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نظر فيها ي لكيعلى مؤمتر األطراف تُعرض مسائل 
التخزين املؤقت السليم : بشأهنا تخذ إجراء  أو ي

 بيئيا  للزئبق خبالف نفاايت الزئبق

 التخزين املؤقت السليم بيئيا  للزئبق خبالف نفاايت الزئبقبشأن مبادئ توجيهية 
 األمانةمذكرة من 

، املبادئ 2/٦- االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، اعتمد املؤمتر املقرر ا ميف 
للزئبق، خبالف نفاايت الزئبق، وهو مقرر وضع على أساس مشروع  التوجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئيا  
. ودعا املؤمتر يف مقرره األطراف إىل أخذها يف UNEP/MC/COP.2/5املبادئ التوجيهية املنقحة الواردة يف الوثيقة 

ق املقررة الستخدام االعتبار عند االمتثال اللتزامها ابختاذ تدابري تكفل أن يتم التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئب
أنه قد يتعني تنقيح املبادئ التوجيهية يف مسموح به للطرف مبوجب االتفاقية بطريقة سليمة بيئيا . والحظ املؤمتر 

املبادئ التوجيهية على  نصاملستقبل للتأكد من أهنا تظل تعكس أفضل املمارسات. ويرد يف مرفق هذه املذكرة 
 للتحرير الرمسي.خيضع د به. ومل النحو الذي اعُتم
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 مقدمة - أوال  

محاية صحة اإلنسان والبيئة من إىل هدف ياتفاقية ميناماات بشأن الزئبق هي صك عاملي ملزم قانوان   -1
لزئبق ومركبات الزئبق. وتتضمن االتفاقية التزامات تتعلق ابنبعااثت الزئبق املنشأ لطالقات البشرية واإلاالنبعااثت 

 االستخداموالتجارة و  اإلمداداتزئبق، مبا يف ذلك الدورة عن مجيع مراحل  النامجة اوإطالقاهت ومركبات الزئبق
 خبالفالتزامات حمددة تتعلق ابلتخزين املؤقت السليم بيئيا  للزئبق ومركبات الزئبق وهناك والنفاايت واملواقع امللوثة. 

السليمة بيئيا  لنفاايت ة . وختتلف هذه االلتزامات عن التزامات اإلدار من االتفاقية 10وترد يف املادة ، نفاايت الزئبق
 .11يف املادة  الواردة، الزئبق

شأن بيعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات مبادئ توجيهية من االتفاقية على أن  10وتنص املادة  -2
، أخذا  يف االعتبار أي مبادئ توجيهية ذات صلة توضع مبوجب التخزين املؤقت السليم بيئيا  للزئبق ومركبات الزئبق

اقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود وأي توجيه آخر ذي صلة. وقد اتف
 وضعت هذه املبادئ التوجيهية على هذا األساس.

ال تضع هذه املبادئ التوجيهية متطلبات إلزامية أو حتاول أن تضيف إىل التزامات الطرف مبوجب و  -3
ومن مث، سيتعني على كل طرف أن ينظر يف كيفية أخذ هذه املبادئ . 10ما املادة منها، وال سي تنقصاالتفاقية أو 

. التوجيهية يف االعتبار يف سياق ظروفه احمللية، على سبيل املثال النظم القائمة لديه اليت تقدم إدارة مكافئة أو أفضل
اصر احملتملة من هذه املبادئ وينبغي أن تضع األطراف يف اعتبارها املعلومات التكميلية من أجل حتديد العن

وخصائص النشاط االقتصادي، وهياكل  ،تعزيز التخزين املؤقت املناسب للزئبق، مثل كميات ختزين الزئبقلالتوجيهية 
وما إىل ذلك. وابإلضافة إىل ذلك،  املتعلقة ابحلوكمةاالقتصادية احمللية، والرتتيبات -واجلوانب االجتماعية ،املرافق

سيما إذا حدد الطرف أن  أن حتدد اإلجراءات ذات األولوية يف سياق هذه املبادئ التوجيهية، والينبغي لألطراف 
العمليات املنفذة يف أراضيه لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق وعمليات املعاجلة املرتبطة أكثر من كوهنا غري 

بطريقة التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق أن يتم تدابري لضمان  أن تتخذعلى األطراف  غري أنه. ذات أمهية
، وكذلك أي عتمدها مؤمتر األطرافيأي مبادئ توجيهية  أخذ يف االعتبار، وعند القيام بذلك، سليمة بيئيا  

 .27التفاقية عمال  ابملادة يف مرفق إضايف ل هامتطلبات للتخزين املؤقت قد يقرر مؤمتر األطراف اعتماد
 نطاق هذه املبادئ التوجيهية - اثنيا  

املقرر  الزئبق للزئبق ومركباتالسليم بيئيا  التخزين املؤقت توجيهات بشأن هذه املبادئ التوجيهية  توفر -4
ومبوجب االتفاقية، فبعض استخدامات  .لغرض استخدام مسموح به ألي طرف مبوجب االتفاقية استخدامها

بعض كمادة بوجه عام، ولتصنيع على سبيل املثال،  ) .لن يسمح هبا بعد اتريخ معني ومركبات الزئبق الزئبق
 4 بعد اتريخ التخلص النهائي احملدد يف املرفق ألف مبوجب املادةغري مسموح به املنتجات اليت يضاف إليها الزئبق 

حتددها االتفاقية كاستخدامات غري مسموح هبا  اليت ال ومركبات الزئبق من االتفاقية(. ومجيع استخدامات الزئبق
حتديد إجراءات ذات من املناسب أيضا  قد يكون و ستعترب استخدامات مسموح هبا لألطراف مبوجب االتفاقية.

إذا قرر أحد األطراف أن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  سيما والأولوية يف سياق هذه املبادئ التوجيهية، 
خطة  تعمل على وضعضيه أكثر من كونه غري ذي أمهية. فعلى سبيل املثال، قد ترغب األطراف اليت يف أرا وجتهيزه

 أن تنظر، يف ة من هذا القبيلابلفعل خط وضعتاليت أو تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  بشأنعمل وطنية 
من املرفق جيم من  1 تنفيذ اإلجراءات احملددة يف الفقرة تيسريف حتديد أولوايت أقسام هذه املبادئ التوجيهية اليت 

، استخدام الزئبق للحد منوضع خطة عمل وطنية التوجيهات املتعلقة ب خذ يف االعتباراألاالتفاقية، ابإلضافة إىل 
مؤمتر األطراف يف  ا اعتمدهيتوال ،لذهب احلريف والضيق النطاقيف تعدين ا أو حيثما ميكن التوقف عن استخدامه

 .(UNEP, 2017a)اجتماعه األول 
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لزئبق ومركبات الزئبق على النحو الذي تُ ّعرف املؤقت لتخزين على المن اتفاقية ميناماات  10املادة  نطبقوت -5
 . وابلتايل، تشمل املادة11 املنصوص عليه يف املادة تدخل ضمن تعريف نفاايت الزئبقواليت ال  3به يف املادة 

الزئبق مع مواد أخرى، مبا يف ذلك سبائك الزئبق اليت ال يقل تركيز الزئبق فيها  مزائج (؛ )ب(النقيالزئبق ) أ() 10
أكسيد )املعروف أيضا  ابسم الكالوميل(، و  وزكلوريد الزئبق، وهي  بات الزئبقمرك )ج(يف املائة من وزهنا؛  95عن 

 الزئبقيك، وكربيتات الزئبقيك، ونرتات الزئبقيك، والزجنفر، وكربيتيد الزئبق.
 ومركبات الزئبق اليت تدخل ضمن تعريفال تشمل الزئبق  10وابإلضافة إىل ذلك، ونظرا  ألن املادة  -٦

املواد أو األشياء املكونة من  )أ(ال تشمل أيضا  تلك املادة فإن من االتفاقية،  11 زئبق مبوجب املادةالنفاايت 
أو مركبات الزئبق  لزئبقاب امللوثة ؛ أو )ج(احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق )ب(أو  ؛أو مركبات الزئبق الزئبق

تزيد عن املستوايت احلّدية ذات الصلة اليت حيدِّدها مؤمتر األطراف، ابلتعاون مع اهليئات ذات الصلة يف بكمية 
وبطريقة متسقة، واليت جيري التخلص منها أو املزمع التخلص منها أو املطلوب التخلص منها مبوجب اتفاقية ابزل 

. ويستثىن من هذا التعريف الغطاء الصخري أو الرتايب الذي يغطي املعدن ميناماات أحكام القانون الوطين أو اتفاقية
ن التعدين األويل للزئبق، إال إذا كانت حتتوي اخلام أو نفاايت الصخور أو نفاايت اخلام، ما عدا تلك الناجتة ع

 على زئبق أو مركبات زئبق تزيد كميتها عن املستوايت احلدية اليت حيددها مؤمتر األطراف.
يتخذ كل طرف تدابري لكفالة االضطالع ابلتخزين املؤّقت للزئبق ومركبات على أن االتفاقية وتنص  -7

الزئبق املخصصة الستخدام مسموح به لطرف ما مبوجب هذه االتفاقية بطريقة سليمة بيئيا ، آخذا  يف االعتبار أي 
وتُفهم كلمة “. ؤقتامل”مبادئ توجيهية ووفقا  ألي اشرتاطات يتم اعتمادها. وال تتضمن االتفاقية تعريفا  ملصطلح 

(interim)  يف الفرتة الوسيطة أو الفاصلة؛ أو املرحلية أو ”املستخدمة يف األصل اإلنكليزي على أهنا تعين
. ولذلك فهي قد تنطبق يف حالة اتفاقية ميناماات (Oxford English Dictionaryالتعريف الوارد يف قاموس ) “املؤقتة

ألغراض االستخدام  اوبني استخدامه اأو احلصول عليهأو مركبات الزئبق لزئبق على الفرتة اليت تفصل بني إنتاج ا
تشتمل هذه املبادئ التوجيهية على قسم بشأن نقل  . وألغراض العلم،مبوجب االتفاقيةلطرف ما املسموح هبا 

 .ومركبات الزئبقالزئبق 
السليمة بيئيا  للنفاايت اخلطرة أو النفاايت اإلدارة ’’عبارة  8يف الفقرة اتفاقية ابزل من  2املادة وتعرِّف  -8

اختاذ مجيع اخلطوات العملية لضمان إدارة النفاايت اخلطرة والنفاايت األخرى بطريقة حتمي ’’أبهنا  ‘‘األخرى
 ‘‘.الصحة البشرية والبيئة من اآلاثر املعاكسة )الضارة( اليت قد تنتج عن هذه النفاايت

تبار أن التخزين السليم بيئيا  للزئبق ومركبات الزئبق، خبالف نفاايت هذا التعريف، ميكن اع وعلى أساس -9
بطريقة حتمي الصحة البشرية والبيئة من اآلاثر الضارة اليت قد تنتج أو مركبات الزئبق ختزين الزئبق إدارة الزئبق، هو 

 الزئبق ومركبات الزئبق.ختزين عن 
، فوفقا  “التخزين املؤقت” لعبارةالقصوى ابلنسبة  وعلى الرغم من عدم وجود تعريف صارم لفرتة التخزين -10

يف أحد األطراف  قد يرغب“ املؤقت”أو “ االنتقايل”اليت تعين  (interim)لالستخدام الشائع للكلمة اإلنكليزية 
 .على الصعيد الوطين “مؤقتة”أن حيدد أقصى مدة ختزين ميكن اعتبارها 

شغيل مرفق ختزين مؤقت، وميكنها أن تضع احلدود الكّمية ت إذنوميكن أن متنح السلطة الوطنية املعنية  -11
 إىل جانب الشروط ذات الصلة ملرفق التخزين. ا سيتم ختزينهيتال مركبات الزئبقأو ملقدار الزئبق 

 الوالايتقبل االستخدام. ويف بعض  وال حتدد االتفاقية مقدار الزئبق أو مركبات الزئبق اليت ميكن ختزينها -12
، قد تنطبق نفس الضوابط الوطنية بصرف النظر عن كمية الزئبق، بيمنا قد تنطبق قواعد ومعايري خمتلفة القضائية
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أنه قد يلزم تطبيق املبادئ التوجيهية ه عرتف بومن امل. أخرى حسب الكمية اليت يتم ختزينها قضائيةيف والايت 
، واملتعلقة مبصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة تفاقيةاالمن  3ادة حتدد املو مبرونة وفقا  للشروط املطلوبة ملواقع معينة. 

دة من خمزوانت الزئبق أو  الزئبق اليت تزيد  مركباتفيه، أن على كل طرف أن يسعى إىل حتديد كل كمية على حِّ
ن مرتية سنواي  أطنا 10طنا  مرتاي  ابإلضافة إىل مصادر اإلمداد ابلزئبق اليت تتوّلد عنها خمزوانت تزيد عن  50على 

واملوجودة على أراضيه. وتتاح التوجيهات بشأن حتديد هذه املخزوانت ومصادر اإلمداد يف وثيقة توجيهية منفصلة 
ويُتوقع ختزين الزئبق ومركبات الزئبق بكميات تتناسب . (UNEP, 2017b) اعتمدها مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول

وبكميات يعتربها الطرف ضرورية لتلبية متطلبات األنشطة احمللية املضطلع هبا وفقا   املقصودمع استخدامها 
لالتفاقية، سواء كانت هذه األنشطة تتكون من استخدام ملنتجات مسموح إضافة الزئبق إليها، أو يف عملية 

 .تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق بق أو يفتستخدم الزئ
املخزنة ومركبات الزئبق ويف حالة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، ينبغي أن تتناسب كميات الزئبق  -13

، املنصوص مع أنشطة التخفيض والقيم املستهدفة احملددة يف خطة العمل الوطنيةو  ،مع قوائم اجلرد خلطوط األساس
التزامات التخزين  استيفاءأيضا  كيفية ، عند اللزوم. وقد تتناول خطة العمل الوطنية من االتفاقية 7املادة  عليها يف

احلريف والضيق النطاق )مع مراعاة هذه املبادئ الذهب لألنشطة واملواقع ذات الصلة بتعدين  10مبوجب املادة 
ة الزئبق يف جمال تعدين الذهب احلريف والضيق توصي املبادئ التوجيهية التقنية لليونيدو بشأن إدار و التوجيهية(. 

 ستخدم،يُ  عندما ال ،)الذي يشار إليه أحياان  ابلزئبق املعدين( النقين يتم ختزين الزئبق أب، (UNIDO, 2008)النطاق 
ملنع حمكمة الغلق و  غري قابلة للكسر حاوايتالوصول إليه، ويف لألطفال يف مجيع األوقات يف مكان آمن ال ميكن 

خطط عملها الوطنية اخلاصة  تعمل على وضعاليت  البلدانعلى و الزئبق يف مسكن منزيل.  عدم ختزينتبخر الزئبق، و 
حيثما و . (UNEP, 2017a)بشأن هذا املوضوع  هيةوثيقة التوجيالبتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق الرجوع إىل 
، قد ال ترتبط الكمية املتاحة مباشرة ابلكميات ليات التعدين(عمينتج الزئبق كمنتج اثنوي )على سبيل املثال، من 

املعدة لالستخدام ولكن ميكن مع ذلك االحتفاظ هبا يف التخزين املؤقت إىل أن يتم حتديد ما إذا كان سيتم 
 .هاتخلص منالاستخدامها أم 

قد ال تنطبق بعض أحكام هذه املبادئ التوجيهية على التخزين املؤقت لكميات صغرية نسبيا  من الزئبق و  -14
ملرافق التخزين املخصصة  متاما  ، على سبيل املثال، مناسبان والقسمان رابعا  )ألف( ورابعا  )ابء(أو مركبات الزئبق. 

التخزين الصغرية داخل املنشآت الصناعية الكبرية.  طقمناقد ال يكوانن قابلني للتطبيق بشكل كامل على  هماولكن
 هذه التخزين الصغرية مناطقعلى  هذه املبادئ التوجيهيةطبق األجزاء ذات الصلة من أن يجيوز ألي طرف و 

 ا .مناسبحسبما يكون حسب تقديره و 
 اإلدارة الشاملة - اثلثا  

تفق عليها القطاعات املعنية، تدارة املواد الكيميائية إلألطراف يف وضع وتنفيذ خطط أن تنظر اميكن  -15
اإلدارة السليمة بيئيا  للمواد اخلطرة املخزنة يف أراضيها.  من أجل تناول مسألة البيئة والعمل والصحةقطاعات مثل 

ناعة أو معايري متفق عليها أو تتضمن هذه اخلطط تشريعات أو لوائح أو سياسات أو اتفاقات مع الص وميكن أن
ينبغي إدراج الزئبق ومركبات الزئبق اليت جيري ختزينها و اإلدارة. آليات غريها من أو أي جمموعة من هذه اآلليات 

لتخزين بشأن ااحتياجاته الطرف فهم كي يلو من االتفاقية يف أي خطة إدارة من هذا القبيل.  10مبوجب املادة 
التنفيذ، حتديد الزئبق ومركبات الزئبق  ةنشطه ألقد جيد من املفيد، أثناء تطوير فإنه لزئبق، املؤقت للزئبق ومركبات ا

 تيسريكميات الزئبق ومركبات الزئبق املخزنة يف كل موقع، من أجل لفهم عام  اكتساباملوجودة يف أراضيه و 
السالمة والتفتيش التنظيمي يف وضع تدابري  ا  وميكن أن تسهم هذه املعلومات أيضالتخزين اآلمن واملناسب. 

 .الستجابة حلاالت الطوارئ، فضال  عن إعداد خطط ااملناسبة
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لزئبق معلومات ل، ميكن أن يوفر جرد وطين على وجه التحديدوفيما يتعلق ابلزئبق أو مركبات الزئبق  -1٦
أن تسعى  تقتضيمن االتفاقية  3أعاله، فإن املادة  أشري إليهمفيدة جلميع جوانب تنفيذ اتفاقية ميناماات. وكما 

، وكذلك مصادر مرتاي   طنا   50حتديد املخزوانت الفردية من الزئبق أو مركبات الزئبق اليت تزيد عن  إىل األطراف
تقع داخل أراضيها. وقد جتد اليت يف السنة  ةمرتي أطنان 10تزيد عن تؤدي إىل خمزوانت إمدادات الزئبق اليت 

من الزئبق أو مركبات الزئبق كجزء من  اإلمدادات األصغر حجما  راف من املفيد أيضا  حتديد املخزوانت أو األط
مثل هذه يف قائمة اجلرد الوطنية اخلاصة هبا، إذا كان لديها  إدراجهاو أو مركبات الزئبق إدارهتا الشاملة للزئبق 

قدر  اإلمدادات األصغر حجما  املخزوانت أو ثيقة على الواردة يف هذه الو  التوجيهات. كما يوصى بتطبيق القائمة
 الطرف أن يساعده على حتديد أي استخدام للزئبق داخل أراضي من شأناإلمكان عندما تكون فعالة وعملية. و 

اليت حتتاج إىل التخزين. وجتدر اإلشارة إىل أنه يف حني أن االستخدام املقصود  ومركبات الزئبق تقدير كميات الزئبق
للكميات من االستخدام املقصود  للتأكدينبغي إجراء حماوالت فإنه ، دائما  ئبق املخزن قد ال يكون معروفا  للز 

. االتفاقيةإىل استخدام غري مسموح به مبوجب  الضمان عدم توجيهه اوتسجيله ومركبات الزئبق لزئبقاملخزنة من ا
برانمج املتسرب وتقدير كميته اليت وضعها  د الزئبقوابإلضافة إىل املنهجيات الوطنية، تزود جمموعة أدوات حتدي

. ويف حني أن جمموعة األدوات مصممة إضافية وارد ومعلوماتمباألطراف  (UNEP, 2017c) األمم املتحدة للبيئة
مصدر للمعلومات عن استخدامات الزئبق ومركبات مبثابة أيضا  تعمل أساسا  لتقييم انبعااثت الزئبق وإطالقاته، فإهنا 

 الوطين. الصعيدالزئبق اليت قد تكون مفيدة على 

اف يف اجتماعه األول ميكن استخدام التوجيهات بشأن حتديد املخزوانت اليت اعتمدها مؤمتر األطر و  -17
(UNEP, 2017b)  التفتيش ، ميكن أن يساعد يف عمليات الوطين الصعيدالزئبق على  عنمعلومات للإلنشاء سجل

تفق مع اللوائح والتشريعات الوطنية. ت الستجابة حلاالت الطوارئلإعداد خطط  يف، وكذلك على السالمة والتنظيم
أن لضمان  ومركبات الزئبق لمواقع املعتمدة للتخزين املؤقت للزئبقلكحد أدىن، قد تكون هناك حاجة إىل سجل و 

 سليم بيئيا . على حنوالتخزين  يتم
 بيئيا   السليماملؤقت لتخزين ا -رابعا  
 واقعامل -ألف 

 ممكنا  عمليا .ينبغي أن تكون مواقع التخزين داخل احلدود الوطنية، حيثما كان ذلك  -18
وابلتايل، مواقع مرافق التخزين. اختيار عند البيئية والتقنية واالجتماعية ينبغي النظر يف عدد من العوامل و  -19

تقييمات اجتماعية وقانونية واقتصادية لتحديد  فضال  عن، أو اخلطر املرتتب على البيئةينبغي إجراء تقييم لألثر 
 .مع مراعاة التشريعات الوطنية ذات الصلة أفضل موقع متاح

، حيثما ينبغيومع مراعاة أمهية فهم أي آاثر حمتملة على النواحي البيئية و/أو الصحية و/أو االجتماعية  -20
، مبا يف ذلك على سبيل املثال خمتلفةيري قع مرفق التخزين على أساس معاااختيار مو  كان ذلك ممكنا  عمليا ،

لوجية والبيولوجية واإليكولوجية واألرصادية والسياسية. جيو احلصر املعايري اجليولوجية واهليدرولوجية واهليدرو  ال
 :اليت يكون موقعها كالتايل فق التخزينار تؤخذ يف االعتبار تدابري سالمة خاصة ابلنسبة ملوينبغي أن 

 ؛تجمداألراضي دائمة اليف منطقة من  )أ(

 ؛طة زلزاليا  املناطق غري املستقرة جيولوجيا  مثل املناطق النش يف )ب(
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توي على نبااتت أو اليت حتمثل الغاابت واألراضي العشبية واملناطق  املناطق احلساسة بيئيا  قرب  )ج(
 ؛يف مجلة أنواع أخرى أو املعرضة لالنقراضواع املهددة ابالنقراض ، مبا يف ذلك األنحيواانت حساسة

 ؛املائية أو املسارات الفيضانيةالسهول يف املناطق املعرضة لالنغمار ابلفيضاانت مثل  )د(

 .ةمسلحاليت تشهد نزاعات املناطق  ابلقرب من )ه (

لضمان قدرة مرافق  وتدابري إلدارة املخاطر هندسية إضافية تدابريحيثما توضع قد ال ينطبق ما سبق، و  -21
 .القانونيةواملتطلبات  التصميم التقنيةمتطلبات استيفاء قع و االتخزين على حتمل قيود املو 

مبا يف ذلك ما يتعلق مبسائل حملية، شروط أي ينبغي مراعاة ، تخزينلقع جديد لمو وعند اختيار مكان  -22
األخرى أو القيود  السكنية( املباين)مبا يف ذلك حتديد موقع مرافق التخزين بعيدا  عن  املناطقمن قبيل تقسيم 

 . األراضي املفروضة على استخدام

إلعالم اجملتمع فيما يتعلق بشواغل األضرار على صحة البشر والبيئة،  تعقد مشاورات عامةوعند الضرورة  -23
 املتعلقةاحملتملة على صحة البشر وعلى البيئة ملتبعة لتخفيف املخاطر احمللي مبعايري حتديد املواقع واإلجراءات ا

يف حالة وقوع حادثة. ويف بعض  الستجابة حلاالت الطوارئ، مبا يف ذلك خطط الزئبقالسليم بيئيا  لتخزين لاب
 ، قد ختضع عمليات املشاورات العامة لقوانني أو لوائح حمددة.القضائية الوالايت

 معينةمعايري ومركبات الزئبق، قد تؤدي االعتبارات الوطنية إىل استخدام  ختزين الزئبق وعند تقييم مواقع -24
احتمال استخدام موقع معنية إىل إلغاء وجود عناصر  على سبيل املثال، قد يؤديو “. معايري لالستبعاد” بوصفها

املوقع من اخليارات. ليست قاطعة الستبعاد  أخرى عوامل إجيابية أو سلبية ولكنهاوطنية معني. وقد تعترب معايري 
وقد تتعلق وميكن مراعاة الظروف الوطنية، مبا يف ذلك حتديد املخاطر املقبولة، عند تقييم أمهية خمتلف املعايري. 

ن إيالء االعتبار الواجب ملكا. ويلزم لذلك وتصميمه املالئم بتأثري املوقع على استقرار التخزين أيضا  عايري املأمهية 
املوقع، إىل جانب العوامل األخرى اليت تؤثر على اختيار املوقع، مثل مقدار الزئبق أو مركبات الزئبق املقرر ختزينها 

 .لزئبق أو مركبات الزئبقأو الضوابط القائمة لإلدارة السليمة ل
 ، مبا يف ذلك توفري احلواجزاملؤقت التخزين مرافقتشييد  -ابء 

مرافق التخزين املؤقت للزئبق أو مركبات الزئبق محاية كاملة  توفرينبغي وجود إطار تنظيمي لضمان أن  -25
تصميم مرافق التخزين بشأن مفصلة  اشرتاطاتتضمن ت قواعد تنظيميةينبغي أن يكون هناك و . البشرللبيئة وصحة 

من أجل كفالة التخزين الحتواء حمددة لمرافق التخزين خصائص  تستويف. وينبغي أن هاوإغالق هاوتشغيل املؤقت
واملياه اجلوفية . وينبغي النظر بعناية يف محاية الرتبة (QSC, 2003)اآلمن والسليم بيئيا  للزئبق ومركبات الزئبق املؤقت 

ق. وميكن حتقيق هذه مرافق لتخزين كميات كبرية من الزئبق أو مركبات الزئب تشييدال سيما يف و ، واملياه السطحية
سرتشد تطوير يأن  وينبغيذ. النفاليت ال تسمح اباحلماية من خالل مزيج من احلواجز اجليولوجية واحلواجز األخرى 

وكذلك ابملبادئ ، بعينه املشروعاليت ختص العوامل غريها من و  ةاجليولوجيمواصفاته موقع التخزين بطبيعة املوقع و 
 قليلةاهلندسة اجليوتقنية. وقد تكون هذه العوامل أقل أمهية ابلنسبة للمواقع املصممة لتخزين كميات  املناسبة لعلم

 من الزئبق أو مركبات الزئبق.

عند بناء مرفق جديد أو حتديث مرفق قائم، ينبغي مراعاة الشروط املتعلقة ابحلجم واملخطط الداخلي و  -2٦
ح والسباكة واجملاري وتدفق اهلواء والتهوية، والنطاق املقبول لدرجات والتصميم ومتانة األرضية، وكذلك طالء السطو 

. وسيعتمد حجم مرفق التخزين على املساحة الالزمة للتخزين احلايل واملستقبلي النقياحلرارة عند ختزين الزئبق 
 وعلى أسلوب التخزين.
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أن تشمل مناطق منفصلة قائمة وينبغي أن تصمم املرافق على حنو ييسر املناولة اآلمنة للحاوايت وميكن  -27
بذاهتا لعمليات التحميل املرتبطة بشحن احلاوايت أو استقباهلا وكذلك لعمليات إعادة التغليف وهي أكثر العمليات 

أن تكون املمرات يف مرافق التخزين واسعة ابلقدر  وينبغي .ومركبات الزئبق عرضة للحوادث وخلطر انسكاب الزئبق
على النحو الذي قد يلزم ووفقا  للشروط احمللية  رقة التفتيش ومعدات حاالت الطوارئالكايف للسماح مبرور أف

مناطق املناولة داخل املرفق اليت قد  ينبغي أن تتسموينبغي النظر يف سالمة أنشطة التحميل. و . حسب االقتضاء
ادي انبعااثت الزئبق إىل من أجل تف ةضغط عكسي اتجيري فيها نقل الزئبق أو مركبات الزئبق بني احلاوايت ببيئ

تنظر األطراف فيما إذا  خارج املبىن. ويف احلاالت اليت يتم فيها دفع اهلواء الداخلي إىل خارج املبىن، ينبغي أن
الفحم املنشط أو غري املناولة تستلزم دفع اهلواء عن طريق نظم  مناطقكانت مستوايت الزئبق أو مركبات الزئبق يف 

 تقوم ابحتجاز الزئبق.ذلك من النظم اليت 
. وينبغي إعداد خطط االستجابة (EU, 2011)هز موقع التخزين بنظام للحماية من احلرائق جيُ وينبغي أن  -28

للتأكد من تزويدها مبا  ، حيثما كانت متاحة،حلاالت الطوارئ ابلتنسيق مع اإلدارات احمللية املعنية إبطفاء احلرائق
ت وكفالة إعدادها ابلوسائل األخرى لكي تتعامل أبمان مع أي حرائق يف يكفي من املعلومات والتدريب واملعدا

وينبغي أن تستخدم املواد غري تشييد املرافق مبواد غري قابلة لالشتعال وللحد من خماطر احلرائق، ينبغي املرفق. 
لسعي إىل تقليل وملواصلة ا. القابلة لالشتعال يف منصات النقل ورفوف التخزين وغريها من التجهيزات الداخلية

خماطر احلرائق إىل أدىن حد ممكن، يقرتح استخدام الرافعات الشوكية الكهرابئية اليت تعمل ابلبطارايت من أجل 
 .(QSC, 2003) مرفق التخزينداخل أو مركبات الزئبق نقل الزئبق 

تفريغ الزئبق رصد الزئبق وضمان عدم لمن مواقع التخزين وينبغي تركيب نظام لتصريف وجتميع املياه  -29
 .ومركبات الزئبق يف شبكات املياه

احملسوبة ابستخدام األوضاع الفعلية للمرفق. مولة احلتصميم أرضيات مرافق التخزين لكي تطيق  ينبغيو  -30
يف املائة من جمموع محولة  50أكرب بنسبة ومن األساليب البسيطة لذلك هي تصميم األرضيات حبيث تطيق محولة 

أي فتحات تصريف أو توصيالت  أرضيات مرافق التخزين وينبغي أال خترتق .فيها ةاملخزنزئبق أو مركبات الالزئبق 
استخدام األرضيات املنحدرة ومزاريب التصريف املفتوحة ذات األطراف الدائرية املتجهة إىل أسفل  وينبغيسباكة. 

بغي تغطية أرضيات مرافق التخزين لتفادي حبس الزئبق حتت أغطية املزاريب ولتيسري مجع الكميات املنسكبة. وين
ذات لون فاتح للسماح األرضيات تكون . ومن املفضل أيضا  أن مبواد مقاومة للزئبق، مثل طالء راتنج اإليبوكسي

األرضيات وطالئها بشكل متكرر للتأكد من عدم تشقق األرضيات وسالمة  فحصرات الزئبق. وينبغي بكشف قط
مثل  ية؛ وينبغي تفادي املواد املساممتتص خبار الزئبق بسهولة املواد اليت الالطالء. وينبغي بناء اجلدران من 

 إضافيةوتقليل اآلاثر البيئية والصحية إىل أدىن حد عن طريق توفري نظم . ومن املهم منع اإلطالقات األخشاب
ماية تدابري حلونظم رصد اإلطالقات و القادرة على التعامل مع أي حادثة غري متوقعة،  نظم االحتواء الثانوي مثل

ذات  ةوتتاح معلومات إضافي. (Euro Chlor, 2007و US DOE, 2009)القوى العاملة وعامة الناس من التعرض 
وينبغي دئ التوجيهية(. للمجلس العاملي للكلور )انظر قائمة املراجع يف هناية هذه املبا صلة على املوقع الشبكي

املناولة اليت تزيد فيها احتمال وجود مستوايت أعلى من البخار واملخاطر ذات  مناطقاحلفاظ على درجة احلرارة يف 
التخزين  مناطقوينبغي وضع عالمات حتذير واضحة يف  .(UNEP, 2015) منخفضة إىل أدىن حد ممكنالصلة 

(FAO, 1985 وUS DOE, 2009). 
يف مرافق خارجية  هاداخل املباين عندما يكون ذلك ممكنا . وعند ختزينومركبات الزئبق ويتعني ختزين الزئبق  -31

يف الرتبة واملياه اجلوفية ومركبات الزئبق تدابري وقائية ملنع إطالقات الزئبق  لتنفيذأن توجه عناية خاصة  ينبغيمغلقة، 
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ملنع إحلاق الضرر ابحلاوايت اخلارجية عوامل المن  ةاملخزنات الزئبق ومركباملياه السطحية. وينبغي محاية الزئبق و 
 وينبغي فحص سالمة احلاوايت املخزنة ابنتظام.

وابإلضافة إىل ذلك، وحسب  .ترخيصالدخول إليها دون و وينبغي أتمني مرافق التخزين لتفادي السرقة  -32
حجم املرفق، ينبغي وضع إجراءات رصد ملراحل تشغيل مواقع التخزين وتفكيكها حبيث ميكن حتديد اآلاثر البيئية 

 الضارة احملتملة ملواقع التخزين بسرعة واختاذ التدابري التصحيحية املناسبة.
 وايت الثانوية، مبا يف ذلك احلاومركبات الزئبق حاوايت ختزين الزئبق - جيم

مركبات إحدى زئبق أويل أو سيعتمد نوع حاوية التخزين على ما إذا كانت املادة املراد ختزينها  الفصل: -33
 سائال  يف درجة حرارة الغرفة، بينما تكون معظم مركبات الزئبق صلبة. ويتطلب ختزين النقيزئبق. ويكون الزئبق ال

تفادي خماطر تلوث املواد أخرى. وال ينبغي وضع  وينبغينوعني خمتلفني من احلاوايت.  ةوالسائل ةالصلب املواد
جبوار احلاوايت اليت حتوي مواد أخرى. وينبغي إنشاء مناطق أو مركبات الزئبق احلاوايت والرزم اليت حتوي الزئبق 

احلاوايت والرزم وختزينها  ختزين منفصلة، حىت لو كان ذلك ضمن نفس مرفق التخزين. وينبغي وضع عالمات على
 يف مكان جاف مثل املستودع أو أي حيز آخر ال يرتدد إليه الناس عادة .

العمل أو  مناطقأن تشرتك يف نظم التهوية مع أو مركبات الزئبق الزئبق ال ينبغي ملناطق ختزين  التهوية: -34
منافذ هتوية مباشرة إىل اخلارج. ومن الناحية العامة. وينبغي أن تكون هلا نظم هتوية مستقلة أو أن تكون هلا  املناطق

أجهزة ملراقبة التلوث من أجل احتجاز أي تسرب مناطق املناولة مراشيح أو املثالية، ينبغي أن تشمل نظم هتوية 
لنفاايت الزئبق  (UNDP, 2010)لبخار أو غبار الزئبق. وتقدم التوجيهات اليت وضعها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 

 من املرافق التجارية. ةعديدميكن أن تستخدمها أنواع مجة عن مرافق الرعاية الصحية إرشادات مفصلة النا
الوارد يف شكل سائب بعناية ووضعه يف احلاوايت املالئمة، مثل  النقيجيب تغليف الزئبق  احلاوايت: -35

. (United Nations, 2017) النموذجي النظام: توصيات األمم املتحدة املتعلقة بنقل البضائع اخلطرةتلك اليت حتددها 
ختزين مركبات الزئبق الصلبة يف حاوايت حمكمة اإلغالق مثل الرباميل أو العلب ذات األغطية اليت تغلق  وينبغي

 بشكل جيد، أو يف حاوايت منشأة خصيصا  هلذا الغرض، وال ينطلق منها خبار الزئبق.
 ية:وينبغي أن تليب احلاوايت املعايري التال -3٦

ال ينبغي أن تكون متضررة من أي مواد كانت خمزنة فيها سابقا ، وال أن تكون قد احتوت سابقا   )أ(
 ؛أو مركبات الزئبق على مواد تتفاعل بشكل سيئ مع الزئبق

 وينبغي أن تتمتع بسالمة هيكلها؛ )ب(
 وال ينبغي أن تظهر قدرا  كبريا  من التآكل؛ )ج(
 مزّودة بطالء )دهان( واٍق حيميها من التآكل؛وينبغي أن تكون  )د(
 وينبغي أن تكون مانعة لتسرب الغازات والسوائل. )ه(

وفقا  ملعايري اجلمعية األمريكية  ASTM A36وتشمل املواد املناسبة حلاوايت الزئبق، الكربون )ال يقل عن  -37
حسب املعهد األمريكي للحديد  316Lأو  AISI 304لالختبار واملواد( أو الفوالذ غري القابل للصدأ )مبعيار 

، اليت ال تتفاعل مع الزئبق يف درجات احلرارة احمليطة. وال يلزم طالء واق للسطوح الداخلية (EU, 2010) والصلب(
للحاوايت ما دام الزئبق الذي خيزن فيها يستويف معايري النقاء الالزمة لتخزينه كزئبق أويل وطاملا مل يكن هناك ماء 
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. ولكن ينبغي وضع الطالء الواقي )مثال  دهان اإلبوكسي أو الطالء ابلكهرابء( على مجيع السطوح يف احلاوية
ترتك سطوح الفوالذ مكشوفة. وجيب وضع الطالء على حنو يقّلل إىل أدىن  اخلارجية للصلب الكربوين حبيث ال

مثل البويل إيثيلني البالستيكية، بعض املواد وتكون حد ممكن من ظهور الفقاعات والتقشر والتشّقق يف الدهان. 
ويوصى ابستخدام الزجاجات واحلاوايت غري امللحومة إللغاء  جتنبها. ينبغي، قابلة لنفاذ أخبرة الزئبق و عايل الكثافة

 .(QSC, 2003)خطر حدوث ثغرات على طول خط االلتحام 

 ا  كيلوغرام  34.5 زجاجات بسعة دوليا : ةنوعان رئيسيان من حاوايت ختزين ونقل الزئبق املعتمد وهناك -38
تصميم احلاوية اختبار السقوط واختبارات نوع  وينبغي أن جيتاز. (QSC, 2003)واحد مرتي طن ت بسعة وحاواي

توصيات األمم املتحدة بشأن نقل من  4-5-1-٦و 3-5-1-٦يف الفصلني  على النحو الوارد وصفهالتسرب 
ولنقل الكميات الصغرية من الزئبق كثريا  ما تستخدم . (EU, 2011) البضائع اخلطرة: دليل االختبارات واملعايري

؛ (QSC, 2003)، مثال ( أو أنواع أخرى منها )مثل البويل إيثيلني والزجاج( كغ  8 - 1أحجام أخرى للحاوايت )
 مستوى احلماية اليت توفرها هذه احلاوايت.احلسبان  يفينبغي أن يؤخذ  غري أنه

احلراري للزئبق.  مددللسماح ابلت ‘‘الفراغ العلوي’’عند ختزين الزئبق يف حاوايت، من املهم ترك بعض و  -39
يف املائة من حيث احلجم، وابلتايل فإن  80في توجيهات االحتاد األورويب، تبلغ نسبة امللء القصوى للحاوية ف

 قدرهاقصوى  ملءأخرى نسبة  قضائية والايت. وحتدد (EU, 2011)قل على األيف املائة  20 الفراغ العلوي قدره
 يف املائة. 15 وترك فراغ علوي قدره، يف املائة 85
بقدر اإلمكان لتفادي التفاعالت الكيميائية وتدهور حالة  ا  كون نقيي، ينبغي أن ن الزئبقوعند ختزي -40

إىل  95يف املائة حسب الوزن. وملستوايت النقاء األقل ) 9,99احلاوايت. ويُوصى مبحتوى زئبق أعلى من نسبة 
يف املائة حسب الوزن(، قد يكون من الضروري رصد حالة احلاوايت للكشف عن أي تدهور حيدث مع  99,9

 مرور الزمن.

وجود زئبق  بدون، األرض منصات مرفوعة عنعلى  وضع مستقيميف  النقيينبغي ختزين حاوايت الزئبق و  -41
تزود الرزم بتغليف خارجي واق مثل الصندوق وكإجراء بديل، ميكن أن اخلارجي.  هابق على سطحأو مركبات زئ

أو العلبة. وينبغي جتنب استخدام األخشاب أو املواد املسامية األخرى ملنصات التحميل، ألن هذه املواد يصعب 
احتواء أو يف منطقة  صواينت يف يف حاواي املعبأ النقيالزئبق وينبغي وضع . تنظيفها من التلوث بعد االستخدام

 األويلحواف منحنية للحد من الرتاكم احملتمل للزئبق  ةثاليمن الناحية املمرفق التخزين يكون هلا  منمانعة للتسرب 
هامشا  حجم املساحة احلاجزة للسائل  أن يشمل وينبغيزوااي، وحيث ميكن احتواء االنسكاابت. من اليف أي 

احلجم األقصى للسائل، على أن يؤخذ يف االعتبار الفراغ الذي ستشغله األصناف املخزنة يف املساحة كافيا  يتجاوز 
ويف حالة ختزين حاويتني أو أكثر يف املساحة احلاجزة، يؤخذ حجم أكرب احلاوايت ابعتباره احلجم األقصى  .احلاجزة

 للسائل. 

ومصدر  ،أو مركبات الزئبق أمساء موردي الزئبقعن ذلك معلومات  عالمات مبا يفينبغي وضع  الوسم: -42
، والوزن اإلمجايل ، ورقم احلاويةأو مركبات الزئبق )إذا كان معروفا (، ومستوى ونقاء الزئبقأو مركبات الزئبق الزئبق 

استخدام العالمات . وينبغي احلرص على على كل حاوية أو مركبات الزئبق لزئبقاباحلاوية ملء والصايف، واتريخ 
. وابإلضافة إىل (United Nations, 2015) وومسها اليت تتماشى مع النظام املنسق عامليا  لتصنيف املواد الكيميائية

تفي ابملعايري التقنية الوطنية  أن احلاوية مجلة معلومات منهاأو مركبات الزئبق ملناويل الزئبق ينبغي أن تتاح ، ذلك
 عند تعرضها للحرارة.احلالة  وتغريضيق واستقرار الضغط ومقاومة الصدمات ليتعلق اب والدولية املالئمة فيما
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 حركة الزئبق ومركبات الزئبق -دال
ينبغي وضع قائمة جرد للزئبق ومركبات الزئبق احملتفظ هبا يف موقع التخزين، وحتديث هذه القائمة عند  -43

 11 وفقا  للمادة اأو التخلص منهأو نقلها منه  اإىل مرفق التخزين أو عند استخدامهومركبات الزئبق إضافة الزئبق 
ابملقارنة مع احلاوايت املخزنة يف املرفق لضمان دقتها  . وينبغي التحقق من صحيفة اجلرد دوراي  ميناماات اتفاقيةمن 

من االتفاقية املتعلقة  3مركبات الزئبق، مع مراعاة متطلبات املادة و املستمرة. وينبغي تسجيل شحنات الزئبق 
ابسترياد وتصدير الزئبق من البلد. ومن املفيد حفظ سجالت التتبع من أجل تدقيق عمليات املرافق، وتقدمي 

طنا  مرتاي . ومن املمكن  50اليت تزيد عن مركبات الزئبق أو فيما يتعلق مبخزوانت الزئبق  3رير مبوجب املادة التقا
للحصول  ةأو املستخدم ةاملخزنمركبات الزئبق و لزئبق عن املعلومات ذات الصلة ابالنظر يف فرتات اإلبالغ الدورية 

كن االطالع على التوجيهات املتعلقة بتحديد هذه املخزوانت . ومي3على البياانت الالزمة لإلبالغ مبوجب املادة 
 .(UNEP, 2017b)ميناماات على املوقع الشبكي التفاقية 

منتظمة ملناطق التخزين، مع الرتكيز بصفة خاصة على حاالت وتدقيق وينبغي إجراء عمليات تفتيش  -44
الضرر، واالنسكاب، والتدهور فيها. وينبغي تنفيذ عمليات التنظيف وإزالة التلوث بسرعة، على أن يتم ذلك مع 

 .(FAO, 1985)تنبيه السلطات املعنية يف مجيع احلاالت 

لومات املطلوبة، مبا يف ذلك الشهادة املصاحبة ستندات اليت حتتوي على املعجبميع املينبغي االحتفاظ و  -45
 ابعد ختزينه أو مركبات الزئبق الزئبق من خمزوانتبعمليات السحب أو اإلرسال للحاوية والسجالت املتعلقة 

عدد من  ويرىاملقصود، لفرتة حمددة على الصعيد الوطين بعد إهناء التخزين.  اهواستخدام اووجهته ،املؤقت
 مناسبة.تعترب فرتة نوات على األقل ثالث سأن األطراف 

 تعليم املوظفني وتدريبهم -هاء 
تدريب مناسب على ن يف مناولة أو ختزين الزئبق أو مركبات الزئبق و ن العاملو ملوظفا حيصلينبغي أن  -4٦

يف منطقة التخزين والذين قد يتعرضون لتسرب أو مركبات الزئبق كاف. أما املوظفون الذين ال يقومون مبناولة الزئبق 
والتعرف على خطط املرفق لالستجابة يف حاالت  ومركبات الزئبق عرضي فينبغي هلم أيضا  فهم خماطر الزئبق

 مناطق التخزين إال لألشخاص الذين تلقوا التدريب الكايف . وينبغي حظر الوصول إىل(QSC, 2003)الطوارئ 
 .اوكيفية التعامل معه ومركبات الزئبقالذي يشمل إدراك املخاطر اخلاصة للزئبق 

وينبغي تقدمي التدريب للموظفني على اإلدارة السليمة بيئيا  والصحة والسالمة يف مكان العمل من أجل  -47
 زئبق داخل املرفق، ومن خماطر التعرض له وحوادث اإلصابة الناجتة عنه.كفالة محاية املوظفني من تسرابت ال

 ا يلي:مب أساسيةمعرفة  نياملوظف لدىينبغي أن يكون و  -48
 اخلصائص الكيميائية واآلاثر الضارة للزئبق؛ )أ(

 كيفية التعرف على الزئبق وفصله عن املواد اخلطرة األخرى؛ )ب(
 ؛ومركبات الزئبقمعايري السالمة املهنية ذات الصلة ابلزئبق  )ج(
، مثل املالبس اليت تغطي اليت يوفرها صاحب العمل كيفية استخدام معدات احلماية الشخصية )د(

، مبا يف ذلك كيفية مناولة هذه اجلسد، واألقنعة الواقية للعني والوجه، والقفازات وأجهزة محاية اجلهاز التنفسي
 ؛والتخلص منهااملعدات 
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 املتوافقةمعايري الوسم والتخزين اليت تعترب مناسبة للمرفق أو املرافق، واملتطلبات املتعلقة ابحلاوايت  )ه(
 ووضع التواريخ، وشروط احلاوايت املغلقة؛

 ؛تخدام املعدات املتاحة يف املرفقابس ومركبات الزئبقكيفية املناولة اآلمنة للزئبق  )و(
 الضوابط اهلندسية لتقليل التعرض إىل أدىن حد ممكن؛ ماستخداكيفية  )ز(

 عرضا ؛أو مركبات الزئبق يف حالة انسكاب الزئبق  التصرفكيفية  )ح(
كيفية استخدام أجهزة رصد خبار الزئبق لتحديد املصادر احملتملة الرتفاع مستوايت الزئبق يف  )ط(

إليها لضمان السالمة )على سبيل املثال، عندما تدعو احلاجة إىل املرفق وتزويد العمال ابملعلومات اليت حيتاجون 
 استخدام أجهزة محاية اجلهاز التنفسي(.

بشأن الزئبق مثل جمموعة األدوات أدوات التوعية  اتجمموعوتشتمل املواد املفيدة لتدريب املوظفني على  -49
للبيئة املتاحة على املوقع  مم املتحدةبرانمج األ( ومنش             ورات 2008للبيئة ) اليت وض             عها برانمج األمم املتحدة

 http://mercuryconvention.org/Resources/Information) الش                       ب         ك         ي الت         ف         اق         ي         ة م         ي         ن         ام         اات

/Publications/tabid/3429/language/en-US/Default.aspx) وجيب ترمجة كافة مواد التدريب إىل اللغات احمللية .
 وتيسريها الطالع املوظفني.

 اجلداول الزمنية لإلصالح واالختبار والصيانة - واو
ينبغي إجراء عمليات تفتيش منتظمة للتأكد من أن املرفق يف حالة جيدة، مبا يف ذلك مجيع املعدات.  -50

وينبغي أن يشمل هذا التفتيش فحص احلاوايت ومنطقة جتمع االنسكاابت واألرضيات واجلدران للتأكد من عدم 
ميكن حتديد املوقع. و فحص أمان مجيع املعدات والسطوح املطلية سليمة. وينبغي وجود أي تسرابت للزئبق وأن 

مدير املرفق. وينبغي وضع خطة واضحة بواسطة أو اجلدول الزمين للتفتيش عن طريق لوائح وطنية أو تعليمات 
يانة واالحتفاظ إجراء تقييمات روتينية لعمليات الصللرصد واإلصالح املنتظمني قبل بدء تشغيل املرفق. وينبغي 

 سجالت تفصيلية توضح عمليات التفتيش والصيانة.ب

يكون  وقدومحاية العمال يف املوقع.  تينبغي النظر يف رصد اهلواء الداخلي للتحقق من وجود تسرابو  -51
للمرافق شف عن التسرابت ميكن استخدام نظام للكو مبوجب التشريعات الوطنية أو احمللية.  هذا الرصد مطلواب  

متاحة جتاراي   بصورة متواصلةعدد من نظم قياس الزئبق  وهناك. توي على كميات كبرية من الزئبق املخزناليت حت
، ميكن إجراء مراقبة مناسبة من خالل أخذ عينات من املوقع يف البيئة. من ذلك بدال  و لبعض أنواع رصد الزئبق. 

عند اكتشاف تسرابت، على املشغل أن يتخذ على الفور مجيع اإلجراءات الالزمة لتجنب أي إطالقات من و 
 .(EU, 2011)الزئبق 

الرصد لتحديد ما إذا كان الزئبق ومركبات عملية ميكن استخدام املعلومات اليت يتم احلصول عليها من و  -52
اإلطالقات أو االنبعااثت من حتمال املتعلقة اب املمكنة املشاكللتحديد و ، بشكل صحيح تدارالزئبق املخزنة 

ومن شأن ال تعديالت على هنج اإلدارة. إدخ املناسبالزئبق أو التعرض له وللمساعدة يف تقييم ما إذا كان من 
أن ختضع  وينبغي. لتسويتهايساعد مديري املرافق على حتديد املشاكل واختاذ التدابري املناسبة أن برانمج الرصد 

، للصيانة الروتينية، مبا يف ذلك االختبار للتأكد من أهنا تتم معايرهتا الرصدمجيع املعدات، مبا يف ذلك معدات 
 بشكل صحيح.تعمل وأهنا 
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 التدابري الطارئة، مبا يف ذلك معدات احلماية الشخصية - زاي
وضع اإلجراءات اخلاصة بكل موقع لتنفيذ متطلبات السالمة اليت مت حتديدها لتخزين الزئبق  ينبغي -53

املعنية ابألمن واإلدارة البيئية. وينبغي وجود خطة  السلطاتومركبات الزئبق مبا يتوافق مع املعايري الوطنية ومبوافقة 
ت اإلرهاب واحلرائق وغريها من األحداث طوارئ عملية تتناول اإلجالء واإلجراءات الواجب اتباعها يف حاال

وخارجه. وينبغي وجود اخلطة وتنفيذها على  املرفقالكارثية اليت قد تسفر عن تسرابت كبرية للزئبق داخل حميط 
وينبغي أن تكون اجملتمعات . (QSC, 2003)الفور يف حاالت االنسكاب العرضي أو غريها من حاالت الطوارئ 

وينبغي تعيني ق على علم خبطة الطوارئ وأن تعرف كيفية اتباع اإلجراءات الواردة فيها. السكنة القريبة من املرف
اليت قد تكون مطلوبة إجراءات السالمة الالزمة على تغيريات إبدخال ذن عن إعطاء اإلشخص يتوىل املسؤولية 

انية الوصول إىل املنطقة . وينبغي ضمان إمكيف حالة وجود طوارئ عمل موظفي االستجابة حلاالت الطوارئ لتيسري
 املتضررة.

احمللية وينبغي أن متتثل خطط أو إجراءات االستجابة يف حاالت الطوارئ للمتطلبات على الصعد  -54
اإلقليمية والوطنية وأن تشمل إجراءات لعمل املسعفني، مبا يف ذلك موظفو اإلطفاء، وموظفو االستجابة يف حاالت 

. وعلى الرغم من أن هذه اخلطط قد (QSC, 2003)عاف واملستشفيات احمللية الطوارئ، والعاملون يف مركبات اإلس
تتباين وفقا  للظروف املادية واالجتماعية لكل موقع، فإن العناصر الرئيسية خلطة االستجابة حلاالت الطوارئ تشمل 

اختاذها يف حاالت  الطوارئ؛ واإلجراءات اليت ينبغي طحتديد املخاطر احملتملة؛ والتشريعات اليت ختضع هلا خط
الطوارئ، مبا يف ذلك تدابري التخفيف؛ وخطط تدريب املوظفني؛ واجلهات اليت يستهدفها االتصال )خدمات 
إطفاء احلريق، والشرطة، والتجمعات السكانية اجملاورة، واحلكومات احمللية وغريها( والوسائل املتبعة يف حاالت 

. وينبغي إجراء تدريبات الستجابة حلاالت الطوارئعة الختبار معدات االطوارئ؛ والوسائل واجلداول الزمنية املتب
 االستجابة يف حاالت الطوارئ.

وينبغي أن تغطي خطط أو إجراءات االستجابة يف حاالت الطوارئ عددا  من السيناريوهات املختلفة،  -55
 اليت قد تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:

حباوايت التخزين أثناء املناولة، مبا يف ذلك التمييز بني األضرار الطفيفة األضرار اليت تلحق  )أ(
 (؛احلاويةلسدادة على سبيل املثال، التعطل الكامل واألضرار الكارثية )

 اكتشاف تسرب من احلاوية أثناء عمليات التفتيش الروتينية؛ )ب(
 التسرب الذي حيدث أثناء عمليات إعادة التغليف؛ )ج(
الزالزل  أواحلرائق أو الفيضاانت  نتيجةالذي يلحق مبرفق التخزين نفسه )على سبيل املثال، الضرر  )د(

 اليت متس السالمة املادية للمرفق(. أو أعمال التخريباحلوادث أو الظروف املناخية القاسية  أو
 ويف كل سيناريو، ينبغي أن حتدد توجيهات االستجابة األمور التالية:  -5٦

 ؛ ونوع الزئبق أو مركبات الزئبق راءات الالزمة ملعاجلة حالة التسرب أو اإلطالقاملعدات واإلج )أ(
 املسعف األول و/أو املسؤول األول الذي سيتعامل مع الطوارئ الطبية؛ )ب(
موظف املوقع املسؤول عن اإلشراف على تقييم احلالة )أي ما إذا كان اإلطالق اثنواي  أو كبريا (  )ج(

 ل أثناء معاجلة اإلطالق أو احلادث؛واإلشراف على العما
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استخدام معدات  ابحلاجة إىلسيما فيما يتعلق  الو لعمال اآلخرين يف املرفق )اإجراءات إخطار  (د)
 احلماية الشخصية(؛

لعاملني احملليني يف جمال االستجابة حلاالت الطوارئ من أجل احلصول على دعم االتصال ابوقت  (ه)
 إضايف؛

 االتصال ابخلطوط الساخنة البيئية الوطنية إن كانت موجودة؛وقت  (و)
 وقت إخطار عامة الناس، واإلجراءات اليت ينبغي للعامة اختاذها؛ )ز(

 الوقت املناسب إلجالء العمال غري األساسيني من املرفق؛ (ح)
 الوقت الذي يصبح فيه إجالء مجيع العمال من املرفق ضروراي . (ط)

ملعاجلة حاالت انسكاب أو إطالق الزئبق أو مركبات  املطلوبةاملوقع مجيع املعدات وينبغي أن تتاح يف  -57
وقد تشمل وقد يعتمد نوع املعدات املطلوبة على حجم املرفق. الزئبق وأن تكون صاحلة للعمل على أكمل وجه. 

املنسكب لتخفيض  النقيبق هذه املعدات املواد املاصة، واملنتجات الكيميائية الكاشفة اليت ميكن إضافتها إىل الزئ
قدرته على االنتقال، واجلواريف وغريها من األدوات الالزمة اللتقاط املواد املنسكبة، وعدد إضايف من الرباميل 

وميكن استخدام مكانس التنظيف املتخصصة )مبراشيح واحلاوايت األخرى من أجل وضع املواد اليت يتم تنظيفها. 
وإدارة مياه الغسل  سحبعلى املناسبة وينبغي أن تتمتع املرافق أيضا  ابلقدرة (. هبايف نظام العادم اخلاص  للكربون

 امللوثة اليت قد تنجم عن ذلك.
للتأكد من أن مجيع أولئك الذين كانوا  وعندما حتدث حالة طوارئ، فإن اخلطوة األوىل هي فحص املوقع -58

إبالغ السلطات واحلفاظ على  يفاخلطوة الثانية وتتمثل ابلقرب من التسرب آمنون وتلقوا أي عالج طيب مطلوب. 
على الشخص املسؤول أن و لتحقيق. جراء ااملنطقة آمنة إلأن املسؤول املختص يف حالة مؤمنة حىت يقرر املوقع 

من جهة هبوب الرايح، وأن يؤمن املكان، وحيدد  أن يقرتب حبذرو  لشخصية املناسبةيرتدي معدات احلماية ا
اخلطر. ومن مصادر املعلومات القيمة يف هذا الصدد الالفتات، وامللصقات املثبتة على احلاوايت، وواثئق الشحن، 

املوقع. وينبغي بعدئذ الذين يتمتعون مبعرفة  والناسوصحائف بياانت سالمة املادة، وجداول تعريف املركبات، 
تقييم احلاجة إىل إخالء املكان، ومدى توفر املوارد البشرية واملعدات، واإلجراءات الفورية اليت ميكن اختاذها. ومن 
أجل ضمان السالمة العامة، ينبغي االتصال بوكالة خدمات االستجابة يف حاالت الطوارئ، وكتدبري وقائي فوري 

 مرتا  على األقل يف مجيع االجتاهات. 50التسرب ملسافة  ينبغي عزل منطقة االنسكاب أو

استخدام مادة أوال  أن يرتدي العمال معدات احلماية الشخصية. وينبغي ويف حالة نشوب حريق، ينبغي  -59
مدادات مزودا  أبانبيب جافة )إلمخاد احلريق إلنظام بيوصى بتجهيز مرفق التخزين و . احمليط إمخاد مناسبة لنوع احلريق

دليل االستجابة يف وللمزيد من املعلومات يُرجى االطالع على  لطوارئ.يف حاالت ااالستجابة ( ومعدات املياه
إذا اقتصر احلريق على مكان معني، . و الذي ميثل موردا  مفيدا   (US DOT and others, 2016) حاالت الطوارئ

بعد إمخاد و أقصى درجات احلذر.  بتوخي، ريقاحلعن  ا  الزئبق بعيد اتختزين الزئبق ومركب ينبغي نقل حاوايت
 .(QSC, 2003) الزئبق برذاذ ماء حىت يتم تربيدها بدرجة كافيةمركبات ، قد يلزم معاجلة حاوايت ختزين الزئبق و احلريق

تنظيفه حبذر.  ويتعني خطرا  ، ينبغي أن يعترب ، ولو بكميات قليلةالزئبقمركبات أو لزئبق لانسكاب أي و  -٦0
أو وينبغي إبالغ اإلدارة ابالنسكاابت وتوثيق التاريخ والوقت واملفتش املسؤول واملوقع والكمية التقريبية للزئبق 

لتحديد  . ومن األمور ذات األمهية البالغة(QSC, 2003)وتعهد سجالت ملثل هذه احلوادث  ةاملنسكبالزئبق مركبات 
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أو مركبات  نسكاب الزئبقالنوع االستجابة  هي تقييم الزئبقأو مركبات  الزئبقنوع االستجابة املالئمة النسكاب 
وما إذا كانت موارد ومدى قربه من املناطق السكانية واحلساسة بيئيا  حجم االنسكاب ومدى تشتته، و ، الزئبق

ثل أرضية التنظيف واخلربات الضرورية متاحة أم ال. فإذا كان االنسكاب صغريا  وعلى سطح غري مسامي )م
اللينوليوم(، فمن املمكن أن ينظفه املوظفون أو العاملون والتخلص منه بعد ذلك على حنو سليم بيئيا . أما إذا كان 

تدريب  أبشخاص حاصلني علىاالنسكاب كبريا  أو يف شقوق أو فجوات، فقد يكون من الضروري االستعانة 
 حاالت االنسكاب الكبرية اليت تشتمل على كميات زئبق متخصص إذا مل تكن هذه اخلربات متاحة يف املرفق. أما

. املختصةأكرب من تلك اليت قد توجد يف املنتجات املنزلية العادية، فينبغي أن تبلغ هبا السلطات  زئبقأو مركبات 
، ينبغي االتصال ابلسلطات “كبريا  ”ويف حاالت عدم التيقن مما إذا كان االنسكاب ينبغي أن ُيصنف بوصفه 

. ويف ظروف معينة مبينة يف خطة الطوارئ، قد يكون من املستصوب التماس مساعدة موظفني مؤهلني تصةاملخ
 النظر عن حجم االنسكاب. بصرفلتنفيذ املهام املتخصصة للتنظيف أو رصد اهلواء 

لبيئة )على املواقع الشبكية لوزارة ا وميكن االطالع على التوجيهات املتعلقة بتنظيف االنسكاابت املنزلية -٦1
 وميكنوتغري املناخ الكندية والوكالة األمريكية حلماية البيئة( )انظر قائمة املراجع هذا هناية هذه املبادئ التوجيهية( 

األنشطة التجارية ويف املنازل على  خالل النقيتعديلها لالستخدام يف احلاالت األخرى. وينطوي انسكاب الزئبق 
احتمال تعرض العمال وعامة الناس ملخاطر أخبرة الزئبق. وترد إجراءات التنظيف يف حاالت االنسكاب الصغرية 

 .على املوقع الشبكي للوكالة األمريكية حلماية البيئةيف ومركبات الزئبق للزئبق 
 الصحة والسالمةتوجيهات عامة بشأن  -خامسا  

األنشطة املتعلقة بصحة العمال وسالمتهم و  األنشطة املتعلقة ابلصحة والسالمة العامة ع وتنفيذإن وض -٦2
لتخزين السليم من اجانبان رئيسيان  الزئبق ل إىل أدىن حد ممكن من التعرض للزئبق ومركباتيمنع أو تقلالرامية إىل و 

 .الزئبق بيئيا  للزئبق ومركبات
 اجملال العامالصحة والسالمة يف  - ألف

السالمة العامة على قيام مشغلي املرفق ابإلبالغ على النحو املناسب عن إطالقات  التأكد منعتمد ي -٦3
الزئبق يف احلاالت الروتينية والعرضية. ويتطلب إبالغ السلطات احمللية هبذه املعلومات يف الوقت املناسب أن حتدد 

ية والطارئة لإلبالغ عن اإلطالقات، مبا يف ذلك إىل السلطات بوضوح قبل بدء تشغيل املرفق اإلجراءات االعتياد
يعملون ابلقرب من و . وقد يتعرض األشخاص الذين يعيشون الستجابة حلاالت الطوارئاملدنية واجلهات احمللية ل

عن تتعلق أساسا  ابالنبعااثت واإلطالقات النامجة  اليت احلوادثخماطر ة و يصحة يبيئو مرافق التخزين إىل خماطر 
ه. ومن الضروري وضع التدابري الكافية منو املرفق إىل األعمال املضطلع هبا يف املرفق، وكذلك تلك النامجة عن النقل 

على صحة اإلنسان والبيئة والتقليل منها إىل أدىن حد ممكن. وقد تساعد  هذه االنبعااثت واإلطالقاتملنع آاثر 
برامج الرصد على حتديد املشاكل واختاذ التدابري املناسبة لعالجها. وقد تشمل هذه الربامج رصد أي انبعااثت أو 

ليني. وقد يود لسكان احمللتعرض  هناك أي املرفق لتحديد ما إذا كانأو مركبات الزئبق خارج إطالقات للزئبق 
مشغلو املرفق استضافة منتدايت لتوعية اجملتمعات احمللية تتناول املسائل املتعلقة بتحديد موقع املرفق وتشغيله 

 وخطط االستجابة حلاالت الطوارئ.
 صحة العمال وسالمتهم - ابء

إجراء تقييم ميكن و ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا محاية صحة وسالمة كافة املوظفني أثناء العمل.  -٦4
لنظافة العامة اممارسات الرصد و تطبيق للتعرض جلميع املوظفني الذين يتعرضون مباشرة للزئبق أو مركبات الزئبق و 
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شخصية )أجهزة أخذ عينات البخار( هلذا رصد أو معدات /و ملونةهناك حاجة إىل شارات و املناسبة.  الصناعية
أساس خط  وضعلعمل للالسابقة اجلسدية جُترى الفحوصات و . وبرانمج الرصدالشامل للتعرض تقييم الالنوع من 

 جلسم ئيةكيمياالطبيعية الكون تعلى ضمان أن  ةساعدواملالزئبق املعلومات اليت لدى الفرد بشأن لتحديد مستوى 
أساس كل حالة قد يكون لدى املوظفني اعتبارات أخرى ينبغي التعامل معها على و إلزالة الزئبق. مناسبة املوظف 

، (أعوامكل عام إىل ثالث   دورية )مثال   جسديةفحوصات  ا  تتضمن برامج املراقبة الطبية أيضأن  وينبغيعلى حدة. 
للعامالت يف حاالت . وينبغي إيالء االعتبار لتقدمي فرص عمل بديلة منتظمة للبولدم وحتاليل فحوص منتظمة للو 

 احلمل والرضاعة الطبيعية.

خطط للصحة والسالمة خاصة ابملرفق يف مجيع املرافق اليت تقوم مبناولة الزئبق أو مركبات  وينبغي أن توضع -٦5
الزئبق لضمان محاية مجيع األشخاص يف هذه املرافق ويف املناطق احمليطة هبا. وينبغي أن يعد هذه اخلطط خرباء 

 .ومركبات الزئبق حية املرتبطة ابلزئبقمؤهلون يف جمال الصحة والسالمة ممن يتمتعون ابخلربة يف إدارة املخاطر الص
وميكن حتقيق محاية العمال الذين يتعاملون مع الزئبق أو مركبات الزئبق، والعامة، ومحاية عامة الناس عن  -٦٦

 طريق الوسائل التالية:
 حظر الوصول إىل املرافق إال للموظفني املأذون هلم؛ )أ(

للمواد اخلطرة، عن طريق التأكد من قيام مجيع املوظفني كفالة عدم جتاوز حدود التعرض املهين  )ب(
 ابستخدام معدات احلماية املناسبة؛

ضمان التهوية املالئمة للمرافق للتقليل إىل أدىن حد ممكن من خطر التعرض للمواد املتطايرة أو  )ج(
 املواد اليت ميكن أن تنتقل عن طريق اهلواء؛

لقوانني الوطنية واإلقليمية املتعلقة ابلصحة والسالمة يف مكان ضمان امتثال كافة املرافق جلميع ا )د(
 العمل.

وقد حددت منظمة الصحة العاملية القيم التوجيهية بشأن تركيزات الزئبق يف مياه الشرب واهلواء احمليط،  -٦7
؛  ,8200WHO)لبخار الزئبق الالعضوي  3ميكروغرام/م 1لرت ابلنسبة للزئبق غري العضوي و/ميكروغرام ٦وهي 

على رصد اهلواء  ، حيثما كان ذلك عمليا ،احلكوماتوتشجع  .(WHO Regional Office for Europe, 2000و
. وقد حددت بعض البلدان ومركبات الزئبق سيما قرب املواقع اليت تنفذ فيها أنشطة تستخدم الزئبق ، والواملياه

عضوي، ما عدا  من الزئبق للزئبق الال 3ملغم/م 025,0املستوايت املسموحة لوجود الزئبق يف بيئة العمل )مثال  
األلكيل الزئبقي، يف الياابن(. وينبغي االضطالع بعمليات  ركباتمن الزئبق مل 3ملغم/م 01,0كربيتيد الزئبق، و

على النحو  لشروط املطبقة فيما يتعلق مبستوايت الزئبق املسموح هبا يف بيئة العملإدارة النفاايت على حنو يليب ا
، وينبغي تصميم وتشغيل املرافق اليت تُنفَّذ فيها تلك العمليات حبيث يتسىن الذي حتدده اللوائح التنظيمية الوطنية

 .توافق مع اللوائح التنظيمية الوطنية، وعلى حنو يالتقليل إىل أدىن حد ممكن تقنيا  من إطالقات الزئبق يف البيئة
 املخاطر التواصل بشأن -سادسا  

على احلكومات ورجال األعمال واملستهلكني واخلرباء واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة  -٦8
فهم كل من  ومن الضروريمن أجل تعزيز احلد من املخاطر البيئية على حنو سلس وفعال.  اآلخرين أن يعملوا معا  

التواصل بشأن مل ت. ويشا  مهماملخاطر  التواصل بشأنيكون وابلتايل، ساآلخر، الطرف املخاطر ووجهات نظر 
فهم أصحاب املصلحة لقة باملتعاملعلومات  ونقل تقاسمعلى ، مثال  خماطر التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق، 
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ونقل الزئبق ومركبات الزئبق من أجل  تفكيكهاللمخاطر ذات الصلة بتحديد مواقع مرافق التخزين وتشغيلها و 
املخاطر، من املهم تعميق فهم أصحاب املصلحة ملفهوم املخاطر،  بشأنلدعم التواصل و تعزيز اإلجراءات العقالنية. 

 اآلاثر أو لتوفري املعلومات يف الوقت املناسب يف كل مرحلة من مراحل تقييمالذي يتم التعبري عنه كاحتمالية، 
 .للتواصل املخاطر وإلقامة نظام تفاعلي

 املرفقإغالق  -سابعا  

حتديث هذه  وينبغيخالل مرحلة تصميم مرفق التخزين املؤقت. املرفق غالق إلعداد خطة يوصى إب -٦9
 وينصح أيضا ،املوقع من مرحلة التصميم إىل مرحلة اإلغالق.  ظروفأي تغيريات يف  شكل منتظم إلدراجاخلطة ب

، وكذلك يف الذي قد يلزم لكفالة اإلغالق على حنو سليم بيئيا   إن أمكن، أبن تنظر خطة اإلغالق يف التمويل
املواد امللوثة و كبات الزئبق الزئبق ومر  ينبغي إزالة كللمرفق، العمر االفرتاضي ليف هناية و  مدى توفر هذا التمويل.

لهواء قياسات لميكن أخذ و . ، إذا صدرت توصية بذلك من دراسة تقييم اآلاثر أو املخاطرابلزئبق أثناء اإلغالق
يف حالة و وبعد إجراء تقييم املخاطر البيئية، إغالق املوقع بطريقة سليمة بيئيا .  ه متواملعدات والرتبة للتأكد من أن

 موقع ملوث.على أنه املوقع  ينبغي التعامل مع، ستوايت اليت تدعو إىل اختاذ إجراءات املخاطرفوق امل وجود تلوث

 نقل الزئبق ومركبات الزئبق عنمعلومات  -اثمنا  

احملددة لنقل الزئبق والتوصيات  الشروطينبغي الرجوع إىل أحدث اإلصدارات من الواثئق التالية لتحديد  -70
 عرب احلدود: وحركتهاومركبات الزئبق 

 )املنظمة البحرية الدولية(؛ للبضائع اخلطرة البحرية ةالدولي املدونة )أ(

 (؛الدويل لطريان املدينا)منظمة  بطريق اجلوللبضائع اخلطرة  اآلمنللنقل  الفنية التوجيهات )ب(

، على النحو الذي حتدَّث به International Air Transport Association) اخلطرة البضائعلوائح  )ج(
 ؛(دوراي  

 على ،United Nations) النموذجي النظامنقل البضائع اخلطرة: املتعلقة بتوصيات األمم املتحدة و  )د(
 .(دوراي   به حتدَّث الذي النحو

 وينبغيينبغي نقل الزئبق ومركبات الزئبق بطريقة آمنة وسليمة بيئيا  من أجل جتنب االنسكاابت العرضية؛ و  -71
إعداد خطط طوارئ لتقليل اآلاثر البيئية نبغي يقبل النقل، و النهائية.  اصل إىل وجهتهتتتبعها أثناء النقل حىت  ا  أيض

أثناء النقل، ينبغي حتديد و ها من حاالت الطوارئ احملتملة. املرتبطة حبوادث املركبات واالنسكاابت واحلرائق وغري 
 عموما  الوطنية ذات الصلة بشأن نقل البضائع اخلطرة، اليت تستند  للوائحالزئبق ومركبات الزئبق وتعبئتها ونقلها وفقا  

ومل . (United Nations, 2017)يف توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة  الوارد النموذجي النظامإىل 
استشارة من األنسب عترب ييف هذه املرحلة، حيث  ةاحلالي املبادئ التوجيهيةيف بشأن النقل تفصيلية تدرج شروط 

 للحصول على هذه املعلومات. املعيناملصدر الرئيسي 

بضائع النقل لاألذون املناسبة لشركات اليت تنقل الزئبق أو مركبات الزئبق داخل بلداهنا ا حتملأن ينبغي و  -72
للقواعد واللوائح الوطنية  البضائع اخلطرة وفقا   ملناولةطرة وأن يكون لدى موظفيها املؤهالت والشهادات الالزمة اخل

 تانكسار احلاواي حتول دونواحمللية السارية. وينبغي أن يقوم الناقلون إبدارة الزئبق ومركبات الزئبق بطريقة 
ملواد اخلطرة أو البضائع اخلطرة النقل الوطنية تشريعات ال تفرضة والتعرض للرطوبة. وكثريا  ما يطالقات البيئاإلو 

الوطين،  الصعيدعلى  اتوجيهتفر اتو تإذا مل و الوطين.  الصعيدلنقل على والوسم لالتغليف التعبئة و على ضوابط 
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أخذ أعاله(. كما ينبغي  74ملذكورة يف الفقرة ميكن الرجوع إىل املواد املرجعية لنقل البضائع اخلطرة عرب احلدود )ا
، حسب االقتضاء. (United Nations, 2015)عامليا  لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  املنسقالنظام  يف االعتبار

متتثل أبن الشحنة تفيد لطوارئ وشهادة يف حاالت االشحن رقم هاتف لالستجابة  مستنداتأن تتضمن  وينبغي
 الوسمعلى احلاوايت، مبا يف ذلك  ات مناسبةضع عالمأن ي، على الشاحن ابإلضافة إىل ذلكو  ميع اللوائح.جل

 السليماألمم املتحدة. وابلنسبة للزئبق، فإن اسم الشحن احملدد من جانب رقم الو  السليماحملدد، واسم الشحن 
 .(QSC, 2003) ‘‘2809رقم األمم املتحدة ’’هو األمم احملدد من جانب رقم ال، و ‘‘الزئبق’’هو 

 مستوى نقاء الزئبق وحيدد أي ملواثت. يبنيكون شحنة الزئبق مصحوبة بتقرير حتليل كيميائي تينبغي أن و  -73

أو انسكاابت أو قطرات  تأي تسرابلكشف عن عند الوصول، ينبغي فحص مركبة النقل بصراي  لو  -74
توثيق مجيع مصادر الزئبق املشتبه فيها وإبالغ اإلدارة ، وينبغي احلرزئبق األويل جتمعات أخرى للأو أي  ةواضح

ينبغي أن حيتفظ و تفتيش؛ العملية على أساس  ممتثلةغري  تُرفض على أهناأو  على أهنا ممتثلةيتم قبول الشحنة و . اهب
وعند رفض الشحنة، على مشغل املرفق . (QSC, 2003)املرفق بتقرير مكتوب يشمل مجيع املعلومات ذات الصلة 

ن يتأكد من أن مجيع اإلجراءات املطلوبة يف خط الطوارئ قد اختذت بدون التسبب يف املزيد من انتشار التسرب أ
 .خارج املرفق

احلد األدىن، من املهم  عندن مناولة ونقل الزئبق أو مركبات الزئبق الناجتة عإبقاء اإلطالقات  للتأكد منو  -75
مبخاطر الزئبق. ( ، مثال  أجهزة املعاجلة ون ابلنقل وإعادة التدوير ومشغلو القائم) املشاركني يف هذه العمليات توعية

واللوائح  النظماليت توفر معلومات عن  راسيةالتوعية من خالل أنشطة التدريب مثل احللقات الد هوميكن حتقيق هذ
 إلنرتنت.تبادل املعلومات، وإعداد وتوزيع املنشورات ونشر املعلومات عرب اا  لاجلديدة وفرص
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