفرع (ألحكام متعددة  تشكل اإلدارة السليمة بيئياً موضوعاً ، - يف إطار اتفاقية بازل36 
: يف اإلعهنني التاليني أعهه) و1الثاين ألف -

 الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف 1999(أ) إعهن اإلدارة السليمة بيئياً لعام 
اجتماعه اخلامس، ويدعو األطراف إىل حتسني وتعزيز جهودها وتعاو�ا لتحقيق اإلدارة السليمة 

بيئياً، مبا يف ذلك من خهل منع توليد النفايات اخلطرة، والنفايات األخرى اخلاضعة التفاقية بازل، 
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والتقليل منها إىل أدىن حد ممكن وإعادة تدويرها واستعادتا والتخّلص منها، وذلك مع احلرص على 
مراعاة دواعي القلق االجتماعية والتكنولوجية واالقتصادية، وكذلك من خهل مواصلة خفض 

مستوى النقل العابر للحدود للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى اخلاضعة ألحكام اتفاقية بازل. 

 بشأن منع توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل 2011(ب) إعهن كارتاخينا لعام 
منها إىل أدىن حد ممكن واستعادتا الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف اجتماعه 

العاشر. ويؤكد هذا اإلعهن أن اتفاقية بازل هي الصك القانوين العاملي األساسي لتوجيه اإلدارة 
السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها. 

توصيات خاصة مبعايري اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة بشأن املعدات احلاسوبية وضعت  - وقد 37
. وذلك يف إطار الشراكة من أجل العمل بشأن املعدات احلاسوبية، وهي الشراكة التابعة التفاقية بازل

  - منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي2
 - أقرَّت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي توصية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات تضم 38

بنوداً عّدة ومن بينها عناصر أداء رئيسية للمبادئ التوجيهية اخلاصة باإلدارة السليمة بيئياً واملطّبقة على مرافق 
استعادة النفايات، مبا يف ذلك عناصر األداء اليت تسبق التجميع والنقل واملعاجلة والتخزين؛ وكذلك عناصر 

. )OECD 2004(األداء اليت تستتبع التخزين والنقل واملعاجلة والتخلص من املخّلفات ذات الصلة 

 والتنمية  - وميكن احلصول على املزيد من املعلومات يف الدليل التوجيهي لتنفيذ توصيات منظمة التعاون39
. )OECD 2007(يف امليدان االقتصادي بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات 

 الزئبقصالحية  - إدارة دورة 3
الزئبق منظوراً هاماً خبصوص اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق. صهحية  - يقّدم مفهوم إدارة دورة 40

وتوّفر إدارة دورة الزئبق إطاراً لتحليل وإدارة أداء السلع واخلدمات من حيث القابلية لهستدامة حبسب 
االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وقد أخذت أوساط األعمال العاملية باستخدام هذا املفهوم من 
أجل خفض الكربون يف منتجاتا، على سبيل املثال، والبصمة الكربونية يف املواد واملياه، ومن أجل حتسني 

. )UNEP and SETAC, 2009(األداء االجتماعي واالقتصادي، وذلك لضمان سلسلة قيمة أكثر استدامة 
األداء خهل املراحل التالية: إنتاج املنتجات بتقييم وعندما يطّبق مفهوم إدارة الدورة على الزئبق، ينبغي العناية 

املضاف إليها الزئبق، أو إنتاج غري ذلك من املنتجات باستخدام الزئبق؛ وأغراض استعمال املنتجات؛ ومجع 
النفايات ونقلها؛ والتخّلص من النفايات. 

الزئبق يف استخدام يف العمل على خفض نسبة األولوية  إيهء من املهم دورة الزئبق، - ويف سياق إدارة 41
 النفاياتاملنتجات والعمليات الصناعية الرامية إىل خفض حمتوى الزئبق يف النفايات املراد التخّلص منها ويف 

العمليات الصناعية. وعند استعمال املنتجات املضاف إليها الزئبق، ينبغي توّخي هذه املنتجات واملولَّدة من 
من أجل استعادة معاجلة نفايات الزئبق العناية اخلاصة يف عدم إطهق الزئبق أو انبعاثاته يف البيئة. ومن مث ينبغي 

الزئبق منها أو التقليل منه إىل أدىن حد ممكن على حنو سليم بيئياً . مث ينبغي التخّلص من الزئبق املسرتد بعد 
إجراء عملييت التثبيت/التصليد يف موقٍع للتخزين الدائم أو يف موقع لدفن النفايات والقمامة منشأ بتصميم 

كُمدَخل للمنتجات اليت ال توجد أو املستعاد استخدام الزئبق والبديل لذلك  .هندسي خاص هلذا الغرض
ال تتوافر هلا بدائل خالية من الزئبق، أو يف األحوال اليت قد تستغرق فيها االستعاضة عن املنتجات املضاف إليها 
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على خفض إنتاج زئبق جديد من التعدين األويل. تساعد أن إعادة االستخدام الزئبق وقتاً طويًه؛ ومن شأن 
وميكن ختزين نفايات الزئبق إىل حني مواصلة معاجلتها أو التخلص منها أو إىل حني أن يصبح تصديرها إىل 

).  أدناه1بلدان أخرى للتخّلص منها ممكناً (انظر الشكل- 

املفهوم األساسي إلدارة الزئبق : 1الشكل 

 إطهق الزئبق يف البيئة إىل أدىن حد ممكن يف كل مرحلة‘‘منع وتقليل ’’
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل مصادر النفايات واجلمع والنقل والتخزين والتخّلص (مثًه، االستعادة   إدارة النفاياتتشمل - و42
والتصليد والتثبيت والتخزين الدائم والتخلص يف مدافن قمامة مصممة خصيصاً ). وعندما ختطط حكومة ما 
جلمع نفايات الزئبق فه بّد هلا أيضاً من أن ختطط للخطوة الهحقة يف إدارة النفايات، كالتخزين والتخّلص. 

 باء - اإلطار التشريعي والتنظيمي

أ�ا  - ينبغي لألطراف يف اتفاقية بازل أن تدرس الضوابط واملعايري واإلجراءات الوطنية لكي تضمن 43
، وإذا كانت هي أيضاً أطرافاً يف اتفاقية ميناماتا ينبغي أن تواصل حبث االتفاقيةمتفقة مع التزاماتا مبوجب 

هذه الضوابط واملعايري واإلجراءات لضمان أن تكون على اتفاق مع التزاماتا املتصلة بالنفايات مبوجب 
 االتفاقية.

 - وينبغي للتشريعات التنفيذية أن متنح احلكومات الصهحية لكي تسّن قواعد ولوائح تنظيمية حمددة، 44
ولكي تقوم بالتفتيش وإنفاذ القوانني وإقرار عقوبات على االنتهاكات. كما ينبغي هلذه التشريعات اخلاصة 

بالنفايات اخلطرة، أن تعّرف أيضاً النفايات اخلطرة وفقاً التفاقية بازل. وجيب أن ُتدرج نفايات الزئبق يف 

 

 



UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1 

20 

التعريف. وميكن أن تعّرف التشريعاُت اإلدارَة السليمة بيئياً، وأن تتطّلب التقّيد مببادئ اإلدارة السليمة بيئياً، 
اليت تضمن قبول البلدان بأحكام اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق. وتُبحث أدناه املكّونات واملعامل احملّددة 

(إلطار عمل تنظيمي من شأنه أن يفي مبتطلبات اتفاقية بازل واالتفاقات الدولية األخرى.
10F

11( 

  - تسجيل الجهات المولِّدة النفايات1
يشتمل أحد الُنهج الرامية إىل تيسري اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق على اتباع الهئحة يف إنشاء  - 45

سجهت باجلهات املوِّلدة هلذا النوع من النفايات. وينبغي أن تشمل هذه السجهت مولدات ضخمة 
واملؤسسات الصناعية (مثًه مصانع إنتاج الكلور لنفايات الزئبق مثل مولدات حمطات توليد الكهرباء 

اليت تستخدم املواد املوحود  والقلويات اليت تستخدم تكنولوجيا خلية الزئبق، ومرافق إنتاج كلوريد الفاينل
احلّفازة الزئبقية أو عمليات الصهر)، واملستشفيات، والعيادات الطبية، وعيادات طب األسنان، ومعاهد 
البحوث، وجامعي النفايات، إخل. ومن شأن وجود سجل لتسجيل موّلدات النفايات أن يتيح اإلمكانية 
، لتوضيح املصادر األصلية للنفايات وأنواعها وأحجامها أو كمية املنتجات املضاف إليها الزئبق املستعملة

. واليت يستخدمها خمتلف مولدات النفايات

وميكن للوائح اخلاصة بسجهت مولدات نفايات الزئبق أن تتطلب أن تقدِّم مولدات النفايات  - 46
معلومات عن امسها والعنوان واسم الشخص املسؤول ونوع عملها، وكميات وأنواع نفايات الزئبق املولدة، 

ومقدار ومعلومات عن مشاريع اجلمع هلذه النفايات وكيفية معاملة هذه النفايات مع جامعيها والتخلص منها. 
النفايات املولَّدة، وصنف النفاية، وخمطط مجع النفايات، وكيفية تسليم هذه النفايات أخرياً إىل جامعي النفايات 

 املوِّلدة للنفايات أن حتدِّث هذه املعلومات وحتيلها بانتظام إىل اجلهة للجهاتأو كيفية التخّلص منها. وينبغي 
واستناداً إىل مقادير أنواع النفايات املتحصل عليها من املعنية يف القطاع العام (احلكومة املركزية أو احمللية). 

 .برامج جلرد خمزونات النفاياتخهل السجهت، ميكن لألطراف أيضاً إعداد 

إىل حني أن يتم تسليم إىل البيئة الزئبق وإطهقات انبعاثات التزام مبنع  - على اجلهات املولدة للنفايات 47
إىل النفايات إىل القائمني جبمعها أو أن يتم تسليمها إىل مرفق للتخّلص منها. وينبغي أن متتثل بصرامة 

ملزمة باستصهح أو تعويض مسؤولة  وأن تكون بشأن إدارة نفايات الزئبق،القانونية الوطنية واحمللية املتطلبات 
 وما قد حيدث عند معاجلة هذه النفايات للدرجة املطلوبة من التشريعات ما قد يقع من ضرر بيئي أو صحي

. واجبة التطبيق

  - خفض الزئبق في المنتجات والعمليات الصناعية والتخّلص منه تدريجياً 2
استخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات الصناعية والتخّلص منه تدرجيياً يُعّد من أكثر  - إن خفض 48

طهقاته يف البيئة. إالزئبق والطرائق فّعالية يف احلّد من انبعاثات 

وتنّفذ إطاَر عمٍل تشريعياً أو تنظيمياً لربنامج اخلفض األطراف يف اتفاقية ميناماتا أن تُعد  على - 49
 24 إىل 22والتخّلص التدرجيي إضافًة إىل تدابري وفقاً ألحكام اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق (انظر الفقرات 

__________ 
 التفاقية بازل يف الوثائق التالية: تشريع وطين منوذجي بشأن إدارة التنظيمية اُألطر بشأن أخرى توجيهات على العثور ميكن )11(

النفايات اخلطرة والنفايات األخرى وكذلك بشأن التحكم يف حركة نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها عرب 
) ودليل تنفيذ اتفاقية بازل لنظام التحكم 2015 دليل تنفيذ اتفاقية بازل لنظام التحكم (برنامج البيئة )UNEP 1995احلدود (

 ب).2015(برنامج البيئة، 
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من خهل تشريع أو تنظيم موعد فاصل مبقتضاه ال يسمح  للتخّلص التدرجيي اً  أحد النُّهج برنامجيشملأعهه). و
بعد اآلن بتصنيع أو تصدير أو استرياد منتجات حمتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق واستخدام الزئبق أو مركباته 

يف العمليات، ما عدا تلك اليت ال يوجد هلا بدائل جمدية من الناحتني التقنية أو العملية أو اليت هلا إعفاءات 
مبقتضيات الشروع يف تطبيق منطبقة. ويتطلب هذا النهج أي ميتثل منتجو الزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق 

برنامج للتخّلص التدرجيي من الزئبق. . 

 كانون 27 الصادر عن الربملان األورويب وعن اللس يف EC/2002/95األمر التوجيهي يعترب  - 50
 بشأن تقييد استعمال بعض املواد اخلطرة املعّينة يف املعدات الكهربائية واإللكرتونية، وهو 2003الثاين/يناير 

، الذي يقّيد استعمال طائفة ‘‘)RoHS Directive’’معروف أيضاً باسم (األمر التوجيهي اخلاص باملواد اخلطرة 
من املواد، ومنها الزئبق، يف املعدات الكهربائية واإللكرتونية. ولكن ُيسمح باستثناءات مؤقتة بشأن استعمال 

 (مثًه بعض أنواع املصابيح اليت حتتوي على ُمرضيةهذه املواد خبصوص عّدة منتجات ال تتوفر هلا حالياً بدائل 
الزئبق). ومن مث فإن أكثر املعدات الكهربائية واإللكرتونية اليت حتتوي على الزئبق جرى التخّلص منها تدرجيياً 

واعُتمدت صيغة منقحة . 2006 متوز/يوليه 1يف أسواق االحتاد األورويب منذ بدء سريان األمر التوجيهي يف 
. 2011 متوز/يوليه 21 ودخل حيز النفاذ يف 2011لألمر التوجيهي اخلاص باملواد اخلطرة يف أيار/مايو 

الصادر عن الربملان األورويب  EC/2006/66 - مثال آخر من االحتاد األورويب هو األمر التوجيهي 51
واللس بشأن البطاريات واملراِكم ونفاياتا، الذي حيظر تسويق كل أنواع البطاريات، سواء أكانت مدّجمة يف 

 يف املائة من الزئبق من حيث الوزن. ويستثىن من ذلك 0.0005األجهزة أم ال، اليت حتتوي على أكثر من 
 يف 2يزيد عن   احملتوية على زئبق اليف حجم األزرار بطاريات اخلهيا 2015 تشرين األول/أكتوبر 1حىت 
الوزن. وميكن االستمرار يف بيع البطاريات واملراكم اليت طُرحت يف األسواق بصورة قانونية قبل حسب املائة 

. )2006 (االحتاد األورويب، فرض هذا احلظر إىل حني نفاد خمزو�ا

النرويج حظراً عاماً على استعمال الزئبق يف املنتجات وذلك لضمان عدم استعمال الزئبق يف وتفرض  - 52
(املنتجات يف األحوال اليت توجد فيها بدائل له.

11F

املواد حتظر الهئحة تصنيع وتصدير وبيع واستعمال  و)12
استريادها أو تصديرها أو تصنيعها أو املستحضرات اليت حتتوي على الزئبق أو مرّكبات الزئبق، وكذلك  أو

بيعها أو استعماهلا، وكذلك  صنع املنتجات املضاف إليها الزئبق الصلبة املعاجلة صناعياً أو مرّكبات الزئبق، 
من عدد املنتجات املضاف إليها من شأن ذلك أن يقلل استريادها أو تصديرها أو بيعها يف األسواق. و أو

__________ 
 بشأن املواد اخلاضعة للوائح 2 بشأن الزئبق ومركبات الزئبق يف الفصل 3-2  الئحة املنتجات النروجيية (البند )12(

واملستحضرات واملنتجات)، ترمجة غري رمسية من اإلنكليزية، متاحة من املوقع الشبكي: 
http://www.miljodirektoratet.no/en/Legislation1/Regulations/Product-Regulations/Chapter-2/  غري أن

 خاصة بشأن ما يلي: إعفاءاتهنالك 
- االستعمال احملدود (حدود الرتكيز منصوص عليها) يف التعبئة، والبطاريات، وبعض املكّونات يف املركبات ويف بعض 

املعدات الكهربائية واإللكرتونية، وفقاً للوائح التنظيمية الصادرة عن االحتاد األورويب املنفَّذة يف النرويج. 
 يف املائة من 0.001- املواد/املستحضرات واملنتجات املعاَجلة الصلبة، حيث يقل حمتوى الزئبق أو مرّكبات الزئبق عن 

 حيث الوزن.
 - مادة الثيمريوسال كعامل حافظ يف اللقاحات.

اللوائح التنظيمية ال ُتطّبق على استعمال املنتجات ألغراض التحليل والبحث. غري أن احلظر ُيطّبق على موازين احلرارة الزئبقية اليت 
ُتستعمل ألغراض التحليل والبحث. 

http://www.miljodirektoratet.no/en/Legislation1/Regulations/Product-Regulations/Chapter-2/�
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الزئبق يف األسواق، إضافة إىل التقليل من تصريف االنبعاثات من املنتجات اليت مل يتم التخّلص منها على 
 أي حنو باعتبارها من النفايات اخلطرة.

الزئبق صنع واسترياد املنتجات احملتوية على الزئبق املنتجات احملتوية على وحتظر الئحة كندا بشأن  - 53
وعلى أٍي من مركباته، مع بعض اإلعفاءات فيما يتعلق باالستخدامات األساسية اليت ال يوجد هلا بدائل 

 جمدية تقنياً أو اقتصادياً (مثال بعض االستعماالت الطبية والبحثية ومهغم األسنان).

 عبر الحدودمتطلبات النقل  - 3
: Y29وهي ترد يف املرفق األول (حتت الفئة  بازل، تُعّد نفايات الزئبق نفايات خطرة اتفاقية - مبقتضى 54

اليت هلا خصائص الزئبق أو مركبات الزئبق كمكونات، النفايات اليت يدخل يف تركيبها الزئبق أو مركباته) 
  (قائمة باخلواص اخلطرة).يف املرفق الثالثاملدرجة  من اخلصائص اً ما مل تظهر أيٍ وبالتايل تُعترب نفايات خطرة 

 - إذا كان لدى طرٍف يف االتفاقية تشريعات وطنية حتظر استرياد نفايات الزئبق، وأبلغ عن املعلومات 55
، فإنه يتعني على األطراف األخرى أن حتظر أو متنع تصدير هذه 4 (أ) من املادة 1الهزمة وفقاً للفقرة 

النفايات إىل ذلك الطرف. إضافًة إىل ذلك ففي حالة عدم حظر دولة االسترياد استرياد نفايات الزئبق فإنه 
يتعني على األطراف يف االتفاقية أن حتظر أو متنع تصدير تلك النفايات إال بعد موافقة دولة االسترياد كتابًة 

على عملية االسترياد احملددة. 

 - وتشتمل اتفاقية ميناماتا أيضاً على حكم بشأن النقل العابر للحدود لنفايات الزئبق يف الفقرة 56
 أعهه). 19 (انظر الفقرة 11 (ج) من املادة 3

 نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب احلدود عند أدىن حد ممكن اّتساقاً مع إبقاء - جيب 57
اإلدارة السليمة والناجعة بيئياً املتّبعة بشأ�ا، وجيب أن يتم القيام بذلك بأسلوب حيمي صحة اإلنسان والبيئة 

من أّي من اآلثار الضارة اليت قد تتأتى من جرّاء عمليات النقل تلك. وال ُيسمح بنقل هذه النفايات عرب 
احلدود إالّ مبوجب الشروط التالية: 

مل يكن لدى بلد التصدير القدرات التقنية واملرافق الضرورية، والقدرات ومواقع التخلص  (أ) إذا 
 سليمة وناجعة بيئياً؛ بطريقةاملهئمة الهزمة للتخلص من النفايات املعنية 

 (ب) إذا كان مثة احتياج إىل النفايات املعنية على اعتبار أ�ا مادة خام من أجل صناعات إعادة 
التدوير أو االستعادة يف بلد االسترياد؛ 

 (ج) إذا كانت عملية النقل عرب احلدود املعنية تتم وفقاً ملعايري أخرى مقّررة من قبل األطراف. 

 لنقل نفايات خطرة ونفايات أخرى عرب احلدود لشرط توجيه إشعار مكتوب إىل عمليات - ختضع أي 58
السلطات املختصة لدى مجيع البلدان املعنية بالنقل (بلد التصدير وبلد االسترياد، وإذا اقتضت احلالة، بلد 

العبور). وينبغي أن يتضّمن اإلشعار اإلعهنات واملعلومات املطلوبة يف االتفاقية، وجيب أن يُكتب بلغة مقبولة 
لدى دولة االسترياد. ويلزم أيضاً، قبل القيام بأي عمليات نقل لنفايات خطرة وأي نفايات أخرى، تقدمي موافقة 

مكتوبة مسّبقة من البلد املستورد والبلد املصدر، وإذا كان مناسباً، من بلدان العبور أيضاً، إضافة إىل تأكيد 
 املصدِّر ومالك مرفق التخّلص من بنييثبت وجوَد عقٍد حيّدد أسلوب اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات، يُربم 

النفايات. وحتظر األطراف تصدير النفايات اخلطرة والنفايات األخرى إذا كان بلد االسترياد مينع استرياد تلك 
النفايات. وتقتضي االتفاقية أيضاً إرفاق معلومات عن أّي إرسالية نقل يف وثيقة حركة تبّني مسارها من موضع 
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بدء حركة النقل عرب احلدود إىل موضع التخّلص من النفايات. وقد نفذت بعض البلدان عمليات حظر على 
مل يدخل بعد حيز  على تعديل لهتفاقية الصادر من مؤمتر األطراف ويشتمل 3/1الصعيد الوطين عمًه باملقرر 

املدرجة يف املرفق السابع (بلدان منظمة التعاون والتنمية يف حيظر تصدير النفايات اخلطرة من البلدان النفاذ و
  السابع.إىل البلدان غري املدرجة يف املرفقامليدان االقتصادي واالحتاد األورويب وليختنشتاين) 

 - وينبغي تعبئة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى اخلاضعة لعمليات النقل عرب احلدود ووضع بطاقات 59
(التعريف عليها ونقلها وفقاً للقواعد واملعايري الدولية.

12F

13( 

 - يف حال عدم وجود إمكانية إلمتام النقل عرب احلدود لنفايات خطرة أو غريها من النفايات األخرى 60
 بشأ�ا موافقة البلدان املعنية، فإن على بلد التصدير أن يضمن إعادة النفايات املقصودة إليه ُمنحتاليت 

بصفته البلد املصدِّر من أجل التخّلص منها إذا ما تعّذر اختاذ ترتيبات بديلة بشأن التخّلص منها بطريقة 
 يوماً من تاريخ توجيه اإلشعار من 90تتوافق مع مفهوم اإلدارة السليمة بيئياً . وينبغي أن يتم ذلك يف غضون 

، أو يف غضون أّي مهلة زمنية تتفق عليها الدول املشمولة يف  واألمانةالدولة املستوردة إىل الدولة املصدِّرة
)، فإن على بلد 9 من املادة 1عملية النقل. وأما يف حالة االجتار غري القانوين (حبسب تعريفه الوارد يف الفقرة 

التصدير أن يضمن عودة النفايات املقصودة إليه بصفته البلد املصدِّر من أجل التخّلص منها، أو أن يضمن 
التخّلص منها وفقاً ألحكام االتفاقية. 

وعندما تشرتط دولة االسترياد أو أي دولة عبور طرف يف االتفاقية بأن تكون عملية نقل النفايات  - 61
اخلطرة والنفايات األخرى مشمولة بتأمني أو سند أو أي كفالة أخرى، فجيب تلبية هذا الشرط.  

 بأي عمليات نقل عرب احلدود لنفايات خطرة أو غريها من النفايات األخرى بني بلد ُيسمحال  - 62
طرف يف االتفاقية وبلد ليس طرفاً فيها، ما مل توجد ترتيبات ثنائية أو متعّددة األطراف أو إقليمية، حسبما 

 من االتفاقية. وترد قائمة باالتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة اليت أُبِلغت با 11تقتضيه املادة 
(األمانة يف املوقع الشبكي التفاقية بازل.

13F

14( 

 - واجلدير بالذكر أن تصدير الزئبق الفلّزي وبعض مركبات الزئبق ومزائجه من االحتاد األورويب بات 63
. )European Commission, 2010b ( ( مبوجب الئحة املفوضية األوروبية2011آذار/مارس  15حمظوراً منذ 

تصدير بشدة الواليات املتحدة األمريكية تقيِّد  2008وعلى حنو مماثل، فإن قانون حظر تصدير الزئبق لعام 
. 2013كانون الثاين/يناير الزئبق اعتباراً من 

  - أذونات مرافق التخّلص من النفايات وتفتيش تلك المرافق4
 اإلدارة السليمة بيئياً . متارس فيها - ينبغي التخّلص من نفايات الزئبق يف مرافق 64

__________ 
 (اللوائح النموذجية)، النسخة الثامنة عشرة توصيات األمم املتحدة بشأن نقل السلع اخلطرة انظر على سبيل املثال، )13(

 .http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html)، 2013املنقحة (األمم املتحدة، 
 فيما خيص االتفاقات الثنائية، انظر )14(

http://www.basel.int/Countries/Agreements/BilateralAgreements/tabid/1517/Default.aspx، وفيما خيص االتفاقات 
  املتعددة األطراف، انظر

 http://www.basel.int/Countries/Agreements/MultilateralAgreements/tabid/1518/Default.aspx. 

http://www.basel.int/Countries/Agreements/BilateralAgreements/tabid/1517/Default.aspx�
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 - لدى معظم البلدان تشريعات، أو لوائح تنظيمية خاصة بقطاعات حمددة، تتطّلب حصول مرافق 65
التخّلص من النفايات على شكل ما من أشكال املوافقة أو إذن عمل من أجل البدء بعملياتا يف هذا الال. 

وقد تشمل املوافقات أو أذون العمل الشروَط احملددة (تصميم املرفق وشروط العمليات) الواجب التقّيد با 
حرصاً على استمرار صهحية املوافقة أو اإلذن. وقد يكون من الضروري إضافة متطلبات حمددة خاصة 

بنفايات الزئبق، وذلك من أجل الوفاء مبتطلبات اإلدارة السليمة بيئياً، واالمتثال للمتطلبات احملددة يف اتفاقية 
، ومن ذلك مثًه الوثائق (BAT)بازل، ومراعاة التوصيات واملبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة 

، واملبادئ التوجيهية اخلاصة (BREFs)املرجعية عن أفضل التقنيات املتاحة، الصادرة عن االحتاد األورويب 
بقطاعات حمددة، مثل قطاع إنتاج الكلور والقلويات، الصادرة عن اللس العاملي للكلور واحتاد 

(اليوروكلور.
14F

 وينبغي مراجعة املوافقات وأذون العمل دورياً، كما ينبغي حتديث عهدها إذا اقتضت الضرورة )15
ذلك من أجل حتسني السهمة املهنية والبيئية من خهل تطبيق تكنولوجيات حمسَّنة أو جديدة. 

 - كما ينبغي القيام بتفتيش مرافق التخّلص من النفايات دورياً من جانب هيئة مستقّلة أو رابطة تفتيش تقنية 66
من أجل التحقق من االمتثال للمتطلبات احملددة يف اإلذن اخلاص باملرفق. وكذلك ينبغي أن يسمح التشريع الصادر 

 ملتطلبات اإلذن من جانب  بالقيام بعمليات تفتيش استثنائية يف حال وجود دليل يثبت عدم االمتثالاخلصوصبذا 
. مرافق التخلص

 والجردتحديد المصادر جيم - 

 - من املهم حتديد املصادر اليت توّلد نفايات الزئبق، وكذلك حتديد كميات النفايات وتركيزات الزئبق 67
يف قوائم جرد لكي يكون باملستطاع اختاذ إجراءات عمل فّعالة ملنع توليد النفايات أو التقليل منها إىل أدىن 

 وإدارتا. ممكن حد 

  - تحديد مصادر نفايات الزئبق1
تشمل املصادر الرئيسية لنفايات الزئبق بينما تتنوع مصادر توليد نفايات الزئبق عرب البلدان،  - 68

العمليات الصناعية اليت تستخدم الزئبق أو مركباته واألجهزة احملتوية على الزئبق اليت أصبحت نفايات. وهناك 
مصدر رئيسي آخر هو الزئبق الذي ينطلق عند استخدام املوارد الطبيعية أو معاجلتها (مثًه معاجلة خامات 

حبسب عاملياً الزئبق تقديرات استخدام  2املعادن غري احلديدية واحرتاق الوقود ..إخل). ويبّني الشكل 
. ويُهحظ أن أكرب قطاعات هذا االستعمال هو قطاع تعدين الذهب 2007تطبيقات االستعمال يف عام 

، وإنتاج الكلور )PVC(/كلوريد البويل فاينل اِحلريف والضيق النطاق، يليه قطاع إنتاج كلوريد الفاينل املوحود
والِقلويات. وُيستعمل الزئبق أيضاً يف منتجات مثل البطاريات وحشوات األسنان اململغَمة وأجهزة القياس 

، رغم أن مقادير الزئبق املستخدمة يف هذه الفئات يتفاوت بني واملصابيح واألجهزة الكهربائية واإللكرتونية
 طن 3 000 بني 2007وقد تراوح املقدار الكلي الستعمال الزئبق على مستوى العامل يف عام البلدان. 

). Maxson, 2010 طن (4 700و

 )Maxson, 2010 (2007 الزئبق عاملياً يف عام استخدامتقديرات  :2الشكل 

__________ 
) انظر الموعة يف املوقع الشبكي: 15(

www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/PrioritiesforAction/ChloralkaliSector/Reports/tabid/4495/language/en-
US/Default.aspx. 
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 تلخيص ملصادر وفئات وأمثلة لنفايات الزئبق. 3 - ويرد يف اجلدول 69

 (املصادر 3 - واجلدير بالذكر أن بعض املصادر الصناعية املوجودة يف بعض البلدان والواردة يف اجلدول 70
، ما عدا فيما خيص عمليات اإلنتاج اليت ُيستعمل فيها الزئبق) ال تستعمل الزئبق وال توّلد 7 و4 و3 و2 و1

نفايات زئبق على اإلطهق. وتعتمد العمليات الصناعية على ظروف البلد التكنولوجية واالجتماعية؛ وهذه 
الظروف هي اليت حتدد استخدام عمليات صناعية خالية من الزئبق أم ال. 

؛ 2002مصادر نفايات الزئبق وفئاتا واألمثلة عليها (منشورات برنامج األمم املتحدة للبيئة  :3الجدول 
  ج)2006ب؛ 2006؛ 2005

 
    أمثلة على أنواع النفايات      مالحظات   الفئات*      المصدر                                

 -  استخراج أنواع الوقود/مصادر الطاقة واستخدامها1
- حرق الفحم يف حمطات توليد الطاقة 1-1

الكربى 
خمّلفات تنظيف غاز املداخن (الرماد  جيم

املتطاير ومواد اُجلسيمات ومياه النفايات 
 واحلمأة)

 الرتاكم يف رماد القاع •
وخمّلفات تنظيف 

 جيم - حرق الفحم ألغراض أخرى2-1 غاز املداخن.
- استخراج الزيت املعدين، وتكريره، 1-3

 واستخدامه
  جيم

- استخراج الغاز الطبيعي،  1-4
 وتكريره، واستخدامه

  جيم

- استخراج أنواع الوقود األحفوري األخرى 1-5
 واستخدامها

  جيم

- إنتاج احلرارة والطاقة حبرق الكتلة 1-6
 البيولوجية (األحيائية)

  جيم

 إنتاج المعادن األّولي (البكر)  -2
• التعدين احلراري لرُكاز  خمّلفات الصهر جيم- العمليات األولية الستخراج الزئبق 2-1

 استعماالت متنوعة
 مفاتيح ووصهت
 اإلضاءة

 أجهزة القياس
 استعماالت سنّية
 بطاريات

 إنتاج الكلور والِقلويات 
 إنتاج كلوريد الفاينل
 تعدين الذهب احلريف/الضيق النطاق

 احلد األدىن احلد األقصى

ة (
سن

ن/
ط

20
07

(
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 الزئبق ومعاجلته

- استخراج املعادن (األلومنيوم، النحاس، 2-2
الذهب، الرصاص، املنغنيز، الزئبق، 

الزنك، املعادن احلديدية األولية، املعادن 
 غري احلديدية) ومعاجلتها األولية

 

نفايات اخلام، خملفات عمليات  جيم
االستخراج، خمّلفات تنظيف غاز 

 املداخن، خمّلفات معاجلة مياه النفايات

• املعاجلة الصناعية؛ 
• املعاجلة احلرارية للركاز 

(اخلام)؛ 
 • وامللغمة

 -  إنتاج المعادن والمواد األخرى التي بها شوائب من الزئبق3
خملفات العمليات الصناعية، وخمّلفات  جيم - إنتاج األمسنت3-1

 تنظيف غاز املداخن، احلمأة
• املعاجلة الصناعية احلرارية 

للمواد اخلام واألوقدة 
مع ظهور شوائب زئبق 

 طبيعياً 

• حرق املواد اخلام مع  - إنتاج اللب والورق3-2
ظهور شوائب زئبق 

 طبيعياً 

- إنتاج اجلري وأفران املواد املعدنية خفيفة 3-3
 الوزن

• تكليس املواد اخلام 
واألوقدة مع ظهور 
 شوائب زئبق طبيعياً 

  للزئبق في العمليات الصناعيةالعمدياالستخدام   -4
- إنتاج الكلور والِقلويات باستخدام 4-1

 تكنولوجيا الزئبق
نفايات صلبة ملّوثة بالزئبق، عناصر  ألف/جيم

، الزئبق، خملفات العمليات الصناعية
 خملفات أقطاب 

خلية زئبق؛ • 
 وحدات استخراج •

 الزئبق (تقطري انبيقي)

- إنتاج الكحوالت (مثل ميثيهت أو 4-2
إيثيهت الصوديوم أو البوتاسيوم) 
والديثيونايت وحملول هيدروكسيد 

البوتاسيوم الفائق النقاوة 

نفايات صلبة ملّوثة بالزئبق، عناصر  ألف/جيم
، الزئبق، خملفات العمليات الصناعية

 خملفات أقطاب

خلية زئبق؛ • 
 وحدات استخراج •

 الزئبق (تقطري انبيقي)

باستخدام  - إنتاج أحادي كلوريد الفاينل4-3
ثنائي كلوريد الزئبق كعامل حفاز 

)HgCl2( 

، مادة حفَّازة خملفات عمليات صناعية ألف/ جيم
 من النفايات

عمليات صناعية • 
 بعوامل حّفازة زئبقية

- إنتاج األستالدهيد باستخدام كربيتات 4-4
 )HgSO4الزئبق كعامل حّفاز (

صناعة حفازة  • عمليات، مواد حفازة من النفايات مياه نفايات جيمألف/
 من الزئبق 

-  إنتاج املواد الكيميائية واملستحضرات 4-5
الصيدالنية باستخدام مرّكبات الزئبق 

 كعوامل حفازة

خملفات العمليات الصناعية،   جيمألف/
 مياه نفايات

عمليات صناعية • 
 بعوامل حفازة زئبقية

 -)5( املنتجات املشار إليها يف إنتاج- 4-6
أدناه 

 

  املعاجلة، املياه العادمة خملفات جيم

 بشكل عمديالمنتجات االستهالكية المستخدم فيها الزئبق   -5
- املوازين احلرارية وغريها من أجهزة القياس 5-1

 اليت حتتوي على الزئبق
منتجات مستعملة من قبل أو قدمية العهد  1باء

 أو مكّسرة
  زئبق• 
 

- املفاتيح، والتوصيهت، ومفاتيح الرتحيل 5-2
الكهربية واإللكرتونية اليت حتتوي على 
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 الزئبق
 زئبق يف طور البخار •  1باء - مصادر اإلضاءة اليت با زئبق5-3

زئبق ثنائي التكافؤ • 
ممتص يف مسحوق 

 فسفوري

• عناصر زئبق، أكسيد  2باء - البطاريات اليت حتتوي على الزئبق5-4
 زئبق

خمزونات مكّدسة (مبيدات آفات قدمية  1باء - املبيدات احليوية ومبيدات اآلفات5-5
 العهد)، نفايات تربة ومياه ملّوثة بالزئبق

مركبات زئبقية (أساساً، • 
 كلوريد إيثيل الزئبق)

خمزونات مكّدسة (دهانات قدمية العهد)،  1باء - الدهانات5-6
نفايات صلبة ملّوثة بالزئبق، خملفات 

 معاجلة مياه النفايات

أسيتات فينيل الزئبق، • 
 ومرّكبات زئبقية مشابة

- املواد الصيدالنية لهستخدامات البشرية 5-7
 والبيطرية

خمزونات مكّدسة (مستحضرات قدمية  1باء
 العهد)، نفايات طبية

ثيمريوسال؛  • 
كلوريد الزئبق؛ • 
نيرتات فينيل الزئبق؛ • 
 مريكوروكروم؛ إخل.• 

- مستحضرات التجميل واملنتجات ذات 5-8
 الصلة

 من مواد التجميل خمزونات مكّدسة 2باء
  ومنتجات ذات صلة

أيوديد الزئبق؛ • 
زئبق ممزوج باألمونيا، • 

 إخل

،  من مهغم األسنانخمزونات مكّدسة /جيم2باء - حشوة األسنان باألملغمة5-9
، نفايات خملفات معاجلة مياه النفايات

 خمتربات

• سبائك خليطة من 
الزئبق والفضة والنحاس 

 والقصدير

منتجات مستعملة من قبل أو قدمية العهد  1باء - مقاييس وعدادات الضغط5-10
 أو مكّررة

 زئبق• 

 /1ألف/باء - املواد الكيميائية وأجهزة املختربات5-11
 جيم/2باء

خمزونات مكّدسة، خملفات معاجلة مياه 
 النفايات، نفايات خمتربات

 زئبق؛• 
 كلوريد الزئبق، إخل• 

- إنتاج املتماثرات املطاطية املتعددة 5-12
 اليوروثيان

نفايات منتجات معيبة وفائضة، منتجات  /جيم2باء
 الصهحية ةيهمستعملة أو منت

نفايات متماثرة مطاطية • 
حتتوي على مركبات 

 زئبق

- إنتاج اإلسفنج الذهيب/الذهب من 5-13
) احلرفية ASGMمصادر (

خملفات غاز مداخن، خملفات معاجلة ميا  جيم
 النفايات

معاجلة حرارية للذهب؛ • 
 عمليات صناعية• 

- استخدام معدن الزئبق يف الطقوس 5-14
 الدينية والطب الشعيب

نفايات صلبة، خملفات معاجلة مياه  جيمألف/
 النفايات

 زئبق• 

- استخدامات يف منتجات متفرقة، 5-15
استخدامات معدن الزئبق، ومصادر 

 أخرى

 2/باء1باء
 /جيم

خمزونات مكّدسة، خملفات معاجلة مياه 
 النفايات، نفايات صلبة

كاشفات شبه • 
موِصهت باألشعة 

حتت احلمراء با زئبق؛ 
أنابيب مشعات كهربائية • 

وكانتورية؛ 
استعماالت تعليمية، • 

 إخل

 إنتاج المعادن الثانوي  -6
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انسكاب أثناء عمليات إعادة التدوير،  ألف/جيم -  استعادة الزئبق6-1
وعمليات االستخراج وخملفاتا، خملفات 

غاز املداخن، خملفات معاجلة مياه 
 النفايات

تفكيك مرافق إنتاج • 
الكلور-القلويات 

(الصودا؛) 
استعادة من املوازين • 

الزئبقية املستعملة يف 
أنابيب الغازات 

الطبيعي؛ 
استعادة من مقاييس • 

الضغط واحلرارة وغريها 
 من املعدات.

-  استعادة املعادن احلديدية  6-2
 املعاد تدويرها

• تفتيت؛  جيم
• صهر معادن حتتوي 

 على زئبق

زئبق •  ألف/جيم - استعادة الذهب من النفايات6-3
 عمليات معاجلة حرارية• 

- استعادة معادن أخرى مثل النحاس 6-4
 واألملنيوم

• مواد أو  جيم
منتجات/مكونات 

أخرى مضاف إليها 
 الزئبق 

 ترميد النفايات  -7
خملفات تنظيف غاز املداخن، خملفات  جيم - ترميد نفايات البلديات الصلبة7-1

 معاجلة مياه النفايات
 • نفايات منتجات

مضافة الزئبق وعملياتا 
الصناعية؛ 

شوائب زئبق طبيعية يف • 
مواد ضخمة احلجم 
(اللدائن، ورق، إخل) 

 ومعادن؛

  - ترميد النفايات اخلطرة7-2

  - ترميد النفايات الطبية7-3

  - ترميد محأة الاري7-4

  النفايات/الدفن الصحي للنفايات، ومعالجة مياه الصرفترسب-  8

- املطامر الصحية/َمراِدم املخلفات اخلاضعة 8-1
 للمراقبة

مياه نفايات، خملفات معاجلة مياه  جيم
 النفايات، نفايات صلبة ملّوثة بالزئبق

نفايات منتجات • 
مضافة الزئبق وعملياتا 

الصناعية؛ 
شوائب زئبق طبيعية يف • 

مواد ضخمة سائبة 
(لدائن، علب قصدير، 

 إخل) ومعادن؛

 املتناثرة حتت قدر  الرتسبات- 8-2
 من املراقبة

 

- ختّلص من نفايات اإلنتاج الصناعي احمللية 8-3
 غري اخلاضع للمراقبة
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  - ردم النفايات العامة غري اخلاضعة للمراقبة8-4

• زئبق مستعمل قصداً  خملفات معاجلة مياه النفايات، مهط - معاجلة/نظام مياه الصرف8-5
يف منتجات مستهلكة 

ونفايات عملياتا 
الصناعية؛ 

زئبق باعتباره عامهً • 
ملّوثاً نزراً بشري املنشأ 

 يف مواد سائبة

 المدافن الجثث ومحارق  -9
خملفات تنظيف غاز املداخن، خملفات  جيم - حمارق اجلثث9-1

 معاجلة مياه النفايات
حشوات األسنان • 

 اململغمة 

  تربة ملّوثة بالزئبق املدافن- 9-2

 النفايات املكّونة من الزئبق أو مركباته؛ باء: النفايات احملتوية على الزئبق أو مركباته؛ ألف:*

 جيم: النفايات امللّوثة بالزئبق أو مركباته.

 

 - وتُتاح يف املصادر التالية معلومات أكثر تفصيًه عن املنتجات املضاف إليها الزئبق (األمساء اخلاصة 71
 وصانعيها): املعيّنةباملنتجات 

): تقرير عن املنتجات الرئيسية احملتوية على الزئبق UNEP. 2008 (أ) برنامج األمم املتحدة للبيئة (
والعمليات الصناعية وبدائلها واخلربة يف التحّول إىل منتجات وعمليات خالية من الزئبق. متاح على الرابط 

؛ http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG2/documents/g7)/English/OEWG_2_7.doc التايل:
): خيارات احلدّ من استعمال الزئبق يف املنتجات والتطبيقات 2008 (ب) املفوضية األوروبية (

  ومصري الزئبق املتداول من قبل يف التمع،
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/study_report2008.pdf  

اكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة – جمال شراكة املنتجات احملتوية على شر (ج) 
  يف العنوان التايل:اميكن االطهع عليهالتقارير واملنشورات الزئبق. 

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/InterimActivities/Partnerships/

Products/tabid/3565/language/en-US/Default.aspx; 

). حبث يف بدائل املنتجات احملتوية على الزئبق. متاح على 2003 لإلنتاج املستدام (لوويل (د) مركز 
العنوان التايل: 

http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector-Specific-Information/Docs/lcspfinal.pdf; 

 املشرتك بني الدول لتبادل املعلومات للتثقيف بشأن الزئبق واحلّد منه، قاعدة بيانات املركز (ه) 
املنتجات املضاف إليها الزئبق. متاح على الرابط التايل: 

  http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/notification. 
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  - قوائم الجرد2
 - قوائم اجلرد من األدوات اهلامة للتعّرف على النفايات ولتحديد كمياتا وخصائصها. وقد تستخدم 72

قوائم اجلرد الوطنية ملا يلي: 

 (أ) لتحديد الكميات األساسية من املنتجات املضاف إليها الزئبق املنَتجة أو املتداولة/املقاَيضة 
 والزئبق كسلعة، واملنتجات الثانوية احملتوية على الزئبق ونفايات الزئبق؛ االستخدامأو اليت هي قيد 

 سجل معلومات للمساعدة يف عمليات التفتيش على جوانب السهمة والنواحي وضع (ب) 
التنظيمية؛ 

 (ج) للحصول على املعلومات الدقيقة الهزمة لوضع خطط إلدارة دورة الزئبق؛ 

 (د) للمساعدة يف إعداد خطط التصدي حلاالت الطوارئ؛ 

 (ه) لتتّبع التقدم احملرز صوب خفض الزئبق والتخّلص التدرجيي منه. 

 استخدام املعلومات اخلاصة بالعمليات الصناعية الزئبق، ينبغي - بعد حتديد مصادر وأنواع نفايات 73
احملددة من أجل تقدير مقادير النفايات من املصادر اليت ّمتت استبانتها بالنسبة إىل خمتلف أنواع النفايات يف 

). 2005 منطقة أو موضع مجاعة حملية معيّنة، إخل) (منشور برنامج األمم املتحدة للبيئة بلد معّني (أو

الكميات املتولدة من  - ويف بعض احلاالت يكون من الصعب جداً مجع البيانات الضرورية لتقدير 74
 وخصوصاً يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداتا مبرحلة انتقال، وذلك من جرّاء نقصان نفايات الزئبق،

(أو انعدام) البيانات، وخصوصاً يف األحوال املتعلقة باملرافق الصغرية النطاق. ويف احلاالت اليت ال ميكن فيها 
 البيانات بإجراء املسوح االستقصائية القائمة على أساس جبمععملياً إجراء قياسات فعلية، فإنه ميكن القيام 

االستبيانات. 

الدليل املنهجي لهضطهع بعمليات جرد وطنية للنفايات اخلطرة ضمن إطار  - كما ينبغي استخدام 75
) من أجل مجع قوائم جرد لنفايات الزئبق. وقد اخُترب الدليل املنهجي د2015برنامج البيئة،  (اتفاقية بازل

أيضاً مقرتناً مع املشروع الرائد بشأن قوائم اجلرد الوطنية للنفايات اخلطرة، الذي يتوّاله املركز اإلقليمي جبنوب 
، والذي ميكن استخدام التقرير )BCRC-SEA(شرقي آسيا التابع ألمانة اتفاقية بازل والوكاالت املتعاونة فيه 

(الصادر عنه كمرجع عملي.
15F

16( 

منشور برنامج األمم ( جمموعة أدوات التعّرف على إطهقات الزئبق وحتديد كمياتا - كذلك فإن 76
على حنو مفيد يف هذا اخلصوص. وهناك مستويان لوضع قوائم اجلرد: ُتطبَّق  ميكن أن )2013املتحدة للبيئة 

املستوى األول يقدم صيغة مبسطة أما املستوى الثاين فيمثل صيغة شاملة. وتساعد جمموعة األدوات البلدان 
على بناء قاعدتا املعرفية من خهل جتميع قائمة جرد خاصة بالزئبق ُحتّدد فيها مصادر إطهقات الزئبق، كما 

تُقّدر أو تُعنيَّ فيها كميات تلك اإلطهقات يف البلدان. إن جمموعة األدوات متثل منهجية موّحدة تـُتَّبع يف 
. وقد طُّبقت جمموعة )UNEP, 2005إعداد قوائم جرد عن الزئبق مّتسقة على الصعيدين الوطين واإلقليمي 

__________ 
. متاح على الرابط 2006(كانون األول/ديسمرب  “”املشروع الوطين للعرض اإلرشادي للنفايات اخلطرة يف الفلبنيانظر )16(

 .http://www.bcrc-sea.org/?content=publication&cat=2التايل: 
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 كما تستخدم كذلك يف عدد من املشاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة )UNEP, 2008c(األدوات يف عدد من البلدان 
العاملية. 

 على اتّباع �ج معين مبفهوم دورة الزئبق، ينبغي أيضاً حتديد ما هي القنوات أو املسارات اليت وحرصاً  - 77
ميكن أن يُطلق من خههلا الزئبق املوجود يف النفايات حيث يتسّرب إىل البيئة. وبالنظر إىل املخاطر احملتملة يف 
إطهق الزئبق يف البيئة، ينبغي تصنيف درجات أنواع النفايات وفقاً لألولويات اخلاصة باختاذ إجراءات العمل 

يف التصدي هلا. ومن مث ينبغي مجع املعلومات عن التدابري اليت ميكن اختاذها، وخباصٍة فيما يتعلق مبصادر 
وأنواع نفايات الزئبق اليت حتتوي على مقدار كبري من الزئبق وتنطوي على خماطر شديدة يف إطهق الزئبق يف 

البيئة. وجيب إذن العناية بتحليل التدابري أو تقييمها بالنسبة إىل مقدار الزئبق احملتمل إطهقه يف البيئة املراد 
توافر التقنيات واملرافق منع حدوثه، والتكاليف اإلدارية واالجتماعية، وما هو متاح من التقنيات واملرافق، و

، وغري ذلك من األمور. املرتبطة با، وتقبلها االجتماعي

 من أجل مجع البيانات )PRTR( البلدان، يُستخدم سجل إلطهقات وانتقاالت امللّوثات بعضيف و - 78
ل . وتُتاح بيانات السج)Kuncova et al, 2007(عن حمتوى الزئبق احملّدد يف النفايات وانتقاله حبسب كل مرفق 

(علناً للجمهور.
16F

17( 

 دال - أخذ العّينات والتحليل والرصد

 - تعترب العمليات اخلاصة بأخذ العينات والتحليل والرصد من املكّونات احلامسة األمهية يف عملية إدارة 79
موضوعة لربامج نفايات الزئبق. وجيب أن يقوم بعمليات أخذ العينات والتحليل والرصد موظفون مدرَّبون، وفقاً 

بإتقان، وأن ُتستخدم فيها الطرائق املتفق عليها دولياً واملعتمدة قطرياً، وأن يتم التنفيذ باستخدام الطرائق نفسها 
 الربنامج. كما جيب أن ختضع هذه العمليات لتدابري صارمة لضمان ومراقبة اجلودة. إذ ميكن أن دورةعلى مدار 

تؤدي األخطاء يف عملية أخذ العينات أو التحليل أو الرصد أو أي احنراف عن اإلجراءات العملياتية املوّحدة 
قياسياً إىل احلصول على بيانات غري جمدية أو حىت على بيانات ُتضعف الربنامج. وينبغي لكل طرف، حسبما 

التدريب والربوتوكوالت والقدرات املختربية موجودة بالنسبة لطرائق يضع معايري لضمان أن يكون يكون مناسباً، 
 أخذ العينات والرصد والتحليل وأن هذه املعايري القياسية جيري إنفاذها.

 - ونظراً لوجود أسباب عديدة ألخذ العينات، التحليل والرصد، ونظراً لوجود أشكال فيزيائية خمتلفة 80
ومع أن مناقشة هذه الطرائق كثرية ألخذ العينات والتحليل والرصد.  خمتلفة تتوافر وسائلكثرية للنفايات، 

 وتبحث األقسام الثهثة التالية عناصر رئيسية هامة ينبغي إدراجها يف عترب خارج نطاق هذه الوثيقة،تحتديداً 
أنشطة أخذ العينات والتحليل والرصد، وينبغي حتديد أولويات اختبار النفايات استناداً إىل املعرفة القائمة (أو 

نقص املعرفة) عن حمتوى الزئبق ملختلف أنواع النفايات (مثال، من غري احملتمل أن يكون اختبار املصابيح 
  .الزئبقية يف النفايات ذات أولوية عالية، نظراً ألن معلومات هامة عن حمتواها من الزئبق متاح بسهولة.

__________ 
 املوقع يف (متاح للتلّوث املتكامل السجل باسم أيضاً  املعروف ،)PRTR(سجل اجلمهورية التشيكية  سبيل املثال، فإن على )17(

 صورة يقدم مما النفايات، يف املنقولة الزئبق ومرّكبات الزئبق عناصر عن احملّددة الكيميائية البيانات جيمع ،(http://www.irz.cz)الشبكي 
. النفايات مناولة كيفية عن بيانات جيمع وكذلك النفايات، يف املنقول الزئبق مقدار إمجايل عن واضحة
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 املختربات اجليدة، ميكن االطهع على سهسل املنشورات اليت ممارسات - وللحصول على معلومات عن 81
 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، سنوات منظمةتصدرها 

)؛ وأما بشأن االعتبارات املنهجية العامة، فإن وثيقة التوجيه الصادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة/منظمة خمتلفة
، حتتوي على معلومات مفيدة يف هذا استبانة فئات السكان املهددة مبخاطر التعّرض للزئبقالصحة العاملية بشأن 

(الصدد.
17F

مرفق البيئة العاملية التابع مموَّل من وجيري إعداد توجيهات إضافية بشأن الزئبق من خهل مشروع  )18
هذا املشروع أيضاً مصرف بيانات شبكي ملختربات الزئبق م من املتوقع أن ينشئ لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ و

(العاملة.
18F

19( 

  - أخذ العّينات1
 - اهلدف العام ألي نشاط ألخذ العينات هو احلصول على عّينة ميكن استخدامها للغرض 82

حتديد مهءمة األساليب املستهدف، مثًه حتديد خصائص املواقع، واالمتثال ملعايري التنظيم الرقايب، أو 
 حيدد هذا اهلدف قبل الشروع يف أخذ العّينات. وهو أمر ال غىن أنللمعاجلة أو التخلص. وينبغي املقرتحة 

 عنه الستيفاء شروط جودة النوعية بالنسبة للمعدات والنقل وإمكانية التتّبع.

 املعيارية ألخذ العينات واالتفاق عليها قبل بدء محلة أخذ العينات (من اإلجراءات - ينبغي إقرار 83
 يلي:  احملددة اخلاصة بالزئبق على حد سواء). وينبغي أن تشمل عناصر هذه اإلجراءات ماواجلوانباملصفوفة 

 (أ) عدد العينات اليت ستؤخذ، ووترية عملية أخذ العّينات، ومدة مشروع أخذ العينات، ووصف 
خذ العينات (مبا يف ذلك وضع إجراءات ضمان النوعية، مثًه حاويات العّينات املراد استخدامها أللطريقة ل

(املناسبة
19F

 وسلسلة جهات اإليداع)؛ )20

 (ب) اختيار املواضع أو املواقع أو النقاط اليت يتم فيها توليد نفايات الزئبق ووقت أخذ العّينات 
(مبا يف ذلك وصف املوضع اجلغرايف)؛ 

 (ج) حتديد َمن هو الشخص الذي أخذ العّينة والظروف السائدة وقتها؛ 

 (د) وصف كامل خلواص العّينات – وضع البطاقات التعريفية؛ 

 (ه) احملافظة على سهمة العينات أثناء النقل والتخزين (قبل التحليل)؛ 

 (و) التعاون الوثيق بني اجلهة القائمة بأخذ العّينات وخمترب التحليل؛ 

  (ز) التدريب املناسب ملوظفي أخذ العينات.

__________ 
 متاح على الرابط:  )18(

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/IdentifyingPopnatRiskExposuretoMercu
ry_2008Web.pdf.. 

 ).GEF ID 5409 وضع خطة إلجراء رصد عاملي لتعرض اإلنسان للزئبق والرتكيزات البيئية للزئبق ()19(
 .Parker et al (وزمهئه باركر مطبوع إىل الرجوع رجاء. استخدامها عدم وينبغي ،نفاذة للزئبق البويل إثيلني زجاجات )20(

  لهّطهع على التفاصيل.)(2005)
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 - وينبغي أن متتثل عملية أخذ العينات للتشريعات الوطنية احملّددة حيثما توجد أو للقواعد التنظيمية 84
الدولية. وينبغي للبلدان اليت ال توجد فيها قواعد، تعيني موظفني مؤّهلني. وينبغي أن تتضمن إجراءات أخذ 

 العينات ما يلي:

 (أ) وضع إجراءات التشغيل املعيارية بشأن أخذ العينات بشأن كل مصفوفة لتحليل عّينات 
الزئبق بعد ذلك؛ 

 املنظمة الدولية لتوحيد عهات (ب) تطبيق إجراءات أخذ العينات الراسخة، كاإلجراءات اليت وض
النظام العاملي  وأ ،وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة وأ، ة لتوحيد املقاييس األورويبأو اللجنة املقاييس،

؛ (ASTM)اجلمعية األمريكية لهختبارات واملواد  وأ ،(GEMS)لرصد البيئة 

  (ج) وضع إجراءات لضمان النوعية ومراقبة النوعية.

ينبغي اتّباع كل هذه اخلطوات من أجل جناح برنامج أخذ العينات. وكذلك، جيب أن يكون التوثيق و - 85
 كامًه ودقيقاً .

 ووجود الزئبق ميكن أخذ عيناته عادة من املواد الصلبة والسوائل والغازات والكائنات احليِّة:  - 86

 (أ) السوائل: 

 املواد السائلة الراشحة من مواقع إلقاء النفايات ومطامر القمامة؛ ‘1  ’

 السوائل اليت ُجتمع من االنسكابات؛ ‘2  ’

 املياه (املياه السطحية ومياه الشرب واملخّلفات الصناعية)؛ ‘3  ’

 (ب) املواد الصلبة: 

،  املخزونات واملنتجات واملستحضرات املكّونة من الزئبق أو احملتوية عليه أو امللّوثة به‘1’  
أو مركبات الزئبق؛ 

 املواد الصلبة من املصادر الصناعية وعمليات املعاجلة أو التخّلص (الرماد املتطاير، ‘2  ’
ورماد القاع واحلمأة والقيعان الساكنة واملخلفات األخرى، والثياب وغري ذلك)؛ 

 احلاويات واملعدات أو مواد التعبئة األخرى والتعبئة (عّينات مياه الشطف أو ‘3  ’
التجفيف) مبا يف ذلك املنسوجات أو األقمشة املستخدمة يف مجع عّينات مياه 

التجفيف؛ 

 الرتبة والرواسب وكسارة احلجارة ومحأة مياه الصرف الصحي واملواد العضوية املتحللة ‘4  ’
كاألمسدة و(الكمبوست)؛ 

 (ج) الغازات: 

 اهلواء (الداخلي) للمرافق اليت تعاجل نفايات الزئبق؛ ‘1  ’

‘ إطهقات الزئبق إىل اهلواء من نفايات الزئبق املعاجلة؛ 2  ’

 ‘ الغاز املتصاعد من حمارق النفايات.3  ’
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 (د) الكائنات احلّية: 

‘ املواد البيولوجية (الدماء والبول والشعر، وخصوصاً تلك املتحصل عليها من خهل 1  ’
رصد صحة العمال)؛ 

 ‘ النباتات واحليوانات.2  ’

  - ميكن أن تتضمن املكونات األحيائية والألحيائية يف إطار برامج رصد البشر والبيئة ما يلي:87

 (أ) املواد النباتية واألغذية؛ 

 (ب) الشعر البشري وكذلك البول واألظافر ولنب الرضاعة بالثدي والدم؛ 

 (ج) اهلواء (احمليط والرتّسبات املبّللة أو اجلافة ورمبا الثلج). 

  - التحليل2
 - يشري مفهوم التحليل إىل عمليات االستخهص والتنقية والفصل والتحديد والتقدير الكّمي واإلبهغ 88

اخلاصة برتكيزات الزئبق يف مصفوفة االهتمامات؛ وللحصول على نتائج جمدية ومقبولة ينبغي أن يكون لدى 
 التحليل البنية األساسية الضرورية (املكان) واخلربات املثبتة بشأن املصفوفة وأصناف الزئبق (مثل املشاركة خمترب

الناجحة يف دراسات املعايرة الدولية). 

) أو 17025 - كما إن من املهم اعتماد املخترب وفقاً ملعايري املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (آيسو 89
غري ذلك من املعايري بواسطة جهاز مستقل. وتشمل املعايري اإللزامية للحصول على نتائج عالية النوعية ما 

 يلي:

؛  املستخدمة (أ) حتديد مواصفات تقنية التحليل

 (ب) صيانة معدات التحليل؛ 

 (ج) التحقق من سهمة مجيع الطرائق املستخدمة (مبا يف ذلك الطرائق الداخلية)؛ 

  (د) تدريب موظفي املختربات.

 - وجيري عادة حتليل الزئبق يف خمترب جمهَّز هلذا الغرض. وألغراض الفرز، تتوفر أدوات اختبار ميكن 90
 استخدامها يف امليدان أيضاً .

حتليل ل طريقة واحدة هلذا الغرض. وقد اسُتحدثت طرق فه تتوفر حىت - وأما بالنسبة لتحليل الزئبق 91
اللجنة األوروبية للتوحيد  وأ )ISO( من جانب املنظمة الدولية للتوحيد القياسي املكونات يف العديد منالزئبق 

أو على املستوى الدويل ومن وكالة محاية البيئة واربطة املعايري اليابانية على املستوى الوطين. ، )CEN(القياسي 
 بعض أمثلة للوسائل املتعلقة بتحليل الزئبق يف النفايات وغاز املداخن ومياه الفضهت. 4ويُدرج اجلدول 

ليل االتحمجيع يف هو احلال كما و . من هذه الطرائقنسخ حمورةعبارة عن هي ومعظم الطرائق الداخلية 
ة فإنه يتعني على املختربات استخدام الطرق املعتمدة فقط. وينبغي تقييم األداء من خهل برامج الكيميائي

 ضمان اجلودة/مراقبة اجلودة.

 بشأن مناولة العينات وإعدادها يف التخزين - وإضافة إىل ذلك، يتعني حتديد إجراءات ومعايري 92
 املختربات، ومن ذلك مثًه التجانس.
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  يف حتديد التحليل ما يلي:الفردية اخلطوات - وتشمل 93

 (أ) االستخهص؛ 

 (ب) التنقية؛ 

أجهزة كشف البهزما املتقارنة باحلث ولقياس  (ج) التحديد باستخدام كواشف مناسبة مثل 
 الطيفي باالمتصاص الذري وأجهزة حتليل األمحاض األمينية واألجهزة املدجمة؛ 

 ؛ (د) التحديد الكمي واإلبهغ حسبما يلزم

  (و) اإلبهغ وفقاً لقواعد التنظيم الرقايب السارية.

  - الرصد3
 (’’التعاون الدويل‘‘)، تطلب اتفاقية بازل من األطراف أن 10 (ب) من املادة 2 - يف الفقرة 94

’’تتعاون يف رصد آثار إدارة النفايات اخلطرة على صحة اإلنسان وعلى البيئة‘‘. وجيب أن يقدِّم برنامج 
الرصد مؤشراً عّما إذا كانت عملية إدارة التصّرف بشأن أي نفاية خطرة ما تؤدي وظيفتها طبقاً للتصميم 

 با، كما ينبغي أن يكشف عن التغيريات يف النوعية البيئية النامجة عن هذه العملية. اخلاص

األنواع املختلفة الرصد يف التأكد من أن برامج من املتحصلة  - كما جيب استخدام املعلومات 95
التعرض احملتمل أو لتحديد املسائل احملتملة املتعلقة بإطهقات الزئبق بشكل صحيح اخلطرة ُتدار للنفايات 

إلدارة. وبتنفيذ برنامج الرصد، يستطيع  اللزئبق وحتديد ما إذا كان من املهئم إدخال تعديهت على �ج ا
مديرو املرافق حتديد املشكهت واختاذ التدابري املناسبة لعهجها. 

 فيما  - ومما جيدر ذكره يف هذا الصدد أن هنالك عدداً من نظم قياس الزئبق املتواصل املتاحة جتارياً 96
. وقد يكون من الهزم اللجوء إىل هذا الرصد مبقتضى التشريعات الوطنية يتعلق ببعض أنواع رصد الزئبق

واحمللية. 

 مياه الفضهت الكيميائي للزئبق يف النفايات وغاز املداخن و: التحليل4الجدول 
الطريقة  الهدف

حتديد حركة  النفايات
الزئبق يف 

 النفاية

EN 12457-1 توصيف خصائص النفاية - النّض - اختبار االمتثال من أجل نض 4 إىل :
أ) 2002مواد النفايات احلُبيبية واحلمأة (اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي 

  EN 12920 توصيف خصائص النفاية - منهجية لتحديد سلوك النفاية يف النّض بشروط :
 )2006حمددة (اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي، 

  EN 13656 توصيف خصائص النفاية – متّثل باالستعانة باملوجات الدقيقة حبمض اهليدروفلوريك :
)HF) ومحض النيرتوجني ،(HNO3) ومزيج محض اهليدروكلوريك (HCl من أجل التحديد الهحق (

 ب) 2002للعناصر يف النفاية (اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي، 
  EN 13657 – لعناصر الذائبة يف  من أجل التحديد الهحق لالتهضيم: توصيف خصائص النفاية

  ج)2002 (اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي، اتيف النفاياملاء امللكي 
  TS 14405 توصيف خصائص النفاية – اختبار السلوك بالنض - اختبار تدّفق التقطري من :

 )2004األعلى (اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي، 
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الطريقة  الهدف
، إجراء نّض خصائص EPA :TCLP 1311 الواليات املتحدة  يفطريقة وكالة محاية البيئة  

) USEPA, 1992السمّية (
حتديد ترّكزات  

الزئبق يف 
 النفاية

EN 13370 توصيف خصائص النفاية - حتليل الُشطافة - حتديد األمونيوم، واهلاليدات :
، واملوصلية، والزئبق، ومؤّشر الفينول، وجمموعة الكربون AOXالعضوية القابلة لهمتصاص 

 )2003 (اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي، F السهل التحّرر، و-CN-، وTOCالعضوي 
 

  EN 15309 توصيف خصائص النفاية والرتبة - حتديد الرتكيب العناصري بالومض باألشعة :
 )2007السينية (اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي، 

: الزئبق يف النفايات الصلبة أو US EPA 7471Bطريقة وكالة الواليات املتحدة حلماية للبيئة  
د) US EPA ،2007شبه الصلبة (لتقنية البخار البارد اليدوية) (

: الزئبق يف املواد الصلبة واحملاليل EPA 7473الواليات املتحدة يف طريقة وكالة محاية البيئة  
)، US EPAبواسطة التحلل احلراري، وامللغمة، والقياس الطيفي لهمتصاص الذري ((

هـ) 2007
؛ الزئبق يف النفايات السائلة US EPA 7470Aطريقة وكالة الواليات املتحدة حلماية البيئة  

) US EPA ،1994(الدليل العملي لتقنية البخار البارد (
: نوعية اهلواء - انبعاثات املصادر الثابتة - الطريقة اليدوية لتحديد ترّكز إمجايل EN 13211 غاز املداخن

 ).2001الزئبق (اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي، 
 * هذه الطريقة حتدِّد جمموع حمتوى الزئبق (أي الزئبق املعدين/العنصري+الزئبق األيوين)

EN 14884نظم القياس  الكلي:: نوعية اهلواء - انبعاثات املصادر الثابتة - حتديد الزئبق 
) 2005 (اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي، األوتوماتية

: طريقة حتليل الزئبق يف غاز املداخن (رابطة املعايري JIS K 0222املعايري الصناعية اليابانية 
) 1997اليابانية، 

: حتديد املعادن يف انبعاثات US EPA 0060الواليات املتحدة يف طريقة وكالة محاية البيئة 
) US EPA ،1996املداخن (

 طريقة االختبارات املوّحدة ASTM D6784 - 02(2008)اجلمعية األمريكية لهختبارات واملواد  التفتيش اخلاص بالزئبق
بشأن الزئبق النقي واملؤكسدة واُجلسيمي وإمجايل الزئبق يف غاز املداخن املولَّدة من مصادر 

) ASTM International ،2008ثابتة تعمل حبرق الفحم (طريقة أونتاريو هيدرو) (
) ISO, 1999: نوعية املياه – حتديد الزئبق (ISO 5666 :1999مياه الفضهت 

ISO 16590 :2000 نوعية املياه – حتديد الزئبق – طرق تشتمل على التخصيب بامللغم :
)ISO, 2000 (

1SO 17852 :2006 نوعية املياه – حتديد الزئبق – طريقة تستخدم القياس الطيفي :
) ISO, 2006الفلوري الذري (

 هاء - منع توليد النفايات والتقليل منها إلى أدنى حد ممكن

السليمة أهم خطوتني يف اإلدارة  - إّن منع توليد نفايات الزئبق والتقليل منها إىل أدىن حد ممكن مها 97
 خفض توليد إىل’’ ضمانف اطراأل، 4 من املادة 2 اتفاقية بازل، يف الفقرة وتدعوبيئياً هلذه النفايات. 

ينبغي أن يكون منع النفايات هو اخليار املفضل ‘‘. وممكنحد أدىن النفايات اخلطرة والنفايات األخرى إىل 
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يف أية سياسة إلدارة النفايات وبذلك ميكن أن تنخفض باملقابل احلاجة إلدارة النفايات مما يسمح بتخطيط 
 أدناه معلومات عن 122 إىل 100تقدِّم الفقرات بيئياً بطريقة أكثر فعاليةً . ووتوجيه موارد اإلدارة السليمة 

. طرق ملنع نفايات الزئبق والتقليل منها إىل أدىن حد من مصادر هامة لنفايات الزئبق

التخلص تدرجيياً من الزئبق يف عمليات إنتاج إىل األطراف  من اتفاقية ميناماتا 5 - وتطلب املادة 98
الكلور والقلويات وإنتاج األسيتالدهيد وتقييد استخدام الزئبق يف إنتاج كلوريد الفاينل املوحود، وميثيهت أو 

ملزيد من إيثيهت الصوديوم أو البوتاسيوم، وإنتاج البويل يوريثان باستخدام مواد حفازة حتتوي على الزئبق (
).  من هذه املبادئ التوجيهية24انظر الفقرة التفاصيل، 

  - منع توليد النفايات والتقليل منها إلى أدنى حد ممكن في العمليات الصناعية1
 - هنالك عّدة عمليات معاجلة صناعية ُيستعمل فيها الزئبق؛ ولكن بسبب كمية الزئبق املستخَدم يف 99

الكاوية (الكلور الصودا تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، وإنتاج كلوريد الفاينل املوحود، وإنتاج الكلور و
، هذا القسم الفرعي يناقش تدابري منع النفايات والتقليل منها إىل أدىن حد فيما يتعلق بتلك والقلويات)

العمليات الثهث. 

 (أ) تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق
 - تتوفر تقنيات ال ُيستعمل فيها الزئبق منها طرق القياس بالوزن واجلمع بني الطرق الهزئبقّية. وأما يف 100

، فينبغي اتّباع حلول مؤقتة تفضي صوب استخدام التقنيات اخلالية من ُجمديةاحلاالت اليت ال تُتاح فيها بدائل 
الزئبق. وميكن أن تشمل هذه التقنيات تكنولوجيات خاصة باحتجاز الزئبق وإعادة دورة استعماله، ومنها 
مثًه أنابيق التقطري وأغطية األخبرة، وإعادة تنشيط الزئبق، واجتناب عمليات املعاجلة الكثيفة، مثل ملغمة 

: بشأن احللول املؤقتة يف املواد املرجعية التاليةاخلامة الكلّية. وميكن االّطهع على التفاصيل 

. الدليل العملي لتدريب العاملني يف تعدين الذهب احلرّيف GMP 2006 (أ) مشروع الزئبق العاملي 
 النطاق، اليونيدو، فيينا، النمسا. متاح على الرابط التايل: والضيق

http://communitymining.org/attachments/221_training%20manual%20for%20miners%20GMP

%20Marcelo%20Veiga.pdf?phpMyAdmin=cde87b62947d46938306c1d6ab7a0420; 

. التعدين احلريف والضيق النطاق. وثائق MMSD 2002 (ب) مشروع التنمية املستدامة للتعدين واملعادن 
عن التعدين والتنمية املستدامة صادرة عن األمم املتحدة ومنظمات أخرى؛ 

تقرير املنتدى العاملي حول تعدين . 2010 منشور عام ،  البيئةبرنامج (ج) برنامج األمم املتحدة للبيئة 
. متاح على الرابط التايل: الذهب احلريف والضيق النطاق

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/GlobalForumonASGM/tabid/6005/Default.aspx; 
. تقارير ومنشورات شراكة الزئبق العاملية. متاحة على ، تواريخ خمتلفة (د) برنامج األمم املتحدة للبيئة

الرابط التايل: 
http://www.unep.org/  

chemicalsandwaste/Mercury/PrioritiesforAction/ArtisanalandSmallScaleGoldMining/Reports/tabid/4489/l

anguage/en-US/Default.aspx; 
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): دليل عملي إلنشاء نظام جلمع US EPA) ‘‘2008 (ه) وكالة الواليات املتحدة حلماية البيئة’’
 .http://www.epa.gov/oia//toxics/asgm.htmlالزئبق الستعماله يف متاجر الذهب. متاح على الرابط: 

، بشأن خماطر  بعمليات التعدينينبغي تثقيف حرفيي التعدين وأُسرهم واجلماعات احمللية احمليطة - و101
 البيئية اليت خيّلفها استعمال الزئبق يف جمال تعدين اآلثارالتعّرض للزئبق وما يتصل به من أخطار صحية؛ و

 الذهب على املستوى احلريف والضيق النطاق. 

باألخطار البيئية والصحية الستعمال الزئبق يف تعدين الذهب على املستوى وبعد زيادة التوعية - 102
 ، ينبغي توفري التدريب على التقنيات والنظم الرامية إىل منع توليد النفايات.احلريف والضيق النطاق

 (ب) إنتاج كلوريد الفاينل الموحود

 باستعمال عملية األسيتيلني، ُيستخَدم كلوريد الزئبق باعتباره )VCM(- يف إنتاج كلوريد الفاينل املوحود 103
يف فئتني رئيسيتني: (أ) ، توليد النفايات والتقليل منها إىل أدىن حد ممكنتندرج طرق منع . وعامًه حفازاً 

أفضل يف التعامل مع الزئبق أثناء طرق إلدارة طرائق بديلة خالية من الزئبق يف الصناعة التحويلية؛ و(ب) 
على حنو يرمي إىل احتجاز إطهقات الزئبق. اإلنتاج عملية 

الصناعة التحويلية لكلوريد الفاينل املوحود بتقنيات خالية من الزئبق: ُيصنع كلوريد الفاينل يف - 104
املوحود باستعمال جمموعة متنوعة من الطرائق اخلالية من الزئبق، اليت تستند يف األعم إىل الكلوَرة األوكسيدية 

). ويف حني أن الطرائق اخلالية من الزئبق شائعة يف مجيع أحناء 1983لإلثيلني (مكتب تقييم التكنولوجيات 
تزال ُتستخدم يف بعض البلدان عملية املعاجلة باألسيتيلني أل�ا أقل تكلفة بقدر ملحوظ يف  العامل، فه

قد أسفرت اجلهود املبذولة . و)Maxson, 2011(املواضع اليت يكون فيها الفحم احلجري أرخص من اإليثيلني 
 من أجل عملية األسيتيلني من أجل تصنيع )Johnson Matthey (الستحداث عامل حفاز خاٍل من الزئبق

كلوريد الفاينل املوحود اليت تشمل الذهب يف عملية الصياغة ويكون جاهزاً للتسويق التجاري. وهذا يُعترب 
(جمدياً جتارياً وميكن استخدامه كبديل مباشر للعوامل احلفازة يف املفاعهت احلالية لكلوريد الفاينل املوحود

20F

21( . 

- وتشمل التدابري املقرتحة من أجل احلّد من توليد النفايات امللّوثة بالزئبق باتّباع أسلوب أفضل يف إدارة 105
؛ وتطوير وتطبيق العوامل احلّفازة اخلالية من احتجاز إطهقات الزئبقالبيئية بغية الضوابط التعامل يف الزئبق و

 إىل منع تبّخر كلوريد الزئبق؛ ومنع التسّمم بالعوامل احلّفازة؛ ةالراميتنفيذ اإلصهحات التكنولوجية الزئبق؛ و
وتأخري الرتّسب الكربوين الرامي إىل احلّد من استعمال الزئبق. وأما تدابري املراقبة البيئية الرامية إىل احتجاز 

إطهقات الزئبق فتشمل: االمتزاز بواسطة الكربون املنشَّط يف تقنيات إزالة الزئبق وإزالة احلموضة منه بواسطة 
أبراج الرغوة والغسل؛ وإعادة تدوير الزئبق وإعادة استعماله؛ واحتواء الفضهت السائلة؛ وجتميع احلمآت احملتوية 

على الزئبق؛ واستعادة الزئبق من املواد املتبّخرة احملتوية على الزئبق، وضوابط حمسنة ملراقبة االنبعاثات لدى اجلهات 
تدوير وإنتاج املواد احلفازة. ولهّطهع على مزيد من املعلومات، ينبغي الرجوع إىل الوثيقة التالية:  اليت تعيد
 ‘‘ (وزارة محاية كربيد الكلوريد املتعدد الفينيلتقرير عن احلّد من استعمال الزئبق وانبعاثاته يف إنتاج  ’’مشروع

). 2010البيئة، الصني، 

__________ 
. http://www.matthey.com/innovation/innovation_in_action/vcm-catalystانظر ) 21( 

http://www.epa.gov/oia/toxics/asgm.html؛�
http://www.epa.gov/oia/toxics/asgm.html؛�
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 (ج) إنتاج الكلور والقلويات

 يف مرافق الكلور اخلهيا الزئبقية بوحدات معاجلة صناعية خالية من الزئبقعملية - حيث جيري إحهل 106
. وُتستخدم يف إنتاج  وتوليد النفاياتالقضاء على انبعاثات الزئبقيف هذه املرافق  جيري أيضاً والقلويات،

انبعاثات ونفايات الزئبق. ويُستخدم يف إنتاج الكلور-الصودا (القلويات) اخلايل من الزئبق عمليات املعاجلة 
أو ذات الغشاء. علماً بأن التكنولوجيا الغشائية هي أكثر فّعالية من حيث التكلفة يف هذين احلجاب احلاجز 

. ومع أن عملية اخلهيا )Maxson, 2011(النوعني بفضل اخنفاض إمجايل املدخهت الكهربائية الهزمة هلا 
 مصنعاً تستخدم 75، 2012ال يزال يوجد، حىت عام والزئبقية جيري التخلص منها تدرجيياً، فقد كان 

 بلداً . وبلغت كمية النفايات الصلبة املتولدة من مصانع الكلور والقلويات هذه 40عملية اخلهيا الزئبقية يف 
 ويف 2013،  (شراكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة2012 طناً يف عام 163 465
 يف املائة من طاقة 10القلويات باخلهيا الزئبقية متثل حوايل و، كانت منشآت إنتاج الكلور2010عام 

. ويف 1986اإلنتاج على الصعيد العاملي. وأما يف اليابان، فلم تعد ُتستعمل عملية اخلهيا الزئبقية منذ عام 
 يف املائة من طاقة إنتاج الكلور األوروبية يستند إىل تكنولوجيا اخلهيا 28، كان ما نسبته 2013بداية عام 

 - باستبدال أو إغهق كل معامل الكلورعن طيب خاطر  الكلور األوروبيون  تطوع صانعوالزئبقية. وقد
 (يوروكلور). ويف الواليات املتحدة، اخنفض استخدام 2020الصودا القائمة على اخلهيا الزئبقية حبلول العام 

 الكلور،  (معهد2013 إىل مرفقني اثنني يف عام 1996 مرفقاً يف عام 14عملية اخلهيا الزئبقية من 
  ).2013؛ شراكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج البيئة، 2009

: احلمأة شبه الصلبة والقلويات- وقد تشمل النفايات امللّوثة بالزئبق املولَّدة من معامل إنتاج الكلور 107
 والغرافيت والكربون املنشَّط من املعاجلة الغازية، واملخّلفات املياه املاحلة ومعاجلة الصودا،املياه، ومعاجلة من 

يف خزانات/حفر التجميع. وإضافة إىل رصد التسرّبات احملتملة وإىل تدابري املتجمع املتأتية من التقطري والزئبق 
تبّخر الزئبق وحتسني مراقبة تولد نفايات الزئبق من خهل خفض خفض ميكن اإلدارة والصيانة اجليدة، 

القلوية. واملعاجلة الفضهت ومن معاجلة غاز املداخن انبعاثات الزئبق والتحّكم با واستعادة الزئبق من مياه 
:  أو املوقع الشبكيولهطهع على مزيد من املعلومات، ينبغي الرجوع إىل الوثيقتني التاليتني

 كانون 9بتاريخ مقرر التنفيذ الصادر من املفوضية . 2013 ، (أ) املفوضية األوروبية
إطار األمر التوجيهي   الذي حيدد استنتاجات أفضل التقنيات املتاحة، يف2013األول/ديسمرب 
2010/75/EU  الصادر عن الربملان األورويب وعن اللس بشأن االنبعاثات الصناعية، فيما خيص إنتاج الكلور 

). EU/2013/732(والقلويات 

  متاح على الرابط التايل: ، قطاع الكلور والقلويات، (ب) شراكة الزئبق العاملية

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/GlobalMercuryPartnership/ChloralkaliSector/Rep

orts/tabid/4495/language/en-US/Default.aspx (this link contains more than 20 guidelines for the 

chlor-alkali industry لصناعة الكلور والقلويات مبدأً توجيهياً 20 (حيتوي هذا املوقع على أكثر من .(

  - منع توليد النفايات والتقليل منها إلى أدنى حد ممكن في المنتجات المضاف إليها الزئبق2
- األخذ بالبدائل اخلالية من الزئبق وحظر املنتجات املضاف إليها الزئبق طريقتان هامتان ملنع توليد 108

تصدير واسترياد منتجات حمددة مضاف إليها حيظر النفايات احملتوية على الزئبق. ويف إطار اتفاقية ميناماتا، 
 أعهه). 22 (انظر الفقرة 2020الزئبق بدايًة من عام 
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- وكتدبري انتقايل، فإن وضع حدود قصوى تضع حدوداً قصوى حملتوى الزئبق يف املنتجات اليت 109
 ال تتوفر هلا بدائل يف املستقبل املنظور هي أيضاً طريقة من شأ�ا أن تساعد على خفض توليد نفايات الزئبق 

تسهيل االستعاضة عن املنتجات املضاف إليها الزئبق تيسري . وميكن من قطاع املنتجات املضاف إليها الزئبق
بالبدائل اخلالية من الزئبق أو املخّفضة الزئبق من خهل اتباع أسلوب الشراء األخضر. 

- ويف األحوال اليت ال تزال فيها املنتجات املضاف إليها الزئبق قيد االستعمال، فإن من املستحسن إنشاء 110
نظام مغلق آمن بشأن استخدام الزئبق. وينبغي منع تلّوث جماري النفايات بالزئبق من خهل: 

(أ) استخدام منتجات خالية من الزئبق؛ 

 وضع حدود قصوى حملتوى الزئبق يف املنتجات؛(ب) 

 الزئبق واملنتجات احملتوية على الزئبق مبقدار أقل اخلالية من(ج) وضع معايري شرائية لشراء املنتجات 
  واملنتجات احملتوية على قدر ضئيل من الزئبق.من احملتوى احملدد

وينبغي فصل النفايات احملتوية على الزئبق عن النفايات األخرى ومجعها، مث، إذا أمكن، استعادة الزئبق - 111
أو يف عمليات اإلنتاج، ) اخلاممن النفايات وإعادة استعماله ألغراض اإلنتاج (بدًال من استعمال الزئبق األويل (

 للمنِتج أداًة فعالًة املوسَّعةاملسؤولية خطط ). وميكن أن تشكل 3التخّلص منه بطريقة سليمة بيئياً (انظر الشكل 
املنتجات بعد جتميع لتشجيع إنتاج منتجات خالية من الزئبق أو منتجات مضاف إليها الزئبق ذات حمتوى أقل و

تسديد قيمة مسرتدات من أجل جتميع املنتجات املستهلكة املضاف أن تصيح نفايات. ومن بني النُّهج األخرى 
 .إليها الزئبق

  - نظام مغلق الستخدام الزئبق3الشكل 

 : نظام مغلق الستخدام الزئبق3الشكل 

 

 

التحّول إىل البدائل اخلالية  
من الزئبق حاملا تصبح متاحة 

 الصانع

اسرتداد الزئبق 
 وغريه من املواد

 املستورد

 اجلهة القائمة بتشغيل مرفق التخّلص

 اجلهة اجلامعة املصدِّر

بائع  
 بالتجزئة

 املستهلك

 مرفق إعادة التدوير

الزئبق املسرتد 
 (الفائض)

 املنتجات

رسم إعادة 
 التدوير يف السعر

 النفايات
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 (أ) المنتجات الخالية من الزئبق

- يتوّقف استبدال الزئبق يف املنتجات على عوامل مثل جناعة وأداء البديل وتكلفة املنَتج والبديل، 112
وتأثريه على البيئة وعلى صحة اإلنسان، والتكنولوجيا، والسياسات العامة احلكومية، واقتصادات اإلنتاج 

الكبري. وتُتاح اآلن أنواع كثرية من البدائل اخلالية من الزئبق. وتوجد معلومات تفصيلية عن البدائل اخلالية من 
الزئبق يف املنشورات التالية: 

)؛ UNEP, 2014b (قائمة ببدائل املنتجات املضاف إليها الزئبق (أ) 

 استبدال ثريمومرتات الزئبق وأجهزة قياس ضغط الدم يف التوجيهات التقنية للرعاية الصحية (ب) 
)WHO, 2010 ؛(

تقرير عن املنتجات والعمليات الرئيسية احملتوية على الزئبق، وبدائلها، واخلربة املكتسبة يف (ج)   
ب)؛ 2008 (منشور برنامج األمم املتحدة للبيئة، التحّول إىل املنتجات والعمليات اخلالية من الزئبق

خيارات بشأن خفض استعمال الزئبق يف املنتجات والتطبيقات، ومصري الزئبق املتداول من ( د)   
)؛ 2008 (املفوضية األوروبية، قبُل يف التمع

 (ب) وضع حدود قصوى لمحتوى الزئبق في المنتجات

من تلك - ينبغي إرساء حدود حملتوى الزئبق يف املنتجات املضاف إليها الزئبق، وذلك إىل حني التخّلص 113
هذه احلدود ميكن أن تؤدي إىل التقليل من الزئبق املستخدم يف كل منتج يف مرحلة اإلنتاج، فتدرجيياً، املنتجات 

 من الزئبق الذي ينبعث طوال مراحل دورة املنتج بكاملها، مبا يف ذلك من اإلطهق التقليلمما يؤدي كذلك إىل 
أو االنكسار العرضي، وكذلك خفض كمية الزئبق الكلية يف النفايات اليت حتتاج إىل إدارة حمددة للزئبق. وتضع 

الزئبق فيما يتعلق ببعض املنتجات والذي جيب على األطراف يف االتفاقية اتباعه اتفاقية ميناماتا حدوداً حملتوى 
 أعهه). 20(انظر الفقرة 

، 2(انظر األمثلة يف الفرع الثالث، باء، عن طريق إصدار تشريعات  الزئبق حملتوى- وميكن وضع حدود 114
إطار خطة إدارية معلنة بشأن جمال الصناعة يف )، أو من خهل تطبيق إجراءات عمل طوعية يف أدناهالوارد 

 من الزئبق فيما خيص حدود احملتوى وحسبما ذُكر سابقاً، فقد أُقّرت متطّلبات قانونية بشأن .البيئة/الزئبق
البطاريات واملصابيح الفلورية يف االحتاد األورويب بشأن كل من هذين املنتجني، وكذلك يف عدة واليات أمريكية 

 وقد . الرابطة الصناعيةوضعتها الزئبق يف املصابيح الفلورية حمتوى حدود فإن ،. وأما يف اليابان البطارياتبشأن
لسياسات باعتبارها معايري تـُتَّبع يف اختيار املصابيح الفلورية تطبيقاً تلك احلدود  احلكومة الوطنية استخدمت

 ويف كندا، تضع لوائح املنتجات احملتوية على الزئبق حدوداً على مقدار الزئبق الذي ميكن أن  .الشراء األخضر
حتتويه املصابيح الفلورية وغريها من أنواع املصابيح.  

- وبغية احلّد من استعمال الزئبق يف املصابيح الفلورية، عمد الصانعون إىل تطوير التكنولوجيات اخلاصة 115
 لألداء الهزم حقن مقادير من الزئبق يف كل مصباح مماثله ملقادير احلد األدىن من الزئبق املطلوببم من أجل 

لكل مصباح. وتشمل األمثلة على حقن املقادير الدقيقة من الزئبق يف املصابيح استعمال ملغمة الزئبق، وُكريات 
الزئبق (وزارة البيئة، عنصر  من الزئبق بدًال من حقن وكبسوالت الزئبق،خليطة من الزئبق، وحلقات خليطة من 

). 2010اليابان، 
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 استعمال جرعات حمددة من ملغمة الزئبق له مزايا من حيث البيئة واألداء عهوة على أن- ويبدو 116
استعمال الزئبق السائل طوال مراحل دورة عمر املصابيح الفلورية املدّجمة وغريها من أنواع املصابيح املضاف 

احلرص على التقليل إىل أدىن حد من تعّرض العمال طرائق جتزئة اجلرعات  ومن مواطن قوة .إليها الزئبق
 والتخزين الرتكيبواملستهلكني -وكذلك اإلطهقات يف البيئة - لبخار الزئبق أثناء مراحل الصنع والنقل و

يف الطرائق وإعادة التدوير والتخّلص، وخصوصاً حينما تتكّسر هذه املصابيح. وإضافة إىل ذلك، فإن هذه 
اجلرعات بدقّة متّكن الصانعني من إنتاج املصابيح الفلورية املدجمة اليت حتتوي على درجات وجتزئة حتديد 

منخفضة جداً من الزئبق (ميليغرامني أو أقل)، مع احلرص يف الوقت نفسه على الوفاء مبتطلبات أداء هامة، 
مبا يف ذلك الكفاءة العالية وطول عمر املصباح. 

 (ج) الشراء

ينبغي التشجيع على وضع برامج مشرتيات بشأن-املنتجات اخلالية من الزئبق بغية متابعة مسار منع - 117
من الزئبق. قليل توليد النفايات والرتويج الستعمال املنتجات اخلالية من الزئبق واملنتجات احملتوية على قدر 

كما ينبغي أن تدف املمارسات املتبعة يف الشراء، ما أمكن، إىل’’شراء املنتجات اخلالية من الزئبق‘‘، ما عدا 
يف احلاالت القليلة اليت ال تتوافر فيها عملياً أو تكنولوجياً بدائل للمنتجات املضاف إليها الزئبق - أو ’’شراء 

منتجات يقّل فيها حمتوى الزئبق إىل أدىن حد‘‘. 

- كذلك فإن كبار مستعملي املنتجات املضاف إليها الزئبق، كاملؤسسات احلكومية ومرافق الرعاية 118
الصحية، ميكنهم أن يقوموا بدور هام يف حفز الطلب على املنتجات اخلالية من الزئبق، وذلك بتنفيذ برامج 
تُعىن باملشرتيات اخلضراء. ويف بعض احلاالت، ميكن اللجوء إىل احلوافز املالية من أجل التشجيع على تطبيق 
برامج املشرتيات اخلضراء. وقد دعمت بعض الواليات يف الواليات املتحدة مثًه شراء ثريمومرتات خالية من 

الزئبق. 

 الموسَّعة - مسؤولية المنِتج 3
 بأنه’’�ج يف السياسة العامة البيئية يوّسع فيه نطاق مسؤولية املوسَّعة- يُعرَّف مفهوم مسؤولية املنتج 119

(املنِتج عن املنَتجات لكي يشمل مرحلة ما بعد االستههك من دورة املنَتج. ’’املنِتج‘‘
21F

 هو مالك العهمة )22
أو املستورد باستثناء حاالت معينة مثل التعبئة، وكذلك األوضاع اليت ال يتم فيها تعريف مالك العهمة بشكل 

). وبرامج OECD, 2001aواضح كما يف حالة اإللكرتونيات، اليت يعترب فيها املصنِّع (واملستورد) منتَجني (
من السلطات احلكومية احمللية  تنقل املسؤولية عن إدارة املنتجات حىت �اية عمرها املوسَّعةمسؤولية املنتج 

 حوافز للمنتجني من أجل دمج االعتبارات البيئية يف ميتقدّ تستطيع ، وومن دافعي الضرائب إىل املنتجني
تكاليف املعاجلة السليمة بيئياً لتلك املنتجات جمرد أن  انعكاسصلب تصاميم منتجاتم، وذلك لكي يتسىن 

 من خهل اتّباع �ج إلزامية أو املوسَّعة. وميكن تنفيذ برامج مسؤولية املنتج تصبح نفايات يف أسعار املنتجات
 برامج مسؤولية يف برامج اجلمع واالسرتداد دمج. وميكن ، أو كليهما (مثًه باالتفاقات املتفاوض عليها)طوعية
).  أدناه147الفقرة  (انظر املوسَّعةاملنتج 

__________ 
 تقوم بشكل اعتبارية أو شخصية طبيعية أن أي على) EC/2008/98( األمر التوجيهي الصادر عن االحتاد األورويب ينص  )22(

  املوسَّعة. املنِتج ؤولية مساسترياد منتجات تقع على عاتقه أو بيع أو معاجلة أو تصنيع أومهين بتطوير 
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) 1، فإ�ا ميكن أن حتّقق عدداً من األهداف: (املوسَّعة- وتبعاً لتصميم برامج مسؤولية املنتج 120
 احمللية من األعباء املالية، وأحياناً العملياتية، اليت ترتّتب على التخّلص من اتالتخفيف على احلكوم

) تشجيع الشركات على تصميم منتجات تصلح إلعادة استخدامها وإعادة 2النفايات/املنتجات/املواد؛ (
) 4) دمج تكاليف إدارة النفايات يف صلب سعر املنَتج؛ (3تدويرها، وكذلك للتقليل من املواد الهزمة هلا؛ (

لألسواق اليت تروِّج أن مسؤولية املنتج املوسَّعة الرتويج لهبتكارات يف تكنولوجيا إعادة التدوير. ومن شأنه 
(منشور منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، التكاليف البيئية للمنتجات فيها تعكس األسعار 

 أ). وهنالك توصيفات تفصيلية ملخططات مسؤولية املنتجني املوّسعة متاحة يف عدة منشورات 2001
) OECD(.)22F23(صادرة عن املنظمة 

 على السلطات البيئية أن تضع أُطراً تنظيمية حتدد املوسَّعة- وعند استخدام برامج مسؤولية املنتج 121
برامج مسؤولية اليت توجد يف كونات املدارة املنتجات، وإلمسؤوليات أصحاب املصلحة ذوي الصلة، ومعايري 

على . وجيب عامة اجلمهور، وأن تشجع املشاركة من جانب األطراف ذات الصلة ومن جانب املوسعةاملنتج 
 (مثًه من حيث مقدار النفايات الّمعة، املوسعة أيضاً أداء برامج مسؤولية املنتج ترصدأن سلطات البيئة 

ومقدار الزئبق املسَرتد، والتكاليف املتكبَّدة يف عمليات اجلمع وإعادة التدوير والتخزين)، وعن تقدمي توصيات 
عن تنفيذ برامج جيب تقاسم املسؤولية  على هذه الربامج حسبما تقتضيه الضرورة. وحتسيناتبإدخال 

، وينبغي أالّ ُيسَمح بوجود مستفيدين به مقابل معنيَّ جانب مجيع املنتجني ملنتج من  املوسعةمسؤولية املنتج 
يف هذه الربامج لتجنب موقف يضطر )،  ينفذون مسؤولية املنتج املوسَّعةمن هذه الربامج (املنتجون الذين ال

حّصتهم من أسواق نصيب يف تكاليف مسؤولية املنتج املوسَّعة اليت تتجاوز إىل حتمل فيه بعض املنتجني 
املنتجات). 

يف االحتاد األورويب، على سبيل املثال، تُعّد املصابيح الفلوريّة، مبا يف ذلك املصابيح الفلورية املدجمة، و- 122
 الصادر من الربملان األورويب وجملس )EU/2012/19(نوعاً من املنتجات اخلاضعة ملتطّلبات التوجيه اإلداري 

. ويتطّلب هذا )WEEE(اخلاص بنفايات املعّدات الكهربائية واإللكرتونية ، 2012 متوز/يوليه 4أوروبا املؤرخ 
حتتوى على الزئبق فيما كهربائية وإلكرتونية التوجيه اإلداري أن يكون املنِتج مسؤوًال عن إدارة منتجات معيّنة 

املوسَّعة برنامج . وتشمل األمثلة األخرى على برامج مسؤولية املنتج دورة عمرهاحتتوي عليه، وذلك طوال 
اخلاص باملصابيح الفلورية بشأن مسؤولية املنتج املوسَّعة اخلاص بالبطاريات، والربنامج االحتاد األورويب 

(والبطاريات يف مجهورية كوريا.
23F

24( 

 واو - المناولة، والفصل، والجمع، والتعبئة، ووضع بطاقات التعريف، والنقل، والتخزين

- إن اإلجراءات اليت تـُتَّبع بشأن مناولة نفايات الزئبق، وفصلها، ومجعها، وتعبئتها وتغليفها، ووضع 123
بشأن املعمول با بطاقات التعريف عليها، ونقلها، وختزينها، ريثما يتم التخّلص منها، مماثلة لإلجراءات 

ن اخلواص الفيزيائية والكيميائية للزئبق ومع ذلك تتطلب اإلدارة السليمة بيئياً للزئبق، إلالنفايات اخلطرة. 
 . .مناولةللوتقنيات احتياطية إضافية تدابري استخدام  ،يف البيئةالتنقل  شديد هجتعل

__________ 
 http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htmمتاح من املوقع الشبكي:  )23(
 
: الشبكي املوقع على متاحة معلومات )24(

http://eng.me.go.kr/content.do?method=moveContent&menuCode=pol_rec_pol_rec_sys_responsibility. 
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- وترد يف هذا الفرع توجيهات تقنية حمّددة بشأن املناولة األكثر مهءمًة لنفايات الزئبق، ولكْن ال بّد 124
ملولِّدي النفايات من الرجوع إىل املتطلبات احملددة من جانب سلطاتم الوطنية واحمللية ومن التقّيد با. وأما 

خبصوص نقل النفايات اخلطرة وحركتها عرب احلدود، فينبغي الرجوع إىل الوثائق التالية من أجل تقرير 
املتطلبات احملددة اخلاصة بذلك: 

؛ دليل تنفيذ اتفاقية بازلأ، 2015برنامج األمم املتحدة للبيئة،  (أ) 

 ؛املدونة البحرية الدولية للسلع اخلطرة، 2014 ، (ب) املنظمة البحرية الدولية

إرشادات تقنية بشأن النقل اآلمن للسلع اخلطرة عن  ،2013 ، (ج) منظمة الطريان املدين الدويل
؛ طريق اجلو

؛ دليل لوائح السلع اخلطرة. 2014 ، (د) احتاد النقل اجلوي الدويل

 منوذجية. الئحة، توصيات األمم املتحدة بشأن نقل السلع اخلطرة، 2013األمم املتحدة،  (ه) 

- وميكن احلصول من املصادر التالية على مواد توجيهية حمددة لكل منتج تتعلق مبناولة هذه النفايات، 125
 ووضع بطاقات التعريف عليها، ونقلها، وختزينها: وتغليفها،وفصلها، ومجعها، 

، صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: توجيهات بشأن التنظيف 2010 (أ) األجهزة الطبية 
والتخزين املؤقت واملتوسط األجل ونقل نفايات الزئبق من مرافق الرعاية الصحية؛ 

، استخدام املواد مستقبًه من أجل إصهح األسنان (الفصل 2010منظمة الصحة العاملية،  (ب) 
 ، أفضل ممارسات اإلدارة بشأن نفايات املهغم؛6

مشروع التوعية بإعادة تدوير املصابيح، بدون تاريخ، منوذج تدرييب (نسخة ملدة ساعة  (ج) 
واحدة) ملنتجي ومناويل املصابيح الفلورية واملصابيح احملتوية على الزئبق. 

 - وينبغي مجع املعلومات ذات الصلة بشأن اخلواص اخلطرة وخماطر نفايات الزئبق وحتليلها بغية 126
التخطيط للمناولة السليمة هلذه النفايات، وعلى سبيل املثال بالتشاور واتباع التعليمات املقدَّمة بشأن املواد 

الكيميائية اليت حتتوي عليها وصحائف بيانات السهمة املتصلة با. وفيما يتعلق بوضع بطاقات التعريف 
والتعبئة، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار، حسب االقتضاء، النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها.  

  - المناولة1
- ينبغي ألولئك الذين يقومون مبناولة نفايات الزئبق أن يوّجهوا االنتباه إىل قضية منع تبّخر عناصر 127

 يف حاويات ُحمَكمة السَّد ملنع تسّرب الغازات نفايات الزئبقالزئبق وتسّربا إىل البيئة. كما ينبغي أن توضع 
وتعترب أنسب احلاويات لتخزين نفايات . سام.والسوائل، وأن تكون ممّيزة بعهمات تبّني أ�ا حتتوي على زئبق 

الزئبق هي اليت ُصممت خصيصاً كحاويات من الصلب، نظراً ألن مهغم الزئبق مع كثري من املعادن األخرى 
بعض أنواع البهستيك نفاذة ألخبرة الزئبق ويتعني تفادي استخدامها وتعترب (مثل الزنك والنحاس والفضة). 

إذا أمكن. 

- وينبغي للمستعملني النهائيني أن حيرصوا على األمان يف مناولة نفايات املنتجات املضاف إليها 128
الزئبق، وأن حيولوا دون تفتّتها أو تعّرضها للضرر على أّي حنو، ومنها مثًه املصابيح الفلورية وأجهزة تثبيت 

احلرارة (الرتموستات) واألجهزة الكهربائية واإللكرتونية وغريها. وكذلك ينبغي مناولة نفايات املنتجات 
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املضاف إليها الزئبق، مثل الدهانات ومبيدات اآلفات، بأمان، وال ينبغي تصريفها يف البالوعات أو املراحيض 
املنتجات أو جماري مياه األمطار أو غري ذلك من شبكات جتميع املياه وجماريها. كما ال ينبغي ترك النفايات 

أو تسرّبت َعرضاً، املنتجات هذه نفايات تكسَّرت بأّي نفايات أخرى. وإذا ما املضاف إليها الزئبق لتختلط 
الوارد أدناه).  2كاف -فينبغي اتّباع اإلجراءات اخلاصة بالتنظيف (انظر الفرع الثالث - 

- وينبغي ملن يقومون مبناولة النفايات امللّوثة بالزئبق أن يُعنوا بعدم اختهطها بنفايات أخرى؛ بل ينبغي 129
حمكمة اإلغهق ملنع تسّربا إىل البيئة. حاويات يف امللوثة بالزئبق وضع النفايات 

  - الفصل2
- فصل ومجع النفايات املكّونة من نفايات الزئبق عامهن رئيسيان يف اإلدارة السليمة بيئياً، وذلك ألن 130

 فقط من دون أي فصل، فإن حمتواها )MSW(هذه النفايات إذا ما ّمت تصريفها باعتبارها نفايات بلدية صلبة 
يُطلق يف البيئة نتيجة لردم النفايات أو حرقها وترميدها. ميكن أن من الزئبق 

- وجيب أن ُتدار نفايات الزئبق الصناعية بوصفها نفايات خطرة مبعزل عن النفايات األخرى املولدة يف 131
. وتسمح اإلدارة املنفصلة هلذه النفايات مبعاجلتها  املعمول با، وفق ما تقتضيه القوانني الوطنيةاملرافق الصناعية

بشكل مهئم إما الستخهص الزئبق من النفايات أو تثبيت النفايات بدف التخلص منها بشكل مهئم، 
دون ختفيف حمتوى الزئبق. إن ختفيف الزئبق يف النفايات عن طريق مزجها بنفايات أخرى ميكن أن يقلل من 
فعالية املعاجلة أو ميكن أن خيفض على حنو غري مهئم تركيز الزئبق ليكون أقل من العتبة/العتبات اليت ستحدد 

لنفايات. السليمة هلذه ااإلدارة عرقلة  من اتفاقية ميناماتا، وبالتايل 11 من املادة 2مبوجب الفقرة 

التالية عند تنفيذ برامج مجع نفايات الزئبق، وخصوصاً فيما خيص نفايات يف املسائل - وينبغي النظر 132
املنتجات املضاف إليها الزئبق من املنازل والكيانات التجارية/املؤسسية: 

وحتديد مواقع املستودعات، والفرتات الزمنية املخصصة للجمع لكل الربامج  (أ) اإلعهن عن 
احملتملني؛ نفايات الزئبق مالكي 

؛ نفايات الزئبق املدرجة يف الربامج (ب) إتاحة وقت كاف لربنامج اجلمع لكي يستكمل مجع كل 

، بقدر ما هو ممكن عملياً، مجع كل هذه النفايات؛ برامج مجع نفايات الزئبق (ج) مشول 

حتتاج إىل تلك النفايات اليت ومواد نقل آمنة ملالكي لنفايات الزئبق  (د) توفري حاويات مقبولة 
إعادة تغليفها أو جعلها آمنة للنقل؛ 

 (ه) إنشاء آليات مجع بسيطة، ومنخفضة التكاليف؛ 

إىل املستودعات والعمال يف نفايات الزئبق  (و) ضمان أمان كل أولئك الذين يوصلون 
املستودعات؛ 

 معتمدة للتخّلص من اً  (ز) التأّكد من أن القائمني بالعمليات يف املستودعات يستخدمون طرق
النفايات؛ 

واملرافق مجيع املتطلبات التشريعية الواجب تطبيقها؛ تستويف الربامج  (ح) احلرص على أن 

 من مسارات النفايات األخرى.الزئبق  (ط) التأّكد من فصل نفايات 
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وضع بطاقات تعريف على املنتجات اليت الوسم من - واعتماداً على التشريعات الوطنية واحمللية فإن 133
على التخّلص يساعد حتتوي على الزئبق ميكن أن يساعد على تأمني الفصل بينها على حنو صحيح، ومن مث 

نُظم وسم السليم بيئياً من املنتجات املضاف إليها الزئبق يف �اية عمرها املفيد. وينبغي للمنتجني تطبيق 
املنتجات، مما يساعد يف تلك أثناء مرحلة صنع على املنتجات املضاف إليها الزئبق لوضع البطاقات التعريفية 

 يف إطار برامج اجلمع/إعادة التدوير على استبانة املنتجات اليت حتتوي على الزئبق وحتتاج إىل مناولة خاصة
 وقد يلزم أن يكون وضع البطاقات التعريفية ممتثًه للوائح التنظيمية الوطنية )24F25(.برامج اجلمع وإعادة التدوير

سامة يف املنتجات، عناصر كيميائية اخلاصة بالكشف عن املعلومات القائم على احلق يف املعرفة بشأن وجود 
 إرشادات البطاقة امللَصقة تتضمنوحتديد ما هي تلك املادة وحتديد خواصها. كذلك قد يكون من الهزم أن 

وقد تشمل أيضاً تعليمات خاصة بإدارة النفايات تشّجع على لتلك املنتجات. االستخدام الصحيح بشأن 
إعادة التدوير والتخّلص من املواد على حنو صحيح. 

على بطاقات التعريف بشأن’’املنتجات املضاف إليها الزئبق‘‘ ميكن أن تساعد نُظم الوسم بوضع - و134
( التالية األهدافحتقيق

25F

26( :

مناولة تتطلب على زئبق وقد حتتوي  تلك املنتجات (أ) إعهم املستهلكني يف موضع الشراء بأن 
؛ اخاصة عند �اية عمر استعماله

يف موضع التخّلص منها، وذلك لكي يتسىن املضاف إليها الزئبق  (ب) حتديد ما هي املنتجات 
إبعادها عن جمرى النفايات املوّجهة إىل املرَدم أو احملرقة، ومن مث لكي يعاد تدويرها؛ 

 (ج) إعهم املستهلكني بأن املنَتج حيتوي على زئبق، وذلك لكي يكون لديهم معلومات تؤدي إىل 
سعيهم إىل احلصول على بدائل أكثر أماناً؛ 

.  يف املنتجاتسامةمواد احلق يف املعرفة من خهل الكشف عن املعلومات بشأن وجود تعزيز  (د) 

املنتجات املضاف إليها الزئبق وذلك بطباعة وجود زئبق يف - وميكن أن يعمد الصانعون إىل تبيان 135
 كل ‘‘ عليها. وعلى سبيل املثال، من الهزم أن حتمل هذا الرمز Hgالرمز الكيميائي الدويل للزئبق ’’

(املنتجات املضاف إليها الزئبق يف بعض الواليات يف الواليات املتحدة.
26F

 ويف االحتاد األورويب، مثًه، يتعني )27
.كما إن EC/2006/66طباعة الرمز الكيميائي على البطاريات املضاف إليها الزئبق مبوجب األمر التوجيهي 

املتاجر با دولياً ميكن أن املضاف إليها الزئبق  مشابه على بطاقات التعبئة اخلاصة باملصابيح رمزاستخدام 

__________ 
 :املوقع يف متاحة توجيهية مبادئ توجد املثال، سبيل على  )25(

http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/labelinginfo.cfm. 
 كما ميكن االطهع على خمطط الوسم على الرابط:

http://www.digitaleurope.org/Services/MecuryFreelogo.aspx. 
: الشبكي املوقع يف متاحة األربع النقاط بشأن توجيهية مبادئ توجد املثال، سبيل على  )26(

(NEWMOA, 2004) http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/labelinginfo.cfm. 
 الصادر يف اليابان، جيب على الصانعني واملستوردين أن يضمنوا السلع بطاقة تعريفية حتمل  الفّعالاملوارد الستخدام قانون الرتويج مبقتضى

 الشخصية، (احلواسيب املنتجات من أيّ  احتوى إذا ،J-Moss (http://home.jeita.or.jp/eps/200512jmoss/orange.jpg)الرمز 
 ونّشافات الغسيل املنزلية) على رصاص أو زئبق أو كاديوم أو امليكروويف، وأفران الكهربائية، والغّساالت والثهجات، اهلوائية، واملكّيفات

. (PBDE) و/أو أثري ثنائي الفينيل املتعدد الربوم (PBB)أو ثنائي الفينيل املتعّدد الربوم كروميوم سداسي التكافؤ 
 http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/labelinginfo.cfm: متاح على الرابط  )27(
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 يحتوي على زئبق
 لهطهع على مزيد من املعلومات بشأن التنظيف 

 والتخّلص اآلمن، يرجى زيارة املوقع الشبكي:
epa.gov/cfl 

 التخلص من الزئبق

 

epa.gov/cfl 

 العاملي الذي يبّني أن املصباح حيتوي على زئبق. وميكن إدراج معلومات إضافية باللغات احمللية يُعزز االعرتاف
. املناسبة من أجل توفري مزيد من التوضيح للرمز

) NEMA- ويف الواليات املتحدة، يؤّكد فرع املصابيح  يف الرابطة الوطنية لصانعي املعدات الكهربائية (136
املصابيح املضاف إليها الزئبق إمنا هو أن اتّباع �ج وطين أو دويل متوافق يف وضع البطاقات التعريفية على 

مكّون أساسي يف املخططات الفعالة واالقتصادية اخلاصة بتوزيع اإلضاءة القائم على كفاءة استخدام 
(الطاقة.

27F

(، أصدرت هيئة التجارة االحتادية يف الواليات املتحدة مادةً 2010 متوز/يوليه 19 ويف )28
28F

29( 
، جيب أن تشتمل تعبئة وتغليف املصابيح الفلورية املدجمة 2011 متوز/يوليه 19تتطّلب أنه اعتباراً من 

)CFL) ومصابيح الصّمامات الثنائية الباعثة للضوء ،(LED واملصابيح الوّهاجة التقليدية، بطاقات تعريفية ،(
 اختيار أفضل املصابيح كفاءة لتلبية احتياجات اإلضاءة لديهم. جديدة وذلك ملساعدة املستهلكني على

وفيما خيّص املصابيح املضاف إليها الزئبق، سوف تتضّمن العبوات واملصابيح نفسها البطاقة اليت تكشف 
(املعلومات التالية:

29F

30( 

، من اليمين للتعبئة، من  (المصابيح الفلوريةالمنتجات علىلوضع بطاقة التعريف  مثال: 4الشكل 
) اليسار للمنتجات

 

 

 

 

 

- وعندما ُتصّدر املنتجات املضاف إليها الزئبق إىل بلدان أخرى، حيث تصبح تلك املنتجات 137
نفايات، فإنه قد ال يكون مبستطاع املستهلكني واملستعملني وغريهم من أصحاب املصلحة احملليني أن يقرءوا 

البطاقات التعريفية املكتوبة باللغات األجنبية على تلك املنتجات. ويف هذه احلالة، ينبغي أو يفهموا 
مناسبة البطاقات التعريفية بالتأكد من أن للمستوردين أو املصدِّرين أو الصانعني أو اهليئات الوطنية املكّلفة 

. حملياً وأ�ا مكتوبة بلغات مناسبة وحملية

__________ 
-http://www.nema.org/Policy/Environmental  متاح على الرابطني: )28(

Stewardship/Lamps/Documents/Labeling%20White%20Paper%20Final%2010%2004.pdf و 
http://www.nef.org.uk/energysaving/lowenergylighting.htm. 

)29 ( Appliance Labeling Rule, 75 Fed. Reg. 41696 (July 19, 2010) 
 .http://www.ftc.gov/os/2010/06/100618lightbulbs.pdf, last visited on 29 May 2011 متاح على الرابط: ) 30(

 http://www.epa.gov/cfl/cflrecycling.html: للحصول على معلومات عن إعادة التدوير، اخل، انظر

http://www.nema.org/Policy/Environmental-Stewardship/Lamps/Documents/Labeling%20White%20Paper%20Final%2010%2004.pdf�
http://www.nema.org/Policy/Environmental-Stewardship/Lamps/Documents/Labeling%20White%20Paper%20Final%2010%2004.pdf�
http://www.nema.org/Policy/Environmental-Stewardship/Lamps/Documents/Labeling%20White%20Paper%20Final%2010%2004.pdf�
http://www.nema.org/Policy/Environmental-Stewardship/Lamps/Documents/Labeling%20White%20Paper%20Final%2010%2004.pdf�
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  - الجمع3
 (أ) جمع النفايات المكّونة من الزئبق أو مركباته

مثل تلك النفايات املتولدة أثناء إغهق مرافق الكلور - - النفايات اليت تتكّون من الزئبق أو مركباته (138
 من حيث األخطار اليت قد تشكلها إذا نفايات الزئبق عن غريها من القلويات العاملة خبهيا الزئبق، ختتلف 

فالنفايات املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق قد تتولد أيضاً بكميات أكرب من نفايات ما أُسيئ مناولتها. 
 ومن مث فإن الزئبق النقي يف شكله السائب ةجيعل مجعها بشكل آمن عمليًة أكثر صعوبالزئبق األخرى مما 

(جيب تعبئته وتغليفه بعناية يف حاويات مناسبة قبل شحنه إىل املرافق املخّصصة لتخزينه أو التخّلص منه.
30F

31( 

(ب) جمع نفايات المنتجات المضاف إليها الزئبق 

- جيب مجع نفايات املنتجات املضاف إليها الزئبق، بعد أن تصبح نفايات، بشكل منفصل عن 139
وينبغي بذل اجلهود ملنع التكسر والتلوث قدر املستطاع. وتتباين كمية النفايات املولدة من النفايات األخرى 

غريها من أماكن توليد النفايات، مثل الشركات واحلكومات واملدارس واملؤسسات املنازل من ناحية ومن 
. من ناحية أخرى.وهلذا يوصى بتجميع النفايات من الموعتني بشكل منفصلاألخرى 

نفايات املنتجات املضاف إليها الزئبق مثل  نوقشت أدناه، فيما يتعلق جبمع - وهنالك ثهثة خيارات140
بطاريات الزئبق مع أنواع البطاريات األخرى؛ وتُبحث وميكن جتميع أعهه  2يف اجلدول تلك املشار إليها 

هذه اخليارات يف األقسام الثهثة التالية. 

‘ محطات جمع النفايات أو مستودعات رمي النفايات 1’

أو حمطات - النفايات احملتوية على زئبق ينبغي تصريفها يف حاوية ُمصمَّمة خصيصاً هلذا الغرض، يف 141
النفايات بغريها من النفايات األخرى. كما هذه  جلمع النفايات، من أجل اجتناب اختهط اتمستودع

ينبغي أن يتوّىل مجع النفايات احملتوية على زئبق جامعو النفايات من املأذون هلم بذلك من جانب احلكومات 
احمللية أو السلطات املعنية. 

للنفايات اليت حتتوي على زئبق، تكون متاحة للجمهور لكي أوعية ينبغي توفري صناديق أو و- 142
يستعملها الناس يف احملطات املوجودة جلمع النفايات. وينبغي أن ُتستخدم حصراً أوعية ملّونة معلَّمة للنفايات 
احملتوية على زئبق، مثل املصابيح الفلورية ومقاييس احلرارة املضاف إليها الزئبق والبطاريات احملتوية على زئبق. 
كما ينبغي أن تكون األوعية املخصصة كلها من اللون نفسه و/أو حاملة للشعار الرمزي نفسه، بغية تسهيل 
توعية اجلمهور. كذلك ينبغي اجتناب تكّسر املصابيح الفلورية ومقاييس احلرارة، وذلك من خهل عدة ُسبل 
ومنها التصاميم املناسبة لصناديق النفايات وتوفري معلومات مكتوبة عن إجراءات مجع النفايات. وينبغي أيضاً 

استخدام أوعية خمتلفة لكٍل من ُبصيهت املصابيح األنبوبية واملصابيح الفلورية املدجمة. وخبصوص هذه 
 املصابيح الَعرضي، وذلك سقوطاملصابيح الفلورية املدجمة، من املهم احلرص على التقليل إىل أدىن حد من 

__________ 
 وزارة الطاقة يف الواليات املتحدة توجيهات إرشادية تفصيلية بشأن احلرص على األمان يف مناولة وختزين النفايات املكّونة من توفر  )31(

: التايل الشبكي املوقع يف ،الزئبقعناصر 
http://mercurystorageeis.com/Elementalmercurystorage%20Interim%20Guidance%20(dated%202009-11-13).pdf 

and: http://mercurystorageeis.com/Volume%201-Final%20Mercury%20Storage%20EIS.pdf 
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برتكيب َعوارض أو فتحات قهّبة طرية وانزالقية. وبدًال من ذلك، ميكن توفري صناديق ذات فتحات صغرية 
 ومثة خيار تستدعي من املستعملني أن يتّوخوا العناية يف وضع مصابيحهم املستهلكة فيها من دون تكّسرها

آخر للحد من تكسر املصابيح يتمثل يف أن يُطلب إىل املستهلكني تسليم املصابيح الفلورية إىل موظفي حمطة 
. ويف حال تكّسر املصابيح فعًه، فينبغي املبادرة فوراً إىل توية البقعة، وينبغي إعهم املوظفني جتميع مؤهلني

(املسؤولني بذلك من أجل اتّباع إجراءات التنظيف.
31F

 وميكن إنشاء أماكن لردم النفايات اخلاصة باملصابيح )32
خارج املنزل لتقليل تعرض العاملني للخطر حال انكسار املصابيح.  

‘ جمع النفايات في األماكن العامة أو متاجر البيع 2’

- النفايات احملتوية على زئبق، وخصوصاً املصابيح الفلورية وأجهزة تثبيت احلرارة الزئبق والبطاريات الزئبقية 143
املستعملة من قبُل (البطاريات الزئبقية ميكن مجعها مع أنواع أخرى من البطاريات) ومقاييس احلرارة ميكن مجعها 

األماكن العمومية أو متاجر البيع، ومنها مثًه دور البلديات واملكتبات عربات ذات تصميم خاص أو يف يف 
العامة وغريها من املباين العمومية، ودكاكني األجهزة اإللكرتونية، واملخازن الكربى وغريها من منافذ البيع 

بالتجزئة، ولكن شريطة توفري أوعية مناسبة جلمع النفايات هنالك. وينبغي تصميم صناديق أو أوعية منفصلة 
جلمع هذه النفايات مبا يتوافق مع خصائصها ومن أجل التقليل إىل أدىن حد من تكّسرها. كما ينبغي االقتصار 

على استخدام أوعية مصّممة خصيصاً هلذا الغرض وتكون قابلة الحتواء البخار احملتوي على زئبق الصادر من 
(املصابيح املتكّسرة يف مواضع مجع النفايات العمومية.

32F

وكذلك ينبغي أن يكون مبستطاع املستهلكني أن  )33
يأخذوا املصابيح الفلورية والبطاريات الزئبقية ومثّبتات درجات احلرارة ومقاييس احلرارة الزئبقية إىل تلك األماكن 

للتخّلص منها جماناً . وينبغي أن يتوّىل جامعو نفايات مأذون هلم مبمارسة هذا العمل، ومنهم مثًه جامعو 
النفايات التابعون للبلديات أو التابعون للقطاع اخلاص (مثًه جامعي النفايات املوثوقني من جانب منتجي هذه 

املنتجات) هم أنفسهم مجَع النفايات يف صناديق أو أوعية مجع النفايات. 

- وينبغي أيضاً رصد صناديق أو أوعية النفايات احملتوية على زئبق، وذلك الجتناب إيداع أّي نفايات 144
وعية ووضعها داخل املباين املختلفة، األ. كذلك ينبغي لصق بطاقات تعريفية على هذه الصناديق وداخلهاأخرى 

خارج املباين يف يف  التهوية، أو ةجيدأماكن مثل املباين العمومية واملدارس ومتاجر البيع، حيث ميكن مراقبتها يف 
مغطاة وحممية. مناطق 

‘ جمع النفايات من المنازل بواسطة جامعي النفايات 3’

مجع نفايات األجهزة الزئبقية من املنازل بواسطة جامعي النفايات املأذون هلم بالقيام تنفيذ - ميكن 145
. وبغية ضمان  احملتوية على الزئبق، مثل النفايات اإللكرتونيةلتناول بعض النفايات احملتوية على الزئبقبذلك، 

غالباً من الهزم ، سيكون حتقيق الكفاءة يف مجع النفايات احملتوية على زئبق بواسطة جامعي النفايات احملليني
ومنتجي  الوكاالت احلكومية وغريها من الوكاالت،  وعلى سبيل املثال؛قانونيةآليات خاصة أو ترتيبات اختاذ 

__________ 
 :Cleaning up a broken CFL,” available at“  انظر وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة )32(

http://www.epa.gov/cfl/cflcleanup.html; Mercury Policy Project, 2008, Shedding Light on Mercury 
Risks from CFL Breakage, available at: http://mpp.cclearn.org/wp-

content/uploads/2008/08/final_shedding_light_all.pdf; and German Environment Protection Agency,  
available from: http://umweltbundesamt.de/energie/licht/hgf.htm (in German)  

 Glenz et al, 2009  انظر  )33(

http://mpp.cclearn.org/wp-content/uploads/2008/08/final_shedding_light_all.pdf�
http://mpp.cclearn.org/wp-content/uploads/2008/08/final_shedding_light_all.pdf�
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بواسطة قد حيتاجون إىل تقدمي ترتيبات من أجل مجع النفايات احملتوية على الزئبق املنتجات املضاف إليها الزئبق 
جامعي نفايات حمليني. 

‘ جمع النفايات المنسق من جانب االتحادات التجارية 4’

االحتادات التجارية على حنو فعال جبمع نفايات املنتجات قطاعات األعمال و- ميكن أن تضطلع 146
 أنشأت رابطة طوكيو الطبية نظاماً ،الكيانات التجارية. ففي اليابانقطاعات األعمال واملضاف إليها الزئبق من 

خمصصاً جلمع النفايات يهدف إىل مجع الثريمومرتات الزئبقية ومقاييس ضغط الدم غري الضرورية وُمجعت عدة 
 مت تشجيع كل مؤسسة ،فرتة اجلمعشهر يف آالف من هذه األجهزة خهل شهر واحد من فرتة اجلمع. وخهل 

طبية عضوة على إحضار هذه األجهزة إىل مكاتب حمددة يف فرع الرابطة احمللية ودفع رسوم حمددة 
النفايات لتفعيل مديري معاجلة للنقل/التخلص. ونسقت رابطة طوكيو الطبية مع فروع الروابط احمللية ومع ناقلي/

ألن النظام أوجد عملية اجلمع والتخلص. واستفادت كل مؤسسة طبية عضوة من الرسوم املخفضة للنقل 
وترتيبات النقل الناجعة. وفورات اإلنتاج الكبري 

‘ برنامج االستعادة لجمع النفايات 5’

برامج االستعادة ميكن أن تشري إىل مجلة متنّوعة من الربامج اليت توضع من أجل حتويل املنتجات - 147
القدمية أو التالفة من مسار النفايات ألغراض إعادة تدويرها أو إعادة استعماهلا أو جتديدها أو استعادتا، يف 

 أو ، الصانعونبعض احلاالت. وكثرياً ما تكون برامج االستعادة مبادرات طوعية يقّدمها القطاع اخلاص (مثهً 
ُجتار التجزئة يف بعض احلاالت)، مبا يتيح الفرصة للمستهلكني إلعادة املنتجات املستعملة من قبُل، عند 

مواضع الشراء أو يف بعض املرافق احملّددة األخرى. وبعض برامج االستعادة يعرض حوافز مالية على 
املستهلكني، وبعضها ميكن أن تديره أو تسّريه احلكومات (مثًه مستودعات القناين)، وبعضها اآلخر ميكن 

أيضاً أن يهدف إىل تقدمي متويل جزئي ألنشطة التخّلص من املخّلفات أو إعادة تدويرها. وميكن القول 
عموماً بأن برامج اجلمع باالستعادة ترّكز على املنتجات االستههكية اليت ُتستخدم على نطاق واسع، ومنها 
مثًه البطاريات واملفاتيح الكهربائية وُمثبِّتات درجات احلرارة (التريموستات) واملصابيح الفلورية وغري ذلك من 

 ).2005(هوندا،  املنتجات املضاف إليها الزئبق

ويف اليابان، يقوم املنتجون جبمع وإعادة تدوير املصابيح الفلورية املستعملة عن طريق نُظم تأجري - 148
)، ومؤسسة هيتاشي 2009أكاري أنشني (باناسوِنك، إطار خدمات ملنشآت األعمال التجارية يف 

 ).2006خلدمات اإلضاءة املتكاملة (هيتاشي، 

(ج) جمع النفايات الملّوثة بالزئبق أو مركباته 

- وحدات معاجلة نفايات جماري الصرف ووحدات حرق النفايات وترميدها ُتصمَّم عموماً حبيث تشتمل 149
 ةعلى معدات خاصة جلمع محأة جماري الصرف ونفايات الرماد واملخّلفات اليت قد تكون حمتوية على مقادير نزر

من الزئبق، وكذلك املعادن الثقيلة األخرى. وميكن أن يزيد وجود أجهزة التحكم يف تلوث اهلواء بالزئبق يف 
. وإذا ما جتاوزت ترّكيزات الزئبق يف هذه النفايات درجات املتجمِّعاحملارق من تركيزات الزئبق يف الرماد املتطاير 

معايري النفايات اخلطرة، فينبغي مجع هذه النفايات منفصلة عن غريها. 
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  - التعبئة ووضع بطاقات التعريف4
- فيما خيص نقل نفايات الزئبق من مباين املرافق اليت توّلد هذه النفايات أو مواضع مجع النفايات 150

ولصق بطاقات تعريفية جيداً  وتغليف هذه النفايات تعبئةأن يتم بالعمومية إىل مرافق معاجلة النفايات، ينبغي 
عليها على حنو صحيح. وكثرياً ما ختضع إجراءات تعبئة وتغليف (توضيب) النفايات ولصق البطاقات التعريفية 
عليها، من أجل نقلها، للمراقبة مبوجب التشريعات الوطنية اخلاصة بنقل النفايات احملفوفة باملخاطر أو السلع 

 تكن هناك تشريعات أو مل تقّدم توجيهات كافية، مل فإذا اخلطرة؛ وينبغي الرجوع إىل تلك التشريعات أوالً . 
) واملنظمة البحرية الدولية IATAفينبغي الرجوع إىل املطبوعات املرجعية الصادرة عن احتاد النقل اجلوي الدويل (

)IMO) وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا (UNCE وقد ُوضعت معايري قياسية دولية بشأن مناولة .(
: التاليةاملواد املرجعية ، مبا يف ذلك النفايات والتعّرف عليها على حنو صحيح

 (يراجع وينقح وومسهاالنظام املنسَّق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية  ،2003 ، (أ) األمم املتحدة
؛ كل سنتني)

النظام املتكامل املنسَّق لتصنيف املواد  - 2001 (ب) منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
. واخلهئط الكيميائية ذات املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة

  - النقل5
تتّبع مسار وجيب أيضاً  ؛ لتحاشي االنسكابات العارضةبيئياً - جيب نقل نفايات الزئبق بطريقة سليمة 151

نقلها ومآهلا النهائي. ويتعني قبل النقل، إعداد خطط طوارئ من أجل التقليل إىل أدىن حد من اآلثار البيئية 
. كما جيب أثناء النقل تعريف وتعبئة ونقل احملتملةاملرتبطة باالنسكابات، واحلرائق وحاالت الطوارئ األخرى 

بشأن نقل البضائع اخلطرة: القواعد النموذجية (الكتاب لتوصيات األمم املتحدة هذه النفايات طبقاً ’’
الربتقايل)‘‘. 

- وينبغي اعتماد الشركات اليت تنقل النفايات داخل بلدا�ا بصفتها ناقهت للمواد والنفايات اخلطرة، 152
وينبغي أن يكون موظفوها مؤهَّلني ومعتمدين وفق ما تقتضيه التشريعات الوطنية واحمللية خبصوص مناولة املواد 

كما ينبغي للشركات الناقلة أن تُعىن بإدارة نفايات الزئبق بطريقة حتول دون تكّسرها أو إطهق مكّوناتا  اخلطرة.
يف البيئة أو تعّرضها للرطوبة. 

 على توجيهات بشأن النقل اآلمن للمواد اخلطرة من احتاد النقل اجلوي الدويل، احلصول- ميكن 153
)IATA واملنظمة البحرية الدولية ،((IMO)) وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ،UNECE ومنظمة الطريان (

 ). أعهه124املدين الدويل (انظر الفقرة 

  - التخزين6
(أ) تخزين النفايات المحتوية على زئبق من جانب الجهات المولِّدة للنفايات في انتظار جمعها 

- قيام اجلهات املولِّدة للنفايات بتخزين هذه النفايات يف انتظار مجعها يعين ختزين النفايات احملتوية على 154
الزئبق ختزيناً مؤقتاً يف منشآت الطرف املوّلد للنفايات قبل أن يتم مجع النفايات لغرض التخّلص منها. وينبغي 

ختزين النفايات احملتوية على الزئبق ختزيناً آمناً، كما ينبغي إبقاؤها بعيداً عن غريها من النفايات إىل حني جلبها 
إىل حمطات أو مرافق جتميع النفايات أو التقاطها بواسطة القائمني على برامج اجلمع أو املتعاقدين للقيام بذه 

األعمال. وجيب ختزين النفايات السائبة بطريقة تقلل إىل أدىن حد ممكن من اإلطهقات إىل البيئة، ويشمل 
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ذلك، إذا أمكن، التخزين يف أوعية مغلقة، ويف كتل إمسنتية غري نفاذة (مع أدوات للتحكم يف اجلريان 
شمَّعالسطحي)، أو مغطاة 

ُ
. ومن مث ينبغي أن يتوىل األطراف املولِّدون للنفايات ختزينها لفرتة حمدودة باخليش امل

للتخّلص منها بعيداً عن املوقع من الزمن، حسبما تسمح به املعايري أو اللوائح الوطنية، مث تُرَسل يف أي حال 
على حنو مناسب يف أقرب وقت ممكن عملياً . 

 النفايات املنزلية احملتوية على زئبق، وخصوصاً املصابيح الفلورية وغريها من املصابيح، والبطاريات أما- 155
باستخدام عبوات املنَتجات اجلديدة ( مؤقتاً بطريقة مناسبة، تغليفهاينبغي فومقاييس احلرارة املضاف إليها الزئبق، 
. وأّي أجهزة زئبقية ُتكسر يف أثناء مناولتها، ينبغي ) وينبغي ختزينها مؤقتاً أو الصناديق اليت تهئم شكل النفاية

تنظيفها متاماً وينبغي ختزين كل مواد التنظيف يف مكان خارجي إىل حني مجعها من أجل مواصلة تدابري إدارة 
(التصّرف فيها.

33F

والنفايات السائلة اليت حتتوي على زئبق، كالدهانات ومبيدات اآلفات، ينبغي إبقاؤها يف ) 34
حاوياتا األصلية وإغهق أغطيتها بإحكام. وال ينبغي وضع احلاويات والعبوات املغلقة على نفايات حتتوي على 

زئبق مع غريها من النفايات؛ بل ينبغي لصق بطاقات تعريفية عليها وختزينها يف مكان جاف وآمن من قبيل 
مستودع أو أّي حّيز مكاين آخر ال يرتدد إليه الناس عادةً . 

أعهه، سوف يكون من الهزم أيضاً  155 و154التوجيهات املذكورة يف الفقرتني اتباع - إضافًة إىل 156
لتخزين كميات وجود خطط لكبار مستعملي هذه املواد، كاحلكومات ومنشآت األعمال التجارية واملدارس، 

من النفايات احملتوية على زئبق. ويف حال عدم توافر صناديق أو عبوات أصلية، فينبغي شراء حاويات كبرية 
مصمَّمة خصيصاً لتخزين النفايات احملتوية على زئبق (مثًه حاويات للمصابيح الفلورية). كما ينبغي لصق 

البطاقات التعريفية على احلاويات والصناديق اخلاصة بتخزين النفايات احملتوية على زئبق، وينبغي تأرخيها وخز�ا 
يف مكان جاف داخل مبىن معّني . ويوصى باستخدام مساحة أو غرفة منفصلة عن منطقة العمل أو مناطق غري 
مفتوحة للعامة لتخزين هذه النفايات. وجيب أال يكون نظام التهوية يف هذه املناطق مشرتكاً مع مكان العمل أو 

 با أو جيب تويتها مباشرًة إىل خارج املباين. ةتوية خاصنُظم املناطق العامة، بل جيب أن يكون لتلك املناطق 
) بشأن النفايات الزئبقية املولَّدة عن مرافق GEF (برنامج األمم املتحدة اإلمنائيومثة توجيهات إرشادية أعّدها 

(الرعاية الصحية.
34F

ميكن تطبيقها على كثري من املرافق التجارية اليت و تقّدم نصائح تفصيلية يف هذا اخلصوص، )35
تتوّلد عنها نفايات أجهزة زئبقية. 

(ب) تخزين نفايات الزئبق في انتظار عمليات التخّلص منها 

من إمكان حدوث إطهقات الزئبق - جيب أن يقلل ختزين نفايات الزئبق يف مرافق التخلص إىل أدىن حد 157
. يف البيئة

‘ االعتبارات التقنية والتشغيلية الخاصة بمرافق التخزين 1’

__________ 
 تسمح بنفاذ خبار الزئبق. انظر، البهستيك أكياس  مثلاملتاحة  احلاويات من كثرياً  ألنخارج املباين  يف املواد ختزين ينبغي )34(

. 2008والية مني،  يف البيئة محاية إدارة
توجيهات بشأن التنظيف، ختزين   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (املشروع العاملي ملرفق البيئة العاملية بشأن نفايات الرعاية الصحية)، )35(

 متاح من املوقع الشبكي: مؤقت أو وسيط ونقل نفايات الزئبق من مرافق الرعاية الصحية. 
http://www.gefmedwaste.org/guidanace-documents.. 

http://www.gefmedwaste.org/guidanace-documents�
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- بالنسبة إىل موضوع حتديد مواقع مرافق التخزين وتصميمها، فإنه ينبغي من حيث املبدأ أالّ تُبىن هذه 158
مناطق السهول الفيضية واألراضي تشمل املواضع احلساسة املرافق يف مواضع حساسة ما أمكن. وميكن أن 

الرطبة واملياه اجلوفية والزالزل وأراضي األحجار اجلريية (الكاراست) واألراضي غري املستقرة، أو املناطق ذات 
األحوال الطقسية غري املؤاتية أو اليت ُتستخدم فيها األراضي على حنو غري متوافق، وذلك الجتناب أي خماطر 
شديدة يف احتمال إطهق الزئبق وتعّرض البشر والبيئة لتأثريه. بيد أن هذه القيود املتعلقة باملوقع قد ال تنطبق 
على احلاالت اليت تضمن فيها الشروط التقنية (التصميم) والقانونية اإلدارة السليمة بيئياً ملرافق التخزين. كما 

وكذلك عدم حدوث تفاعهت كيميائية أو فيزيائية املرافق التخزين على حنو يضمن أمن مساحات ينبغي تصميم 
مع الزئبق. كذلك ينبغي تغطية أرضيات مرافق التخزين مبواد مقاومة للزئبق ملنع النز أو نفاذ الزئبق نتيجًة 

للتسربات واالنسكابات العرضية. وينبغي جتهيز مرافق التخزين بنظم إنذار من احلرائق ونظم إمخاد احلرائق، وأن 
تكون يف بيئات سالبة الضغط، الجتناب انبعاث الزئبق إىل خارج مباين املرافق. وينبغي احلفاظ على درجة 

 21احلرارة يف مرافق التخزين منخفضة إىل أدىن درجة ممكنة عملياً، ويُفّضل أن تكون درجة احلرارة ثابتة عند 
تكون مزّودة بإشارات حتذيرية (الفاو، وينبغي وضع عهمات على مساحات ختزين الزئبق بوضوح ودرجة مئوية. 

وزارة الطاقة، ج، الواليات املتحدة، 2015برنامج البيئة (ب)؛ 1977؛ وكالة محاية البيئة األمريكية، 1985
2009 .(

 هذه املرافق دائماً الجتناب غهق- وأما بالنسبة إىل تشغيل مرافق التخزين، فإنه ينبغي احلرص على إ159
السرقة أو الدخول غري املأذون به. ومن َمث ينبغي تقييد دخول مرافق ختزين نفايات الزئبق، جبعله مقصوراً على 

، مبا يف ذلك حتديد أنواع نفايات الزئبق واملخاطر اخلاصة بالزئبق وكيفية مناولة  بشكل كافالعاملني املدَّربني
 وأهذه النفايات. ويُوصى بعدم استخدام مباين ختزين كل أنواع نفايات الزئبق، لتخزين أنواع أخرى من النفايات 
املواد السائلة. وينبغي إنشاء سجل جرد كامل هلذه النفايات واحلفاظ عليه داخل موقع التخزين، مع احلرص 

على حتديث عهده حبسب تواريخ إضافة النفايات أو إزالتها. كما ينبغي إجراء عمليات تفتيش منتظمة ملناطق 
التخزين، مع الرتكيز خصوصاً على األضرار والتسربات واالنسكابات والتدهور. وينبغي االضطهع بعمليات 

تنظيف تام وإزالة التلّوث بسرعة، ولكن مع احلرص أيضاً على تنبيه السلطات املعنية يف مجيع احلاالت، وعلى أن 
). FAO, 1985; United States EPA, 1997bيتم ذلك مبا يتسق مع اللوائح والقوانني الوطنية (

- أما فيما خيص سهمة هذه املرافق، ينبغي وضع إجراءات حمددة خاصة بذه املواقع من أجل تنفيذ 160
متطلبات األمن احملّددة بشأن ختزين نفايات الزئبق. كما ينبغي جتهيز خطة طوارئ قابلة لتطبيقها عملياً، ويُفّضل 

أن تشتمل على إجراءات متعّددة، لكي ُيصار إىل تنفيذها فوراً يف حالة وقوع حادث انسكاب َعرضي أو غري 
ذلك من الطوارئ. واألمهية القصوى يف هذا الصدد إمنا هي حلماية احلياة البشرية والبيئة. ويف حال حدوث 

طوارئ، ينبغي أن يكون هنالك شخص مسؤول ميكنه أن يأذن بإدخال تعديهت على اإلجراءات األمنية عند 
الضرورة، وذلك إلتاحة الال ملوظفي الطوارئ، بأن يتصّرفوا. ومن َمث ينبغي احلرص على توفري تدابري أمنية 

وزارة ج؛ 2015برنامج البيئة، ؛ 1997خاصة باملواقع وسبل دخوهلا (مكتب اإلدارة البيئية، مجهورية الفلبني، 
). 2009الطاقة يف الواليات املتحدة، 

‘ االعتبارات الخاصة بتخزين النفايات المكّونة من الزئبق أو مركباته 2’

سليمة الرتكيب وقادرة على ختزين النفايات املكونة من الزئبق حاويات نفايات الزئبق - جيب أن تكون 161
ضرر من أّي ال يلحق با ) 1 باملتطلبات التالية: (احلاوياتأو مركباته بطريقة سليمة بيئياً . وينبغي أن تفي 

) عدم 2مواد كانت حتتوي عليها سابقاً، وال ينبغي أن تكون تلك املواد ذات تفاعل سيئ مع الزئبق؛ (
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) ينبغي أن تكون 4) عدم وجود أّي تآكل شديد؛ (3حدوث أّي ضرر لسهمة احلاوية من الناحية البنيوية؛ (
احلاويات مزّودة بطهء (دهان) واٍق حيميها من التآكل. واملادة املناسبة حلاويات الزئبق هي الكربون أو 
الفوالذ غري القابل للصدأ الذي ال يتفاعل مع الزئبق بدرجات احلرارة احمليطة. وال يلزم وجود طهء واٍق 

للسطح الداخلي هلذه احلاويات ما دام الزئبق يفي مبتطّلبات النقاوة وال يوجد ماء داخل احلاوية. ولكن ينبغي 
العناية بالطهء الواقي (مثًه الدهان اإلبوكسي والتبطني اإللكرتوين) لكل السطوح الكربونية والفوالذية 

اخلارجية على حنو ال جيعل الفوالذ معّرضاً للتأثر. وجيب أن يتم الطهء على حنو يقّلل إىل أدىن حد من توّلد 
البثور أو االنقشار أو التشّقق يف الدهان. وينبغي لصق بطاقات تعريفية على كل حاوية، مبا يف ذلك تدوين 

، ورقم احلاوية، والوزن اإلمجايل،  للنفاياتواملنشأ األصليوعن نفايات الزئبق، أمساء املورِّدين، معلومات عن 
). 2009وتاريخ حقن الزئبق يف احلاوية، وبطاقة تتضّمن بيانات التآكل (وزارة الطاقة يف الواليات املتحدة، 

وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن يُبنيَّ يف البطاقة التعريفية مدى امتثال احلاوية للمتطلبات التقنية احملّددة (إحكام 
، استقرار الضغط، مقاومة الصدمات، شكل التأثّر عند التعّرض للحرارة). السد ملنع نفاذ املاء أو اهلواء

- وينبغي ختزين حاويات النفايات املكّونة من الزئبق أو مركباته قائمًة إىل األعلى على منصات ال 162
 مبا يكفي ملرور أفرقة التفتيش، وآالت ة التخزين واسعمساحاتيف تكون املمرات تهمس األرض. وينبغي أن 

ينبغي تفتيش و،  وبألوان واضحةالتحميل، ومعدات الطوارئ. كما ينبغي طهء األرضية بدهان إبوكسي
األرضية وطهئها مراراً بانتظام لضمان عدم وجود تشّققات يف األرضية وسهمة الطهء. وينبغي أن تكون 

األرضية خالية من جماري أو أنابيب الصرف، ولكن ميكن أن تكون األرضيات مائلة مما يساعد على جتميع 
، ينبغي انتقاء مواد ال متتص خبار  مرافق التخزيناالنسكابات. وعند اختيار املواد اليت ُتشاد منها جدران

يف حال وقوع حوادث غري متوقّعة إطهقات الزئبق الزئبق بسهولة. ومن املهم توفري شبكات إضافية ملنع 
). 2004؛ جملس الكلور العاملي، 2009(وزارة الطاقة يف الواليات املتحدة، 

ينبغي أن تكون وحمتوى الزئبق من هذه النفايات، عند ختزين النفايات املكّونة من الزئبق أو مركباته، و- 163
نقية بقدر اإلمكان، بغية اجتناب أي تفاعل كيميائي يف احلاويات أو تدهور حالتها. ويُوصى بأن يكون 

 يف املائة من الوزن. لهّطهع على تقنيات التنقية، انظر الفرع الثالث، 99.9احملتوى من الزئبق أكرب من 
أدناه. ‘)، 5(اجلزء ’،  (ب)1زاي، 

‘ االعتبارات الخاصة بتخزين النفايات الملّوثة بالزئبق أو مركباته 3’

 أو يف مساحة حاجزة مائلة األرضية، مقاومة صوان- جيب وضع النفايات السائلة داخل احلاويات يف 164
 يف املائة من احلجم األقصى للنفايات 125جيب أن يكون حجم املساحة احلاجزة للسائل وللتسرب. 

السائلة على األقل، على أن يؤخذ يف االعتبار الفراغ الذي ستشغله األصناف املخزنة يف املساحة احلاجزة. 

جيب ختزين النفايات الصلبة امللوثة يف حاويات نفايات فوالذية مسدودة بإحكام، مثل الرباميل أو و- 165
العلب، أو يف حاويات منشأة خصيصاً هلذا الغرض، وال ينطلق منها خبار الزئبق. 
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 زاي - التخّلص السليم بيئياً 

- ينبغي السماح باالضطهع بالعمليات التالية اخلاصة بالتخّلص من النفايات، حسبما هو منصوص 166
باء من اتفاقية بازل، وذلك لغرض اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات وألف ، اجلزأين الرابعاملرفق عليه يف 
(الزئبق:

35F

36 (

D5  مصّممة خصيصاً؛ مدافن قمامة
D9 املعاجلة الفيزيائية الكيميائية؛ 

D12 التخزين الدائم؛ 
D13اخللط أو املزج )

36F

؛ D15 أو D14  أوD12 أو D9 أو D5قبل اإلحالة إىل العمليات ) 37
D14 إعادة التعبئة والتعبئة قبل اإلحالة إىل أي من العمليات D5 أو D9 أو D12 أو D13 
؛ D15أو 

D15 التخزين يف انتظار اإلحالة إىل العمليات D5 أو D9 أو D12 أو D13 أو D14 .
R4إعادة تدوير/اسرتداد املعادن واملرّكبات املعدنية؛  
R5  اسرتداد مواد أخرى غري عضوية؛ تدويرإعادة/
R8 اسرتداد املكونات من العوامل احلافزة؛ 

R12تبادل النفايات )
37F

؛ R13 أو R8 أو R5 أو R4 لإلحالة إىل العمليات املرّقمة )38
R13 جتميع املواد بغرض إجراء العمليات املرّقمة R4 أو R5 أو R8 أو R12 ؛

إضافًة إىل ذلك، فإنه ميكن أيضاً السماح بشكل من أشكال الردم يف مرافق حتت األرض حيث تستخدم - 167
(النفايات يف مرافق حتت األرض ألغراض السهمة التعدينية باالستفادة من اخلواص الرتكيبية النسبية للنفايات.

38F

 ويف )39
 أملانيا، مثًه، جيري تنظيم هذه العملية مبرسوم يتعلق بتخزين النفايات حتت األرض (انظر

http://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/underground_waste_stowage.pdf( 

 نيسان/أبريل 26 املؤرخ EC/1999/31 (ردة يف األمر التوجيهي األورويبايتضمن متطلبات تناظر املتطلبات الو
خاصة إلصدار يشمل إجراءات الرتخيص واإلشراف ويشمل إجراءات ، وطمر النفاياتبشأن ) 1999

. اإلشرافالرتاخيص و

مث أدناه،  1يف الفرع الثالث، زاي، بإحدى عمليات االستعادة املبيَّنة - ويف احلاالت اليت ُيضطلع فيها 168
 D5مدفن النفايات املصمَّم هندسياً بشكل خاص أو للتخزين املستدمي (أي إىل العملية إىل تالياً يُرَسل الزئبق 

 (أي خلط أو مزج أو معاجلة فيزيائية - D9 وD13يف فئيت العمليتني عملية االستعادة تندرج  فإن ،D12أو 
أي  (2يف احلاالت اليت ُيضطلع فيها بعمليات واردة يف الفرع الثالث، زاي، ومن ناحية أخرى، . كيميائية)

تشكل فإن هذه العملية  أدناه، 166الواردة يف الفقرة  ،Rالتثبيت)، مث تُرَسل النفايات إىل مرحلة العملية 
على مجيع البلدان. وقد ال ينطبق هذان االستنتاجان . (R)العملية أيضاً 

__________ 
. 6 الثالث، واو، ) انظر القسمD15 وR13 التخّلص من النفايات (العمليتان عملياتلهطهع على معلومات عن التخزين يف انتظار  )36(
 األمثلة تشمل عمليات ما قبل املعاجلة، مثل الفرز أو السحق أو التجفيف أو التفتيت أو التكييف أو الفصل.) 37(
) آخر. Rيُفسَّر مفهوم تبادل النفايات بأنه يشمل عمليات ما قبل املعاجلة، ما مل يكن من املناسب إدراج بند ( )38(
 سوى يف إجناز هذه العملية املتمثلة يف ردم كربيتيد الزئبق الناجم عن تثبيت النفايات املكونة من الزئبق ليس ممكنا حالياً ) 39(

 أملانيا.
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  - عمليات االستعادة1
) ما قبل املعاجلة؛ 1عموماً على أربع عمليات معاجلة: (تشتمل - استعادة الزئبق من النفايات الصلبة 169

. وبغية التقليل إىل أدىن حد من  الوارد أدناه5) التنقية، كما هو مبني يف الشكل 3) املعاجلة احلرارية؛ (2(
. وينبغي أن ُجترى العملية نُظماً مغلقةفق ااملرتستخدم انبعاثات الزئبق من عمليات استعادة الزئبق، ينبغي أن 

). واملقدار 1998العمليات (تاِنل، مناطق بكاملها حتت ضغط خمفَّف من أجل منع تسّرب خبار الزئبق يف 
قاعدة ُميرَّر عرب سلسلة من املصايف اُجلسيمية وعلى عملية االستعادة يف املنبعث الصغري من اهلواء املطروح 

الزئبق قبل طرحه يف البيئة. كربونية متتص 
: املعدات  اليت ميكن استعادة الزئبق منها أن تولِّد انبعاثات من الزئبقالزئبقنفايات - ومن األمثلة على 170

املضاف إليها الزئبق اليت ُتطلق بسهولة الزئبق يف البيئة عند تكّسرها؛ والنفايات امللّوثة بالزئبق بدرجة تركيز 
عالية. وتشمل األوىل أجهزة القياس احملتوية على الزئبق (مقاييس احلرارة، ومقاييس ضغط الدم، ومقاييس 

ضغط الغاز (املانوميرت)) واملفاتيح والوصهت الزئبقية، وقد تشمل املصابيح احملتوية على الزئبق. وتشمل الثانية 
محأة معاجلة مياه النفايات من غّساالت الغاز الرطبة يف مصاِهر املعادن غري احلديدية. ويف الواليات املتحدة، 

 النفايات اخلطرة ذات مبا فيها؛ اخلطرة احلاملة للزئبقالنفايات معاجلة واستعادة  بشأن وضعت معايري خاصة
(انظر: من هذه النفايات التخّلص األرضي قبل  ملغم/كغم 260احملتوى اإلمجايل من الزئبق الزائد عن 

 ، انطباق معايري املعاجلة).)CFR 268.40 ، محاية البيئة، البندمدونة اللوائح االحتادية يف الواليات املتحدة
) R4املبادئ التوجيهية التقنية بشأن عملية إعادة تدوير/استخهص املعادن واملركبات املعدنية (وتركز - 171

 من اتفاقية بازل أساساً على إعادة تدوير واستخهص املعادن واملركبات املعدنية مبا يف بطريقة سليمة بيئياً 
. فمن املمكن إعادة “فئات للنفايات اليت ختضع للرقابة”ذلك الزئبق املدرجة يف املرفق األول التفاقية بازل

تدوير نفايات الزئبق، وخصوصاً النفايات املكونة من الزئبق أو مركباته يف املرافق اخلاصة اليت حققت تقدماً 
تكنولوجيا بإعادة تدوير الزئبق. جتدر اإلشارة إىل أنه جيب استخدام اإلجراءات املناسبة يف إعادة التدوير ملنع 

أي انبعاثات الزئبق يف البيئة. باإلضافة، قد يُباع الزئبق املعاد تدويره يف سوق السلع الدولية، حيث ميكن 
(إعادة استخدامها. وعادة ما يتقّرر إعادة تدوير الزئبق

39F

 بناًء على درجة االستخدام املسموح به وتقييم )40
جتاري ملا إذا كان ميكن أن يُعاد استخدامها على حنو مربح. 

__________ 
) (ب) من تلك االتفاقية متنع 5 (3) (ب) من اتفاقية ميناماتا. إضافًة إىل ذلك، الحظ أن املادة 3 (11انظر املادة  )40(

 إعادة تدوير الزئبق الزائد (وليس نفايات الزئبق) من وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات.
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) 2007- مسار استعادة الزئبق من النفايات الصلبة (شركة نوفورا كوهسان المحدودة، 5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ويتم عادة استعادة الزئبق من النفايات السائلة بواسطة األكسدة الكيميائية، أو الرتسيب الكيميائي، 172
عمليات املعاجلة. والزئبق موجود يف مياه النفايات بسبب التفريغ العرضي أو يعقبها خمتلف أو االمتزاز و

املتعمد للزئبق السائل من موازين احلرارة وحشوات األسنان، أو غريها من العمليات الصناعية اليت تستخدم 
الزئبق أو مركبات الزئبق. كما ميكن العثور على الزئبق يف مياه النفايات من أجهزة مراقبة تلوث اهلواء 

واالرتشاح من مطامر/مواقع اإلغراق حيث يتم التخلص من النفايات احملتوية على الزئبق مثل موازين احلرارة 
ينبغي أن يكون الزئبق يف مياه الصرف الصحي اليت يتم إطهقها يف البيئة املائية  غراضها. وال أالزئبقية أو

حيث ُميزج الزئبق يف الكحول امليثيلي لتحويله إىل ميثيل الزئبق الذي يرتاكم أحيائياً ويتضّخم أحيائياً يف 
سلسلة الغذاء فيكون هو املادة السامة املسببة ملرض ميناماتا. 

 أعهه)، 166 (انظر الفقرة R12) تقع يف إطار العملية R4وإعادة تدوير/استخهص الزئبق (العملية - 173
 .R4بينما تندرج عمليات التحميص، والتنقية، واألكسدة الكيميائية/التكثيف واالمتزاز حتت العملية 

) R13 أو R4(أ) المعالجة المسّبقة (تبديل النفايات لإلحالة إلى عمليات (

- قبل إخضاع النفايات احملتوية على الزئبق أو امللّوثة بالزئبق للمعاجلة احلرارية، تعاجل هذه النفايات من 174
 إزالة مواد أخرى غري مجلة أمور من بينهاأجل زيادة كفاءة املعاجلة احلرارية؛ وتشمل عمليات املعاجلة املسّبقة 

املواد احملتوية على الزئبق عن طريق السحق والفصل اهلوائي ونزح املياه من احلمأة وإزالة الشوائب. ويرد يف 
.  نفايات الزئبقمعاجلة  التايل تلخيص لألمثلة على عمليات ما قبل5اجلدول 

- أمثلة على عمليات المعالجة المسّبقة حسب أنواع النفايات  5الجدول 

 مرحلة ما قبل المعالجة نوع النفاية
السحق الميكانيكي  املصابيح الفلورية

Hg waste

Hg lamps

Hg batteries

Hg(0) added products

Crush or cut of lamps
Separation of each parts

Separation of only Hg batteries
Removal of any impurities

Extraction of precipitation/
Liquid and solid separation

Pretreatment Thermal treatment Refinement

Condenser/
distillation

Distillation

Evaporation process

Recyclable components

Reusable components

Residues

Recycle

Reuse

Residues

Hg

Stabilization/
solidification

Permanent storage / specially engineered landfill

Air separation of mercury-
phosphor powder and tubes

Vacuum-sealed 
roasting process

Other Hg waste (ash, slag, etc)

Sewage sludge Dewatering

Stowage

Sc
ra

p 
la

m
ps

 مصابيح زئبقية

 محأة الاري

 بطاريات زئبقية
منتجات مضافة الزئبق  

)0( 
  أخرى (رماد، خبث، إخل)زئبقيةنفايات 

 مكّونات قابلة لهسرتداد
 مكّونات قابلة إلعادة استخدامها

 خملفات

 إعادة تدوير
 إعادة استخدام

 خمّلفات تثبت/تصليد

 عملية التحميص 
 احملكمة التفريغ

الفصل اهلوائي ملسحوق فوسفور 
 الصماماتالزئبق 

مصابيح مسحوقة أو مفتتة،  
 أجزائهاوفصل 

 نزح املياه 
 فصل البطاريات الزئبقية فقط 

 إزالة أي شوائب
استخهص الرواسب الراشحة/ 

 فصل السوائل واملواد الصلبة

 تكثيف/تقطري عملية تبخري

 تقطري

 خزن ختزين دائم/َمكّب مصمم خصيصاً 

 زئبق

 التنقية املعاجلة احلرارية نفاية الزئبق املعاجلة املسّبقة
 

ردة
 خ

يح
صاب

م
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 مرحلة ما قبل المعالجة نوع النفاية
ينبغي معاجلة نفايات املصابيح املضاف إليها الزئبق يف آلة تسحق املصابيح وتفصل بينها يف ثهث 

. ويُنجز ذلك وخهئط مساحيق الزئبق والفسفورفئات: الزجاج، والقلنسوات الرأسية، ومسحوق 
 املصابيح يف حجرة آلية مغلقة للسحق والغربلة. وعند إمتام ذلك، تزيل احلجرة أوتوماتيكياً ءبإلقا

النواتج النهائية ملنع إمكانية التلّوث فيما بينها. وينبغي إزالة القلنسوات الرأسية والزجاج وقطع 
الزجاج وإرساهلا إلعادة استخدامها يف الصناعة التحويلية. ولكن ينبغي إزالة املسامري والدبابيس 

املعدنية من القلنسوات الرأسية ومعاجلتها على حنو منفصل ألن حمتوى الزئبق فيها قد يكون كثرياً . 
ومن اجلائز التخّلص من املسحوق الزئبقي- الفسفوري أو معاجلته على حنو إضايف لفصل الزئبق 

). 2007عن الفسفور (شركة نوفورا كوهسان احملدودة، 
ميكن أن يبقى يف زجاج املصابيح املضاف إليها الزئبق املسحوق مقادير كبرية من الزئبق، وينبغي و

) 2005من مث معاجلته حرارياً أو بطرق أخرى إلزالة الزئبق قبل إرساله إلعادة استخدامه (يانغ، 
إلعادة صهره يف أثناء مسار إعادة إىل وحدة صهر أو التخلص منه. وإذا أُرسل هذا الزجاج 

إىل  وحدة مزّودة بتقنيات حتّكم بالتلّوث اهلوائي موّجهة حتديداً الاستخدامه، فينبغي أن تكون 
احتجاز الزئبق املطَلق (مثل تقنيات حقن الكربون املنّشط). 

النظام العادم لتفريغ اهلواء عايل األداء ملنع إطهق أّي أخبرة زئبقية أو غبار هذا ينبغي أن يكون و
زئبقي أثناء العملية بكاملها.  

 فصل الهواء 
تُقطع القلنسوات الرأسية األلومنيومية للمصابيح الفلورية (األنابيب املستقيمة والدائرية واملـُحكمة 

هبوب اهلواء عرب املصابيح املصابيح أسفل  الّدمج) بواسطة مواِقد حارقة هيدروجينية. ويتدّفق من
). مث 2005(يانغ، املصابيح الفلورية املقطّعة إلزالة مسحوق الزئبق - الفوسفور املمتّص  زجاج 

ُجيمع املسحوق الزئبقي- الفوسفوري يف ُمرسِّب، وُتسحق قطع الزجاج وُتشطف باألسيد، وتتم 
إزالة املسحوق الزئبقي- الفوسفوري املمتّص من الزجاج وإضافًة إىل ذلك، ُتسحق القلنسوات 
الرأسية وتُفصل مغنطيسياً إىل ألومنيوم وحديد ولدائن من أجل إعادة دورة استخدامها (شركة 

 .)2004، أوغاكي، 2001كوبيلكو إيكو-سولريشرت احملدودة، 
البطاريات املضاف 

 إليها الزئبق
إزالة الشوائب 

بغية إعادة دورة استخدام الزئبق، ُجتمع البطاريات املضاف إليها الزئبق على حنو منفصل وُختزَّن يف 
حاويات مهئمة قبل املعاجلة وإعادة التدوير. وأما إذا ُمجعت هذه مع غريها من أنواع البطاريات 

األخرى أو مع نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية، فينبغي فصلها عن غريها من أنواع 
البطاريات. وقبل املعاجلة بالتحميص، ينبغي إزالة الشوائب املختلطة مع البطاريات املضاف إليها 
الزئبق واملمتصَّة فيها، ويُفضَّل أن يكون ذلك بواسطة عملية ميكانيكية. وإضافة إىل ذلك، فإن 
اللجوء إىل الفرز امليكانيكي حلجم البطاريات املضاف إليها الزئبق ضروري لزيادة فعالية عملية 

 ).2007التحميص (شركة نومورا كوهسان احملدودة، 
 المياه نزح محأة الاري

 فإن ،لذلكنتيجة  يف املائة). و95الدرجة من املاء (أكثر من  تتضّمن محأة الاري حمتوًى عايل
احلمأة امللّوثة بالزئبق واملخّصصة لإلتهف حتتاج إىل نزح املياه منها ليصل حجمها إىل نسبة ترتاوح 

 يف املائة من املواد الصلبة قبل أّي معاجلة حرارية. وبعد نزح املياه، ينبغي 35 يف املائة و20بني 
، وكالة محاية البيئة 2007معاجلة محأة الاري يف عملية حتميص (شركة نومورا كوهسان احملدودة، 

  وحيتمل أن يلزم أن يعامل املاء املستخلص كنفاية للزئبق.أ).1997يف الواليات املتحدة، 
نفاية املنتجات 

 املضاف إليها الزئبق
االستخهص 

، مثل مقاييس احلرارة والبارومرتات، ينبغي مجعها من دون أن  الزئبقاملضاف إليهانفايات املنتجات 
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 مرحلة ما قبل المعالجة نوع النفاية
، ينبغي استخهص الزئبق السائل، مث  الزئبقاملضاف إليهااملنتجات تتكّسر. وبعد مجع نفايات 

 يُقطّر لتنقيته حتت ضغط خمّفض.
النفايات احملتوية 

على الزئبق املرفقة 
 باألجهزة

التفكيك 
واملـُرحِِّ◌الت الكهربائية، تكون ملحقة الكهربائية النفايات احملتوية على زئبق، مثل املفاتيح 

باألجهزة الكهربائية. ولذلك، ينبغي إزالة هذه النفايات من األجهزة من دون تكسري الزجاج 
اخلارجي. 

ذات الشاشة املسطحة وأجهزة العرض والتلفزيونات وحتتوي أجهزة شاشات العرض احلاسوبية 
على مصباح صغري أو أكثر لإلضاءة، عادة ما يقع إىل جانب احلافة اخلارجية البلوري السائل 

  الصّمام الثنائي الباعث للضوءللشاشة. وبينما تستخدم التكنولوجيات اجلديدة يف بعض األحيان 
)LED( شاشات الصمامات الثنائية املضيئة على مصابيح  بالنسبة إىل هذه املصابيح، حتتوي معظم

. وتنكسر هذه املصابيح الزئبقية يف الغالب خهل املناولة واملعاجلة امليكانيكية، خبار زئبق فلورية
(فتطُلق خباز الزئبق. وهكذا ينبغي إزالتها باليد

40F

 مع احلذر وعدم إخضاعها لعملية ميكانيكية )41
مزودة جبهاز مراقبة التلوث الهزم إلدارة مثل هذه التفتيت  إال إذا كانت جتهيزات التفتيتمثل 

العمليات، وكانت مرخصة ومسموحاً هلا القيام بذلك، كما يف مرافق معاجلة الزئبق. ولهطهع 
الشراكة من أجل العمل بشأن املعدات احلاسوبية من  3-7على املزيد من املعلومات انظر الفرع 

املبدأ التوجيهي بشأن اسرتداد املواد السليمة بيئياً وإعادة تدوير املعدات . يف إطار اتفاقية بازل
وتتاح معلومات إضافية بشأن وجود ). UNEP/CHW.10/INF/23(الوثيقة احلاسوبية يف �اية عمرها 
 2010ويرد يف تقرير صادر سنة . للشرائح العارضة بالبّلورات السائلةالزئبق يف األضواء اخللفية 

 Demonstration of flat panel display ”عرض إرشادي عن تكنولوجيات خاصة بإعادة التدوير 

recycling technologies “ برنامج العمل املعين بالنفايات واملوارد ومتاح من املوقع وهو صادر من
 (انظر التقرير البحثي املتعلق بربنامج عمل موارد النفايات على الرابط اإللكرتوين:الشبكي  

http://www.wrap.org.uk 
 

مرّكبات الزئبق  وأ(ب) إعادة تدوير/استخالص الزئبق 

‘ المعالجة الحرارية 1’

- إن مرافق املعاجلة احلرارية للنفايات احملتوية على أو امللّوثة بالزئبق أو مركباته، مثل محأة الاري والرتبة 175
امللّوثة وغري ذلك من النفايات املطروحة من مواقع ملّوثة، ينبغي أن تكون مزّودة بتكنولوجيا جتميع خبار الزئبق 

). ITRC, 1998; Chang and Yen,2006الزئبق من نفايات احلمأة (استعادة من أجل 

تزاز احلراري هو عملية ُيستخدم فيها على حنو مباشر أو غري مباشر التبادل احلراري لتسخني ماال- 176
وفصلها عن مصفوفة مواد صلبة ملوَّثة ومن مث إما لتطايرها امللوثات العضوية إىل درجة حرارة عالية مبا يكفي 

هو اخليار املوصى به فيما احلراري غري املباشر ويعترب االمتزاز احلراري باستخدام التبادل جتمعها وإما تدّمرها. 
 كما ُيستخدم اهلواء أو غاز االحرتاق أو غاز خامل كوسيط ناقل للمكّونات املتبخِّرة. يتعلق بالزئبق ومركباته.

__________ 
انظر الفرع الثالث - ياء لهطهع على تفاصيل بشأن احتياطات سهمة العاملني.  )41( 

http://www.wrap.org.uk/�
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احلراري االمتزاز  احلراري هي عمليات فصل فيزيائية تنقل امللوِّثات من طور إىل آخر. ولنظام متزازونُظم اال
(مكوِّنان رئيسيان، مها: جهاز االمتزاز الهِّفظ ونظام معاجلة/مجع الغازات املتصاعدة.

41F

42( 

التقطري يف األفران فيها مبا من أجل معاجلة نفايات الزئبق، هنالك اثنتان من عمليات التبخري و- 177
(القمائن) الدّوارة واملعاجلة احلرارية الفراغية. 

ُتستخدم تقنية التقطري اجلاف باألسطوانة الدّوارة إلزالة الزئبق من النفايات، ومنها على سبيل املثال و- 178
خهئط املِهط الصناعية املعدنية أو خهئط املِهط من حركة الغاز الطبيعي، أو احلّفازات الكربونية الناشطة أو 

 أو الرتبة امللّوثة بواسطة التبّخر، وإعادة تدوير املنتجات اخلالية من الزئبق (مثًه الزجاج واحلديد األزراراخلهيا 
واملعادن غري الفلزية والزيواليت). وتتم إزالة امللّوثات واهليدروكربونات والكربيت يف عملية املعاجلة.  

املتدفقة بسهسة والقابلة للنقل إىل فرن دوار من ملقِّم ُتَضّخ النفايات ويف عملية فرن التقطري الدّوار، - 179
 مع بداية درجة  درجة مئوية800 وتُعاجل النفايات بدرجات حرارة تصل إىل قمعي باستعمال نظام اجلرعات.

ويتم حتريك نفايات الدخهت .  درجة على األقل لتجعل الزئبق النفايات يتبخر356أوَّلية تصل إىل 
ويتوّقف وقت مكوث النفايات يف الفرن الدّوار على مواد املـُدَخهت، ولكنه بالتساوي عرب الفرن الدوار. 

 ساعة. وتتم املعاجلة حتت ضغط منخفض لضمان سري عمل النظام بأمان. وإذا 1.5 و0.5يرتاوح بني 
اقتضت الضرورة، ُيضاف النيرتوجني إلحداث جو خامل يف الفرن الدّوار من أجل زيادة درجة األمان. 

ويتدّفق خبار هواء العاِدم إىل شطافيت غاز عرب مصفاة غبار بالغاز احلار، يتكّثف فيها الزئبق واملاء 
(واهليدروكربونات. مث يُلّقم غاز العاِدم يف نظام تصفية بالكربون الناشط من أجل التنظيف النهائي.

42F

43 (

- كذلك فإن النفايات املعاجلة مسبقاً، مثل مسحوق الزئبق والفوسفور يف املصابيح الفلورية، وزجاج 180
املصابيح املسحوق، والبطاريات املضاف إليها الزئبق واملنظّفة، ومحأة الاري املنزوحة املياه، والرتبة املَغربَلة، كلها 

ميكن معاجلتها يف مرافق للتحميص/التقطري، جمّهزة بتكنولوجيا جتميع خبار الزئبق من أجل استعادة الزئبق من 
 (مبا يف ذلك امللوثات النفايات. غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أن املعادن الطّيارة، مبا يف ذلك الزئبق واملواد العضوية

، تُبَتعث أثناء التحميص وغريه من تقنيات املعاجلة. ومن مث فإن هذه املواد ُحتوَّل من ُمدخهت العضوية الثابتة)
النفايات إىل غاز دخاين ورماد متطاير. ولذلك ينبغي استخدام أجهزة معاجلة غاز املداخن الحتجاز امللوثات 

، أدناه). 1 الطيارة وملنع امللوثات من التسرب إىل البيئة (انظر الفرع الثالث، حاء

وتسمح املعاجلة احلرارية الفراغية مبعاجلة الرتمومرتات والبطاريات وخاصة اخلهيا الّزرية وحشوات - 181
األسنان اململَغمة واحملوالت الكهربائية واملقومات واملسحوق الفلوري واألنابيب املستهلكة والزجاج املكّسر 

املراحل املعاجلة احلرارية الفراغية عموماً . وتشمل  ضمن مواد أخرىوالرتبة والوحل وبقايا التعدين واملواد احلافزة
التالية: 

__________ 
حراري على النطاق الواسع من أجل معاجلة النفايات احملتوية على الزئبق أُنشئت لصاحل املعمل الكيميائي امتزاز أول وحدة   )42(

، ومشل ذلك طور التحسني األول. وقد ُعوجل فيها 1993) يف وسلو، أملانيا. وبدأ العمل با يف تشرين األول/أكتوبر CFMماركرتد فيتز (
. 1996 وحزيران/يونيه 1993 طن من النفايات الصلبة امللّوثة بالزئبق، خهل الفرتة بني آب/أغسطس 50 000بنجاح حوايل 

يف أوسيت ناد الِمب يف اجلمهورية التشيكية وكذلك الصودا واسُتخدمت أيضاً وحدات انتزاز حراري إلزالة التلّوث يف وحدة إنتاج الكلور-
). 2006 ، و ينإلزالة التلّوث يف املواد الصلبة يف تايبيي (تشانغ 

)43(  www.dela-recycling.com. 
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يف درجات حرارة ترتاوح  املدخهت يف فرن دّوار خاص أو يف عملية شحننفايات  (أ) تسخني 
. ؛ ؛لتبخري الزئبق املوجود يف النفايات ميليربات، وذلك  درجة مئوية وضغوط تبلغ بعض650 و340بني 

للزئبق احملتوي على البخار يف درجات حرارة ترتاوح بني الهحقة املعاجلة احلرارية استعمال  (ب) 
 درجة مئوية، حيث ميكن مثًه أن تدمر املكونات العضوية؛ 1000 و800

 (ج) مجع البخار احملتوي على الزئبق وتربيده؛ 

التقطري لتوليد الزئبق السائل النقي. استخدام  (د) 

واملخلفات اليت تبقى عند �اية املعاجلة احلرارية الفراغية تكون بالضرورة خالية من الزئبق فإما   -182
(يعاد تدويرها أو يتم التخلص منها وذلك حبسب مكوناتا.

43F

44( 

‘ األكسدة الكيميائية 2’

- ُيضطلع بعملية األكسدة الكيميائية للزئبق النقي ومركبات الزئبق العضوي يف النفايات من أجل 183
. وهي عملية فعالة ملعاجلة النفايات  ولتدمري مركبات الزئبق العضويةحتويل الزئبق لكي ُيشّكل أمهح زئبق

األكسدة الكيميائية مفيدة خبصوص النفايات املائية عملية السائلة احملتوية على زئبق أو امللّوثة بالزئبق. و
. وتشمل العوامل الكاشفة اليت ُتستخدم ونفايات اخلاماحملتوية على زئبق أو امللّوثة بالزئبق، مثل املِهط الطيين 

هذه العمليات هيبوكلوريت الصوديوم واألوزون والبريوكسيد اهليدروجيين وثاين عملية األكسدة الكيميائية يف 
 إجراء عملية األكسدة الكيميائية على حنو متواصل أو املمكنأُكسيد الكلورين والكلورين احلر (الغاز). ومن 

على دفعات يف خزانات خلط أو مفاعهت دفقّية كهربائية. وتُفصل مرّكبات الزئبق اهلاليدية خهل عملية 
األكسدة عن مصفوفة النفايات، وتُعاجل وتُرسل من أجل املعاجلة الهحقة، ومنها مثًه النَّض احلمضي 

أ). 2007(األسيدي) والرتسيب (وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة، 

‘ الترسيب الكيميائي 3’

 صلبة غري قابلة للذوبان، ميكن مواد- ُتستخدم يف الرتسيب مواد كيميائية لتحويل امللوِّثات املـُذابة إىل 184
أن ترتسب أو تُزال عن طريق التندف أو الرتشيح. ويف أثناء عملية الرتسيب املشرتك لعّدة مواد، قد تكون 

املادة امللوِّثة املستهدفة على شكل ُمذاب أو ِغرائي أو معلَّق. وامللوِّثات املـُذابة ال ترتّسب، ولكنها ُمتَتّص يف 
أصناف أخرى من املواد اليت ترتسّب بعد ذلك. وأما املواد امللوِّثة الِغرائية أو املعّلقة فتصبح مشبَّكة مع 

أصناف أخرى مرتّسبة، أو تُزال من خهل عمليات معاجلة، مثل التخثري أو التنديف. وميكن أن تشمل 
 توليفة جتمع بني عملييت الرتسيب األحادي والرتسيب املشرتك. مث مياه الفضهتعمليات إزالة الزئبق من 

تُزال املواد الصلبة املرسَّبة/املرّسبة مع عّدة مواد من الطور السائلي بواسطة الرتويق أو الرتشيح. وميكن العثور 
على معلومات أكثر تفصيًه عن ذلك يف التقرير املعنون’’تكنولوجيات معاجلة الزئبق يف الرتبة والنفايات 

. د)2007 (وكالة محاية البيئة، واملياه‘‘

 المعالجة باالمتزاز ‘ 4’–

__________ 
)44(  www.gmr-leiphzig.de/gbverfahren.htm. 
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مواد االمتزاز تُبقي الزئبق طافياً على السطح من خهل قوى كيميائية متنوعة، مثل الروابط - 185
اهليدروجينية والتفاعهت القطبية الثنائية وقوى فان ِدرفالس التجاذبية. وتتأثر طاقة االمتزاز باملساحة 
سامّي، والكيمياء السطحية. وترتّص مواد االمتزاز عادًة يف شكل عمودي

َ
، من السطحية، وتوزّع احلجم امل

 ُميتّز الزئبق أو مرّكبات الزئبق حيث متّر النفايات السائلة. وجيب جتديد العمود أو تبديله بوسيط جديد خهله
زئبق. نفاية املازة املستعملة الناجتة  وتعترب املادة ب).2007 ،حينما متتلئ مواقع االمتزاز (وكالة محاية البيئة

وتشمل األمثلة على مواد االمتزاز الكربون املنّشط والزيوليت. والكربون املنّشط هو مادة كربونية - 186
يكون هلا أساس خشيب (قشرة جوزة اهلند أو  وعادة ما يكون فيها كثري من الفجوات الدقيقة غري املرتابطة

نشارة اخلشب)، أو أساس زييت أو أساس فحمي. وميكن تصنيفها، بناًء على شكلها، إىل كربون منّشط 
كثرية متاحة جتارياً، مما يتيح انتقاء كربونية منشطة مسحوقّي أو كربون منشط ُحبييب. وهنالك منتجات 

السمات النوعية اخلاصة بكٍل من هذه املواد، من حيث أن الكربون املنشط ميتّز الزئبق، وغريه من املعادن 
). وأما مواد الزيوليت فهي معادن سيليكاتني موجودة يف 2005(الفلزات) الثقيلة واملواد العضوية (بانسال، 

الطبيعية، وميكن أيضاً إنتاجها اصطناعياً . واملواد الزيوليتية والكلينوبتيلوليتني خصوصاً، ذات أُلفة قوية جتاه 
 وقد ثبت أن ).2004األيونات املعدنية، اليت آليتها االمتزازية هي التبادل األيوين (تشوينكي وآخرون، 

راتينجات التبادل األيوين (الشَّارِدي) مفيدة يف إزالة الزئبق من األخبرة املائية، وخصوصاً يف درجات ترّكز للزئبق 
ميكروغرام/ل. وتعاجل عادًة تطبيقات التبادل األيوين األمهح الزئبقية، مثل كلوريدات  10 و1ترتاوح بني 

تعليق مادة وسيطة، هي إما راتينج التبادل األيوين . وتشمل عملية الفضهتالزئبق، اليت توجد يف مياه 
اصطناعي وإما معدين، يف حملول تُبادل فيه األيونات (الشوارد) املعدنية املعّلقة باملادة الوسيطة. وميكن إعادة 
توليد راتينج التبادل األنيوين لتجديده مبذيبات محضية قوية، مع أن هذه العملية صعبة ألن أمهح الزئبق ال 
تكون ُمؤيَّنة بدرجة عالية وال تُنّظف بسهولة من الراتينج. ولذلك فإنه ال بّد من التخّلص من هذا الراتينج. 
إضافة إىل ذلك، فإن مرّكبات الزئبق العضوية ال تتأيَّن، ومن مث فه تُزال بسهولة باستخدام طريقة التبادل 

األيوين التقليدية. وإذا ما اسُتخدم راتينج انتقائي فإن عملية االمتزاز تكون عادًة غري قابلة لهنعكاس، وينبغي 
ا (آمودا، تهالتخّلص من النفاية اخلطرة يف مرفق خاص بالتخّلص من النفايات مبا ال يؤدي إىل استعاد

2010 .(

ويزيل الراتينج االستخهيب هو راتينج تبادل آيوين (شارديّ ) طُّور باعتباره بوليمر وظيفي، يلتقط و- 187
 وهو عبارة عن قاعدة بوليمرية ذات تشكيل .أيونات الِفلزية ، مبا يف ذلك خمتلف األيوناتانتقائياً من احملاليل

مشبَّك ثهثّي األبعاد، مع جمموعة وظيفية تستخِلب- تدِمج األيونات املعدنية. إن مادة البوليستريين هي 
الراتينج االستخهيب األكثر شيوعاً، تليها اللدائن الفينوليكني والراتينج اإليبوكسي. وُتستخدم الراتينجات 

االستخهبية ملعاجلة مياه النفايات الطبقية من أجل إزالة الزئبق منها وغريها من الفلزات الثقيلة الباقية بعد 
الرتّسب التحييدي أو التخثريي، أو جلمع األيونات املعدنية باالمتزاز من مياه النفايات املنخفض فيها الرتّكز 
األيوين املعدين نسبياً . وميكن أن يساعد الراتينج االستخهيب بطريقة امتزازية الزئبق على التقاط الزئبق بفعالية 

). 2000يف مياه النفايات (تشيارل، 

‘ تقطير الزئبق - التنقية 5’

- بعد معاجلة النفايات، جتري الحقاً تنقية الزئبق الّمع من خهل مراحل تقطري متعاقبة (وكالة محاية 188
ويف كل خطوة ُيسمح  ، كثريةعرب خطوات). ويتم إنتاج الزئبق العايل درجة النقاوة بالتقطري 2000البيئة، 

 يف الكثري من استخدامات الزئبق، أو يف حالة اً هذا الزئبق العايل النقاء ضروريويعترب  ببلوغ درجة نقاء أعلى،
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نقاءه العايل يساعد يف ضمان عدم حدوث تفاعهت كيميائية نظراً ألن  ،الرغبة يف ختزين الزئبق لعدة سنوات
 بني احلاوية والشوائب.

  - عمليات ال تؤدي إلى استعادة الزئبق أو مركباته2
ينبغي معاجلتها على حنو ، D12 وD5النهائي وفقاً للعمليتني التخّلص أن متر نفايات الزئبق مبرحلة - قبل 189

، (ب) و(ج) أدناه). 2يستويف معايري القبول اخلاصة مبرافق التخّلص من النفايات (انظر الفرع الثالث، زاي، 
ولكن ينبغي تصليد و/أو تثبيت النفايات املكّونة من الزئبق أو مركباته قبل التخّلص النهائي منها. وينبغي 

. وجدير بالذكر أن من هذه النفايات وفقاً للقوانني واللوائح التنظيمية الوطنيةالنهائي االضطهع بعملية التخّلص 
على سبيل املثال األساليب املشار إليها يف الفقرتني ، هناك عدة وسائل للتخلص النهائي جيري تطويرها حالياً 

 (انظر الفرع ثالثاً - )D9يف إطار العملية ( D12 وD5عمليات املعاجلة السابقة لعملييت تندرج و. 203 و198
 .، (أ) أدناه).2زاي، 

(أ) المعالجة الفيزيائية والكيميائية 

‘ التثبيت والتصليد 1’

- تشمل عمليات التثبيت تفاعهت كيميائية قد تغّري خطورة النفايات (باحلّد من حراكها، وأحياناً 190
خبفض درجة الُسمّية يف مكّونات النفايات). وأما عمليات التصليد فه تغّري سوى احلالة الفيزيائية للنفاية  

دون تغيري اخلواص الكيميائية للنفايات خهل استخدام مواد مضافة (مثًه حتويل السوائل إىل مواد صلبة) من 
  .. )2003(املفوضية األوروبية، 

التصليد والتثبيت، على سبيل املثال، على النفايات املكّونة من الزئبق أو مركباته عمليتا - وُتطّبق 191
من حراك حتد عمليتا التصليد والتثبيت والنفايات امللّوثة بالزئبق، مثل الرتبة واحلمأة والرماد والسوائل. و

امللوِّثات يف الوسط احمليط بربطها بالكتلة املثبَّتة، أو بتحريض تفاعهت كيميائية قد ختّفض قابلية التحلُّل أو 
 وال ميكن سوى ب).2007 البيئة،قابلية التطاير أو كليهما، مما حيّد من حراكها وانتقاهلا (وكالة محاية 

 ملغ/كغ، وبعدها 260نفايات الزئبق قليلة الرتكيز (أي تلك النفايات ذات احملتوى من الزئبق الذي يقل عن 
ميكن طمرها يف مدفن النفايات. ويعمل التثبيت على حتريض تفاعهت كيميائية بني العامل املثبت وامللوثات 

من النفايات للحد من حراكها. 

ويشمل التثبيت التفاعهت الكيميائية بني عامل تثبيت وملوثات نفايات لتقليل انتقال امللوثات - 192
 وُيستخدم التصليد من أجل .امللوِّثة داخل كتلة مثبّتة (التصليد)أو دمج املواد التصليد الربط الفيزيائي ويشمل 

تغليف (كبَسلة) النفاية أو استيعابا باالمتصاص، حبيث تشّكل مادة صلبة، حينما تكون السوائل احلرّة غري 
الزئبق موجودة يف النفاية. وميكن تغليف النفايات بطريقتني: التعبئة اجلزئي والتعبئة الكّلي. أما التعبئة عنصر 

اجلزئي فهو عملية مزج النفاية مع املادة املغلِّفة قبل حدوث التصليد. وأما التعبئة الكلي فيشري إىل عملية 
 البيئة،َصّب املادة املغلِّفة من فوق كتلة النفاية ومن حوهلا، مما يدجمها داخل كتلة مدجمة صلبة (وكالة محاية 

ب). 2007

تشتمل على خلط الرتبة أو النفاية مع روابط، مثل التصليد - وميكن القول بعبارة عامة بأن عملية 193
، أو غبار أتون ةأو فوسفايتة )، أو روابط كربيتيديSPCإمسنت بورتهند أو اإلمسنت البوليمري الكربييت (

ينية، لتكوين ِمهط طيين أو عجينة أو غري ذلك من سإمسنيت، أو راتينجات بوليستريية، أو مرّكبات بوليسيلوك
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(وكالة محاية خهل فرتة من الزمن اخلهئط شبه السائلة، اليت يُتاح هلا الوقت لكي تتحّول إىل شكل صلب 
ب). 2007 البيئة،

ميكن تطبيقهما على نفايات الزئبق (هاغيمان، لعملية التصليد - وهنالك �جان كيميائيان رئيسيان 194
2009 :(

؛  و (أ) التحويل الكيميائي إىل كربيتيد الزئبق

 (ب) املزج امللغمي (تشكيل سبيكة صلبة مع معادن مهئمة). 

ويف كه النهجني، ميكن احلد من خطورة التطاير والتصويل املعدين للزئبق إىل مستوى مقبول إذا بلغ - 195
 يف املائة. فإذا مل تتحقق نسبة عالية 100كربيتيد الزئبق (النسبة املئوية للزئبق الناتج من التفاعل) قرب 

 ).1999(ماتوس، كافية، يظل احتمال تطاير وتصويل الزئبق مرتفعاً، كما هو احلال مع املهغم 

وبينما ميكن أن تساعد التكنولوجيات املهئمة لتثبيت وتصليد النفايات املشتملة على الزئبق أن - 196
تقلِّل إطهقات الزئبق يف البيئة، مل ُتدرس مبا فيه الكفاية الفعالية الطويلة األجل هلذه التكنولوجيات. وهلذا من 

الضروري مجع وحتليل املعلومات والبيانات عن هذه الفعالية. 

التثبيت في شكل كبريتيد الزئبق 

كربيتيد الزئبق، فهو  إىل حتويل الزئبقإزاء التثبيت هو إن أحد أهم النهج اليت خضعت للتحقق اجليد 197
مركب أقل ذوباناً بكثري ودرجة تطايره أقل مقارنًة مبعظم مركبات الزئبق، ولذلك فإنه أقل حركًة يف البيئة. 

. )HgS( الكربيت  أو مع غري ذلك من املواد احملتوية على كربيت لتشكيل كربيتيد الزئبق الزئبق معوُخيَلط 
- ألفا (الزجنفر) وكربيتيد الزئبق - بيتا  وميكن أن ينتج عن كربيتيد الزئبق هذا نوعان خمتلفان: كربيتيد الزئبق

نقي (ذو اللون األمحر القاين) يّتسم بقابلية احنهل يف املاء بدرجة لألفا ا - سينبار). وكربيتيد الزئبق- (ميتا
) هو مسحوق درجة HgSاألسود). والزجنفر (اللون أدىن قليًه مقارنًة بنوعه النقي املسّمى كربيتيد الزئبق-بيتا (

. 3 غم/سم3 و2.5كثافته ترتاوح بني 

يطة لبعض الوقت إىل حني يف الظروف املح) خبلط الزئبق والكربيت HgSكربيتيد الزئبق (وميكن إنتاج - 198
إنتاج كربيتيد الزئبق. وملباشرة عملية التفاعل، يلزم توفري طاقة تنشيط معّينة، وذلك رمبا مبزج اخلليطة املكّثف. 

ومن بني عوامل متعّددة فإن معدالت سرعة التدّفق الَقصية ودرجات احلرارة أثناء العملية تدعم طور إنتاج 
السينبار ألفا، يف حني أن إطالة وقت العملية تكون مؤاتية لتكوين السينبار بيتا. وأما طول وقت الّطحن 

) له HgOاملفرِط مع وجود األوكسجني فيمكن أن يؤدي إىل إنتاج أُكسيد الزئبق (ثانياً ). وألن أكسيد الزئبق (
)، فإنه ينبغي اجتناب تكوينه بالطحن HgS(قابلية ذوبان (احنهل) أعلى درجة من قابلية كربيتيد الزئبق 

بشروط جوية حميطة خاملة أو من خهل إضافة مادة مضادة لألكسدة (مثًه كربيتيد الصوديوم). وألن 
وتعترب التفاعل بني الزئبق والكربيتيد طارِد للحرارة، فإن اجلو احمليط اخلامل يسهم أيضاً يف أمان سري العملية. 

لكن يلزم وجود ضوابط شديدة ملنع فقدان الزئبق . عملية التحويل قوية لكن تنفيذها يعترب بسيطاً نسبياً 
بالتطاير أثناء عملية التحويل. إضافة إىل ذلك، ينبغي اختبار خملفات املعاجلة لضمان اكتمال التحول إىل 

 كربيتيد الزئبق.

أيضاً أن يتشكل بإنشاء تفاعل بني الزئبق والكربيت يف مرحلة البخار. وميكن كربيتيد الزئبق وميكن ل- 199
لتفاعل الزئبق مع الكربيت يف إناء حمكم السد بدرجة حرارية عالية وضغط مرتفع أن يشكِّل أيضاً ألفا سينبار 
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). وهذه 2010 نيسان/أبريل US 7691361 B1 ،10شكل كربيتيد الزئبق، براءة اخرتاع الواليات املتحدة 
العملية جيري حالياً تطويرها يف الواليات املتحدة، لكنها ليست متوافرة جتارياً . 

مادة ورغم أ�ا  .بدرجة تطاير منخفضةتتمتع هو مادة عسرية الذوبان للغاية يف املاء و- وكربيتيد الزئبق 200
تعريضها للظروف البيئية احمليطة إىل حتوهلا إىل مركبات زئبق أخرى يؤدي ثابتة جداً كيميائياً وغري متفاعلة، 

عن البيئة من خهل التعبئة والتخلص منها يف مدافن مصممة  كربيتيد الزئبق مبرور الزمن. ولذلك فإن عزل
خصيصاً، أو ختزينها بشكل دائم حتت األرض، قد يكون ضرورياً لإلبقاء عليها دون تغيري. إضافًة إىل ذلك 

فإن حقيقة أن املواد العضوية املنحلة وتركيزات الكلور العالية يف الرشيح تزيد من تسرب الزئبق من كربيتيد 
 تدل على أن الزئبق )Waples et al., 2005; Science Applications International Corporation, 2002(الزئبق 

النقي املعاجل بوصفه كربيتيد زئبق جيب التخلص منه دون أن يتهمس مع املاء أو مع أنواع النفايات األخرى، 
 فإنه نظراً ألن الكائنات احلية الدقيقة ،خصوصاً تلك احملتوية على مواد عضوية أو كلور. عهوًة على ذلك

اليت تعيش يف نُظم التصريف يف املناجم احلامضية، وأغلبها بكترييا مؤكسدة للحديد وللكربيت، يف النظم 
 Jew et( تزيد من مستوى تركيزات الزئبق املنحل )beta-HgS(اإليكولوجية الصغرية احلجم مع وجود امليتا سينبار 

al, 2014( تأثري هذه الكائنات الدقيقة يف مدافن قمامة مصممة خصيصاً وعن طريق استبعاد أو منع ، فإن
التخزين الدائم حتت األرض قد يكون ضرورياً للتخلص من الزئبق املعاجل بوصفه كربيتيد زئبق. 

لتفادي ، من بينها التثبيت وباعتبار كربيتيد الزئبق مسحوقاً ناعماً فإن مناولته ختضع ملتطّلبات حمّددة- 201
 يف 300إىل زيادة يف احلجم بنسبة عملية التثبيت هذه تؤدي و الغبار. اتخماطر إطهقعلى سبيل املثال 

 يف املائة تقريباً استناداً إىل األوزان اجلزيئية مقارنًة بالزئبق. ومن أجل تصليد 16املائة تقريباً ويف الوزن بنسبة 
كربيتيد الزئبق يتعني استخدام مواد ذات حمتوى قلوي منخفض نظراً ألن هناك دراسة حديثة تشري إىل أن 

 10إطهقات الزئبق من كربيتيد الزئبق تزداد عندما تكون قيمة الرقم اهليدروجيين للسائل املـُنتز أكرب من 
)Mizutani et al., 2010( .

عملية التثبيت على النطاق الكبري للنفايات املكّونة من الزئبق مع الكربيت لتشكيل لقد أصبحت - 202
(متاحة أيضاً . )HgS(كربيتيد الزئبق 

44F

 العملية يف خّهطة فراغية ُتدار يف جو حميط فراغي خامل، ُجترى  و)45
 وأمان تسيريها. ومت تشغيل اخلهطة يف شكل دفعات. ومنعت مصفاة الغبار بالعمليةيضمن التحّكم اجليد 

رى التفاعل بني الزئبق والكربيت بنسب يجومصفاة الكربون املنّشط انطهق االنبعاثات من وحدة املعاجلة. و
. كما أن املنتج النهائي .كميات قياسية متكافئة يف النقاوة. وتكوَّن املنتج النهائي من كربيتيد الزئبق األمحر

  درجة مئوية.°350مستقر من الناحية الديناميكية احلرارية حىت 

(تصليد البوليمر الكبريتي وتثبيت
45F

46() ،
46F

47( 

__________ 
هذا املرفق ال يعمل يف الوقت احلايل، كما أن الشركة مل يعد هلا وجود. واالحتماالت مفتوحة حالياً بشأن إمكانية ) 45(

 تشغيل املرفق من جانب شركة أخرى.
 (أسبانيا). وملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ: CTNDMحيتوي هذا القسم على معلومات مقدمة من  46)(

info@ctndm.es  أو زيارة املوقع الشبكي http://www.ctndm.es 
 ).ASTM C1159-98 () يوجد تعريف قياسي لإلمسنت الكربييت املتبلمر يف47(

mailto:info@ctndm.es�
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( الكربييتر البوليم وتصليد- تضيف عملية تثبيت203
47F

48( (SPSS) الكربيت ويعقب هذا   لعملية تثبيت
 نّض الزئبق ألن الناتج النهائي متجانس وذو مساحة سطحية ضئيلة. اخنفاض فرصة تبخر ومزية التصليد مع 

يتم تثبيت الزئبق بالكربيت حنو لتشكيل كبرييتد الزئبق - بيتا اخلطوة األوىل وتتكون العملية من خطوتني: 
)meta-cinnabar dust: López et al, 2010, López-Delgado et al, 2012 ويف اخلطوة الثانية يتم استيعاب ،(

كربيتيد الزئبق املشار إليه ووضع كبسوالت صغرية منه داخل مكون كربييت بوليمري عند درجة حرارة قدرها 
ْم، مما يؤدي إىل احلصول على مائع يربد إىل درجة حرارة الغرفة يف قوالب للحصول على كتل صلبة 135

يف البيئة اخلطوة الثانية من العملية حاجزاً إضافياً للزئبق ملنع إطهقات الزئبق تشكِّل (كتل متجانسة). و
من إمكانية حتوهلا إىل أشكال أخرى للزئبق. ويتحول الزئبق يف هذه أدىن حد وتفاديها مما يقلل بالتايل إىل 

 قليًه من الطاقة إىل حدوث انبعاثات ضئيلة من الزئبق وانعدام استههك املاء اً العملية اليت تستهلك قدر
وانعدام وجود نفايات سائلة، كما أن العملية ال تؤدي إىل توليد نفايات أخرى. وجيب تطبيق نظم أمنية ملنع 

انبعاثات الزئبق احملتملة وتفاديها ولضمان توفر ظروف آمنة للعمال وللبيئة، مبا يف ذلك الضوابط اهلندسية ملنع 
 واالنفجارات احملتملة. احلرائق

 يف املائة) بواسطة هذه العملية. والعملية 70) عالية نسبياً (زهاء Hg- وميكن حتقيق نسبة محولة زئبق (204
فعالة وبسيطة التنفيذ، والناتج ذو قابلية عالية لعدم الذوبان يف املاء، ويّتسم مبقاومة عالية لعوامل التآكل 

هذه التكنولوجيا ميكن تطبيق و..البيئية، وهو مقاوم لدورات الذوبان - التجميد، وله قوة ميكانيكية عالية
طائفة منوعة إىل دون حاجة  درجة نقائه، ومع اختهف، النفايات املشتملة على الزئبق بشكل مباشر على 

تقطري مسبق، كما ميكن تطبيقها بشكل مباشر أيضاً، بدون معاجلة من النفايات احملتوية على زئبق وبدون 
 ,.López et al., 2010, López-Delgado et al مسبقة، على طيف واسع من النفايات احملتوية على الزئبق.

2012, López et al., 2015كل النواتج النهائية الثابتة املنتجة يف شكل كبسوالت صغرية (من الزئبق املعدين، و
ونفايات الزنك، ونفايات األملنيوم، وغبار املصابيح الفلورية) هي مواد صلبة صماء وخاملة وتشبه اخلرسانة يف 
درجة ثباتا ومقاومتها مما يضمن عدم حترك الزئبق �ائياً وجيعله غري نفاذ وذي مسامية منخفضة للغاية، وهذا 

 البيئة. والشكل النهائي الذي يتم اختياره هو كتلة يف الزئبق إطهقات  من خماطر ةيقلل إىل أدىن درجة ممكن
متجانسة صلبة، كما أن حجم الناتج النهائي ميكن تكييفه وفقاً للشكل املرغوب فيه اعتماداً على اخليار 

. املفضل لتيسري عملية النقل

 TS ملم) للنض وفقاً للمعايري األوروبية 160× 40 × 40- وقد جرى اختبار العينات املتجانسة (205

 مع إجراء اختبارات تشمل معايرة ترشح التدفق الدينامي على الكتل املتجانسة يف كبسوالت وعملية  14405
نض اختبار التحريك على املادة احملببة املتأتية من خهل سحق النواتج املتجانسة. وكانت مجيع تركزات الزئبق 

مغ/كغ، 0.01/كغ تقل عن 101املوجودة يف نواتج النض فيما يتعلق بنسبة السائل/املادة الصلبة لكمية 
وبذلك استوفت العينات املتجانسة معيار االحتاد األورويب لقبول النفايات يف مدفن النفايات فيما يتعلق 

 الذي أقر معايري وإجراءات EC/2003/33 مع/كغ، حسب مقرر اللس 0.01بالنفايات اخلاملة (أقل من 
). 2003قبول النفايات يف مدافن طمر النفايات (االحتاد األورويب، 

__________ 
مت بالفعل وضع مشروع لوحدة صناعية يف أسبانيا لتطوير هذه العملية ومت أيضاً املوافقة على امليزانية الهزمة للتشييد، ) 48(

 .2015ومن املتوقع أن تتوفر منتجات هذه الوحدة جتارياً بنهاية عام 
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تكنولوجيا مماثلة هو تصليد كربيتيد الزئبق باستخدام الكربيت املعدل. وتتمثل اخلطوة ل- ومثة مثال آخر 206
 يف املائة أو أعلى مع مسحوق 99.9األوىل يف تكوين كربيتيد الزئبق عن طريق مزج الزئبق بدرجة نقاء قدرها 

الكربيت، واخلطوة الثانية هي تصليد كربيتيد الزئبق باستخدام الكربيت املعدل عن طريق مزجهما معاً ملدة 
قيم اختبار النض النتائج ْم ملدة ساعة واحدة. وترتاوح 130يف درجة حرارة تسخني اخلليط ساعة واحدة مث 

 ملغم/ل، أي أقل من معيار اختبار 0.0018 إىل 0.0009 لكربيتيد الزئبق الصلد من 13-  الياباين
).  2014 ملغم/ل) (اللجنة املعنية بدراسة اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق، وآخرون، 0.005االنتزاز (

(التثبيت والتصليد باستخدام اإلسمنت الفائق النعومة
48F

49( 

تثبيت أخرى لل- عملية معاجلة نفايات الزئبق باإلمسنت الكربييت الفائق النعومة هي تكنولوجيا 207
 حصر الزئبق بسبب ترسبه يف شكل عن استعمال هذه التكنولوجيا صفيفة صلبة تضمنينتج و .تصليدالو

مركبات ذات قابلية منخفضة جداً للذوبان، مثل األكسيدات واهليدروكسيدات والكربيتيدات. هذه 
التكنولوجيا متوفرة جتارياً وقد جرى اختبارها بالفعل يف نفايات ملوثة مبستويات منخفضة من الزئبق (حمتوى 

 يف املائة من حيث الوزن). 2زئبق أقل من أو يساوي 

- ومبجرد حتديد خصائص املادة امللوثة اليت يراد معاجلتها ميكن حتديد كمية ونوع اإلمسنت الفائق 208
يتسىن حتقيق لكي الصعوبة باخلصائص التالية النعومة املهئم لهستعمال. وجيب أن يتمتع اإلمسنت الفائق 

وكبسوالت صغرية احلجم من الزئبق املوجود يف املادة امللوثة: مستوى كاٍف 

أن يكون مادة غري عضوية مع ضمان أن تكون مجيع جسيماتا أقل من حجم معني (بضعة  (أ) 
 ميكرونات)؛

 توي على مكونات مثبتة للزئبق مثل الكربيتيدات القلوية؛يحأن  (ب) 

 متتع خبواص ميكانيكية عالية جداً لتجنب تطاير الكربيت وترشحه؛يأن  (ج) 

 يف املائة، وأن يكون احملتوى من القطع اإلمسنتية 60 نسبة خبث الفرن أكثر من تكونأن  (د) 
 يف املائة. 0.6 يف املائة وأن يكون احملتوى القلوي أقل من 3 أقل من )C3A(الصغرية البورتهندية 

- وتشتمل العملية على مزج النفايات امللوثة بالزئبق مع اإلمسنت الكربييت الفائق النعومة واملاء، ويتم 209
 ساعة يف 48 إىل 24خهل فرتة ترتاوح من اإلمسنت تصريف املزيج بعد ذلك يف القالب املرغوب لينضج 

منطقة غري نفاذة للماء ومانعة للرتسب. وميكن أن يأخذ الناتج النهائي أشكاًال خمتلفة: األشكال ذات 
األسطح األقل انكشافاً، مثل كتل املكعبات الكبرية، يوصى با للنفايات األكثر تلوثاً . 

، من بني تكنولوجيات أخرى، يف تكنولوجيا معاجلة األمسنت الكربييت الفائق النعومة- ومت اختبار 210
معاجلة النفايات احملتوية على الزئبق اليت مت احلصول عليها من جتريف احلمأة امللوثة من خزان فليكس يف إقليم 

مسح مبناولتها ونقلها بشكل يالنواتج النهائية بدرجة عالية من القوة واملتانة مما تتصف تاراغونا يف إسبانيا. و
(اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي  EN 12457-4 آمن. وكانت قيم النض بعد إجراء اختبارات وفقاً للمعيار 

__________ 
 Cement Internationalحيتوي هذا القسم على معلومات مقدمة من شركة التكنولوجيات الدولية لإلمسنت () 49(

Technologies S.L.:للمزيد من املعلومات يرجي االتصال عرب الربيد اإللكرتوين .( 

info@cementinternationaltechnologies.com:أو زيارة املوقع الشبكيhttp://www.cemintech.com 

mailto:info@cementinternationaltechnologies.com�
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 ملغم/كغم، أي أقل بكثري من معايري 0.003، أقل من 10/1بنسبة مياه/مواد صلبة قدرها أ)) 2002(
 ملغم/كغم، وفقاً 0.01ة اخلاملة (أقل من بالقبول لدى االحتاد األورويب اخلاصة مبدافن قمامة النفايات الصل

هذا الناتج خامل ويتمتع بدرجة عالية من القوة واملتانة مما يسمح مبناولته ميكانيكياً و). EC/2003/33للمقرر 
ونقله بشكل آمن. 

الملَغمة 

- املزج امللغمي للزئبق هو عملية حّل الزئبق وتصليده يف مواد أخرى، مثل النحاس والنيكل والزنك 211
والقصدير، مبا يؤدي إىل منَتج صلب غري قابل للتطاير. وهذه التقنية هي َنسق فرعي من تكنولوجيات 
التصليد. وُتستخدم عمليتان عامتان يف هذا املزج امللغمي للزئبق املوجود يف النفايات: اإلحهل املائي 

 قاعدي دقيق التقسيم، مثل الزنك أو النحاس، فلزواإلحهل غري املائي. أما العملية املائية فتشتمل على مزج 
 إىل زئبق والزئبقوز ك أمهح الزئبقيالقاعدي الفلز؛ فيختزل مذابة حتتوي على أمهح زئبق عادمةيف مياه 

عنصري، ينحّل يف املعدن ليشّكل سبيكة معدنية صلبة زئبقية األساس ُتسمى مزجياً ملغمياً . وأما العملية غري 
املائية فتشتمل على مزح مساحيق معدنية دقيقة التقسيم يف النفاية الزئبقية السائلة، لتشكيل مزيج ملغّمي 

مصلَّد. وُتطّبق عملية اإلحهل املائي على أمهح الزئبق وعناصر الزئبق على حد سواء، يف حني أن العملية 
غري املائية ال ُتطّبق إالّ على عناصر الزئبق. غري أن الزئبق يف املزيج امللغمي الناتج ُعرضة للتطاير وللتحّلل 

بشأن املائي. ولذلك فإن املزج امللغمي ُيستخدم مقرتناً بتكنولوجيا التعبئة، رغم أنه واستناداً إىل الشواغل 
وكالة الزئبق (احملتوية على نفايات الفإنه جيب أال يعترب اخليار األول ملعاجلة احتمال التطاير والتحلل املائي، 

. ب)2007محاية البيئة 

‘ غسل التربة واستخالص األحماض 2’

- غسل الرتبة هو عملية معاجلة خارجية للرتبة والرتّسبات امللّوثة بالزئبق. وهي عملية مائية يف أساسها 212
من أجل خفض  ُتستخدم فيها توليفة جتمع بني فصل اجلسيمات الفيزيائية والفصل الكيميائي املائي أساساً 

التلّوث يف الرتبة. وتستند العملية إىل املفهوم القائل بأن معظم امللوِّثات متيل إىل االختهط بأدق جسيمات 
الرتبة (الصلصال والطمي) ال إىل االختهط باجلسيمات اليت هي أكرب حجماً (الرمل واحلصى). وميكن اتّباع 
طرائق فيزيائية لفصل اجلسيمات الكبرية النظيفة نسبياً من اجلسيمات الدقيقة، ألن هذه اجلسيمات الدقيقة 
تكون متعلقة باجلسيمات األكرب من خهل عمليات فيزيائية (الرتاّص وااللتصاق). ومن مث فإن هذه العملية 
ترّكز التلّوث الهصق باجلسيمات الدقيقة من أجل معاجلتها على حنو إضايف. كما إن استخهص األمحاض 
هو أيضاً عملية تكنولوجية خارجية ُتستخدم فيها مادة كيميائية ُمستخِلصة، مثل محض اهليدروكلوريك أو 

محض الكربيت الستخهص امللّوثات من مصفوفة صلبة بواسطة حّلها يف احلمض. وامللّوثات الِفلزية ُتسرتّد 
من حملول النّض احلمضي باستخدام تقنيات مثل التحليل الكهربائي يف الطور املائي. وميكن العثور على 

 Treatmentمعلومات أكثر تفصيًه يف الوثيقة التالية:’’تكنولوجيا معاجلة الزئبق يف الرتبة والنفايات واملاء، 

Technologies for Mercury in Soil, Waste, and Water) ب) ‘‘. 2007، وكالة محاية البيئة

 (ب) التخلص في مدافن قمامة مصممة خصيصاً لهذا الغرض

- النفايات احملتوية على الزئبق أو امللّوثة بالزئبق، اليت تستويف معايري قبوهلا يف مطاِمر النفايات املنشأة 213
بتصميم هندسي خاص، واحملّددة يف اللوائح التنظيمية الوطنية أو احمللية، قد يتم التخلص منها يف تلك املطاِمر 

 املخصصة.
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- وينبغي اختاذ تدابري إضافية عند مدافن النفايات هذه لتقليل اإلطهقات إىل أدىن حد وعدم مزج الزئبق 214
(بكحول امليثيل

49F

، على سبيل املثال، من خهل منع مياه األمطار وتدفقات املياه اجلوفية وحظر مزج األنواع )50
املختلفة يف النفايات يف موقع دفن النفايات، وصيانة سجهت مقادير النفايات ومناطق دفنها، ومجع مواد النض 
ورصد طويل األجل إلطهقات الزئبق وميثيل الزئبق من مواقع مدافن النفايات إىل اهلواء واملياه اجلوفية على سبيل 

املثال).  

وقد حّددت بعض الواليات القضائية معايري َطْمر قبول بشأن طمر النفايات احملتوية على أو امللوثة - 215
 0.2بالزئبق أو مركباته. ومبقتضى التشريعات يف االحتاد األورويب، فإن النفايات اليت حتتوي على قيمة حٍد نضّي 

 هي (L/S = 10 L/kg) ملغم/كغم من املادة اجلافة 2 وقيمة حد نّضي (L/S = 10 L/kg)ملغم/كغم من املادة اجلافة 
فقط اليت ميكن قبوهلا يف مطاِمر النفايات غري اخلطرة ويف مطاِمر النفايات اخلطرة، على التوايل. ومبقتضى 

التشريعات اخلاصة مبعاجلة النفايات الزئبقية يف الواليات املتحدة، فإن النفايات ذات الرتّكز الزئبقي املنخفض هي 
فقط اليت ميكن معاجلتها وطمرها يف املطامر املخصصة (النفايات العالية الرتكيز يتعني إعادة مزجها من أجل 

 ملغم/ل (باالختبار 0.025استعادة الزئبق). وجيب أن يكون نض النفايات الزئبقية املعاَجلة مبقدار يقّل عن 
) لكي تُقبل للتخّلص منها يف املطاِمر املخّصصة. ومبقتضى TCLPحبسب إجراءات نّض اخلصائص السمية 

 ملغم/ل (طريقة اختبار النض: 0.005التشريعات اليابانية، فإن النفايات املعاَجلة ذات الرتّكز الزئبقي الزائد عن 
ميكن قبوهلا يف مطامر  الصادر عن وزارة البيئة) 13 (اإلشعار رقم (JLT-13) 13املعيار الياباين الختبار النّض رقم 

ينبغي التخّلص منها يف مطاِمر القمامة النفايات اخلاصة بالنفايات الصناعية (من النوع اخلاضع للنض). و
ب). 2007(وزارة البيئة، اليابان، ) 6املخصصة للنفايات الصناعية اخلطرة (من النوع املعزول) (انظر الشكل 

 وإضافة إىل ذلك، ُحيظر يف بعض البلدان التخّلص من بعض نفايات الزئبق يف مطاِمر القمامة.

- وعندما يتم التخلص من النفايات احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق اليت تنتج عن تثبيت وتصليد 216
النفايات املكونة من الزئبق أو حمتويات الزئبق يف مدفن نفايات مصمَّم خصيصاً لذلك، ينبغي إيهء اعتبار خاص 

إىل اجلمع بني التثبيت والتصليد وطريقة التخلص النهائي من هذه النفايات. فكربيتيد الزئبق يتحلل باحلرارة يف 
 تقريباً، ليصبح 300-250درجات حرارة احلريق وميكن أن يتأكسد باألكسوجني يف اجلو عند درجات حرارة 

زئبقاً غازياً وثاين أكسيد الكربيت. وقد يصبح السطح املغطي ملدفن النفايات منفذاً للهواء يف األجل الطويل. 
وعندئذ ميكن لكربيتيد الزئبق أن يتهمس مع األكسوجني يف اجلو ويصبح مؤكسداً للزئبق والكربيتات. وقد حيدث 
تشكل ميثيل الزئبق يف ظل بعض الظروف الكيميائية األرضية. وميكن للزئبق الغازي وميثيل الزئبق أن يتسرب من 

).  2014مدفن النفايات عن طريق دورة الغاز (غاز مدفن القمامة) (وكالة البيئة االحتادية األملانية، 

- وإضافة إىل منع احلرائق، ينبغي أن تستجيب الطرائق الرامية إىل تثبيت وتصليد النفايات املكونة من الزئبق 217
أو مكونات الزئبق وكذلك هيكل مدفن القمامة وإحكام السد املقبولة لآللية املشار إليها يف الفقرة السابقة 

ولضمان احلد إىل أدىن درجة من إطهقات الزئبق من النفايات اليت يتم التخلص منها. 

__________ 
ينبغي معاجلة نفايات املنتجات املضاف إليها الزئبق إلزالة أو السرتداد الزئبق. وسوف تُنتج هذه املعاجلة نفاية تتكون من  )50( 

الزئبق أو مركبات الزئبق أو من نفايات ملوثة من الزئبق أو مركبات الزئبق.  
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- وكواحد من اخليارات من أجل التخلص من النفايات املكونة من الزئبق، حددت اليابان معاجلات حمددة 218
) تثبيت النفايات 1وأنواعاً حمددة من مدافن النفايات اليت ميكن اجلمع بينها للتخلص من هذه النفايات، وهي: (

باعتبارها كربيتيد الزئبق، ويعقبه تصليد (مثل عن طريق استعمال الكربيت املعدل على النحو املبنيَّ سابقاً ويتم 
التخلص منها بطريقة النض للمدفن فيما يتعلق بالنفايات الصناعية، مع اختاذ تدابري إضافية للحد إىل أدىن درجة 

من إطهقات ومن إضافة كحول إىل ميثيل الزئبق، على سبيل املثال من خهل منع مياه األمطار وتدفق املياه 
اجلوفية، وحظر مزج خمتلف أنواع النفايات يف مدفن القمامة، واالحتفاظ بسجهت ملقادير النفايات ومناطق دفنها؛ 

) تثبيت الزئبق باعتباره كربيتيد الزئبق ويتبع ذلك التصليد والتخلص منه بطريقة معزولة يف مدفن القمامة 2و(
). وسوف تتحدَّد مواصفات أخرى بشأن عمليات اجلمع هذه استناداً 6للنفايات الصناعية اخلطرة (انظر الشكل 

).  2015إىل مزيد من اخلربات والتجارب والدراسات (وزارة البيئة يف اليابان، 

النفايات املنشأ بتصميم هندسي خاص هو عبارة عن نظام سليم بيئياً للتخّلص من مدفن - وإن 219
النفايات الصلبة، كما إنه موقع تُغّلف فيه النفايات الصلبة وتُعَزل بعضها عن بعض وعن البيئة احمليطة أيضاً . 
وجيب أن ختضع مجيع جوانب عمليات الطمر للمراقبة والتحّكم لضمان محاية صحة وسهمة كل من يعيش 

. )UNEP, 1995b (ويعمل يف املنطقة احمليطة مبطمر النفايات، وكذلك لتأمني احلفاظ على البيئة

- ومن حيث املبدأ، ولفرتة زمنية حمّددة، ميكن هندسة مطَمر النفايات ليكون سليماً بيئياً، بشرط أن 220
تدابري وقائية صحيحة وإدارة ذات كفاءة، وجيب استيفاء اشرتاطات حمّددة فيما اختاذ يكون موقعه مناسباً و

خيّص مكان املوقع وتصميمه وإنشائه، وعمليات دفن النفايات ورصدها، الهزمة ملطاِمر النفايات املنشأة 
بتصميم هندسي خاص، وذلك من أجل منع حاالت التسّرب وتلّوث البيئة. وينبغي تطبيق إجراءات التحّكم 
والرقابة على عمليات اختيار املوقع وتصميمه وإنشائه وتشغيله ورصده، وكذلك إغهقه والعناية الهحقة بعد 

ب). كما ينبغي أن تشمل األذون الهزمة 1995أمانة اتفاقية بازل، ب) 1995برنامج البيئة، اإلغهق (
املواصفات اخلاصة بأنواع وترّكزات النفايات اليت ميكن قبوهلا، ونظم مراقبة/مجع الرشيح وتسّرب الغاز، ورصد 

املياه اجلوفية، وأمن املوقع، ومتطلبات مرحلة اإلغهق وما بعد اإلغهق. 

- وجيب توجيه انتباه خاص الختاذ التدابري الهزمة حلماية موارد املياه اجلوفية من نفاذ ُغسالة النّض إىل 221
الرتبة. وينبغي حتقيق محاية الرتبة واملياه اجلوفية واملياه السطحية، باجلمع بني حاجز جيولوجي ونظام تبطني 

، وباجلمع بني حاجز جيولوجي ونظام تبطني وقائي  ملدفن النفاياتعازل وقائي سفلي أثناء املرحلة التشغيلية
ما بعد اإلغهق. وجيب إنشاء نظام جماري ومجع لُغسالة النض داخل مطمر احل اإلغهق وعلوي أثناء مر

النفايات، يتيح الال لضّخ ُغسالة النّض إىل السطح من أجل املعاجلة قبل التصريف إىل الشبكة املائية. 
وعهوة على ذلك، ينبغي إرساء إجراءات لرصد مراحل التشغيل وما بعد اإلغهق يف وقع مطمر النفايات، 

حبيث ميكن استبانة أي آثار ضارة حمتملة على البيئة يف املوقع ومن مث اختاذ التدابري التصحيحية املناسبة. 
وينبغي أن يتم اختيار أسلوب تطوير املطمر وتبطينه الوقائي على ضوء ظروف املوقع وعوامل اجليولوجيا 

وغريها من العوامل اخلاصة باملشروع. كما ينبغي تطبيق مبادئ هندسية جيوتقنية مناسبة على خمتلف جوانب 
مطمر النفايات املنشأ بتصميم هندسي خاص، ومنها مثًه إنشاء احلواجز واملنحدرات وخهيا املَكّب 

). وعلى سبيل املثال، ميكن أن CCME( ،2006(واملمرّات وُبىن جماري الصرف (اللس الكندي لوزراء البيئة 
يكون مطَمر القمامة ضمن خرسانة إمسنتية حمكمة السد منعاً من تسّرب السوائل، ومزّوداً بالتجهيزات الهزمة 

) (وزارة 6الشكل انظر  مياه األمطار (منع تدّفق مياه األمطار إىل الداخل ومغطى بسقف ونظام لتصريف
أ). وقد مت توثيق عدد من نظم التحّكم بتسّرب ُغسالة النض والتبطني العازل للمجاري، 2007البيئة اليابان، 
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يف اتفاقية بازل بشأن مواقع طمر  املبادئ التوجيهية التقنيةاليت ثبتت فعاليتها يف ظروف متباينة. علماً بأن 
 املنشأة بتصميم هندسي خاص توّضح بتفصيل بعض النهوج األخرى بشأن نظم االحتواء اهلندسية اليت النفايات

. )UNEP, 1995b(ميكن النظر فيها بعني االعتبار إذا كانت الظروف مناسبة لذلك 

 (مدفن النفايات الصناعية الخطرة (من النوع المعزول))المصممة خصيصاً لنفايات : مثال لمدافن ا6الشكل 
أ) 2007(وزارة البيئة، اليابان  

 

 

 

 

 

 

 

 النفايات ذات التصميم اهلندسي اخلاص، انظر مدافن- ولهّطهع على املزيد من املعلومات عن 222
 .)D5( )UNEP 1995b (العملية التوجيهية التقنية يف اتفاقية بازل بشأن مواقع طمر النفايات املبادئ

(ج) التخلص في مخازن دائمة (مرافق تحت األرض) 

نفايات الزئبق، اليت حسب االقتضاء، ميكن أن يتم التخزين الدائم ل- عقب عملييت التصليد أو التثبيت، 223
يف حاويات خاصة يف مناطق خمصّصة، ومنها مثًه مرافق التخزين حتت يف هذا الشأن، تستويف معايري قبوهلا 

، مثل الصخور امللحية. سطح األرض

 تكنولوجيا اليت تستخدم ،تكنولوجيا التخزين حتت األرض إىل هندسة املناجم والتعدينوتستند - 224
(ومنهجية حفريات مناطق املناجم وإنشاء حجرات منجمية شبكية رُباعية األضهع مسّندة بأعمدة.

50F

 وميكن )51
يتّم بعد أن ألغراض التخزين الدائم للنفايات املثبتة واملصلَّدة، واملناطق استخدام املناجم اليت أوقف تشغيلها 

هلذه األغراض على وجه التحديد. تقييمها وتعديلها 

اخلربة املكتسبة يف التخّلص من النفايات املشعة حتت سطح املبادئ و- وإضافة إىل ذلك، ميكن تطبيق 225
 حتت ة عميقاتحفر مستودعميكن حتقيق األرض على ختزين نفايات الزئبق حتت سطح األرض. ويف حني 

ال ميكن القيام بذه  ،سطح األرض باتباع معايري تكنولوجيا التعدين املنجمي أو تكنولوجيا اهلندسة املدنية
حتت السطح أو بالقرب من الشاطئ)، العمليات إالّ إذا أمكن الوصول إىل هذه األماكن (على سبيل املثال 

م 250وبالوحدات الصخرية املستقرّة نسبياً ومن دون تدفّقات مائية جوفية كبرية، وباألعماق اليت ترتاوح بني 

__________ 
  ختزين النفايات اخلطرة حتت األرض.كبرية يف جمال خربة متتلك مثًه، ،أملانيا  )51(

 مرافق فصل محيطة خارجية

 معدات مراقبة المياه الجوفية

 تدابير واقية من تدّفق مياه األمطار

 مرافق فصل داخلية تدابير واقية من االنزالقات األرضية

 لوحة

 تغطية إحاطة الموقع

 حفرة مفتوحة
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م فإنه يصبح أكثر صعوبة تقنياً ومن مث باهظ التكلفة 1 000م. وأما احلفر على عمق أكثر غوراً من 1 000و
). 2010جداً (الرابطة النووية العاملية، 

معلومات تفصيلية عن التخزين الدائم لنفايات الزئبق بينها  من أمور- وحتتوي املنشورات التالية على 226
حتت األرض: 

تقييم السهمة لقبول النفاية يف التخزين حتت ”، 2003اجلماعة األوروبية، االحتاد األورويب،  (أ) 
 وفيه يقر املعايري وإجراءات احتجاز 2002 كانون األول/ديسمرب 19التذييل ألف ملقرر اللس املؤرخ األرض - 

 متاح على الرابط:و EC/1999/31  واملرفق الثاين باألمر التوجيهي16النفاية يف مدافن القمامة وفقاً للمادة 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0027:0049:EN:PDF ؛ 

 متطلبات املرافق ومعايري القبول من أجل التخلص من الزئبق املعدين   .BiPRO. 2010 (ب) 

Requirements for Facilities and Acceptance Criteria for the Disposal of Metallic Mercury متاح على 
 ؛http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/bipro_study20100416.pdf  الرابط:
التخلص اجليولوجي للنفايات املشعة: اآلثار ، 2009الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  (ج) 

 International Atomic Energy Agency. 2009. Geological Disposal of التكنولوجية لعملية االستعادة

Radioactive Waste: Technological Implications for Retrievability :متاح على الرابط 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1378_web.pdf ؛

   متاح على الرابط:خيارات التخزين والتخلص، 2010الرابطة النووية العاملية  (د) 
http://www.world-nuclear.org/info/inf04ap2.html ؛

حتليل اخليارات ، 2010 مشروع ختزين الزئبق يف أمريكا الهتينية ومنطقة البحر الكارييب.  (ه)
متاح على  ودراسة جدوى من أجل التخزين الطويل األجل للزئبق يف أمريكا الهتينية ومنطقة البحر الكارييب

  الرابط:
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/InterimActivities/Partnerships/SupplyandStorage

/LACMercuryStorageProject/tabid/3554/language/en-US/Default.aspx؛ 
حتليل اخليارات ودراسة ): 2010 مشروع ختزين الزئبق يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ( (و)

  متاح على الرابط:جدوى من أجل التخزين الطويل األجل للزئبق يف آسيا
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/InterimActivities/Partnerships/SupplyandStorage

/AsiaPacificMercuryStorageProject/tabid/3552/language/en-US/Default.aspx؛ 
التخزين الدائم يف مرافق تقع حتت سطح األرض يف مناجم امللح املعزولة جيوهيدرولوجياً ويف - 227

تشكيهت صخرية صلبة هو أحد خيارات فصل النفايات اخلطرة عن احمليط احليوي لفرتات جيولوجية من 
الزمن. وينبغي القيام بتقييم األمن اخلاص باملوقع وفقاً للتشريعات الوطنية الوثيقة الصلة بذا األمر، مثل 

 كانون األول/ديسمرب 19 املؤرخ EC/2003/33األحكام الواردة يف التذييل ألف من مرفق مقرر جملس أوروبا 
الذي حيدد معايري وإجراءات بشأن قبول نفايات يف مواقع طمر )، 2003(االحتاد األورويب،  2002
 ، بالنسبة لكل مرفق ختزين حتت األرض خمطط الستخدامه.النفايات

املختلفة األنواع أي تفاعل غري مستصوب بني تستبعد  بطريقة (أ) النفاياتينبغي التخلص من و- 228
انطهق وانتقال املواد اخلطرة. وينبغي أن منع  (ب) ؛وبطانة حوائط التخزيناملختزنة وبني النفايات للنفايات 

حتّدد أذون التشغيل أنواع النفايات اليت ينبغي استبعادها عموماً . ويتعني عزل النفايات بواسطة توليفة من 
احلواجز اهلندسية والطبيعية (الصخر وامللح والطني)، كما يتعني تفتيش أو رصد املرافق بصورة دورية للتأكد 

من أن عملية االحتواء ال تزال آمنة ومستقرة. ويُعربَّ عن ذلك اصطهحاً مبفهوم تعّدد احلواجز، مع ما يرتبط 
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به من تعبئة وتغليف النفايات، واملستودع املنشأ بتصميم هندسي خاص، والبيئة اجليولوجية، حبيث توّفر هذه 
 ;BiPRO, 2010(العوامل كلها حواجز حتول دون تسّرب أي مقدار من الزئبق ووصوله إىل البشر والبيئة 

European Community, 2003; IAEA, 2009; World Nuclear Association, 2010(. 

التكوينات و الصخور احلاضنة العوامل احملددة اليت من شا�ا التأثري على سلوك الزئبق يف و- 229
، مثل خمطط تصميم املوقع وتقسيمات االحتواء ومكان التخزين وشروط  مستخدمة للتخزين الدائماجليولوجية
  واملرافق اليت واسرتاتيجية اإلغهق وطريقة الّسد املـُحَكم والّردم وعمق مكان التخزين،إىل املكان الدخول 

 املراد ونظام التخزيناملراد ختزينها ال بّد من النظر إليها بعني االعتبار على حنو منفصل عن خواص النفايات 
. وأما الصخور احلاضنة احملتملة يف التخزين الدائم لنفايات الزئبق فتشمل الصخور امللحية استخدامه

وتشكيهت الصخور الصلبة (الصخور النارية مثل الغرانيت، والصخور املتحّولة مثل النيس، والصخور 
 ;BiPRO, 2010; European Community, 2003; IAEA, 2009(الرسوبية مثل احلجر اجلريي واحلجر الرملي). 

World Nuclear Association, 2010(. 

يف االعتبار عند اختيار موقع ختزين دائم حتت األرض من أجل تؤخذ املسائل التالية ينبغي أن و- 230
التخلص من نفايات الزئبق: 

 (أ) ينبغي أن تكون الكهوف الواسعة أو األنفاق املستخدمة يف التخزين مفصولة متاماً عن 
مناطق التعدين النشطة واملناطق اليت جيوز إعادة فتحها للتعدين؛ 

األنفاق واقعة يف تكوينات جيولوجية أدىن بكثري من مناطق  وأ (ب) ينبغي أن تكون الكهوف 
 أو يف تكوينات معزولة متاماً بواسطة طبقات صخرية أو طفلية كتيمة عن املناطق احململة املوجودةاملياه اجلوفية 

باملياه؛ 

 (ج) ينبغي أن تكون الكهوف واألنفاق واقعة يف تكوينات جيولوجية مستقرة للغاية وليس يف 
 مناطق معرضة للزالزل.

منجم التخّلص من النفايات وكل منطقة قد يتأثر ،  يف مرافق التخزين الدائموبغية ضمان االحتواء التام- 231
من حوله بعمليات التخّلص (مثًه جيوميكانيكياً أو جيوكيميائياً )، ينبغي إحاطته بصخور صلبة (مبا ُيسّمى 

منطقة الصخور العازلة) ذات درجة كافية من السماكة والتجانس، وذات خواص مهئمة وبعمق مهئم (انظر 
). ومن حيث املبدأ األساسي يف هذا الصدد، ينبغي أن ميّكن تقييم األمان على املدى الطويل 7الشكل 

أن مراحل التشييد والتشغيل وكذلك مرحلة ما بعد التشغيل اخلاصة مبرفق التخّلص الواقع حتت األطراف إثبات 
. ومن مث جيب استخدام مناذج مناسبة لتحليل  يف البيئةسطح األرض لن تؤدي إىل أي تدهور يف احمليط احليوي

التقنية (مثًه شكل النفاية، الّردم، تدابري الّسد احملَكم)، وسلوك الصخور احلاضنة واحمليطة، العوائق وتقييم كل 
 وتشكيهت الغطاء الصخري، ونسق تسلسل األحداث احملتملة يف النظام بأمجعه.

 

 

 

) GRSمن: بفضل تخطيطي) (رسم -  مفهوم االحتواء الكامل (7الشكل 
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 وجود مواطن قصور (مثًه من حيث التجانس والسماكة)، ميكن الصخرة احلاضنة- إذا تبّني من دراسة 232
 .اللجوء إىل نظام متعّدد احلواجز للتعويض عن خواص احلواجز املفتقدة أو غري الكافية يف الصخور احلاِضنة

وعموماً، قد يتكّون النظام املتعّدد احلواجز من هذا النوع من واحد من مكّونات احلواجز اإلضافية أو من عّدة 
دائم بشكل ) اليت ميكن أن تساعد على حتقيق الغاية النهائية، أْي العزل 8 والشكل 6منها (انظر اجلدول 

للنفاية عن احمليط احليوي. 

- وينبغي إجراء تقييم لألمان على املدى الطويل (انظر ما ورد أعهه) للتأّكد من احلاجة إىل نظام متعّدد 233
. وعلى سبيل املثال، فإن طبقة وطريقة أداء مكونات احلواجزاحلواجز ضمن منظومة التخّلص من النفايات، 

) قد تكون فّعالة بطرائق ‘التشكيهت اجليولوجية من فوق منجم التخّلص من النفايات (’الطبقة الصلبة الساترة
خمتلفة: 

 (أ) حبماية الطبقة السفلية الصخرية احلاضنة من تضّرر خواصها؛ و/أو 

توفري قدرات احتجاز إضافية الحتواء امللّوثات اليت قد ُتطلق من منجم التخّلص من  ب (ب)
النفايات يف ظروف معّينة. 

  طرق أدائه : المكّونات المحتملة لنظام الحواجز المتعّددة وأمثلة على6الجدول 

 مثال لطريقة العمل مكّونات احلاجز
 خفض إمجايل مقدار امللّوثات املراد التخّلص منها حمتوى النفايات

 معاجلة النفايات من أجل تقليل امللّوثات القابلة للذوبان مواصفات النفايات
 ختصيص فرتة زمنية انتقالية حمدودة إىل حني اكتمال فعالية احلواجز علب النفايات

ردم املواضع اخلالية من املنجم لتحسني االستقرار اجليوميكانيكي و/أو  تدابري الّردم
 لتوفري شروط جيوميكانيكية خاصة

جيب أن يوّفر سّد مهاوى (فتحات) املنجم اخلواص نفسها حيث  تدابري الّسد احملّكم
 ترتبك احلواجز الطبيعية بسبل الدخول إىل املنجم

 )يف حاالت مثاليةاالحتواء التام للملّوثات ( الصخور احلاضنة
حاجز طبيعي إضايف (جيولوجي)، مثًه طبقة صلصال بسماكة توفري  الطبقة الصلبة الساترة

 صخور حاضنة

 طبقة مستجمع مياه

 طبقة صلبة ساترة غري نفوذة

 منطقة عازلة

 صخرية حميطة

 منجم التخلص من النفايات

 بعض اجلوانب اليت جيب اعتبارها:
  االمتداد•
  السماكة•
  التجانس•
  العمق•
  االرتفاع•
  املياه اجلوفية•
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 مثال لطريقة العمل مكّونات احلاجز
 كافية وخواص مهئمة

 

 )GRSمن: بفضل تخطيطي) (رسم : المكونات الرئيسية لنظام متعدد الحواجز ووضعيتها في النظام (8الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من النفايات حتت سطح األرض، مبا يف ذلك مجيع املعايري ينبغي تصميم نظام للتخلص - وعموماً، 234
 الوارد وصفه أعهه، وفقاً للمعايري اخلاصة بالنفايات واملعايري اخلاصة واملتطّلبات واملخطط التصميمي النهائي

، ينبغي تصميمه وفقاً للمعايري اخلاصة بالنفايات واملعايري اخلاصة مبوقع التخّلص منها؛ مبوقع التخلص منها
 االحتاد األورويب،على أن تُوضع يف االعتبار اللوائح التنظيمية ذات الصلة باملوضوع (مثًه املطّبقة لدى 

حيتوي  7فكرة تقريبية عن عمق ومساكة خمتلف أنواع الصخور احلاضنة، اجلدول إلعطاء القارئ ). و2003
واخلطط احلالية. املاضية ، استناداً إىل اخلربات  املقبولةعلى األبعاد النموذجية

 القيم النمطية للسماكة العمودية لمقّومات الصخور الحاِضنة وعمق التخّلص من النفايات :7الجدول 
 )Grundfelt et al., 2005المحتمل (

سماكة قوام الصخرة   النظام الجيولوجي
الحاضنة 

عمق التخلص 
المحتمل  التغيير  الصخور الحاضنة

م 800 م1 000أعلى من قبة ملحية ملح صخري 
م 1 100-650م تقريباً 100ملح طباقي ملح صخري 

م 500-400م 400حىت  طني/حجر طيين 
م 1 000-500م تقريباً 100 صخور حتت غطاء طيين 

 الطبقة الصلبة الساترة

 َسّد املهاوى

 َسّد فتحات اآلبار

ضنة
حلا

ور ا
صخ

ال
 

 َسّد الاري

 ردم النفايات والُعلب
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 حاء - خفض إطالقات الزئبق الناتجة عن المعالجة الحرارية للنفايات ودفنها

  - خفض إطالقات الزئبق الناتجة عن المعالجة الحرارية للنفايات1
ومن النفايات إىل جانب  عدم التخلص من املنتجات املضاف إليها الزئبق ، حيثما أمكن،- جيب235
البلديات  ويؤدي اجلمع املنفصل لنفايات الزئبق إىل خفض احلمولة اإلمجالية للزئبق يف نفايات  الصلبة.البلدية

 يف املائة يف املمارسة العملية. 100تصل إىل منفصل ، ولكن ال ميكن حتقيق معدالت مجع )MSW(الصلبة 
 إىل جانب نفايات البلديات وتبعاً لذلك، ميكن حرق النفايات احملتوية على أو امللّوثة بالزئبق أو مركباته

، حيث يتحّول كل الزئبق يف النفاية أو معظمه، بسبب اخنفاض نقطة غليانه، إىل غاز احرتاق ويظل الصلبة
قدر ضئيل من الزئبق يف رماد القاع. ويكون معظم الزئبق يف غاز االحرتاق ضمن وحدة حرق النفايات على 

 يتحّول إىل زئبق ثنائي التكافؤ بعد مروره عرب وحدة احلرق، كما يتحّول جزء من الزئبق نقي،شكل زئبق 
الثنائي التكافؤ إىل رماد متطاير. ويُفرتض أن الزئبق الثنائي التكافؤ هو كلوريد الزئبق؛ ومن مث ينبغي اختيار 

أيضاً . وإضافة إىل ذلك، فإن والزئبق النقي أجهزة ملعاجلة غاز املداخن ميكنها أن تزيل بفعالية كلوريد الزئبق 
النفاية اليت ُحيتمل أن حتتوي على زئبق أو تكون ملّوثة بالزئبق، مثل النفايات السّيئة الفرز املطروحة من مرافق 

الرعاية الصحية، ال ينبغي أن ُحترق يف ِحمرق غري جمّهز بأجهزة معاجلة الغاز الدخاين (آراي وآخرون، 
). وينبغي حتديد معايري االنبعاث والتدفق للزئبق، كما ينبغي رصد مستوى غاز املداخن املعاَجل ومياه 1997

النفايات املعاجلة وذلك لضمان إبقاء إطهقات الزئبق يف البيئة عند أدىن حد. وينبغي تطبيق هذه املمارسات 
املعاجلة احلرارية األخرى، مثل مرافق التحميص الفراغية املـُحَكمة الّسد.  عمليات أيضاً يف 

- أما التقنيات الرئيسية خلفض دخول الزئبق يف مسار النفايات فتشمل ما يلي (املفوضية األوروبية، 236
2006 :(

اجلمع عن طريق مثًه (النفايات، مسار  (أ) اإلزالة الفّعالة للمنتجات املضاف إليها الزئبق من 
 (استخدام أدوات على حنو منفصل ألنواع معّينة من البطاريات وحشوات (ملغمات) األسنانبشكل منفصل أو 

؛ فصل احلشوات) قبل اخللط املشرتك للنفايات املضاف إليها الزئبق مع نفايات أو مياه نفايات أخرى

 (ب) إبهغ منتجي النفايات بضرورة فرز الزئبق؛ 

  (ج) حتديد و/أو تقييد استهم نفايات الزئبق احملتملة؛

 (د) يف حال العلم بتسّلم نفايات من هذا النوع - ضرورة التحّكم الرقايب بإلقام هذه النفايات يف 
. لقدرات النظاموحدات املعاجلة من أجل اجتناب التحميل املفرط 

- وأما التقنيات الثانوية ملنع إطهقات الزئبق يف اهلواء من مسار النفايات فتشمل معاجلة غاز املداخن. 237
 EU) (European/2010/75(ويتضمن األمر التوجيهي بشأن االنبعاثات الصناعية الصادر عن االحتاد األورويب 

Community, 2010b( الذي ألغى وحل حمل األمر التوجيهي بشأن حرق النفايات ،(2000/76/EC) معايري ،
 ملغم/ل 0.03للقيم احلدية لإلطهقات يف تصريف مياه النفايات من وحدات تنظيف غازات املداخن حبدود 

، خهل فرتة أخذ 3 ملغم/م0.05)، ولهنبعاثات اهلوائية حبدود Hgخبصوص الزئبق ومرّكباته املعربَّ عنها بالرمز (
. كما إن بروتوكول الفلزّات الثقيلة ضمن كحٍد أقصى خهل مثاين ساعات دقيقة على األقل و30عينات مدتا 

إطار اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن تلّوث اهلواء البعيد املدى عرب احلدود، املعدل وفقاً ملقرر 
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 الزئبق اتيضع قيماً حّدية ملزمة قانوناً بشأن انبعاثالصادر من أطراف الربتوكول ، 2012/5اللس التنفيذي 
حلرق النفايات.  3 ملغم/م0.05مبقدار من حرق النفايات 

يف مادة احلرق. الكلور  على حمتوى- ويعتمد اختيار عملية التحكم يف الزئبق يف انبعاثات غاز املداخن 238
اخلام سوف يكون أكثر فأكثر يف شكل املداخن فإذا كانت نسبة احملتوى من الكلور عالية، فإن الزئبق يف الغاز 

ميكن إيداعه واحتجازه يف أجهزة شطف رطبة. ويف وحدات اإلحراق اخلاصة بالنفايات البلدية فيه ، ومؤكسد
واخلطرة، يكون احملتوى من الكلور يف النفايات النمطية عالياً بدرجة كافية، يف ظروف التشغيل املعتادة، وذلك 

) موجوداً يف األكثر يف شكل أيوين. وأما مرّكبات الزئبق الطّيارة، مثل ثنائي كلوريد Hgلضمان أن يكون الزئبق (
)، فتتكّثف عند تربيد غاز املداخن، وتّنحل يف السوائل اليت يطرحها جهاز الشطف. وإضافة مواد HgCl2الزئبق (

) حتديداً توفّر وسيلة إلزالته خهل عملية املعاجلة. وينبغي اإلشارة إىل أن Hgكاشفة من أجل إزالة الزئبق (
بسبب اخنفاض احملتوى من زئبق نقي، يف شكل األغلب انبعاثات الزئبق، يف أثناء إحراق محأة الاري، تكون يف 

الكلور يف النفاية بأكثر من اخنفاضه يف النفايات البلدية أو اخلطرة. وتبعاً لذلك، ينبغي توجيه انتباه خاص إىل 
احتجاز هذه االنبعاثات. علماً بأن الزئبق النقي ميكن إزالته بتحويله إىل زئبق أيوين؛ ويتم ذلك بإضافة مواد 

مؤكِسدة مث ترسيبه يف الشطّافة أو ترسيبه مباشرة على طبقة من الكربون املنّشط املقّوى بالكربيت، أو كوكة فرن 
التحمري، أو الزيواليت. وميكن حتقيق إزالة الفلزّات الثقيلة من نظم الّشطف الّرطبة بتقنية التنديف، حيث 

. وفيما خيص إزالة )FeCl3(تتشّكل فلزّات اهليدروكسيد بتأثري عوامل ندف (مواد كهرلة متعّددة) وكلوريد احلديد 
، والكحول )Na2S(الزئبق، ُتضاف مواد تقوية مرّكبة وكربيتيدات (مثًه مرّكب سلفات الصوديوم والكربون 

الكربييت تري-مريكبتان). 

- وأما الزئبق يف غاز املداخن فيمكن إزالته باالمتزاز (االمتصاص) بكواشف كربون منّشط يف نظام 239
تدّفق بالسَّحب، حيث ُحيَقن الكربون املنّشط يف تدّفق الغاز. مث ُيصّفى الكربون من الدفق الغازي باستخدام 

فيما يتعلق بالديوكسينات مصايف كيسية. ويّتسم الكربون املنّشط بكفاءة امتصاص عالية للزئبق وكذلك 
. ولألنواع املختلفة من والفيورانات (ثنائي بنزوباردايكسني متعدد الكلور/ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور)

الكربون املنّشط كفاءات امتصاص خمتلفة. ويُعتقد بأن ذلك يُعزى إىل الطبيعة النوعية ُجلسيمات الكربون، 
). واملصايف الراشحة الساكنة 2006واليت هي األخرى تتأثّر بعملية الصناعة التحويلية (املفوضية األوروبية، 

 مم) فّعالة يف ترسيب معظم 5مم و1.25ة ترتاوح بني ق-كوكة رقيHFC احلُبيبّية (التحمريالطبقة لكوكة أفران 
مكّونات غاز املداخن املرتبطة باالنبعاثات، وخصوصاً خمّلفات احملتويات من محض اهليدروكلوريك ومحض 

ميكن إيداعها يف مصايف يف أفران اهليدروفلوريك وأكسيدات الكربيت والفلزّات الثقيلة (مبا يف ذلك الزئبق)، و
 أساساً إىل آليات )HFCs(لكوكة فرن احملمرة  التحمري. ويستند مفعول الرتسيب لكوكة فرن احملمرة احلبيبية

االمتزاز والتصفية الرتشيحية. وعموماً، يتعني تزويد احملارق بأجهزة ملعاجلة غاز املداخن، وذلك الحتجاز 
 وخبار الزئبق والزئبق (PM)، واجلسيمات الدقيقة )SO2وثاين أكسيد الكربيت ( )NOx(أكسيد النيرتوجني 

) هو PACاملرتبط باجلسيمات، وذلك من ضمن الفوائد اإلضافية. كما أن حقن مسحوق الكربون املنّشط (
إحدى التكنولوجيات املتقّدمة اليت ُتستخدم إلزالة الزئبق يف احملارِق أو وحدات املعاجلة العاملة بطاقة حرق 

الفحم. وميكن تثبيت وتصليد الزئبق املستخَلص باالنتزاز بالكربون املنّشط، وذلك من أجل التخّلص منه (انظر 
). أعههأ)، (، 2الفرع الثالث، زاي، 

: معلومات تقنية إضافيةتقّدم الوثائق التالية نتيجة لرتمد النفايات، - ومن أجل خفض انبعاثات الزئبق 240
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بروتوكول الفلزات الثقيلة امللحق ، 1998اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة،  (أ) 
باتفاقية انتقال امللوثات اجلوية ملسافات بعيدة والوثيقة التوجيهية عن أفضل التقنيات املتاحة ملراقبة انبعاثات 

 وتتاح الوثيقتان على .2013املعادن الثقيلة ومركباتا من فئات املصادر املدرجة يف املرفق الثاين الصادر يف سنة 
 ؛http://www.unece.org/env/treaties/welcome.htmlاملوقع الشبكي: 

دراسة عن مصادر الزئبق وانبعاثاته وحتليل التكاليف وفعالية تدابري ، 2010 (ب) برنامج البيئة، 
) ومتاح من املوقع: UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/4 من دراسة برنامج البيئة (الوثيقة 29”الفقرة  التحكم

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/Negotiations/INC2/INC2MeetingDocuments/tabid

/3484/language/en-US/Default.aspx؛ 
 هذا متاح على املوقع التقييم العاملي للزئبق، 2002 (ج) برنامج البيئة، 

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/LinkClick.aspx?fileticket=Kpl4mFj7AJU%3d&tabid=3593

&language=en-US؛ 
. متاح وثيقة مرجعية عن أفضل التقنيات املتاحة لرتميد النفايات، 2006 (د) املفوضية األوروبية، 

 ؛http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wi.htmlعلى املوقع الشبكي: 
 الصادر ،بشأن االنبعاثات الصناعية EU/2010/75  (ه) التشريعات الوطنية، مثل األمر التوجيهي

 .عن االحتاد األورويب
- وعند استخدام جهاز شطف رطب كطريقة ملعاجلة غاز املداخن، ال بّد من معاجلة مياه النفايات 241

املطروح من جهاز الشطف الرطب. 

  - خفض إطالقات الزئبق من مدافن القمامة2
-2 زاي -الفرع الثالث من أجل خفض إطهقات الزئبق من مدافن النفايات املصممة خصيصاً، انظر- 242

(ب) أعهه. وتعرض الفقرات التالية اجتاهات من أجل خفض إطهقات الزئبق من مدافن نفايات البلديات 
الصلبة. 

- وعندما يكون التخلص من النفايات احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق أو امللوثة با يف مدافن 243
) ال ميكن جتنبه، توجد ثهثة مسارات ميكن أن ينطلق منها الزئبق يف البيئة: السطح D1النفايات (العملية 

التشغيلي ملدفن النفايات والرشيح وغاز مطامر النفاية. وتعترب أهم مواقع انبعاثات الزئبق السطوح التشغيلية 
). 1999ومناِفس امليثان (ليندبريغ وبرايس، ملدفن النفايات 

- وينبغي احلرص يومياً على تغطية مطاِمر النفايات من أجل خفض إطهقات الزئبق املباشرة من النفايات 244
)، كما أن احلرائق يف مواقع طمر النفايات ميكن أن 1999اليت ُتضاف حديثاً يف املطاِمر (ليندبريغ وبرايس، 

تؤدي أيضاً إىل زيادة إطهقات الزئبق. وفيما خيص التطبيق الفوري لغطاء الرتبة األرضي يف حالة حرائق املطاِمر، 
مواد الغطاء األرضي، وكذلك ينبغي توفري اآلالت املستخدمة يف ذلك ألغراض إمخاد احلرائق (مثًه توافر ينبغي 

الشاحنة القهّبة وجاروف الشق). 

- ويُذكر أن إطهقات الزئبق من خهل الرشيح تكون يف احلّد األدىن تقريباً باملقارنة باإلطهقات من 245
، ليندبريغ وآخرون، 2004؛ تاكاهاشي وآخرون، 2009خهل غاز مواقع طمر النفايات (يانسه وآخرون، 

 وهي املعاجلة نفسها املّتبعة التجميع ومعاجلة هذا الرشيح،ميكن إزالته رشيح إىل املتحوِّل ). والزئبق 2001
خبصوص مياه النفايات من جهاز الّشطف الرطب حملارِق النفايات. 

http://www.unece.org/env/treaties/welcome.html؛�
http://www.unece.org/env/treaties/welcome.html؛�
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/Negotiations/INC2/INC2MeetingDocuments/tabid/3484/language/en-US/Default.aspx؛�
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/Negotiations/INC2/INC2MeetingDocuments/tabid/3484/language/en-US/Default.aspx؛�
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/LinkClick.aspx?fileticket=Kpl4mFj7AJU%3d&tabid=3593&language=en-US؛�
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/LinkClick.aspx?fileticket=Kpl4mFj7AJU%3d&tabid=3593&language=en-US؛�
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wi.html؛�
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wi.html؛�
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- كما ينبغي تركيب نظام الحتجاز غازات مطاِمر النفايات من أجل احتجاز أخبرة الزئبق وميثيل الزئبق، 246
بغية منع انطهق الغازات إىل الغهف اجلوي. 

 طاء - إصالح المواقع الملّوثة

- تنتشر املواقع امللّوثة بالزئبق على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل، وذلك يف األكثر نتيجة لألنشطة 247
الصناعية، خصوصاً التعدين وتعدين املعادن غري احلديدية ومعاجلة الركاز، وإنتاج الكلور والصناعة التحويلية 

وأكثر التلّوث يف مواقع التعدين هو نتيجة لتعدين أو التخلص غري السليم منها. للمنتجات املضاف إليها الزئبق. 
أو هو اآلن إىل حد كبري ) باستخدام الزئبق؛ وهو نشاط قد يتوّقف ASGMالذهب احلرّيف والصغري النطاق (

خاضع للتنظيم الرقايب والضوابط الرقابية اهلندسية يف البلدان املتقدمة، ولكنه ال يزال جارياً يف العامل النامي. كما 
إن املواقع ذات الرتبة امللّوثة بالزئبق وخمّلفات املناجم الكبرية، أو املواقع ذات املناطق املتشتتة على نطاق واسع 

وحالية قدمية تارخيياً املصابة بالتلّوث الذي انتقل عرب مسارات املياه وغري ذلك من العناصر، هي نتيجة لعمليات 
على حد سواء.  

- وحتتوي اتفاقية ميناماتا على أحكام تقضي بوضع توجيهات تقنية تفصيلية ملعاجلة املواقع امللوثة (انظر 248
 أعهه).  26الفقرة 

  - تحديد المواقع الملّوثة واالستجابة لحاالت الطوارئ1
حتديد املواقع امللّوثة بالزئبق اليت تّدد بأخطارها صحة اإلنسان أو البيئة، وذلك من حتقيق عملية - ميكن 249

خهل ما يلي: 

 (أ) السجهت اليت تشري لوجود أنشطة صناعية سابقة أو أي أنشطة أخرى يف املوقع؛ 

(ب) املراقبة البصرية لظروف املواقع ومصادر التلّوث املقرتنة با؛   

 (ج) املراقبة البصرية لعمليات الصناعة التحويلية وغريها من العمليات املعلوم استخدامها أو 
ابتعاثها ملّوثات خطرية بصفة خاصة؛ 

(د) استبانة اآلثار الضارة املهحظة يف البشر أو النباتات أو احليوانات اليت يُفرتض أن سببها هو   
القرب اجلواري من املوقع املعين؛ 

أو التحليلية اليت تدّل على مستويات تلّوث؛ ) النتائج الفيزيائية ـ(ه  

 (و) التقارير املقدمة من التمع احمللي إىل السلطات عن اإلطهقات املشتبه فيها. 

املواقع امللّوثة بالزئبق مشابة لغريها من املواقع امللّوثة، من حيث أن الزئبق ميكن أن يصل إىل وتعترب - 250
بصفة خاصة وذلك بسبب طوره البخاري اخلطري، مثري لإلشكال مستقِبهت بطائفة متنوعة من السبل. والزئبق 

 (أي ألشكاله املختلفةواخنفاض مستوى اآلثار اليت ميكن مهحظتها على احليوانات، واختهف درجات السمّية 
ميثيل الزئبق). والزئبق أيضاً سهل الكشف باستخدام توليفة جتمع بني األدوات امليدانية والتحليل مقابل الزئبق 

املختربي. وميكن أن تكون املواقع امللوثة بالزئبق ملوثة أيضاً مبلوثات أخرى. وجيب أن تأخذ أنشطة تقييم املوقع 
. فمن احملتمل أن يكون اعتبار مجيع امللوثات احملتملة هو وإصهحه يف احلسبان مجيع امللوثات احملتملة يف املوقع

 أهم �ج للفعالية من حيث التكلفة لتهيئة املوقع لهستعمال مستقبهً .
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التلوث  عن مستقِبهتعزل التلّوث عند التعامل مع املواقع امللوثة بالزئبق، يف  ،األولوية األوىلتتمثل - و251
يف هذا الصدد، يعترب التعامل بعيداً بقدر اإلمكان من أجل التقليل إىل أدىن حد من ازدياد التعّرض للتلّوث. و

موقع مصاب بأي نوع آخر من العوامل امللّوثة الساّمة القابلة مشاباً للتعامل مع أي املواقع امللّوثة بالزئبق مع 
لهنتقال. 

 منطقة سكنية وصغرياً نسبياً، فإن هنالك قدراً وافراً من التوجيهات امللوث بالزئبق- وإذا كان املوقع 252
الذي وضع  ،دليل التصدي للزئبقوكالة محاية البيئة يف دليل اإلرشادية بشأن التصّدي حلاالت الطوارئ، 

 ). 2001ملعاجلة االنسكابات الصغرية واملتوسطة احلجم من الزئبق يف املناطق السكنية، (وكالة محاية البيئة، 

- وأما فيما خيص املواقع اليت هي أكرب نطاقاً الناجتة عن استخدام الزئبق غري النظامي يف البلدان النامية 253
(مثًه تعدين الذهب احلرّيف والصغري النطاق)، يف املقابل، فهنالك توصيات بشأن التصدي ترد يف الربوتوكوالت 

احلريف والصغري اخلاصة بالتقييم البيئي والصحي النبعاثات الزئبق املطَلقة عن أنشطة العاملني يف تعدين الذهب 
). GMP ،(2004(الشراكة العاملية بشأن الزئبق (النطاق 

  - اإلصالح السليم بيئياً للمواقع الملوثة2
(عمليات التنظيف التام) للمواقع امللّوثة بالزئبق على طائفة متنوعة من اإلصهح تدابري أنواع - تعتمد 254

. ولدى اختيار جمموعة أولية من نوع التلوث املوجود وأثره احملتمل على الصحة والبيئةالعوامل اليت تعّني 
،  لتوظيف املوقعتكنولوجيات املعاجلة من أجل فرزها مث انتقاء إحدى التقنيات أو التكنولوجيات أو توليفة منها

تتضمن العوامل املشمولة يف هذا االختيار ما يلي: 

 (أ) العوامل البيئية: 

؛  يف املوقع أثناء العملياتةالزئبق املطلقمقادير ‘ 1’

‘ منشأ التلّوث؛ 2’

‘ حالة الزئبق الكيميائية يف املوقع امللوَّث؛ 3’

‘ عدد الُبقع احلرجة من التلّوث بالزئبق وأحجامها ومواضعها اليت تتطّلب عهجاً؛ 4’

‘ خواص عمليات التعدين اليت ينجم عنها الزئبق، مبا يف ذلك خصائص الرتبة، اخل؛ 5’

‘ ميثيلينية الزئبق احملتملة؛ 6’

الزئبق احملتمل املطَلق من وسائط التلّوث (مثًه الرتبة والرتّسبات)؛ ترشيح ‘ 7’

 - ترّسب الزئبق اجلّوي اإلقليمي مما ال يُعزى ملصادر تلوث البيئة الطبيعية بالزئبق‘ 8’
متوّضعة؛ 

املائية؛ الُنظم الزئبق يف انتقال ‘ 9’

‘ وجود امللوثات األخرى ومستوياتا، خصوصاً امللوثات اليت ميكن معاجلتها كلياً أو 10’
ملعاجلة الزئبق؛ املستخدمة الطرق نفس جزئياً من خهل 

: املياه، املستوى االحتادي /مستوى الوالية‘ معايري التنظيف التام احمللية/11’
اهلواء. الرسوبيات والرتبة/
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 (ب) الوَسط المستقِبل 

‘ التوافر األحيائي للنباتات واحليوانات املائية، والهّفقريّات، والنباتات الصاحلة لألكل؛ 1’

  لتبيان التعّرض (البشر واحليوانات والنباتات،‘ ترّكزات الزئبق يف األوساط املستقِبلة2’
. للزئبق)

بتحليل أكمل لتقنيات العهج املناسبة. وتبعاً لشدة حالة القيام - وحينما يتم تقييم هذه العوامل، ميكن 255
ووجود ملوثات أخرى وأوساط مستقبلة، يلزم تطوير خطة إصهحية التلّوث بالزئبق وحجمها ومستواها ونوعها، 

استناداً إىل استخدام عدة تقنيات للحد بشكل فعال وبفعالية خلفض السمية وتوافر ومقدار التلوث بالزئبق يف 
املواقع امللوثة بالزئبق: لهستعراض للحلول املوقع. ولهطهع على معلومات بشأن تقنيات اإلصهح، انظر 

، ”and “Treatment Technologies for Mercury in Soil, Waste, and Water (Hinton 2001)“اإلصهحية
)United States EPA, 2007b(.)51F52 ( خليج التلوث بالزئبق يف وتُتاح معلومات عن حاالت عهج خبصوص

 North Atlantic(قاعة مدينة ميناماتا، ومنطقة مصنع كيميائي يف ماركتسريد فيتز، أملانيا  (،ميناماتا، اليابان

Treaty Organization Committee on the Challenges of Modern Society, 1998.( 

 ياء - الصحة والسالمة

- ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا محاية صحة وسهمة كل األشخاص العاملني لديهم أثناء قيامهم 256
بالعمل. وينبغي لكل صاحب عمل أن يستحصل على تأمني وحيافظ عليه، مبقتضى بوليصة معتمدة صادرة عن 

مستوى كاٍف من تغطية التأمني يف حال املسؤولية (التعويض) بشأن املرض البدين بتوفري شركة تأمني مأذون هلا 
وفقاً للقانون أو اإلصابة اليت تقع على العاملني وتكون ناشئة عن عملهم ويف أثناء قيامهم به، حسب االقتضاء 

. وينبغي أن تكون خطط الصحة والسهمة جاهزة يف مجيع املرافق اليت تقوم مبناولة نفايات الزئبق، وذلك الوطين
. وينبغي إعداد خطة من هذا النحو لكل مرفق، فيقوم بذلك اما حولهيفاملرفق وهذه لضمان محاية اجلميع يف 

 خربة يف إدارة التصدي للمخاطر الصحية املقرتنة بالزئبق. مبشأن الصحة والسهمة لديهخرباء مهنيون مؤهلون 

محاية العمال الذين يقومون مبهام التصدي لنفايات الزئبق، وكذلك محاية اجلمهور العام، ميكن و- 257
حتقيقها بالسبل التالية: 

 (أ) منع الدخول للمرفق إال لألشخاص املأذون هلم؛ 

 (ب) ضمان عدم جتاوز احلدود القصوى للتعرض املهين للمواد اخلطرة من خهل ضمان استخدام 
املوظفني للمعدات الواقية املهئمة؛ 

 (ج) ضمان التهوية اجليدة للمرفق للتقليل إىل أدىن حد ممكن من املخاطر الناشئة عن التعرض 
للمواد الطيارة أو املواد اليت ميكن أن تنتقل عرب اهلواء؛ 

__________ 
 تكنولوجيات :مثهً  ومنها)، US EPA (املتحدة الواليات يف البيئة محاية بوكالة اخلاصة الشبكية املواقع على إضافية معلومات تُتاح )52(

 (/www.clu-in.org/contaminantfocus/default.focus/sec/ Mercury/cat/Treatment_Technologies)معاجلة الزئبق. متاحة على الرابط: 
 .(www.epa.gov/superfund/policy/guidance.htm) والسياسات العامة والتوجيهات، متاحة على الرابط:
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جلميع القوانني الوطنية/اإلقليمية املتعلقة بالصحة والسهمة يف مكان املرافق  (د) ضمان امتثال 
العمل. 

- وقد وضعت منظمة الصحة العاملية قيماً إرشادية حمددة بشأن ترّكزات الزئبق يف مياه الشرب واهلواء 258
 (خبار الزئبق الهعضوي)، على التوايل 3/مميكروغرام1 ملغم/ل (زئبق ال عضوي) و0.006احمليط: وهي 

) وُتشجع احلكومات على رصد 2000، مكتب املنظمة اإلقليمي ألوروبا، 2006(منظمة الصحة العاملية 
اهلواء واملياه بغية محاية صحة اإلنسان، وخباصة بالقرب من املواقع اليت جترى فيها أنشطة إدارة نفايات الزئبق. 

 من 3 ملغم/م0.025وقد أقّرت بعض البلدان مستويات مسموحاً با يف وجود الزئبق يف بيئة العمل (مثًه 
)Hg ،ملرّكبات األلكيل الزئبقي، يف الزئبق  من 3 ملغم/م0.01كربيتيد الزئبق، وباستثناء ) للزئبق الهعضوي

اليابان؛ ومن مث ينبغي االضطهع بعمليات إدارة النفايات على حنو يتوافق مع مستويات الزئبق املسموح با يف 
املرافق اليت تُنفَّذ فيها تلك العمليات مصمَّمة وأن ُتشغَّل حبيث يتسىن التقليل إىل ينبغي أن تكون بيئة العمل، و

أدىن حد ممكن تقنياً من إطهقات الزئبق يف البيئة. 

- وينبغي توجيه انتباه خاص إىل املواقع اليت جتري فيها مناولة املنتجات املضاف إليها الزئبق. ذلك أن 259
حاالت إىل  تؤديإطهقات الزئبق داخل جماري النفايات املنبعثة من املنتجات املضاف إليها الزئبق ميكن أن 

تعّرض تثري دواعي قلق صحية وتسهم يف توسيع مدى التعّرض يف البيئة يف مواضع متعددة. كما ميكن أن 
عند قصوى قصرية  حلدوديتعّرض جامعو النفايات وسائقو الشاحنات والعمال يف حمطات التحويل لبخار الزئبق 

. كذلك فإن العاملني يف إدارة النفايات يف منطقة ’’واجهة نفايات املنتجات املضاف إليها الزئبققيامهم مبناولة 
العمل‘‘ يف مواقع طمر النفايات - وهي املنطقة الناشطة اليت ُتكّب فيها النفايات وتُنشر وُتدمج وُتدفن - ميكن 

أن يتعرضوا لبخار الزئبق مراراً وتكراراً . وأما قطاع النفايات غري الرمسي الذي ينشط يف التنقيب يف مطاِمر 
النفايات حبثاً عن األشياء القابلة الستخهصها، ميكن أن يكون معّرضاً على حنو مزمن. ومن املصادر اإلضافية 

إلطهقات الزئبق والتعّرض هلا نقاط التنفيس والتهوية لغاز امليثان املولَّد من حتّلل النفايات العضوية. 

تنطوي - كذلك فإن مرافق التخّلص من النفايات، وخباصة حيث ُجترى عمليات استعادة الزئبق، 260
درجة عالية من خماطر التعّرض للتلوث. وتشمل األنشطة الرئيسية العالية درجة املخاطر: عمليات على أيضاً 

سحق املصابيح الفلورية، واستخهص عناصر الزئبق من املنتجات املضاف إليها الزئبق، مثل مقاييس احلرارة 
النفايات والبارومرتات، والنفايات املعاجلة حرارياً احملتوية على زئبق أو امللّوثة بالزئبق، وعمليات تثبيت/تصليد 

. أو مركباتهالزئبق احملتوية على 
- ومن مث ينبغي توفري برامج لتدريب العاملني على األسلوب الفعال يف اإلدارة السليمة بيئياً والصحة 261

والسهمة يف مكان العمل، وكذلك لضمان سهمة العاملني من التعرض للزئبق وحوادث اإلصابة الطارئة أثناء 
إدارة النفايات. 

- ويشمل مستوى املعرفة األساسي الذي حيتاج إليه العاملون، ما يلي: 262
 السلبية؛ للزئبق وآثاره الكيميائية اخلواص (أ) تعريف نفايات الزئبق، و

من النفايات األخرى؛ نفايات الزئبق  (ب) كيفية حتديد وعزل 
التعرض للزئبق؛ من السهمة املهنية ومحاية الصحة معايري  (ج) 
استخدام معدات احلماية الشخصية، مثل احلماية اليت تغطي اجلسم والعني والوجه، كيفية  (د) 

والقفازات ومحاية اجلهاز التنفسي؛ 
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ومتطلبات التخزين السليم، والتوافق يف تصميم احلاويات الصحيحة  (ه) وضع العهمات التعريفية 
ومتطلبات التأريخ، واملتطلبات اخلاصة باحلاويات املغلقة؛ 

مع نفايات الزئبق، وخصوصاً املنتجات املستخدمة اليت حتتوي بشكل سليم  (و) كيفية التعامل 
على الزئبق مثل مقاييس احلرارة، ومقاييس الضغط اجلوي، اخل، وذلك باستخدام املعدات املتاحة يف املرفق؛ 

اهلندسية ألجل التقليل من التعرض إىل أدىن حد؛ الضوابط استخدام كيفية  (ز) 
 (ح) كيفية االستجابة يف حالة الطوارئ إذا انسكب عرضاً الزئبق املوجود يف النفايات. 

- ومن املهم أن يتوفر تأمني للعمال وتأمني ألصحاب العمل بشأن املسؤولية، حرصاً على االستعداد 263
على حنو أفضل للحوادث أو اإلصابات اليت تقع على العمال يف املرفق، حسب االقتضاء يف إطار القوانني 

الوطنية. 
 A mercury awareness-raising(بشأن الزئبق - وإضافة إىل ذلك، يُوصى باتباع جمموعة أدوات التوعية 264

package ( برنامج أعدها برنامج األمم املتحدة للبيئة)تدريب العاملني. وجيب ترمجة كل مواد لد) 2008، البيئة
التدريب إىل اللغات احمللية وتسهيل وصول املوظفني إليها. 

 كاف - االستجابة للطوارئ

  - خطة االستجابة للطوارئ1
- ينبغي جتهيز خطط لهستجابة للطوارئ يف كل مرحلة من سلسلة معاجلة نفايات الزئبق (مثل التوليد 265

والتخزين والنقل واملعاجلة واالستعادة والتخّلص). ويف حني أن خطط االستجابة للطوارئ والتصدي هلا ميكن أن 
يف كل مرحلة من مراحل إدارة النفايات والظروف املادية واالجتماعية املضطلع با ألنشطة اعتماداً على  اتتباين 

، فإن العناصر الرئيسية اليت تتكون منها أي خطة استجابة للطوارئ تشمل: استبانة األخطار  لإلدارةيف كل موقع
جراءات الواجب اختاذها يف توصيف اإلاالستجابة للطوارئ، االمتثال للتشريعات اليت تنظِّم خطط احملتملة، و

، وخطط تدريب العاملني، واجلهات املستهدفة يف االتصاالت  األثرحاالت الطوارئ، مبا يف ذلك تدابري ختفيف
طريقة اختبار (أي ِفرق مكافحة احلرائق والشرطة واجلماعات احمللية الاورة، واحلكومات احمللية، وغريها)، و

. معدات االستجابة للطوارئ
املوقع. وينبغي للشخص فحص - وعندما تقع حالة طارئة فإن اخلطوة األوىل هي يف املبادرة إىل إجراء 266

املكلف بذلك أن يتوخى احلذر يف االقرتاب من املكان على عكس اجتاه الريح، وتأمني املكان، وحتديد 
. ومن مصادر املعلومات ذات القيمة الكبرية يف هذه احلاالت وضع اللوحات التنبيهية، ولصق األخطار

العهمات التعريفية على احلاويات، ووثائق الشحن، وصحائف بيانات السهمة املادية، وجداول تعريف هويات 
السيارات، والشخص صاحب املعرفة يف هذه األمور املوجود يف مسرح احلدث. مث ينبغي تقدير مدى ضرورة 

، وتوافر املوارد البشرية واملعدات، واإلجراءات الفورية املمكنة. وبغية ضمان سهمة اجلمهور، ينبغي املوقعإخهء 
توجيه نداء هليئة التصدير للطوارئ، كتدبري وقائي فوري، وينبغي عزل منطقة االنسكاب أو االرتشاح على بعد 

 مرتاً يف مجيع االجتاهات. ويف حالة نشوب حريق، ينبغي استخدام عوامل إمخاد مهئمة 50مسافة ال تقل عن 
لنوع احلريق احمليط، ولكن ال ينبغي استخدام املياه حينذاك. وللحصول على املزيد من املعلومات، من املفيد 

‘‘ الصادر عن وزارة النقل Emergency Response Guidebook دليل االستجابة للطوارئاالطهع على’’
 .واملواصهت يف الواليات املتحدة
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  - اعتبارات خاصة بشأن انسكاب الزئبق أو مركباته2
- حتدث حاالت انسكاب الزئبق أو مركباته بصورة رئيسية عند تكّسر املنتجات املضاف إليها الزئبق، 267

تشمل مقاييس احلرارة الزجاجية املضاف إليها الزئبق، السهلة االنكسار. حاالت االنسكاب ويبدو أن معظم 
غ، وال يؤدي عادة إىل مشاكل صحية 3غ و0.5ومع أن الزئبق يف كل مقياس حرارة زجاجي يبلغ حوال 

التهوية املهئمة إجراء خطرية، فإنه ينبغي اعتبار انسكابات الزئبق خطرة، وينبغي تنظيفها متاماً حبذر. ويتعني 
داخل املباين، وإذا ما تعرض شخص ما ملشاكل بعد وقوع حادث انسكاب زئبق، فينبغي املبادرة فوراً إىل 

االتصال بطبيب و/أو سلطات الصحة البيئية. 
على رُقعة غري ذات َمساّمية، كأرضيات (مثًه حيدث - وإذا كانت بُقعة االنسكاب صغرية وبسيطة 268

بعيداً كسجادة أو حصرية إلقاؤه  ذي مساّم نفوذة وميكن ئُمشّمع اللينوليوم أو اخلشب الصلب، أو على شي
صغرية)، فيمكن لشخص ما تنظيف االنسكاب. أما إذا كانت بقعة االنسكاب كبرية أو معقدة (مثًه على 

 خشيب مشغول، أو يف فجوات ُشقوق أو ُصدوع)، فقد يكون من ثسجادة ال ميكن التخّلي عنها، أو على أثا
الضروري استدعاء شخص مهين مدرب الحتواء االنسكاب أو تنظيفه. وأما انسكابات الزئبق الكبرية اليت 
تشتمل على مقدار من الزئبق أكثر مما يوجد يف املنتجات املنزلية النمطية فينبغي اإلبهغ عنها إىل سلطات 

الصحة البيئية احمللية. ويف حال وجود أّي شكل من أشكال انعدام اليقني فيما إذا كان ينبغي تصنيف 
. ويف ظروف كإجراء احتياطياالنسكاب باعتباره ’’كبرياً ‘‘، فينبغي االتصال بسلطات الصحة البيئية احمللية 

معينة، قد يكون من املستصوب احلصول على املساعدة من موظفني مؤّهلني للتنظيف املهين أو لرصد اهلواء، 
). 2002بصرف النظر عن حجم االنسكاب (منشور هيئة البيئة الكندية، 

- ولكن انسكاب الزئبق النقي يف أثناء األنشطة التجارية ويف املنازل تنطوي على احتماالت تعرض 269
العمال واجلمهور العام ألخبرة الزئبق اخلطرة. وإضافة إىل ذلك فإن هذه االنسكابات باهظة التكلفة من حيث 
تنظيفها، كما إ�ا تثري االرتباك. وميكن االطهع على إجراءات التنظيف اخلاصة بانسكابات الزئبق الصغرية يف 

ج). 2007، ، الواليات املتحدةEPAمنشور وكالة محاية البيئة (
مما يتسم بأمهية حامسة لتحديد ما هو نوع االستجابة املناسبة ألي انسكاب من الزئبق تقييم حجمه و- 270

وانتشاره، وما إذا كانت املوارد واخلربات الهزمة للتنظيف متاحة. وينبغي التماس مساعدة مهنية يف احلاالت 
التالية: 

 ميّليلرت) وينبغي اإلبهغ عن 30 ملعقة طعام (2 (أ) كمية الزئبق ميكن أن تكون أكثر من 
االنسكابات الكبرية للسلطات من أجل اإلشراف واملتابعة؛ 

 (ب) منطقة االنسكاب غري حمددة: إذا مل يكن االنسكاب قد ُشوهد عياناً أو أن كان مداه من 
 ، وجيب تنظيفها؛الصعب حتديده، ميكن أن تكون هناك كميات صغرية من الزئبق اليت يصعب الكشف عنها

 (ج) مساحة بقعة االنسكاب حتتوي على أسطح مسامية نفوذة وشبه مسامية: السطوح مثل 
السجاد والبهط ميكن فيها امتصاص الزئبق املسكوب وجتعل تنظيفه من املستحيل إلزالة السطح، والتخلص 

منه؛ 
 (د) االنسكاب حيدث بالقرب من مروحة نظام التهوية، أو قناة أخرى: الزئبق وأخبرة الزئبق ميكن أن 
تتحرك بسرعة بعيداً عن موقع االنسكاب ولكي تلوث مناطق أخرى دون أن يتم اكتشافها بسهولة. 

) ألنه يضاعف إىل  باستخدام مضخات املاء- وينبغي قدر اإلمكان تفادي انتشار الزئبق املنسكب (مثهً 271
. (World Chlorine Council, 2004)(الزئبق حد كبري معدل تبخر 
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 الم - التوعية والمشاركة

- تؤدي التوعية واملشاركة اجلماهريية أدواراً أساسية يف تنفيذ أسلوب اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق. 272
بشأن اإلدارة السليمة بيئياً، والكثري من  1999لسنة واملشاركة اجلماهريية مبدأ أساسي يف إعهن بازل 

االتفاقات الدولية األخرى. ومن الضروري أن تُتاح للجمهور وجلميع فئات أصحاب املصلحة فرصة للمشاركة يف 
وضع التشريعات والسياسات العامة والربامج، ويف غري ذلك من عمليات صنع القرارات، فيما يتصل مبعاجلة 

الزئبق. 
 اليت أبرمتها جلنة األمم املتحدة 1998لسنة  من اتفاقية آرهوس 9 و8 و7 و6- وتشرتط املواد 273

 بشأن احلصول على املعلومات واملشاركة اجلماهريية يف صنع القرار وسبل الوصول إىل االقتصادية ألوروبا
العدالة يف املسائل البيئية، االضطهع بأنواع حمددة متاما من األنشطة اخلاصة باملشاركة اجلماهريية يف أنشطة 

حكومية نوعية، ووضع اخلطط والسياسات العامة والربامج، ووضع التشريعات، وتدعو إىل تيسري سبل وصول 
اجلمهور إىل القضاء فيما يتعلق بالبيئة. 

- وعند الشروع يف أنشطة مثل مجع النفايات احملتوية على زئبق وإعادة دورة استخدامها، فإنه يوصى 274
باحلصول على مشاركة وتعاون املستهلكني الذين تتولد عن أنشطتهم نفايات حمتوية على زئبق. ومن مث فإن 

مواصلة التوعية هي مفتاح النجاح يف مجع وإعادة تدوير النفايات احملتوية على زئبق. كما أن تشجيع 
اجلمهور على املشاركة يف تصميم نظم مجع وإعادة تدوير النفايات احملتوية على زئبق، من خهل تزويده 

باملعلومات عن املشاكل احملتمل أن تسببها اإلدارة غري السليمة بيئياً هلذه النفايات، من شأنه أن يساعد على 
.  بأخطار الزئبق ونفايات الزئبقزيادة الوعي لدى املستهلكني

- كذلك فإن محهت التوعية واستثارة احلساسية لدى اجلمهور املوجهة للمجتمعات احمللية واملواطنني 275
عموماً من العناصر العامة يف الرتويج ملشاركة اجلمهور يف جمال اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق. وبغية 
زيادة الوعي لدى املواطنني، ال بد للسلطات املعنية، مثل احلكومات احمللية، أن تبادر إىل مباشرة خمتلف 

أشكال محهت التوعية واستثارة احلساسية لكي يتسىن للمواطنني االهتمام جبدية يف درء اآلثار الضارة اليت 
من املهم إشراك اجلمعيات القائمة يف التمعات احمللية يف هذه احلمهت، وتقع على صحة اإلنسان والبيئة. 

ألن هلا عهقة وثيقة باملقيمني فيها وغريهم من أصحاب املصلحة يف تلك التمعات احمللية (هوندا، 
2005 .(

- وينبغي عموماً إعداد برامج لتوعية اجلمهور واملشاركة اجلماهريية على حنو يتمحور حول حالة معيّنة 276
 أمثلة على برامج التوعية اجلماهريية 8من إدارة النفايات على الصعيد الوطين/احمللي/التمعي. ويقدم اجلدول 

واملشاركة اجلماهريية. وتوجد أربعة عناصر: املنشورات، وبرامج التثقيف البيئي، وأنشطة العهقات العامة، 
 ).2005والتبليغ عن املخاطر، واليت يستطيع املواطنون الوصول إليها بسهولة يف األماكن العامة (هوندا، 

-  برامج التوعية الجماهيرية والمشاركة الجماهيرية 8الجدول 

 النتائج المتوقعة المحتويات 

 املنشورات

كتيبات، كرّاسات، نشرات، جمهت،  •
ملصقات، مواقع شبكية، إخل، بلغات 
وهلجات خمتلفة، لتقدمي توضيح بسيط 

 للمسائل اخلاصة بالزئبق
كتيبات إرشادية عن كيفية التخّلص من  •

  الزئبقنفايات

 مصادر املعرفة  •
توضيح كيف ميكن للناس أن يتصرفوا يف  •

مناولة املنتجات املضاف إليها الزئبق 
  الزئبقويتخلصوا من النفايات
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 النتائج المتوقعة المحتويات 

 برامج التثقيف البيئي

 حلقات دراسية طوعية •
 لقاءات جمتمعية •
 روابط مع حلقات عمل صحية أخرى •
 لتوضيح برامج االستعادةعروض إرشادية  •
 دراسات علمية •
 جوالت إىل املرافق وغريها •
 التعلُّم اإللكرتوين •

 رفع مستوى املعارف •
 التشارك يف القضايا املشرتكة •
إتاحة الفرص للمناقشة حول القضايا البيئية  •

 على حنو مباشر

 األنشطة

 برامج االستعادة  •
 محهت بشأن املنتجات اخلالية من الزئبق •
 محهت التقليل إىل أدىن حد من النفايات •
 لقاءات جمتمعية  •
 زيارات بيتية •

 تنفيذ أنشطة بيئية فيما بني مجيع الشركاء •
 مناشدات للمواطنني بشأن البيئة •
  إفراديةاتصاالت  •

 التبليغ عن املخاطر

 التعرض للزئبق يف بيئات املعيشة العامة •
 املستوى اآلمن من التعرَّض للزئبق •
 مستويات التلّوث بالزئبق •
 (PRTR)سجل إطهقات امللوِّثات وانتقاهلا  •
 خدمات مشورة بشأن استههك األمساك  •
 خدمات مشورة بشأن استههك األرز •
التصدي النسكابات الزئبق من املنتجات  •

 املضاف إليها الزئبق

الفهم الصحيح ملستويات السهمة واملخاطر  •
 يف التعرَّض للزئبق، يف الظروف املناسبة

 اجتناب اإلفراط يف رّد الفعل •

- ويف إطار برامج التثقيف البيئي، تقّدم املنشورات معارف أساسية عن خواص الزئبق، وُمسّية الزئبق، 277
مبا يف ذلك كيفية إدارة ، بنفايات الزئبقعلى صحة اإلنسان والبيئة، والقضايا ذات الصلة للزئبق واآلثار السلبية 

 وينبغي ترمجة املنشورات إىل اللغات واللهجات احمللية املعنية، وجتنب احتمال التعرض للزئبق من هذه النفايات،
لضمان إيصال املعلومات بكفاءة إىل السكان املستهدفني. 

):  2005- وفيما يلي نبذة عن مكّونات برنامج للتثقيف البيئي بشأن نفايات الزئبق (هوندا، 278
التوعية بشأن البيئة والتحديات البيئية؛ محهت  (أ) 

 (ب) معرفة وفهم البيئة والتحديات البيئية؛ 
بشأن البيئة والدوافع الرامية إىل حتسني نوعية البيئة أو احلفاظ عليها؛ االهتمام مواقف تطوير  (ج) 
؛ حلهامهارات استبانة التحديات البيئية واملساعدة على تنمية  (د) 

 (ه) املشاركة يف األنشطة اليت تؤدي إىل تسوية التحديات البيئية. 
): 2005- وفيما يلي قائمة وجيزة عن الشركاء يف برامج املشاركة اجلماهريية (هوندا، 279

 (أ) املسؤولون واملوظفون يف احلكومات الذين يعملون لصاحل القضايا البيئية؛ 
 (ب) األشخاص املهتمون باملشاكل البيئية، ولديهم إمكانات لسرعة اإلدراك وتعميم املعلومات عن 

اآلخرين: 
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 األطفال والتهميذ؛ ‘1  ’
 املعّلمون وأساتذة اجلامعات؛  ‘2  ’

 وآخرون يعملون يف امليادين البيئية على  القادة واملمثلون من التمعات واجلماعات احمللية؛(ج) 
الصعيد احمللي أو التمعي: 

املنظمات غري احلكومية؛ األشخاص الذين يعملون يف  ‘1  ’
 املنشآت الصغرية واملتوسطة؛ ‘2  ’
 املنتجون والعاملون يف مجع النفايات وإعادة تدويرها على الصعيد احمللي؛ ومالكو مرافق ‘3  ’

التخّلص من النفايات ومشغلوها والعاملون فيها الذين يقومون مبناولة نفايات الزئبق؛ 
 يسكنون بالقرب من مواقع إدارة النفايات أو املواقع امللوثة بالزئبق؛ (د) األشخاص الذين 
 (ه) املنظمات احمللية؛ 

 (و) املقيمون يف املدن؛ 
 (ز) املؤسسات. 

- وبغية ضمان إبقاء إطهقات الزئبق من عمليات مجع النفايات ونقلها والتخّلص منها، عند أدىن حد، 280
 حول أخطار يف إعادة التدوير ويف املعاجلة)الناقلون والعاملون من املهم زيادة الوعي لدى األطراف املعنية (مثًه 

 وميكن حتقيق ذلك من خهل: أنشطة إذكاء الوعي، مثل احللقات الدراسية، اليت ميكن أن تقّدم الزئبق.
املعلومات عما يستِجد من النظم واللوائح التنظيمية وعن الفرص املتاحة لتبادل املعلومات؛ وكذلك إعداد وتوزيع 

املنشورات؛ وتعميم املعلومات عرب اإلنرتنت. 
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 52F*Annex to the technical guidelines 
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