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البند ( 2د) من جدول األعمال ادلؤقت

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية :أنشطة
لتيسير سرعة بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذىا بفعالية عند
بدء نفاذىا

التخزين المؤقت السليم بيئياً :تجميع التقارير وموجزىا؛ وتحديد األجزاء ذات الصلة من
المبادئ التوجيهية التفاقية بازل؛ وخريطة الطريق للعمل بشأن المبادئ التوجيهية المؤقتة
مذكرة من األمانة
 -0يف الفقرة  2من ادلادة  ،01تطلب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق من مؤسبر األطراف أن يعتمد مبادئ
توجيهية بشأن التخزين ادلؤقت السليم بيئياً للزئبق ومركباتو لالستخدام ادلسموح بو لطرف ما دبوجب االتفاقية،
مع مراعاة أي مبادئ توجيهية ذات صلة ُوضعت يف إطار اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة
والتخلص منها عرب احلدود ،وأي إرشادات أخرى ذات صلة.
 -1ويف الفقرة  7من القرار ادلتعلق بالًتتيبات يف الفًتة ادلؤقتة ،طلب مؤسبر ادلفوضُت إىل اللجنة أن تدعم
بطريقة عملية ومتسقة مع أولويات االتفاقية األنشطة اليت تطلبها االتفاقية أو تشجع على االضطالع هبا واليت
من شأهنا تيسَت سرعة بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذىا بفعالية عند بدء النفاذ ،دبا يف ذلك بصفة خاصة ادلبادئ
التوجيهية اخلاصة بالتخزين ادلؤقت والسليم بيئياً للزئبق.
 -2وطلبت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السادسة إىل البلدان أن تقدم لألمانة معلومات عن
شلارسات التخزين ادلؤقت السليم بيئياً للزئبق اليت اعتمدهتا ونفذهتا بنجاح .وطلبت اللجنة من األمانة أن تقوم
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بإعداد ذبميع وموجز للمعلومات اليت قدمتها البلدان ،لتنظر فيها يف دورهتا السابعة ،وأن ربدد ،بالتعاون مع
أمانة اتفاقية بازل ،واخلرباء ذوي الصلة ،أجزاء ادلبادئ التوجيهية التقنية اخلاصة باإلدارة السليمة بيئيا للنفايات
ادلكونة من الزئبق األويل والنفايات اليت ربتوي على الزئبق أو ادللوةة بو اليت ُوضعت يف إطار اتفاقية بازل واليت
ديكن أن تكون ذات صلة بالتخزين ادلؤقت للزئبق الذي ال ديثل نفايات زئبق ،وأن تقًتح خريطة طريق للعمل
بشأن ادلبادئ التوجيهية للتخزين ادلؤقت للزئبق .وطلبت األمانة يف البداية إىل البلدان تقدًن معلومات يف موعد
أقصاه  0أيار/مايو  .1104ووفقاً لقرار ازبذه مكتب اللجنة ،مت سبديد ادلوعد النهائي حىت  20آب/أغسطس
.1104
 -3ديك ـ ـ ـ ـن االط ـ ـ ـ ـ ـالع عل ـ ـ ـ ـ ـى ادلعلوم ـ ـ ـ ـات ال ـ ـ ـ ـ ـيت قدمت ـ ـ ـها البل ـ ـ ـ ـدان عل ـ ـ ـ ـى ادلوق ـ ـ ـ ـع:
 .http://mercuryconvention.org/Negotiations/INC7/INC7submissions/tabid/4754/Default.aspxويرد موجز
ادلعلومات يف ادلرفق األول ذلذه ادلذكرة ،بينما يرد موجز األجزاء من ادلبادئ التوجيهية التقنية ذات الصلة بالتخزين
ادلؤقت للزئبق الذي ال ديثل نفايات يف ادلرفق الثاين .وعالوة على ذلك ،يرد يف ادلرفق الثالث مشروع خريطة
الطريق للعمل بشأن ادلبادئ التوجيهية للتخزين ادلؤقت اليت أعدهتا األمانة بالتعاون مع أمانة اتفاقيات بازل
واتفاقية روتردام ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة
متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن ادللوةات العضوية الثابتة .وردبا ترغب اللجنة يف اإلحاطة علماً
بادلعلومات الواردة يف ادلرفقُت األول والثاين ،والنظر يف خريطة الطريق الواردة يف ادلرفق الثالث وادلوافقة عليها.
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المرفق األول
تجميع المعلومات التي قدمتها البلدان وموجز ىذه المعلومات
البرازيل
 -0ادلعيار الربازيلي ) (ABNT NBR 7500/2013ىو ادلعيار التقٍت ادلطبق على النقل الربي دلنتجات ادلواد
الكيميائية ،ومناولتها ،وحركتها ،وزبزينها يف البلد .وحيدد ىذا ادلعيار منهجية ربديد ادلنتجات اخلطرة .ويطبق
على وحدات ورلموعات النقل/أحجام النقل ،ويشَت إىل ادلخاطر واحملاذير ادلرتبطة باألنشطة يف ىذا الشأن .
-1

وتوصي احلكومة بأن تشمل ادلبادئ التوجيهية للتخزين ادلؤقت يف إطار اتفاقية ميناماتا ما يلي:
(أ)

تعريف ما يُعترب زبزيناً مؤقتاً مالئماً؛

(ب) حدود الكميات؛

(ج) ادلمارسات اجليدة؛
(د)

قواعد ادلناولة والنقل؛

(ه)

بروتوكوالت السالمة؛

(و)

معايَت ربديد

ادلخزونات .

الصين
 -2تشَت الصُت إىل اإلرشادات التقنية بشأن التخلص السليم بيئياً من النفايات ادللوةة بالزئبق اليت أعدهتا
أمانة اتفاقية بازل ،فضالً عن اللوائح وادلتطلبات الوطنية الواردة يف أنظمة الدولة اخلاصة باإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية اخلطرة يف الصُت ،ويشار إليها أدناه باسم ’’اللوائح الوطنية‘‘ .وتوفر اللوائح الوطنية معلومات عن
اإلدارة الشاملة للمواد اخلطرة ،دبا فيها تصنيع ىذه ادلواد ،وزبزينها ،واستخدامها ،واستعماذلا يف التشغيل،
وتسويقها ،ونقلها ،وتسجيلها ،وادلسؤوليات القانونية ادلرتبطة هبا.
 -3وادلواد ادلستهدفة ىي ادلواد الكيميائية اخلطرة .وترد يف اللوائح الوطنية معلومات زلددة عن أماكن
وأرضيات مواقع زبزين الزئبق ،مع ربديد أن مواقع التخزين ينبغي أن تكون سلازن ،أو أماكن سلصصة ،أو غرف
سلصصة للتخزين .وينبغي أن تكون ىذه ادلرافق بعيدة عن مناطق الزالزل النشطة ،أو ادلناطق ادلعرضة
للفيضانات ،أو مناطق ادلخاطر اجليولوجية .وينبغي أن تزود دبرافق ومعدات السالمة ذات الصلة ألغراض
التفتيش ،والرصد ،والتهوية ،واحلماية من أشعة الشمس ،وأجهزة تعديل درجة احلرارة ،والصمود للنَتان،
ومكافحة احلريق ،واحلماية من االنفجارات ،وزبفيف الضغط ،ومنع التسمم ،وإبطال ادلفعول ،ومنع الرطوبة،
ومنع الصواعق ،ومقاومة الكهرباء الساكنة ،ومنع التعفن والتسرب .وينبغي وضع عالمات إنذار واضحة فيما
يتعلق بالسالمة ،كما ينبغي تركيب نظم لالتصاالت واإلنذار .وينبغي أن تستويف طريقة التخزين ،وهنجو ،وكميتو
الشروط ذات الصلة ادلنصوص عليها يف ادلعايَت واللوائح الوطنية ذات الصلة .وينبغي إنشاء نظام لفحص
وتسجيل ادلخزون الداخل وادلخزون اخلارج.
 -4ودبوجب اللوائح الوطنية ،جيب أن يكون ادلوظفون قد تلقوا التعليم والتدريب يف رلال ادلواد الكيميائية
اخلطرة ،وجيب أال يُسمح للعمل يف ىذا اجملال إال للموظفُت ادلؤىلُت .والشخص ادلسؤول عن مؤسسة ما ىو
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الشخص ادلسؤول عن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية دبوجب شروط وقوانُت السالمة ،واللوائح اإلدارية،
وادلعايَت الوطنية والصناعية .وينبغي أن يضع الشخص ادلسؤول قواعد إدارة السالمة ،وأن يتكفل بتثقيف
ادلوظفُت يف رلال السالمة ،والنظم القانونية ،وأن يوفر التدريب التقٍت .وينبغي االضطالع بأعمال اإلصالح
واالختبار والصيانة بصورة منتظمة من أجل االستخدام اآلمن دلرافق ومعدات السالمة وفقاً للمعايَت الوطنية،
وادلعايَت الصناعية ،واألحكام ذات الصلة يف الدولة .وينبغي تقدًن تقارير عن تقييم السالمة كل ةالث سنوات.
وجيب أن يشمل التقرير ادلقًتحات واخلطط الرامية إىل معاجلة ادلشاكل القائمة يف رلال السالمة .وينبغي وضع
خطط للطوارئ ،كما ينبغي تزويد موظفي اإلنقاذ يف حاالت الطوارئ دبعدات اإلنقاذ الضرورية .وجيب إجراء
عمليات تدريب على اإلنقاذ يف حاالت الطوارئ على أساس منتظم.
كولومبيا
 -5هتتم كولومبيا باستكشاف اآلةار ادلًتتبة على تنفيذ ىذا النشاط .فالقدرة ادلؤسسية للبلد زلدودة للغاية.
وترى أن ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بالتخزين ادلؤقت والتخزين الدائم للزئبق ستساعد يف توجيو البلد للنظر يف ىذا
ادلوضوع .
االتحاد األوروبي
 -6مل يعتمد االرباد األورويب تدابَت بشأن التخزين ادلؤقت السليم بيئياً للزئبق الذي ال ديثل نفايات زئبق.
غَت أن االرباد األورويب اعتمد معايَت للتخزين ادلؤقت لنفايات الزئبق ادلعدين ،وىي معايَت ذات صلة بادلبادئ
التوجيهية اخلاصة بالتخزين ادلؤقت السليمة بيئياً.
 -7وتتناول ىذه ادلعايَت الزئبق ادلعدين الذي يكون زلتواه من الزئبق أكثر من  8898يف ادلائة من الوزن
والذي ال حيتوي على شوائب ديكن أن ربدث تآكالً للكربون أو الفوالذ غَت القابل للصدأ (مثل زلاليل حامض
النًتيك ،وزلاليل أمالح الكلوريد) .ومن حيث متطلبات مواقع التخزين ،ينبغي أن تكون ىذه ادلواقع مزودة
حبواجز ىندسية أو طبيعية كافية حلماية البيئة من انبعاةات الزئبق ،وحبجم حيز احتواء كاف لتخزين الكمية
الكلية للزئبق .وينبغي زبزين الزئبق ادلعدين دبعزل عن النفايات األخرى .وينبغي تغطية أرضيات موقع زبزين الزئبق
دبواد مانعة للتسرب تتسم دبقاومة الزئبق ،وينبغي أن تكون ىذه األرضيات منحدرة ومزودة حبوض ذبميع.
وينبغي توفَت نظام للحماية من احلريق .وكذلك ينبغي ترتيب مجيع احلاويات بطريقة تيسر استعادهتا بسهولة .
 -8ويعترب الصلب الكربوين أو الفوالذ غَت القابل للصدأ ادلادتان ادلفضلتان للحاويات .وينبغي أن تكون
احلاويات متماسكة ومانعة لتسرب الغازات والسوائل ،ومقاومة للتآكل ،ومقاومة للصدمات ،ولذلك ينبغي
ذبنب استخدام اللحام .وعلى األجزاء اخلارجية للحاويات أن تكون مقاومة لألضرار اليت قد تنجم عن ظروف
التخزين .وينبغي زبزين احلاويات يف أحواض ذبميع مغلفة بطريقة مناسبة لتكون خالية من الشقوق والفجوات،
وينبغي أن تكون كتيمة بدرجة كافية لتخزين الزئبق ادلعدين ،وأن تتسم حبيز احتواء يكفي لتخزين كمية الزئبق
ادلراد زبزينها .وينبغي أن ذبتاز أنواع التصميم اختبار اإلسقاط ،واختبارات عدم التسرب على النحو ادلوصوف يف
الفصلُت  2-4-0-5و  3-4-0-5من توصيات األمم ادلتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة :دليل االختبارات
وادلعايَت .وال ينبغي ملء احلاويات بقدر يزيد عن  71يف ادلائة من حجمها لتجنب ما قد حيدث من تسرب
للسوائل ،أو تشوه للحاويات نتيجة لتمدد السوائل بسبب ارتفاع درجة احلرارة .
 -01وينبغي وضع شهادة امتثال للمعايَت ادلذكورة أعاله على كل حاوية .وجيب أن تتضمن الشهادة اسم
وعنوان منتج النفايات ،والشخص ادلسؤول عن تعبئة احلاوية ،ومكان وتاريخ تعبئة احلاوية ،وكمية الزئبق يف
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احلاوية ،ودرجة نقاء الزئبق يف احلاوية ،وعند االقتضاء ،جيب وصف الشوائب اليت ربتويها دبا يف ذلك تقرير
ربليلها؛ وإةبات أن احلاوية استخدمت لنقل/زبزين الزئبق حصراً ،وتسجيل أي مالحظات أخرى ذات صلة.
صنعت منها ،ووزهنا فارغة،
وينبغي أن ربمل كل حاوية ختماً دائماً يشَت إىل رقم تعريف احلاوية ،وادلادة اليت ُ
وىوية الصانع ،وتاريخ الصنع.
 -00وإذا كان التخزين سيستمر لفًتة تزيد عن عام ،ينبغي تركيب نظام لرصد خبار الزئبق ال تقل حساسيتو
عن  1911ملغرام /زئبق/مًت مكعب على األقل يف موقع التخزين باإلضافة إىل أجهزة استشعار تكون موضوعة
على األرض وعلى مستوى رأس الشخص .وجيب أن يتضمن ذلك نظام إنذار صويت .وينبغي صيانة النظام
سنوياً .وجيب أن يقوم شخص مأذون لو بإجراء تفتيش بصري على موقع التخزين واحلاويات مرة كل شهر على
األقل ،وعند اكتشاف حاالت تسرب ،جيب أن تُتخذ يف احلال إجراءات احليلولة دون انبعاةات الزئبق .وجيب
أن تكون خطط حاالت الطوارئ جاىزة ،كما جيب توفَت معدات محاية كافية الستخدامها بشكل مالئم.
وينبغي حفظ كافة الوةائق ذات الصلة باحلاويات ،دبا فيها الشهادات ،فضالً عن السجالت ادلتعلقة بعمليات
اإلخراج من ادلخازن والتوزيع للزئبق ادلعدين بعد زبزينو ادلؤقت ،وكذلك وجهتو ،وذبهيزه ادلزمع لفًتة ةالث سنوات
على األقل بعد انتهاء التخزين.
اليابان
 -01قدمت اليابان معلومات ذات صلة بوضع إرشادات تقنية بشأن الزئبق استناداً إىل ادلعايَت التقنية لتخزين
ادلواد السامة والضارة بالصحة دبوجب قانون مراقبة ادلواد السامة والضارة بالصحة (القانون رقم 17 ،212
كانون األول/ديسمرب  .)0841وادلواد ادلستهدفة ىي الزئبق ،وأكسيد الزئبق ،والًتكيبات اليت ربتوي على
أكسيد الزئبق ،وسلفات الزئبق ،وادلركبات اليت ربتوي على سلفات الزئبق ،ونيًتات الزئبق ،والًتكيبات اليت ربتوي
على نيًتات الزئبق ،وكلوريد الزئبق ،والًتكيبات اليت ربتوي على كلوريد الزئبق .ويستثٌت من ذلك كربيتيد الزئبق
(الزصلفر).
 -02وينبغي أن يكون دلرفق أو منطقة التخزين أقفال ،أو أن تكون زلاطة بسور متُت .وينبغي زبزين مواد
الزئبق ادلعدين دبعزل عن ادلواد األخرى .وينبغي وضع عالمات اإلنذار اليت تشَت إىل زبزين مواد سامة أو ضارة
بالصحة .وُدينع استخدام أي وعاء يستخدم عادة الحتواء الطعام أو الشراب لتخزين الزئبق .وال ينبغي أن ينتج
عن احلاويات خطر بعثرة الزئبق ،أو تسربو ،أو تصريفو ،أو ارتشاحو .وينبغي أن تشَت ادللصقات ادلثبتة على
حاويات وأغلفة ادلواد السامة أو الضارة بالصحة إىل عبارة ’’ليست لالستخدام الطيب‘‘ ،أو عبارة ’’مادة
سامة‘‘ أو ’’مادة ضارة بالصحة‘‘ .وجيب أن تشَت ادللصقات أيضاً إىل أمساء العناصر ،فضالً عن احملتويات
احملددة للحاوية ،وأن تبُت ىوية اجلهة ادلصنعة للمادة .
 -03وينبغي تسجيل اسم ادلادة وكميتها ،وتاريخ بيعها ،أو تاريخ نقلها بطريقة أخرى ،واسم مستلم ادلادة
ومهنتو وعنوانو ،وينبغي حفظ ىذا السجل دلدة مخس سنوات من تاريخ بيع ادلادة ،أو نقلها بطريقة أخرى.
 -04يف حالة بعثرة مادة الزئبق ،أو تسرهبا ،أو تصريفها ،أو ارتشاحها ،أو دخوذلا إىل باطن األرض على ضلو
يشكل خطراً على الصحة العامة ،أو إذا فُقدت مادة الزئبق أو ُسرقت ،جيب أن ُخيطر على الفور أي مركز
صحي ،أو سلفر شرطة ،أو منظمة مكافحة حريق ،وينبغي أن تتُخذ فوراً تدابَت الطوارئ دلنع أي سلاطر على
الصحة العامة.
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النرويج
 -05ليست لدى النرويج أمثلة دلمارسات ذات صلة بالتخزين ادلؤقت للزئبق الذي ال ديثل نفايات

زئبق .

سويسرا
 -06تشَت سويسرا بشكل رئيسي إىل ادلبادئ التوجيهية التقنية دبوجب اتفاقية بازل فيما يتعلق بالنفايات
ادلكونة من الزئبق األويل ،والنفايات اليت ربتوي على الزئبق أو ادللوةة بو .وينبغي تنقيح ادلبادئ التوجيهية اخلاصة
بالزئبق اليت اعتمدىا مؤسبر األطراف يف اتفاقية بازل يف اجتماعو الثاين عشر بالتعاون مع الفريق العامل بُت
الدورات ادلعٍت بادلبادئ التوجيهية التقنية الذي أُنشئ دبوجب اتفاقية بازل .وتشَت سويسرا رلدداً إىل أن ظروف
وشروط التخزين ادلؤقت للزئبق ديكن أن سباةل إىل حد كبَت الظروف والشروط اخلاصة بالتخلص النهائي.
 -07وينبغي ،عند اإلمكان ،االستخدام ادلشًتك دلرافق التخزين ادلؤقت والتخزين النهائي للزئبق داخل
ادلنطقة ،كما ينبغي ضمان اإلدارة السليمة بيئياً .وجيب أن تستوىف معايَت السالمة يف رلال العمل .
 -08وجيب إجراء عمليات جرد لكميات الزئبق ادلخزن ،والتحقق من السقف ادلسموح بو لتخزين الزئبق.
وينبغي وضع عمليات إلدارة ادلخاطر والكوارث باإلضافة إىل رصد ادلخزونات .وينبغي اإلبال بصورة منتظمة
عن االمتثال لكافة الشروط .وعلى كل بلد إبال األمانة بشأن كيفية امتثال ادلرافق ادلستخدمة للتخزين ادلؤقت
والتخزين النهائي ذلذه الشروط ،وديكن أن يتم ىذا اإلبال يف كل اجتماع من اجتماعات مؤسبر األطراف.
الواليات المتحدة األمريكية
 -11مجعت الواليات ادلتحدة األمريكية معلومات عن شلارسات التخزين السليم اليت تستخدمها أو كانت
تستخدمها ،وذلك من مصادر سلتلفة ،دبا يف ذلك حكومة الواليات ادلتحدة ،واجلامعات ،وادلنظمات غَت
احلكومية ،وقطاع الصناعة .واقًتحت الواليات ادلتحدة أيضاً إدراج أحكام سلتارة وذات صلة من ادلبادئ
التوجيهية التفاقية بازل يف ادلبادئ التوجيهية للتخزين ادلؤقت دبوجب اتفاقية ميناماتا.
 -10وينبغي زبزين الزئبق دبعزل عن ادلواد الكيميائية األخرى ،وبعيداً عن أنشطة العمل ،وبصفة خاصة بعيداً
عن ادلواد غَت ادلتوافقة ،ويف أماكن مشيدة من مواد مقاومة للحريق ،ويفضل زبزينو يف غرفة منفصلة ،أو يف خزانة
مزودة بقفل .وينبغي أن يكون ادلكان مزوداً بنظم إلمخاد احلرائق ،واإلنذار باحلريق ،وينبغي أن يقتصر دخولو
على األشخاص الذين تلقوا التدريب الكايف .وجيب أن يكون ادلوقع بارداً وجافاً وبعيداً عن أشعة الشمس
ادلباشرة ومصادر احلرارة الشديدة ،فضالً عن تزويده بأجهزة هتوية إلخراج اذلواء من ادلوقع إىل اخلارج مباشرة .وال
ينبغي أن يستخدم نظم هتوية مشًتكة مع مناطق العمل ،أو ادلناطق العامة األخرى .وينبغي احملافظة على الرطوبة
بدرجة رطوبة نسبية أدىن من  31يف ادلائة للتقليل إىل أدىن حد شلكن من احتمال التآكل يف حالة استخدام
احلاويات والرفوف الفوالذية .وينبغي وضع عالمات اإلنذار ذات الصلة على أبواب الغرفة أو اخلزانة اليت خيزن
فيها .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تكون مجيع السطوح يف الغرفة مطلية بطالء مانع للتسرب ،وأن تكون ىذه
السطوح خالية من الشقوق ،والفجوات ،أو العيوب األخرى .وجيب أن تكون األرضيات غَت مسامية و كما ىو
احلال يف األرضيات اخلرسانية ادلغطاة براتنج اإليبوكسي ،أو األرضيات ادلغطاة بالبويل يوريثان ،أو األرضيات
ادلطاطية ادلستمرة بدون وصالت ،أو األرضيات ادلغطاة بالبوليسًت .وينبغي أن تكون األرضية منحدرة ،أو وضع
احلاويات مرتفعة عن األرضية إلتاحة تصريف السوائل ادلنسابة وإزالتها.
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 -11وينبغي أن تكون احلاويات مانعة للتسرب ،وزلكمة اإلغالق والسد ،ولكنها جيب أن تكون سهلة
الفتح وديكن إحكام إغالقها مرة أخرى .وينبغي استخدام حاويات ةانوية أو مناطق ذات جدران .ويُعترب
الفوالذ غَت القابل للصدأ مادة مالئمة ،ألن الفوالذ ال يتفاعل مع الزئبق يف درجات احلرارة احمليطة .غَت أن
احلاويات ادلصممة خصيصاً لتخزين الزئبق متاحة ذبارياً ،وينبغي اعتبارىا اخليار األول .وينبغي ذبنب زبزين الزئبق
يف حاويات غَت مغسولة كانت قد اُستخدمت سابقاً حلفظ مواد كيمائية أخرى .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن
تكون احلاويات صغَتة بالقدر الكايف ،حبيث ال يتجاوز وزن الزئبق فيها قوة احلاوية ،كما ينبغي وضع احلاويات
اليت ربتوي على الزئبق يف أطباق احتواء يف منطقة مقوسة ومانعة للتسرب ،أو يف قاعدة خرسانية ال تسمح بنفاذ
السوائل مع ضوابط سبنع جريان السوائل ،أو مغطاة بغطاء أرضي مانع لنفاذ ادلاء .
 -12وينبغي أن ربمل كل حاوية من حاويات زبزين الزئبق عالمات واضحة تبُت مدى ضررىا احملتمل،
مثالً:

ربذير :مادة ربتوي على خبار الزئبق ،ضارة يف درجة حرارة الغرفة ،وقد تكون قاتلة عند التعرض
للحرارة يف منطقة مفتوحة ،ال تستنشق البخار ،واستخدم يف هتوية كافية ،ذبنب مالمسة ادلادة
للجسم.
 -13وينبغي أن يكون ادلوظفون العاملون يف زبزين الزئبق قد تلقوا التدريب ادلالئم ،دبا يف ذلك االتصاالت
يف حاالت الطوارئ.
 -14وينبغي التحقق من كميات التخزين بشكل دوري لتفادي حاالت فقدان ادلخزون غَت ادلتوقعة .وجيب
أن ُذبرى عمليات تفتيش روتينية حلاويات زبزين الزئبق للبحث عن أي حاالت ضرر أو تسرب ،أو انسكاب،
أو تدىور زلتملة .وينبغي أن تكون معدات الوقاية الشخصية ،ورلموعة أدوات معاجلة االنسكاب ،وأماكن
الغسيل بالقرب من أماكن التخزين (وليس داخلها) حبيث يتمكن العاملون من الوصول إليها بسهولة .وينبغي
أن تكون ىناك خطة طوارئ جاىزة ،ويفضل أن تتضمن إجراءات متعددة ،وينبغي استخدام ىذه اخلطة يف
حاالت انسكاب الزئبق.
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المرفق الثاني
موجز لألجزاء ذات الصلة في المبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل بشأن نفايات الزئبق
 -0أعدت اتفاقية بازل ادلبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات ادلكونة من الزئبق األويل،
والنفايات اليت ربتوي على الزئبق أو ادللوةة بو )0(.ويرد فيما يلي موجز للمعلومات ادلستمدة من ادلبادئ
التوجيهية التفاقية بازل ذات الصلة بالتخزين ادلؤقت لنفايات الزئبق ادلذكورة أعاله .وينبغي االمتثال للمتطلبات
التقنية ادلتعلقة بتخزين النفايات اخلطرة ،دبا يف ذلك ادلعايَت واللوائح الوطنية والدولية .وجيب كذلك تفادي سلاطر
تلوث ادلواد أخرى.
 -1وتتناول ادلبادئ التوجيهية التفاقية بازل النفايات ادلكونة من الزئبق األويل ،والنفايات اليت ربتوي على
الزئبق أو ادللوةة بو .وينبغي أن تكون النفايات ادلكونة من الزئبق األويل نقية بقدر اإلمكان لتفادي التفاعالت
الكيميائية وتدىور حالة احلاويات .ويُوصى دبحتوى زئبق أعلى من نسبة  ٪8898حسب الوزن.

 -2وينبغي النظر يف عدد من العوامل عند ازباذ قرار بشأن موقع مرافق التخزين .وجيب أن يزود مرفق
التخزين بنظام لإلدارة البيئية ،وأن تتخذ تدابَت كافية حلماية وسالمة الصحة ادلهنية والبيئية .وبالنسبة لتحديد
ادلوقع وتصميمو من أجل تفادي أي سلاطر كبَتة إلطالقات الزئبق ،واحتمال تعرض البشر والبيئة للمادة ،ال
ينبغي تشييد مرافق التخزين يف أماكن حساسة مثل السهول يف منطقة فيضان األهنار ،وادلناطق الرطبة ،وادلناطق
اليت ديكن أن ترشح منها إىل ادلياه اجلوفية ،ومناطق الزالزل ،وادلناطق ادلتشكلة باضلالل الصخور القابلة للذوبان،
ومواقع التضاريس غَت الثابتة ،أو ادلواقع ذات األحوال ادلناخية غَت ادلالئمة ،أو األراضي ذات االستخدام غَت
ادلالئم .وينبغي تصميم أماكن التخزين على ضلو يضمن عدم حدوث تفاعالت غَت ضرورية كيميائية أو فيزيائية
مع الزئبق .وجيب أن تكون ادلمرات يف مرافق التخزين واسعة بالقدر الكايف للسماح دبرور أفرقة التفتيش ،وآليات
التحميل ،ومعدات حاالت الطوارئ .وينبغي تزويد مرافق التخزين بنظم إنذار باحلرائق ،ونظم إلمخاد احلرائق،
وينبغي أن تزود ببيئة ضغط عكسي لتفادي انبعاةات الزئبق خارج ادلبٌت .وينبغي احملافظة على درجة حرارة
منخفضة قدر اإلمكان يف أماكن التخزين ،ومن األفضل أن تكون درجة احلرارة ةابتة عند  10درجة مئوية.
وينبغي وضع عالمات ربذير واضحة يف أماكن التخزين ( FAO .1985; US EPA. 1997b; SBC .2006; United
()1
.)StatesUS Department of Energy. 2009
وربفظ النفايات اليت ربتوي على الزئبق مؤقتاً يف مباين اجلهة ادلنتجة للنفايات قبل مجعها والتخلص منها.
ُ -3
ويُوصى باستخدام مكان منفصل أو غرفة منفصلة لتخزين ىذه النفايات .وال ينبغي وضع حاويات زبزين
النفايات اليت ربتوي على الزئبق والطرود اليت تغلف هبا ىذه النفايات مع النفايات األخرى؛ وجيب وضع
عالمات عليها وزبزينها يف أماكن جافة مثل ادلستودعات ،أو يف أماكن أخرى ال يًتدد عليها الناس .وينبغي أن
زبزن اجلهات ادلنتجة ىذه النفايات لفًتة زلدودة فقط وفق ما تسمح بو ادلعايَت الوطنية.
 -4وينبغي أن تبقى مرافق التخزين مغلقة لتفادي السرقة أو حاالت الدخول إليها دون إذن .وينبغي أن
يقتصر الوصول إىل ادلواد ادلستهدفة على األشخاص الذين تلقوا التدريب الكايف الذي يشمل إدراك ادلخاطر
(.UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1 )0
( )1ىذه اإلحاالت ادلرجعية وادلراجع األخرى الواردة يف ادلرفق الثاين ىي اإلحاالت ادلرجعية ادلختصرة الواردة يف ادلبادئ التوجيهية التفاقية
بازل ( .)UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1وترد اإلحاالت ادلرجعية الكاملة يف الثبت ادلرجعي (البيليوغرافيا) للمبادئ التوجيهية التقنية.
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اخلاصة بالزئبق وكيفية التعامل معو .ويُوصى بعدم استخدام ادلباين ادلخصصة لتخزين مجيع أنواع النفايات ادلكونة
من الزئبق األويل ،أو النفايات اليت ربتوي على الزئبق ،أو ادللوةة بو لتخزين أي نفايات أو مواد سائلة أخرى.
 -5وينبغي أن تكون أرضيات مرفق التخزين غَت سلًتقة بأي فتحات أو أنابيب تصريف ،غَت أنو ديكن
استخدام األرضيات ادلنحدرة ومزاريب التصريف ادلفتوحة ذات األطراف الدائرية ادلتجهة إىل أسفل لتفادي حبس
الزئبق ربت أغطية ادلزاريب ،وللمساعدة يف مجع ادلواد ادلنسكبة .وينبغي تغطية أرضيات مرافق التخزين دبواد
مقاومة للزئبق ،مثل طالء راتنج اإليبوكسي ،وينبغي أن تكون ذات لون فاتح للسماح بكشف قطَتات الزئبق.
وينبغي تفتيش األرضيات وطالئها بشكل متكرر للتأكد من عدم تصدع األرضيات وسالمة الطالء .وعند
اختيار ادلواد لتشييد اجلدران ،ينبغي اختيار ادلواد اليت ال سبتص خبار الزئبق بسهولة .ومن ادلهم استخدام نظم
إضافية زائدة دلنع اإلطالقات يف حالة وقوع حدث غَت متوقع ( U.S. Department of Energy. 2009; World
.)Chlorine Council.2004
 -6وينبغي تفادي سلاطر تلوث ادلواد األخرى .وجيب تغليف الزئبق األويل الوارد يف شكل سائب بعناية
ووضعو يف احلاويات ادلالئمة .وجيب زبزين النفايات الصلبة يف حاويات زلكمة اإلغالق مثل الرباميل أو الدالء،
أو حاويات النفايات الفوالذية ،أو احلاويات ادلصممة خصيصاً اليت ال تسمح بانطالق خبار الزئبق .وينبغي
حفظ النفايات السائلة اليت ربتوي على الزئبق ،مثل الطالء ومبيدات احلشرات ،يف حاوياهتا األصلية وجيب
إغالق أغطيتها بإحكام .ويف حالة عدم توفر صناديق أو عبوات أصلية ينبغي شراء حاويات مصممة خصيصاً
لتخزين النفايات اليت ربتوي على الزئبق (مثل حاويات ادلصابيح الفلورية) .وينبغي زبزين حاويات النفايات
ادلكونة من الزئبق األويل بوضعها العمودي الصحيح على ألواح ربميل مرتفعة عن األرض ،وينبغي زيادة تغليفها.
 -7وجيب وضع العالمات والتواريخ بشكل مالئم على حاويات وصناديق زبزين النفايات اليت ربتوي على
الزئبق.
 -8وينبغي أن يتلقى ادلوظفون التدريب الكايف

وادلالئم.

 -01وجيب أن تزود ادلرافق بربامج كافية للرصد والتسجيل واإلبال

.

 -00وعلى السلطات البيئية أن تضع األطر التنظيمية اليت ربدد مسؤوليات أصحاب ادلصلحة ادلعنيُت،
وادلعايَت ادلتعلقة دبحتوى الزئبق ،وعمليات إدارة ادلنتجات وعناصر الربامج ادلوسعة فيما يتعلق دبسؤولية جهة
اإلنتاج ،وأن تشجع ادلشاركة من جانب األطراف ادلعنية واجلمهور .وينبغي أن تضع السلطات البيئية األطر
التنظيمية اليت ربدد مسؤوليات أصحاب ادلصلحة ادلعنيُت ،وأن تكون مسؤولة عن رصد أداء الربامج ادلوسعة
ادلتعلقة دبسؤولية اجلهات ادلنتجة (أي كمية النفايات اليت ُمجعت ،وكمية الزئبق ادلستعاد ،والتكاليف ادلتكبدة يف
اجلمع ،وإعادة التدوير ،والتخزين) ،فضالً عن مسؤوليتها عن إصدار التوصيات بإدخال تغيَتات عند االقتضاء.
وجيب ربميل ادلسؤولية جلميع اجلهات ادلنتجة للمنتجات اليت يتم النظر فيها ،وال ينبغي السماح للمنتفعُت
باجملان (ادلنتجون الذين ال يشاركون يف ربمل ادلسؤولية) ،ألن ذلك يعٍت أن ادلنتجُت اآلخرين سيضطرون إىل
ربمل تكاليف غَت متناسبة مع حصة منتجاهتم يف السوق).
 -01وينبغي إنشاء قائمة جرد كاملة للنفايات يف موقع التخزين ،واستكمال ىذه القائمة كلما اضيفت
نفايات إىل موقع التخزين أو مت التخلص من نفايات .ينبغي إجراء عمليات تفتيش منتظمة دلواقع التخزين ،مع
الًتكيز بصفة خاصة على حاالت الضرر ،واالنسكاب ،والتدىور .وينبغي أجراء عمليات النظافة والتطهَت على
وجو السرعة ،ولكن ليس دون تنبيو السلطات ادلعنية.)FAO .1985; US EPA .1997b( .
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 -02أما اجلهات ذات االستخدام الواسع النطاق ،مثل احلكومات ،واألعمال التجارية ،وادلدارس فسيلزمها
وضع خطة لتخزين الكميات الكبَتة من النفايات اليت ربتوي على الزئبق.
 -03وبالنسبة لسالمة ادلرافق ،جيب وضع اإلجراءات اخلاصة بكل موقع لتنفيذ متطلبات السالمة احملددة
لتخزين النفايات ادلكونة من الزئبق األويل ،والنفايات احملتوية على الزئبق ،أو ادللوةة بو .وينبغي ذبهيز خطة
طوارئ قابلة للتنفيذ ،ومن األفضل أن تكون متعددة اإلجراءات ،وتطبيقها فوراً يف حالة االنسكاب العرضي ،أو
أي حالة طوارئ أخرى .وتوىل األمهية الكربى حلماية حياة البشر ومحاية البيئة .ويف حالة حدوث حالة طوارئ،
ينبغي أن يكون ىناك شخص مسؤول قادر على إعطاء اإلذن بتعديل إجراءات السالمة عند الضرورة من أجل
السماح دلوظفي االستجابة يف حاالت الطوارئ بازباذ ما يلزم من إجراءات .وينبغي ضمان االختيار الصحيح
دلواقع ادلرافق األمنية ،وإمكانية الوصول إىل ادلنطقة ادلتأةرة ( Environmental Management Bureau, Republic of
.)the Philippines. 1997; SBC .2006; US Department of Energy. 2009
 -04وينبغي وضع خطط االستجابة يف حاالت الطوارئ .وعلى الرغم من أن ىذه اخلطط قد تتباين وفقاً
دلرحلة إدارة النفايات (مثل التخزين ادلؤقت قبل التجهيز ،أو التخزين النهائي) والظروف ادلادية واالجتماعية لكل
موقع ،فإن العناصر الرئيسية خلطة االستجابة للطوارئ تشمل ربديد ادلخاطر احملتملة ،والتشريعات اليت زبضع ذلا
خطة الطوارئ ،واإلجراءات اليت ينبغي ازباذىا يف حاالت الطوارئ ،دبا يف ذلك تدابَت التخفيف ،وخطط
تدريب ادلوظفُت ،واجلهات اليت يستهدفها االتصال( ،خدمات إطفاء احلريق ،والشرطة ،والتجمعات السكانية
اجملاورة ،واحلكومات احمللية وما إىل ذلك) ،والوسائل ادلتبعة يف حالة الطوارئ ،والوسائل واجلداول الزمنية ادلتبعة
الختبار معدات االستجابة للطوارئ.
 -05وعندما ربدث حالة طوارئ ،فإن اخلطوة األوىل ىي فحص ادلوقع .وينبغي أن يقًتب الشخص ادلسؤول
حبذر ومن جهة ىبوب الرياح ،وأن يؤمن ادلكان ،وحيدد اخلطر .ومن مصادر ادلعلومات القيمة يف ىذا الصدد
الالفتات ،وادللصقات ادلبينة على احلاوية ،ووةائق الشحن ،وصحائف بيانات سالمة ادلادة ،وجداول تعريف
العربات ،واألشخاص الذين يتمتعون دبعرفة ادلوقع .وينبغي بعدئذ تقييم احلاجة إىل إخالء ادلوقع ،ومدى توفر
ادلوارد البشرية وادلعدات ،واإلجراءات الفورية اليت ديكن ازباذىا .ومن أجل ضمان سالمة اجلمهور ،ينبغي
االتصال بوكالة خدمات االستجابة يف حاالت الطوارئ ،وكإجراء ربوطي فوري ينبغي عزل منطقة االنسكاب أو
التسرب دلسافة  41مًتاً على األقل يف كل االذباىات .ويف حالة احلريق ،ينبغي استخدام مادة إطفاء مناسبة
لنوع احلريق احمليط مع عدم استخدام ادلاء .وللمزيد من ادلعلومات يُرجى االطالع على ”دليل االستجابة يف
حاالت الطوارئ“ ( US Department of Transportation, Transport Canada, and the Secretariat of
.)Communications and Transportation of Mexico (SCT). 2008
 -06وينبغي أن يعترب انسكاب الزئبق األويل ،ولو بكميات قليلة من أجهزة قياس احلرارة اليت تكسر بسهولة،
أحد ادلخاطر اليت ينبغي تنظيفها حبذر .ومن األمور ذات األمهية البالغة لتحديد نوع االستجابة ادلالئمة حادةة
من حوادث انسكاب الزئبق ،تقييم حجمو ومدى تشتتو ،وما إذا كانت موارد التنظيف واخلربات الضرورية
متاحة أم ال .فإذا كان االنسكاب صغَتاً وعلى سطح غَت مسامي مثل أرضية اللينوليوم ،أو اخلشب الصلب ،أو
على أحد ادلوجودات ادلسامية اليت ديكن التخلص منها (مثل السجادة أو احلصَتة) ،ديكن تنظيفو من قبل الفرد.
أما إذا كان االنسكاب كبَتاً ،أو على سجادة ال ديكن التخلص منها ،أو يف مواد تنجيد ،أو شقوق ،أو ةقوب،
قد يكون من الضروري االستعانة بشخص متخصص .أما حاالت االنسكاب الكبَتة لكميات زئبق أكرب من
تلك اليت قد توجد يف ادلنتجات العادية لدى األسر ادلعيشية ،فينبغي إبال السلطات احمللية لصحة البيئة بشأهنا.
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وإذا كان ىناك عدم يقُت بشأن ما إذا كان االنسكاب ينبغي أن يُصنف بوصفو ”كبَتاً“ ،فينبغي االتصال
بالسلطات احمللية لصحة البيئة لالطمئنان .ويف ظل ظروف معينة ،ردبا يكون من ادلستصوب احلصول على
مساعدة موظفُت مؤىلُت إلجراء التنظيف على مستوى مهٍت ،أو رصد اذلواء بغض النظر عن حجم االنسكاب
( .)Environment Canada. 2002وينطوي انسكاب الزئبق األويل يف سياق األنشطة التجارية ويف ادلنازل على
احتمال تعرض العمال وعامة الناس دلخاطر خبار الزئبق .وعالوة على ذلك ،فإن عمليات التنظيف بعد حاالت
االنسكاب عالية التكلفة ومعطلة لألعمال .وترد إجراءات التنظيف يف حاالت االنسكاب الصغَتة للزئبق يف
الوةيقة (.)US EPA .2007c
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المرفق الثالث
مشروع خريطة الطريق لوضع المبادئ التوجيهية بشأن التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق ومركباتو
ناقشت األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا وأمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل إعداد ادلبادئ التوجيهية بشأن
التخزين ادلؤقت السليم بيئيا للزئبق ومركباتو .وتتضمن ادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل بشأن اإلدارة
السليمة بيئياً لنفايات الزئبق معلومات ذات صلة هبذا ادلوضوع ،وىي تشمل رلاالت اىتمام رئيسية تناولتها
البلدان فيما يتعلق بضوابطها الوطنية ادلتعلقة بتخزين الزئبق ومركباتو .ولذلك فإن ادلهمة الرئيسية يف سياق إعداد
ادلبادئ التوجيهية بشأن التخزين ادلؤقت دبوجب اتفاقية ميناماتا ىي تعديل األجزاء ذات الصلة يف ادلبادئ
التوجيهية التقنية التفاقية بازل لكي تشَت بوجو خاص إىل التخزين ادلؤقت للزئبق ومركباتو اليت ال تعترب نفايات
زئبق حسب تعريف ادلادة  00من اتفاقية ميناماتا.
ومع مراعاة نطاق العمل ،وإدراك احلاجة إىل مسامهات اخلرباء يف بعض اجملاالت ،تُقًتح خريطة الطريق التالية:

اإلطار الزمٍت

النشاط

تُنشئ جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف اجتماعها السابع عملية وضع آذار/مارس 1105
ادلبادئ التوجيهية ،وتدعو الفريق العامل ادلفتوح العضوية التابع التفاقية بازل
إىل ادلشاركة عن طريق مشاركة اخلرباء ذوي الصلة.
ينظر الفريق العامل ادلفتوح العضوية التابع التفاقية بازل يف الدعوة اليت قدمتها أيار/مايو 1105
اللجنة ،ويلتمس احلصول على التعبَتات عن االىتمام من جانب اخلرباء
ادلعنيُت الراغبُت يف ادلشاركة يف العمل.
تعد األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا ،بالتعاون مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام أيلول/سبتمرب 1105
واستكهومل ،والشراكة العادلية بشأن الزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
حسب االقتضاء ،مشروعاً أولياً للمبادئ التوجيهية بشأن التخزين ادلؤقت
على أساس األجزاء ذات الصلة من ادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل،
وادلصادر األخرى ذات الصلة ،وتتيح ىذا ادلشروع للتعليق عليو.
يقدم اخلرباء ادلشاركون التعليقات لألمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا

تشرين الثاين/نوفمرب 1105

تعد األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا ،بالتشاور مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام كانون األول/ديسمرب 1105
واستكهومل والشراكة العادلية بشأن الزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
حسب االقتضاء ،مشروعاً منقحاً للمبادئ التوجيهية ،مع أخذ كل التعليقات
يف االعتبار ،وتتيح ادلشروع ادلنقح لتقدًن ادلزيد من التعليقات عليو.
يقدم اخلرباء ادلشاركون التعليقات لألمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا.

شباط/فرباير 1106

يُقدم مشروع ادلبادئ التوجيهية دلؤسبر األطراف يف اتفاقية بازل لالطالع.

أيار/مايو 1106

يُعمم مشروع ادلبادئ التوجيهية لعرضو على مؤسبر األطراف يف اتفاقية ميناماتا ُحيدد التاريخ على أساس
تاريخ بدء نفاذ االتفاقية
بشأن الزئبق يف اجتماعو األول ،من أجل النظر فيو واحتمال اعتماده.
___________
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