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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق 

 االجتماع الثالث
 2019 نوفمرب/تشرين الثاين 29-25 جنيف،

 *جدول األعمال املؤقتمن )د(  5البند 
مسائل تعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر  
فيها أو يتخذ إجراء بشأهنا: التوجيهات املتعلقة  

 إبدارة املواقع امللوثة 

 التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة 
 مذكرة من األمانة

  تفاقيةيعتمد مؤمتر األطراف يف ا بشأن الزئبق على أن من اتفاقية ميناماات 12من املادة  3تنص الفقرة  -1
 توجيهاً بشأن إدارة املواقع امللوثة. ميناماات

، ابلتشاور مع اخلرباء توجيهات، أن تعد مشروع 1/20-ما طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، يف مقرره و  -2
 احلكومات واجلهات األخرى، وأن تقدمه إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين. املرشحني من قبل

أن   2/8- ا ميف اجتماعه الثاين، وطلب إىل األمانة يف مقرره  التوجيهاتونظر مؤمتر األطراف يف مشروع  -3
وأصحاب تواصل تنقيح مشروع التوجيهات مع األخذ يف االعتبار التعليقات واملعلومات الواردة من األطراف 

 املصلحة وابلتشاور مع اخلرباء املرشحني، وأن تقدم املشروع املنقح إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث. 
ووردت تعليقات ومعلومات من أوروغواي وسويسرا وشيلي وفرنسا وكندا والياابن، وأمانة اتفاقية محاية البيئة   -4

البحرية واملناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط، واحملفل املشرتك املعين ابألراضي امللوثة يف أورواب، واجمللس الدويل  
ن امللواثت العضوية الثابتة، والسيدة سفيتوسالفا تودوروفا، األستاذة  للتعدين والفلزات، والشبكة الدولية للتخلص م

لتقدمي   2019أاير/مايو  1٧شر مشروع التوجيهات املنقح على املوقع الشبكي لالتفاقية يف ون   جبامعة سرياكيوز. 
  -هورية ووردت تعليقات أخرى من األرجنتني، وإسبانيا، وإيران )مج .2019حزيران/يونيه  21التعليقات حىت 

اإلسالمية(، وشيلي، والصني، وفرنسا، وكندا، والوالايت املتحدة األمريكية، والياابن، واجمللس الدويل للتعدين 
  1عقدت األمانة يف مث  والفلزات، والشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة، والسيدة تودوروفا. 

 
.UNEP/MC/COP.3/1  * 
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 مرة أخرى الوارد  نقحامل  شروعاملن بعد للخرباء املرشحني، وأعدت  عن طريق التداول ع  اجتماعاً   2019متوز/يوليه  
 يف املرفق الثاين هلذه املذكرة.

واتفق اخلرباء املرشحون يف مؤمترهم املعقود عن بعد على أن بعض املعلومات تقنية للغاية حبيث ال ينبغي   -5
الوثيقة  وترد هذه املعلومات يف مرفق   . 12ألطراف لدعم تنفيذ املادة  ل إدراجها يف التوجيهات، ولكن ينبغي أن تتاح  

UNEP/MC/COP.3/INF/13. 
 اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف

ويرد يف املرفق األول مشروع   عتماده.ال توخياً قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف مشروع التوجيهات  -6
 مقرر بشأن هذه املسألة.
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 املرفق األول 

 : التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة[--/]3-ا ممشروع املقرر  

 إن مؤمتر األطراف،
من خالل توفري   ،لمواقع امللوثةلسليمة بيئيًا الدارة اإلاحلاجة إىل مساعدة األطراف على  إذ يدرك

 التوجيهات،
مشروع التوجيهات بشأن املواقع امللوثة الذي أعدته األمانة ابلتشاور مع اخلرباء املرشحني والوارد    وإذ يالحظ 

 ،UNEP/MC/COP.3/8يف املرفق الثاين للوثيقة 
 ،UNEP/MC/COP.3/8التوجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة، الواردة يف املرفق الثاين للوثيقة يعتمد 
التوجيهات يف االعتبار عند حتديد وتقييم وإدارة املواقع امللوثة ابلزئبق أو مركبات   أخذاألطراف إىل يدعو 

 ،الزئبق
املرشحني لتوجيهات، ابلتعاون مع اخلرباء إىل األمانة أن تواصل مجع املعلومات التقنية اليت تدعم ايطلب 

 ،احلكومات وغريها من اجلهات، وأن تتيح تلك املعلومات لألطراف من ِقبل
يف املستقبل على ضوء التجربة يف استخدامها، للتأكد من أهنا تظل    التوجيهاتأنه قد يتعني تنقيح  يالحظ  

 أفضل املمارسات.  جتسد
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 املرفق الثان 
 التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة

 مقدمة -ألف
وتقييمها    تلك املواقع  ملواقع امللوثة، مبا يف ذلك حتديداب  تتعلقتتضمن اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق أحكاماً   -1

عناصر  الوتقدم هذه الوثيقة توجيهات بشأن  واعتماد مؤمتر األطراف للتوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة.
وهي موجهة   ، لتكون مرجعاً لألطراف اليت تتخذ إجراءات إلدارة هذه املواقع.هتاوإدار   تحديد املواقع امللوثةالرئيسية ل

تقدم توجيهات بشأن إدارة و  ،لني، تشمل املسؤولني احلكوميني واملمارسنيإىل جمموعة من املستخدمني احملتم
عند    واستصالحها إلدارهتا،    ات الالزمةإىل عملية اختاذ القرار   ووصوالً املواقع، بدءاً من حتديدها ودراستها التفصيلية  

تنوع الظروف الوطنية   مراعاة  إىل توفري مشورة عامة لألطراف بعبارات غري إلزامية، معالتوجيهات  هتدف  و  االقتضاء.

يَّز بني مواقع التعدين اليت تدار بطريقة سليمة بيئياً  لألطراف. وُيكن  واملواقع امللوثة اليت تتناوهلا هذه اإلرشادات.  وُي 
يف هناية   الواردةللذين خيططون لإلدارة املفصلة ملوقع معني االطالع على معلومات تقنية إضافية يف املراجع 

 .التوجيهات
قرارات إلدارة الشجرة ل اً منوذج 1الشكل  ويعرض  من االتفاقية. 12للمادة  أ عدت التوجيهات وفقاً  -2

 يف القسم املشار إليه من التوجيهات.  تفصيالً  ةوكل خطوة يف منوذج شجرة القرارات مبين املواقع امللوثة.
أو   12حتاول أن تضيف إىل التزامات الطرف مبوجب املادة  وال متطلبات إلزامية  ات وال تضع التوجيه -3

عرتف أبنه، ألسباب تقنية أو اقتصادية أو قانونية، قد ال تكون بعض التدابري املوصوفة يف هذه وي   تنقص منها.
 التوجيهات متاحة جلميع األطراف.

تكون لدى البلدان  وقد ليست معرَّفة على وجه التحديد يف نص االتفاقية. ‘‘ موقع ملوث’’ عبارة و  -4
للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )اإليزو( املوقع امللوث   110٧4ويعرِ ف املعيار   يف تشريعاهتا. هلا  تعاريفها اخلاصة  

تعريف التلوث أبنه وجود مادة  مع  أبنه موقع يوجد فيه تلوث، دون افرتاض أبن أي ضرر ينتج عن وجود التلوث،  
االقرتاح الرامي إىل وضع توجيه من االحتاد أما  يف الرتبة نتيجة للنشاط البشري. )أو مواد( أو عامل )أو عوامل(

فيها وجود  اليت يف أراضيها الوطنية املوجودة واقع امل’’ يعرِ ف املواقع امللوثة أبهنا فاألورويب ينشئ إطاراً حلماية الرتبة 
صحة عضاء أنه يشكل خطرا كبريا على الدول األمؤكَّد، تسبَّب فيه اإلنسان، ملواد خطرة ذات مستوى تعترب 

ابلضرورة مقصورا على شكل من أشكال األراضي، من قبيل   ‘‘ املوقع’’ وقد ال يكون    (1)‘‘ البيئة.  على  أو   اإلنسان
احلقل أو الغابة أو التل، بل ُيكن أن يشمل البيئات املائية، من قبيل اجملاري واألهنار والبحريات واملستنقعات 

الرطبة ومصبات األهنار واخللجان، يف حاالت تدفق التلوث ابلزئبق إىل مناطق املياه من مواقع تعدين  واألراضي
يف أو الضيق النطاق، على سبيل املثال )الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة،  ر  الذهب احلِ 

2016 .) 
  

 
املتوسط، يف مبادئها التوجيهية   فعلى سبيل املثال، تعرِ ف خطة العمل اخلاصة ابلبحر األبيض قد تكون تعاريف أخرى مفيدة.(   1)

 /http://wedocs.unep.org/handle)بشأن أفضل املمارسات البيئية لإلدارة السليمة بيئيًا للمواقع امللوثة ابلزئبق 

ية مكان يوجد فيه تراكم ملواد أو خملفات سامة ُيكن أن تؤثر على الرتبة واملياه اجلوف’’، املوقع امللوث أبنه (20.500.11822/9917
على البيئة أو على صحة اإلنسان، أو تفوق احلدود اآلمنة  والرواسب، وحىت اهلواء يف حالة الزئبق، إىل مستوايت تشكل خطراً 

 .‘‘املوصى هبا الستخدام حمدد
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   1الشكل 
 إلدارة املواقع امللوثة أولية شجرة قرارات و إطار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاء، واو(  انالقسم)
 
 
 
 
 
 
 

  

 )القسم ابء(
 عرب التاريخ األراضياستعراض استخدام  

 قائمة حصر أولية

 الدراسة األولية للمواقع/الفرز األويل للمواقع

 وضع أهداف الدراسة

 دراسة املواقع قائمة حصر للمواقع امللوثة
 وضع منوذج مفاهيمي للمواقع - 

 استعراض املعلومات املوجودة -
نات وحتليلها -  االضطالع أبخذ العيِ 

 املخاطر )القسم دال(تقييم 

 تقييم اخليارات

 إدارة املواقع إصالح املواقع

 التحقق والرصد )القسم زاي(

خذ أي  ال يتَّ
 إجراء

مشاركة 
 اجلمهور

)مثل تبادل 
املعلومات، 
وإنشاء جلنة 
للتشاور مع 

اجملتمع احمللي( 
 )القسم جيم(

املواقع ذات األولوية 
 املعروفة

 (القسمان هاء وواو)
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 البيئة على و  اإلنسانصحة على املخاطر  -١
وختتلف مستوايته األساسية الطبيعية  الزئبق عنصر كيميائي يوجد بصورة طبيعية يف اهلواء واملاء والرتبة. -5

حتات   من وي بث الزئبق وي طلق يف البيئة من النشاط الربكاين و  مكان إىل آخر، وتتوقف على اجليولوجيا احمللية.من 
  هوتشمل املصادر البشرية الرئيسية النبعااثت وإطالقات الزئبق التعدين )مبا في الصخور ونتيجة للنشاط البشري.

 حلجري، والعمليات الصناعية، وحرق النفاايت.يف والضيق النطاق(، وحرق الفحم ار  تعدين الذهب احلِ 
وعند إطالق الزئبق يف الطبيعة، ُيكن أن ينتقل ملسافات طويلة وأن يبقى يف البيئة، متنقاًل بني اهلواء  -6

واملاء والرواسب والرتبة والكائنات احلية، إىل أن يرتسب يف النهاية يف الرواسب البحرية العميقة أو يف الرتبة  
 وجد الزئبق يف أشكال خمتلفة: عنصر الزئبق )الزئبق املعدين( ومركبات الزئبق العضوية وغري العضوية.ي ,املعدنية.

 مية ملركبات الزئبق املختلفة.ويتباين السلوك البيئي واخلصائص الس  
ويف أماكن العمل اليت ي ستخدم فيها الزئبق، ُيكن أن يكون الناس على خطر من استنشاق خبار الزئبق   -٧

من التعرض اجللدي الناتج من ممارسات العمل العادية )يف البيئات الصناعية أو الطبية أو بيئات طب األسنان أو  
لكن أشيع أشكال التعرض املباشر ابلنسبة   أو تعدين الذهب احلريف أو الضيق النطاق( أو من حاالت االنسكاب.

ة امللوثة مبيثيل الزئبق، الذي هو أكثر أشكال  لعامة السكان هو من خالل استهالك األمساك واملأكوالت البحري
ويرتاكم ميثيل الزئبق ويتضخم أحيائياً، ويرتكز مع صعوده حنو قمة السلسلة الغذائية، حبيث توجد أعلى   الزئبق مسية.

 شر.املفرتسة، مثل أمساك التونة واملارلن وأبو سيف والقرش والثدييات البحرية والباألحيائية مستوايته يف األنواع 
 إجنابية على الطيور والثدييات املفرتسة.على النظم البيئية، مبا يف ذلك أتثريات وُيكن أن تكون له آاثر وخيمة 

 ل التعرض احلاد أو املزمن للزئبق ومركباته مبستوايت عالية خطراً كبرياً على صحة اإلنسان وعلى البيئة.ويشك ِ 
ماغ والقلب والكليتني والرئتني واجلهاز املناعي لألفراد وتشمل اآلاثر على صحة اإلنسان اآلاثر على الد -8

وُيكن أن ي لحق ارتفاع مستوايت تركيز ميثيل الزئبق يف جمرى الدم لدى األجنة وصغار األطفال   من مجيع األعمار. 
 ضرراً ابجلهاز العصيب النامي. 

 2 الشكل
 مصادر ومسارات التعرض للزئبق
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ENGLISH ARABIC 

1 How mercury can enter our bodies 1 كيف ُيكن أن يدخل الزئبق إىل أجسامنا 
2 Volcanoes and other natural sources 2  الرباكني وغريها من املصادر الطبيعية 
3 Artisanal and small scale gold mining 3  تعدين الذهب احلِر يف والضيق النطاق 
4 Urban sewage system 4  الصرف الصحي يف املناطق احلضرية نظم 
5 Products 5  املنتجات 
6 Waste incineration and cremation   6 إحراق وترميد النفاايت 
6a Landfill 6a  مدافن النفاايت 
7 Coal power plants 7  حمطات توليد الكهرابء العاملة ابلفحم 
8 Deposition to water 8  الرتسب يف املاء 
9 Larger fish 9  األمساك الكبرية 
10 Humans 10  البشر 
11 Soil contamination 11 تلوث الرتبة 
12 Landfill leachate 12 الرشح من مدافن النفاايت 
13 Cement plants 

Chlor-alkali plants 

Vinyl chloride monomer plants 

 مصانع اإلمسنت 13
 معامل الكلور والقلوايت

 مونومر كلوريد الفينيل  معامل 
14 Bioaccumulation over time 14  الرتاكم األحيائي مع مرور الوقت 
15 Smaller fish 15  األمساك الصغرية 
16 Biomagnification 16  التضخيم األحيائي 
17 Anaerobic bacteria convert mercury 17  حتول الزئبق بفعل البكرتاي الالهوائية 
18 Tiny plants and animals 18 النبااتت واحليواانت الصغرى 
19 which is taken up by 19 اليت تلتقط من ِقبل 
20 To methylmercury   20  إىل ميثيل الزئبق 
21 Methylmercury 

• Causes majority of harmful mercury 

exposures. 

• Easily absorbed by the gut. 

• Binds strongly to proteins in fat, 

nerves and brain. 

• Too much can build up and cause 

neurological damage. 

 ميثيل الزئبق  21
 يسبب أغلب حاالت الضرر الناتج عن التعرض للزئبق.  •
 متتصه األمعاء بسهولة.  •
 يرتبط بقوة ابلربوتينات يف الدهون واألعصاب والدماغ.  •
 ترتاكم وتسبب األضرار العصبية. الكميات الكبرية منه ُيكن أن  •

22 • Science for Environment Policy, 

2017 

• 2

2 

• Science for Environment Policy, 2017 

 • For more information on mercury, 

read the Science for Environment 

In-Depth Report, Tracking mercury 

pollution in the EU and worldwide 

 لالطالع على مزيد من املعلومات عن الزئبق، اقرأ التقرير:  • 
• Science for Environment In-Depth Report, Tracking 

mercury pollution in the EU and worldwide 
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 استخدام الزئبق يف العال  -٢
  وهوفهو سائل يف درجات احلرارة العادية،   الزئبق معدن يتميز خبصائص فريدة جتعل استخداماته متعددة. -9
ستخدم يف املفاتيح واملرحِ الت الكهرابئية، وكذلك يف أجهزة القياس، حيث يتيح التحديد الدقيق للتغريات يف ي

وأدت قدرة الزئبق على تكوين م لغ م مع املعادن  ستخدم يف عدد من العمليات الصناعية.يكما  درجة احلرارة.
طب  منتجات  تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق و منتجات  امه يف عمليات ومنتجات مثل  األخرى إىل استخد

 األسنان.
، مبا يف ذلك البطارايت واملصابيح  الزئبقعلى  ويستمر عامليا إنتاج جمموعة واسعة من املنتجات اليت حتتوي   -10

وحتتوي هذه املنتجات  اآلفات.  الكهرابئية وأجهزة القياس )مثل مقاييس احلرارة( ومستحضرات التجميل ومبيدات
غري أن سوء التعامل مع كميات كبرية من هذه املواد  بوجه عام على مستوايت أو كميات منخفضة من الزئبق؛

وال يزال ملغم الزئبق يستخدم على نطاق واسع يف   كمنتجات أو نفاايت ُيكن أن يفضي إىل إطالقات يف البيئة.
 إطالق الزئبق يف املياه املستعملة من عيادات طب األسنان وإىل اهلواء  طب األسنان، وُيكن أن يؤدي ذلك إىل

 من حمارق اجلثث. 
وال تزال العمليات الصناعية اليت تستخدم الزئبق إما كعامل حمفز أو كجزء من دائرة كهرابئية قيد   -11

أحياان كمياٌت   وتشمل هذه العمليات إنتاج الكلور القلوي، حيث ت ستخدم االستخدام على الصعيد العاملي.
ستخدم الزئبق يو  كبرية جدا من الزئبق يف املوقع، مبا يؤدي إىل وجود مرافق ُيكن أن تكون شديدة التلوث ابلزئبق.

وتشمل العمليات الصناعية األخرى اليت قد يستخدم فيها الزئبق إنتاج مونومر  كذلك يف إنتاج األسيتالدهيد.
لبوليفينيل(، وميثالت أو إيثيالت الصوديوم أو البواتسيوم، وإنتاج  كلوريد الفينيل )لالستخدام يف كلوريد ا

أو من   وقع اإلنتاج نتيجة للعملية نفسها متلويث أي من عمليات التصنيع هذه  ينتج عن وُيكن أن  البوليوريثان.
 لية.خالل االنسكاابت الناجتة عن سوء التعامل أو احلوادث أو سوء إدارة نفاايت الزئبق الناجتة عن العم

احملتوي   اخلامويستخدم الزئبق على نطاق واسع يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، حيث ُيزج مع   -12
ويلتحم الزئبق ابلذهب مشكال ملغماً يتم بعد ذلك تسخينه إلطالق الزئبق على شكل خبار، اتركا   .على الذهب

الذهب الضيق النطاق أن الضوابط املفروضة  للعديد من عمليات تعدين    النظاميويعين الطابع غري   وراءه الذهب.
على استخدام الزئبق وإطالقه قليلة، إن وجدت، مبا يؤدي يف كثري من األحيان إىل علو مستوايت تعرض العمال 

وابإلضافة إىل ذلك، ُيكن أن تتعرض أسر بكاملها أو جمموعات كاملة من الناس لبخار الزئبق يف   قع.اوتلوث املو 
 دع الذي جتري فيه املعاجلة أو حوهلما. املنزل أو املستو 

 ن االستخدام املتعمد للزئبق.عومن اجلدير ابلذكر أن إطالقات الزئبق ال تقتصر على اإلطالقات الناجتة   -13
ن تدابري مكافحة التلوث، إىل إطالق  عفيمكن أن يؤدي سوء إدارة النفاايت واملياه املستعملة، مبا فيها تلك الناجتة  

وُيكن أن تؤدي أنشطة التعدين ذات النطاق الصناعي اليت يكون فيها يكون   املاء واألراضي والرتبة. الزئبق يف 
اخلام حمتواي على نسبة عالية من الزئبق أو اليت جيري فيها استخالص النفط والغاز إىل إطالقات للزئبق إىل األراضي  

 واملياه.
 امللوثة انبعااثت الزئبق وإطالقاته من املواقع  -3

تشكل املواقع امللوثة خطرا بطريقتني: فاملوقع امللوث نفسه )مثل موقع منشأة أو موقع انسكاب حملي(   -14
ُيكن أن يكون مصدراً لتعرض أي شخص يدخل املوقع، وُيكن أن يكون املوقع مصدرا إلطالق الزئبق إىل البيئة 
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ملعاجلة يف العادة إزالة الزئبق من املوقع األصلي وحني ينتقل الزئبق إىل خارج املوقع، تشمل عمليات ا احمليطة.
 للتلوث وكذلك من الوسائط البيئية اليت قد يكون الزئبق تسرب إليها )مثل املياه اجلوفية واملياه السطحية والرواسب(.

ا  مور من بينهأل  تقييماً   ( 2013)برانمج األمم املتحدة للبيئة،    2013التقييم العاملي للزئبق لعام    وتضمَّن -15
النبعااثت الزئبق، واملواقع امللوثة، ومواقع تعدين الذهب احلريف والضيق    املصادر الثابتةإطالقات الزئبق إىل املياه من  

طناً مرتايً من الزئبق سنواي إىل املياه، وما   33وأطنان  8بني  وأشار التقدير إىل أن املواقع امللوثة تطلق ما النطاق.
عن مستوايت    (Kocman and others, 2013)  وأبلغت دراسات أخرى  لزئبق يف اهلواء.طناً مرتايً من ا  95و  ٧0بني  

ويسلِ م التقييم العاملي للزئبق  طناً مرتايً من الزئبق يف السنة.  165و   6٧أعلى من اإلطالقات يف املاء، تقدر مبا بني  
امللوثة تشكل مصدراً بشرايً ال ُيكن تقدير انبعااثته  ( أبن املواقع  2019)برانمج األمم املتحدة للبيئة ،    2018لعام  

بطريقة موثوقة بعد، كما خيلص إىل أنه ال توجد معرفة مفصلة بشأن عمليات اإلطالقات الثانوية النامجة عن الزئبق 
 الذي يطلق يف البداية إىل املسارات األرضية. 

 االلتزامات مبوجب اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق  -٤
 من اتفاقية ميناماات االلتزامات التالية فيما يتعلق ابملواقع امللوثة: 12ادة حتدد امل -16

يسعى كل طرف إىل وضع اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد وتقييم املواقع امللوَّثة ابلزئبق أو مرك بات   ( أ)
 ؛الزئبق

بيئياً تشمل، حيثما ت تخ ذ أي إجراءات للحد من املخاطر اليت تشك لها هذه املواقع بطريقة سليمة   (ب)
كان ذلك مناسباً، تقييماً للمخاطر ابلنسبة لصحة اإلنسان وللبيئة النامجة عن الزئبق أو مرك بات الزئبق اليت حتتوي  

 ؛عليها
يعتمد مؤمتر األطراف توجيهات بشأن إدارة املواقع امللو ثة ُيكن أن تشمل طرائق ومناهج من  ( ج)

 أجل:
 ؛ وخصائصهاحتديد املواقع  ‘1’ 
 ؛إشراك اجلمهور ‘2’ 
 ؛ تقييمات املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة ‘3’ 
 ؛خيارات إلدارة املخاطر اليت تشك لها املواقع امللو ثة ‘4’ 
 ؛تقييم الفوائد والتكاليف ‘5’ 
 .التحق ق من صحة النتائج ‘6’ 

وضع اسرتاتيجيات وتنفيذ أنشطة لتحديد املواقع امللوَّثة  علىع األطراف أيضاً على التعاون ، تشجَّ 12ويف املادة 
 ابلزئبق وتقييمها وحتديد أولوايهتا وإدارهتا والقيام، وفقاً للمقتضى، بتطهريها.

  )ج( أعاله(، وهي   16من االتفاقية )الفقرة    12من املادة    3للفقرة    التوجيهات وفقاً هذه  وقد اعت مدت   -1٧
 تشري أيضاً إىل السياسات الوطنية املتبعة يف عدد من البلدان.و  ،حول الطرائق والن هج الرئيسة املذكورة فيها  منظمة
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 حتديد املواقع وخصائصها -ابء
 حتديد املواقع -١

امللوثة األطراف ابلسعي إىل وضع اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد وتقييم املواقع    12من املادة    1ت لزم الفقرة   -18
إجراء استعراض شامل على   ينطوي علىوضع هنج يف الفقرة املستخدمة  الصيغةوتعين  ابلزئبق أو مركبات الزئبق.

وسيعين ذلك يف معظم احلاالت  الصعيد الوطين ملدى خطورة مشكلة املواقع امللوثة لدى كل طرف من األطراف.
البدء بتجميع املعلومات من أجل حتديد املرافق اليت رمبا تكون اخنرطت يف أنشطة حيتمل أن تتسبب يف إطالقات  

وسيشمل ذلك املواقع  ممكنا يف الواقع من النواحي القانونية والتقنية واملالية.من الزئبق، مىت ما كان ذلك التحديد 
النشطة واملهجورة على السواء اليت است خدم أو كان ي ستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق يف العمليات أو  

د يشمل أيضا مواقع  وق املنتجات، وعمليات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، والعمليات الصناعية األخرى.
ومن شأن هذا التحديد األويل للمواقع والتقديرات األولية حلجم التلوث واحتماالت  عمليات التعدين املهجورة.

إطالق الزئبق وتعرض السكان له أن ُيكِ ن الدول من البدء يف حتديد أولوايت تعاملها مع املواقع امللوثة فيها وفقاً  
 جد.لإلطار القانوين القائم، إن و  

وُيكن استخدام هنج منتظم لتحديد املواقع امللوثة وفهرستها، بدءا إبجراء استعراض وطين الستخدام  -19
وُيكن عندئذ حتديد األولوايت   وإنشاء قائمة أولية ابملواقع اليت حيتمل أن تكون ملوثة.   ضر واحلا  يف املاضياألراضي  

وُيكن أن يكون هذا النهج فعاال   إىل مزيد من التوثيق والبحث.  للمواقع الواردة يف القائمة وحتديد املواقع اليت حتتاج
وُيكن دعم النهج املنتظم بنهج آخر من خالل حتديد   عند وضع خطة وطنية شاملة ملعاجلة املواقع امللوثة ابلزئبق.

 التشييد.تتخذ إجراءات مثل التنقيب أو  وعندما  استخدام األراضي    اقع امللوثة على حدة عندما يتغريكل من املو 
ظم ولكن قد يكون مناسباً  املنوجتدر اإلشارة إىل أن حتديد كل من املواقع امللوثة على حدة ليس بديال كافيا للنهج  

 للبلدان اليت لديها سياسة وطنية قائمة إلدارة املواقع امللوثة.
قع امللوثة احملتملة واحلاضر لألراضي عامال مساعدا مهما يف حتديد املوا  املاضيوُيثل استعراض االستخدام   -20

(CCME, 2016).  ُيكن أن ُيثل ذلك االستعراض أول خطوة يف حتديد املواقع اليت تتطلب مزيدًا من البحث.و 
 ‘‘مشتبه’’ التلوث من خالل البحث يف كل موقع، ُيكن اإلشارة إىل هذه املواقع بوصفها مواقع  يتم إثبات  وإىل أن  

ويف بعض الوالايت القضائية، تدرج املواقع اليت ثبت أهنا ملوثة واملشتبه يف أهنا ملوثة يف قاعدة  يف أهنا ملوثة.
 بياانت على اإلنرتنت. 

 اقع، تشمل ما يلي: وهناك جمموعة من املصادر احملتملة لتلوث املو  -21
 ؛ختزين الزئبق ( أ)
 ؛تصنيع منتجات مضاف إليها الزئبق (ب)
 ؛استخدام الزئبق يف عمليات التصنيع ( ج)
أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ومواقع املناجم الصناعية   هاأنشطة التعدين )مبا في (د)
 ؛املهجورة(

 ؛ لالنبعااثت واإلطالقات املصادر الثابتة (ه)
 .إدارة النفاايت والتخلص منها ( و)
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وقد ال تقتصر مصادر التلوث، مثل تصنيع منتجات مضاف إليها الزئبق، واستخدام الزئبق يف التصنيع،   -22
بل تشمل أيضاً أنشطة أخرى    ، النبعااثت الزئبق، على األنشطة املذكورة يف مرفقات اتفاقية ميناماات  الثابتةاملصادر  و 

إىل جانب املوقع امللوث  ، وجتدر اإلشارة إىل أنه قد توجد يف بعض احلاالت ال ختضع للرقابة مبوجب االتفاقية.
أو  الرشحاملوقع األويل بسبب اجلراين السطحي أو مواقع ملوثة اثنوية مرتبطة به يصلها التلوث من  ،الرئيسي

ويف بعض احلاالت، وخصوصاً عند جراين املياه إىل أراٍض رطبة أو غريها من النظم اإليكولوجية احلساسة،   االنتقال.
ن قد يتألف التلوث يف املوقع الثانوي )أو املواقع الثانوية( أساسًا من ميثيل الزئبق بعد التحول البكتريي، أو م
 أشكال أخرى من الزئبق، مثل كربيتيد الزئبق الذي قد يتكون من خالل احتاد الزئبق ابلكربيت املوجود يف الرتبة. 

الذهب احلريف والضيق النطاق، قد يكون حتديد املواقع صعباً بصفة خاصة بسبب عدد   ويف حالة تعدين -23
ياانً غري القانونية( للنشاط، وعدم وجود سجالت  )وأح النظامية املواقع اليت حيتمل أن تكون ملوثة، والطبيعة غري 

ُيكن أن تكون متأثرة ابلتعدين احلريف، مث العمل ضمن  مواقعوقد يلزم حتديد جمموعة من املواقع أو منطقة  رمسية.
وُيكن أن تكون املعلومات اليت مجعت من أجل وضع   .على حدة  املواقع املثرية للقلق  كل منتلك املنطقة لتحديد  

 مفيدة يف حتديد مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق امللوثة. ٧للمادة  مل وطنية وفقاً خطة ع
الوكاالت   جتمِ عومن أجل وضع قائمة جرد وطنية أولية للمواقع اليت حيتمل أن تكون ملوثة، ُيكن أن  -24

احلكومية سجالت األنشطة احلالية واملاضية أو سجالت استخدامات األراضي، مثل تلك املذكورة أعاله، لوضع  
ىل الوكاالت احلكومية واألعمال  إ  (2)ويف بعض الوالايت القضائية، يتعني مبوجب القانون األساس ملزيد من البحث.

السلطات البيئية املختصة إذا كانت لديهم أراٍض يشتبه يف   التجارية ومالكي األراضي يف القطاع اخلاص إخطار 
 كوهنا ملوثة أو معروف أهنا ملوثة، وإال تعرضوا لعقوابت مالية. 

 حتديدًا مبدئيا ابلوسائل التاليةد املواقع اليت يشتبه يف كوهنا ملوثة يويف كثري من احلاالت، ُيكن حتد -25
 (: 2015للبيئة،  املتحدةاألمم  )برانمج

 ؛السجالت اليت حتدد األنشطة الصناعية أو غريها من األنشطة اليت سبق تنفيذها يف املوقع ( أ)
 ؛املالحظة البصرية لظروف املوقع أو ملصادر التلوث املرتبطة به (ب)
خدمت أو  أهنا است   يكون معروفا املالحظة البصرية لعمليات التصنيع أو غريها من العمليات اليت  ( ج)

 ؛طلقت ملواث ذا خطورة خاصةأ  
اآلاثر الضارة املرصودة لدى البشر أو النبااتت أو احليواانت، واليت قد تكون انجتة عن قرهبا من   (د)

 ؛(3)املوقع
 ؛اليت تبني مستوايت التلو ثدة املوجو النتائج الفيزايئية أو التحليلية  (ه)
 . اإلطالقات املشتبه يف حدوثها عنالبالغات اليت تقدمها اجملتمعات احمللية إىل السلطات  ( و)

  
 

 Government of Western Australia, Western :2003انظر على سبيل املثال قانون املواقع امللوثة لغرب أسرتاليا لعام (  2)

Australian Contaminated Sites Act 2003, Part 2, Division 1, sect.11 (3)، :املتاح على الرابط 

https://www.legislation.wa.gov.au  . 
إال يف حاالت التلوث الشديد   أن ال تستبان  يرجحجتدر مالحظة أن اآلاثر الضارة بصحة اإلنسان كمؤشر على تلوث املوقع  (   3)

إىل تقييم املوقع وإىل  مستنداً  اآلاثر الصحية إىل املواقع امللوثة يكون عزووينبغي أن  للغاية أو بعد حتديد املوقع ابعتباره ملواثً.
 املعلومات عن التعرض.
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 وضع قائمة اجلرد -٢
  لدى إحراز تقدم يف حتديد املواقع املشتبه يف أهنا ملوثة واملواقع اليت أتكد أهنا ملوثة داخل الوالية القضائية  -26

ع تقييم وإدارة كل مواقع على حدة مع  يصبح من املمكن وضع قائمة جرد للمواقع ُيكن استخدامها لتتب  ، املعنية
ويف هذا السياق، قد ترغب األطراف يف وضع قائمة جرد تتيح هلا استخدام هنج قائم على تقييم  مرور الزمن.

وعات السكانية البشرية وأجزاء البيئة اخلاضعة املخاطر، بغية حتديد األولوايت بكفاءة الستخدام املوارد حلماية اجملم
وُيكن إعطاء األولوية إلدارة املواقع اليت تشكل أكرب خماطر،   ألشد خماطر التعرض للزئبق من أخطر املواقع.

 وختصيص املوارد يف وقت الحق للمواقع اليت تشكل خماطر منخفضة. 
أنه ُيكن إضافة املواقع عند اكتشافها )مثل  ، مبعىن‘‘ قاعدة بياانت حية’’ اجلرد  قوائم متثلوُيكن أن  -2٧

  وُيكن أيضاً  املواقع املوروثة اليت قد تكون قدُية جدا وال توجد هلا أي سجالت وتكتشف خالل أعمال التشييد(.
، على الرغم من أن إزالة املواقع من قاعدة البياانت حينما يثبت أهنا خالية من التلوث أو أهنا مت استصالحها متاماً 

من ذلك، تصنيف هذه املواقع ابعتبارها مت استصالحها أو ابعتبارها غري ملوثة وترتكها   طراف قد ختتار، بدالً األ
وُيكن أن تنشأ  موجودة يف قاعدة البياانت حتسباً حلالة أن تتطلب التطورات العلمية إعادة التقييم يف وقت الحق.

احلدود املقبولة مللوِ ث معني، مبا جيعل املوقع الذي مت استصالحه  ، إذا أ دخل تنقيح نزويل كبري على  هذه احلالة، مثالً 
 مرة أخرى إذا كان ال يفي ابملعايري اجلديدة. ‘‘ ملواثً ’’ يعترب 

داخلية من أجل مساعدة السلطات على التخطيط الستخدام ن تكون لقوائم اجلرد نظم تصنيف  وُيكن أ -28
ومثة مثال تستخدمه والية أسرتالية   تب ع تقييم وإدارة املواقع.األراضي وإصدار املوافقات على تطويرها ومن أجل ت

 يستعمل التصنيفات السبعة التالية:
 ؛يتطلب االستصالح -موقع ملوث  ( أ)
 ؛استخدام مقيد -موقع ملوث  (ب)
 ؛موقع مستصلح من أجل االستخدام املقيد ( ج)
 ؛دراسةيتطلب إجراء  - موقع حيتمل أن يكون ملواثً  (د)
 ؛ موقع أزيل تلوثه (ه)
 ؛استخدام غري مقيد -موقع غري ملوث  ( و)
 . (4)التقرير غري مدعوم أبدلة (ز )

ويتمثل هنج مبتكر لتحليل قوائم اجلرد يف اجلمع بني بياانت اجلرد ونظام معلومات جغرافية، من أجل  -29
 .(5) توفري قاعدة بياانت متاحة للجمهور على اإلنرتنت تبني أماكن املواقع اليت أتكد أهنا ملوثة

  

 
شتبه يف أنه ملوث، ابستخدام استمارة موحدة، تسمح هذه الوالية القضائية ألي فرد من اجلمهور ابإلبالغ عن أي موقع ي  (  4)

 .لموقعل دراسةمث جتري 
 https://dow.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?idقاعدة بياانت املواقع امللوثة لغرب أسرتاليا، (  5)

c2ecb74291ae4da2ac32c441819c6d47. . 
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 حتديد خصائص املوقع -3
خطوات ملواصلة البحث بشأن املواقع اليت تشكل أكرب    عند حتديد مواقع يشتبه يف أهنا ملوثة، ُيكن اختاذ  -30

حدة   ىخماطر )بسبب عوامل مثل مكان املوقع واملسائل البيئية( من أجل حتديد مستوايت تلوث كل موقع عل
  واملخاطر الرئيسية اليت يشكلها. 

وُيكن أن   لبحث املتدرج حتديد املزيد من خصائص املواقع اليت يشتبه يف أهنا ملوثة.وُيكن من خالل ا -31
تضع البلدان أولوايهتا لتحديد خصائص املواقع استنادا إىل اتريخ استخدام األراضي أو إىل املؤشرات األخرى 

أو اليت لديها   ،النطاقفيمكن، مثال، للبلدان اليت لديها أنشطة هامة لتعدين الذهب احلريف والضيق  للتلوث.
 أن تعطي أولوية هلذين القطاعني. ،مصانع إلنتاج الكلور القلوي تستخدم بطارايت الزئبق أ خرجت من اخلدمة

إجراء زايرات للمواقع  ويل للمواقع، الذي قد يشتمل على  وُيكن أن يكون البحث األويل بشأن املواقع أو الفرز األ
 . (6)للمواقع ةاملفصل للدراسةواستعراض للمعلومات املتاحة، أداة مفيدة لتحديد األولوايت 

والنموذج املفاهيمي للموقع هو متثيل مرئي   .(٧)وُيكن أن ُيثل وضع منوذج مفاهيمي للموقع خطوة مفيدة -32
يبني  و   قد حتدث أو اليت حتدث حاليًا يف املوقع.ووصف سردي للعمليات الفيزايئية والكيميائية والبيولوجية اليت

 مصادر التلوث )احملتملة واملؤكدة( ومساراته إىل اجلهات املستقِبلة )الفعلية أو املستقب لية( اليت مت حتديدها.النموذج  
(CCME, 2016)وُيكن أن تشمل العناصر احملددة ما يلي  

 (8) : 
 التارخيية واحلالية واملقررة للمستقبل لألراضي؛حملة عامة عن االستخدامات  ( أ)
وصف مفصل للموقع وحمليطه املادي، ي ستخدم لوضع فرضيات بشأن إطالق التلوث ومصريه   (ب)

 النهائي يف املوقع؛
مصادر التلوث يف املوقع، واملواد الكيميائية احملتملة املثرية للقلق، والوسائط )الرتبة، واملياه اجلوفية،   ( ج)

حية، والرواسب، وخبار الرتبة، واهلواء الداخلي واخلارجي، واألغذية املزروعة حمليا، والكائنات احلية(  واملياه السط
 اليت قد تتأثر؛

ز  يمات عن الرتكع امللواثت وشكلها الكيميائي داخل كل من الوسائط، مبا يف ذلك معلو يتوز  (د)
 والكتلة و/أو التدفق؛ 

والوسائط واملسارات   ، من املصدر )أو املصادر(تنتقل هبا كون امللواثت تُيكن أن  ية اليتكيفال (ه)
ض اجلهات املستقِبلة البشرية أو اإليكولوجية، واملعلومات الالزمة  اليت ُيكن أن حيدث من خالهلا االنتقال وتعر  

 احملتملة؛ ملفضلةالتفسري انتقال امللواثت، مثل اجليولوجيا واجليولوجيا املائية واهليدرولوجيا واملسارات 
 ع التلوث وانتقاله؛ يال اجلوية اليت قد تؤثر على توز املعلومات عن املناخ واألحو  ( و)

 
فحددت اململكة املتحدة مستوى قدره جزء واحد من املليون لعنصر الزئبق  الفرز.حددت بعض البلدان قيماً تستوجب إجراء  (   6)

وحددت املبادئ التوجيهية الوطنية األسرتالية  .(Environment Agency, 2009)جزءاً من املليون ملثيل الزئبق  11األويل يف الرتبة و
جزءاً من املليون من عنصر الزئبق كحد يستوجب  15الزئبق و أجزاء من املليون من مثيل 10 (NEPC, 1999) بشأن املواقع امللوثة

 .إجراء الفرز للممتلكات السكنية
 .النماذج املفاهيمية للمواقع اليت حيتمل أن تكون ملوثة -نوعية الرتبة  (.2018 (21365معيار اإليزو (  ٧)
واألداة متاحة عند الطلب من  للموقع بطريقة منهجية.استحدثت وزارة الصحة الكندية أيضًا أداة لوضع منوذج مفاهيمي (  8)

-https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/contactشعبة املواقع امللوثة بوزارة الصحة الكندية، عرب العنوان الشبكي 

us/contaminated-sites-division.html.>. 
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عند االقتضاء، املعلومات املتصلة ابقتحام خبار الرتبة للمباين، مبا يف ذلك السمات التشييدية   (ز )
األساسات، واملداخل إىل املرافق( ، وعمق األساسات ونوعها، ووجود صدوع يف والعمرللمباين )مثل احلجم، 

 وتصميم وتشغيل وسائل تدفئة املباين وهتويتها وتكييف هوائها، واملمرات إىل املرافق الواقعة حتت سطح األرض؛
معلومات عن اجلهات املستقِبلة البشرية واإليكولوجية وأمناط النشاط يف املوقع أو يف املناطق  ( ح)

 املتأثرة ابملوقع.
وتتطلب العناصر األخرية   أنه ال يلزم ابلضرورة تناول مجيع العناصر املذكورة أعاله.وجتدر اإلشارة إىل -33
فعالية  مدى السلطة املسؤولة عن حتديد لدى و  ،وجه اخلصوص أن يكون لدى الفين الذي يقوم ابملسح ىعل

وعلى حالة ويتوقف استخدام النموذج املفاهيمي للموقع على ظروف كل طرف  قدر معني من اخلربة. ،املسح
 وُيكن أيضاً استخدام أساليب بديلة. املوقع.

 وينبغي حتديد أهداف البحث، اليت قد تشمل بصفة عامة ما يلي: -34
 حتديد خصائص أنواع امللواثت املوجودة يف املوقع؛ ( أ )
 تكوين فهم جليولوجيا وهيدرولوجيا املوقع؛ (ب )
 ديد مدى انتشار التلوث وتوزيعه )الرأسي واألفقي(؛ حت ( ج)
 خصائص اهلجرة الفعلية للملواثت وحتديد التحوالت احملتملة؛ديد حت (د)
 احلصول على البياانت من أجل حتديد وتقييم اآلاثر السلبية احملتملة على الصحة العامة والبيئة.  (ه)

وجيب أن تنبع  وعند االنتهاء من حتديد أهداف البحث، ينبغي وضع خطة ألخذ العينات والتحليل. -35
وجيب أن تتضمن خطة أخذ العينات والتحليل  ملتاحة عن املوقع ومن أهداف للبحث. هذه اخلطة من املعلومات ا

 العناصر التالية: 
استعراض البياانت املوجودة، مبا يف ذلك حتديد املصادر احلقيقية واحملتملة، األولية والثانوية على   ( أ)
 حد سواء؛
، مبا يف ذلك إعداد خطة للصحة والسالمة، وحتديد مواقع املرافق واملباين التعبئةاملهام اليت تسبق  (ب)

كفالة أال ت لحق أنشطة هو   من هذه اخلطوة املقصودالتفصيلية أو أن تتأثر هبا ) الدراساتاليت ُيكن أن تؤثر يف 
 أخذ العينات والتحليل ضررا بصحة وسالمة العمال واملارة وغريهم(؛

ا العينات، وأنواع البياانت، وأدوات البحث، مبا يف ذلك القرارات املتعلقة الوسائط اليت تؤخذ منه  ( ج)
ابلوسائط اليت ستؤخذ منها العينات )الرتبة، والرواسب، واملياه اجلوفية، وخبار الرتبة، واهلواء، والكائنات احلية، واملياه 

 السطحية، وغريها(؛ 
 تصميم عملية أخذ العينات؛ (د)
 يل، وخطة ضمان اجلودة. أساليب أخذ العينات والتحل (ه)

يث تعمل على بلوغ أهداف التقييم، أي حتديد امللوِ اثت املوجودة وينبغي تصميم عمليات أخذ العينات حب -36
يف املوقع، ومعرفة توز عها فيه، وحتديد البؤر الساخنة اليت ُيكن أن تؤدي إىل خماطر غري مقبولة على الصحة البشرية  

وأتخذ يف االعتبار النموذج   اسرتاتيجية أخذ العينات على أساس املعلومات اليت يتم مجعها،وتوضع  والبيئة.
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املفاهيمي للموقع من أجل حتديد منط أخذ العينات )كثافة وعدد وتوزيع نقاط أخذ العينات(، ونوع أخذ العينات 
بني أماكن    سافاتاملالعينات و   )على مرحلة واحدة أو على مراحل(، ونوع العينات )مفردة أو مركبة(، وعمق أخذ

وعند حتديد خطة أخذ  ، وامللوِ اثت املهمة )الزئبق وميثيل الزئبق و/أو مركبات الزئبق األخرى(.أخذ العينات
العينات، ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار اعتبارات عملية من قبيل اللوجستيات، ونقل العينات واحلفاظ عليها، وتوفر 

 املعدات، والتكاليف.
لدى  .(9)أخرى يما خيص وسائط بيئية دى بعض البلدان أساليب موحدة ألخذ العينات والتحليل فول -3٧

 املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس أيضا املعايري التالية ألخذ عينات الرتبة وجودة املياه:
اجلزء  - أخذ العينات  - ، نوعية الرتبة 104-18400املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، املعيار  ( أ)

 ؛: االسرتاتيجيات104
اجلزء  - أخذ العينات  - ، نوعية الرتبة 202-18400املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، املعيار  (ب)

 ؛ األولية الدراسات: 202
اجلزء  - أخذ العينات  - ، نوعية الرتبة 204-18400املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، املعيار  ( ج)

 ؛ الرتبة : توجيهات بشأن أخذ عينات غازات204
اجلزء  -أخذ العينات  -نوعية املياه  - 11- 566٧املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، املعيار  (د)

 .: إرشادات بشأن أخذ عينات املياه اجلوفية11
ويف حالة إجراء رصد أحيائي بشري، يفيد بروتوكول منظمة الصحة العاملية للدراسات االستقصائية،   -38

زئبق قبل الوالدة ملنظمة للرصد األحيائي البشري من أجل تقييم التعرض للا تلكوإجراءات التشغيل املوحدة ل
(WHO, 2018a and 2018b) . 

 إشراك اجلمهور -جيم
األطراف يف اسرتاتيجيات ترمي إىل تعزيز مشاركة اجلمهور، وال سيما  عاجلة املواقع امللوثة، قد تنظر  عند م -39

وكثرياً ما   كفالة النجاح يف إدارة القضااي واملواقع.بغية  ن قبيل وجود مواقع ملوثة قريبة، بشأن القضااي احلساسة م
تنسيق عمليات إشراك اجلمهور املؤسسات احلكومية القائمة على الصعيد احمللي أو اإلقليمي أو الوطين اليت  تتوىل

، منها ‘‘ إشراك اجلمهور’’ صف مفهوم وهناك مصطلحات كثرية ت أ سندت إليها مسؤولية إدارة املواقع امللوثة.
اخنراط اجلهات ’’، و‘‘ التواصل مع اجملتمع’’ و ‘‘اخنراط اجملتمع’’ ، و‘‘ مشاركة اجملتمع’’ ، و‘‘ مشاركة اجلمهور’’ 

 ,National Environmental Justice Advisory Council) ‘‘ إشراك أصحاب املصلحة’’ ، و‘‘ صاحبة املصلحة

وينصب الرتكيز يف إشراك  التشريعات يف والايت قضائية معينة بوجوب التشاور مع اجلمهور.وتقضي . (2013
ون معنية  اجلمهور على ضمان إعالم اجلهات، من أشخاص أو مجاعات، اليت قد تتأثر إبجراء ما أو ُيكن أن تك

املهم النظر يف إشراك اجلمهور   ولذا فمن عملية اختاذ القرارات.  خاللآراء تلك اجلهات    يف  به أو مهتمة به، والنظر

 
 United States Environmental Protection Agency, Methodية البيئة، على سبيل املثال، وكالة الوالايت املتحدة حلما(  9)

1669 “Sampling Ambient Water for Trace Metals at EPA Water Quality Criteria Levels”; Method 1630 “Methyl 

Mercury in Water by Distillation, Aqueous Ethylation, Purge and Trap, and Cold Vapor Atomic Fluorescence 

Spectrometry”; Method 1631 “Mercury in Water by Oxidation, Purge and Trap, and Cold Vapor Atomic 

Fluorescence Spectrometry”; and Method 7473 “Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition, 

Amalgamation and Atomic Absorption Spectrophotometry” . 
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وُيكن أن تكون للمعارف احمللية أمهية  يف وقت مبكر من عملية حتديد املوقع امللوث أو إجراء تقييمه التفصيلي.
 كبرية يف حتديد املواقع امللوثة احملتملة واختاذ القرار بشأن اسرتاتيجية أخذ عينات الرتبة. 

  والدراسةوقد تكون منهجيات خمتلفة إلشراك اجلمهور مناسبة، حسب املرحلة من العملية )حتديد املواقع   -40
وينبغي نشر نتائج عملية مشاورة اجلمهور والقرارات املتخذة بشأن  الالحقة وما إىل ذلك(.  والعنايةواالستصالح 

 علومات األولية يف بداية عملية املشاركة. األنشطة املستقبلية بطريقة مماثلة للطريقة اليت ن شرت هبا امل
والتواصل الفعال، مع عملية ثنائية االجتاه لنقل املعلومات وتلقيها، مهم لزايدة الفهم لدى أصحاب  -41

وينبغي نشر املعلومات العلمية أبكثر الوسائل فعالية للمجتمع احمللي املعين، بغية تضييق الفجوة بني   املصلحة.
 احلقيقية واملتصورة.املخاطر 

وينبغي أن   أعضاء اجملتمع احمللي أنفسهم أصحاب مصلحة يف القضية املطروحة. يعتربومن املهم أن  -42
مالك األراضي والسكان املقيمني قرب املوقع أو فيه،   وُيكن اعتبار  تستهدف التوعية اجملتمعية مستوايت خمتلفة. 

قع، وكذلك الصناعات األخرى املوجودة يف املنطقة واليت ُيكن أن تتأثر واجملتمعات احمللية املتأثرة ابلتلوث من املوا
ومديرو املواقع والعمال املشتغلون يف املواقع العاملة حالياً هم أصحاب مصلحة   ابلتلوث، مجيعا أصحاب مصلحة.

ته، مثال،  منتجا ولكن ينبغي مالحظة أنه إذا كان تلوث املوقع انجتًا عن سوء تعامل مع نفاايت الزئبق أو أيضاً؛
 قبل اختاذ أي إجراء آخر. التلوث مصدرفينبغي معاجلة مسألة 

وينبغي تقدمي نوعية املشاركات على كميتها، وأن يكون تركيز املشاركة على احلصول على املعلومات من   -43
ية مشاركة اجملتمع  ومن املهم أن تكون عمل اجملتمع احمللي ال يقل عن الرتكيز على تزويد اجملتمع احمللي ابملعلومات.

احمللي سارية طوال أنشطة البحث بشأن املوقع وإدارته و/أو معاجلته، ألن مرحلة اإلدارة ُيكن أن تنجم عنها خماطر  
فقد يؤدي التنقيب عن املواد امللوثة واملعاجلة يف املوقع إىل إطالق الغبار   أكرب كثرياً على اجملتمعات احمللية اجملاورة.

وُيكن أن تتمثل إحدى آليات املشاركة املفيدة يف إنشاء جلنة تشاور جمتمعي يتاح من خالهلا   ح. واألخبرة والروائ
تبادل املعلومات التقنية والعملية والقائمة على اخلربة الشخصية بني السلطات ومقاويل املوقع واجملتمع احمللي، من 

هذه اللجنة أيضاً   متثلوقد  يف املوقع امللوث. أجل كفالة التوصل إىل فهم مشرتك لألنشطة اليت يقرتح القيام هبا
الستجابة  بغية اكن األخذ هبا يف املوقع وحوله،  منتدى مفيدا للنظر يف برامج الرصد )لألخبرة والغبار وغريمها( اليت ُي

 لشواغل اجملتمع احمللي أثناء مرحلة اإلدارة.
وُيكن  خربة بشأن اتريخ املوقع. معرفة و م أكرب  كون لديهتوينبغي االعرتاف خبربة أفراد اجملتمع احمللي، فقد   -44

والنهج الشامل إلدارة املوقع امللوث هو النهج الذي يشرك  أن يساهم ذلك يف حتديد املسائل اليت يتعني تقييمها.
 أفراد اجملتمع احمللي إشراكاً وثيقاً ويعتربهم حمور األنشطة اليت متس اجملتمع احمللي.

وُيكن أن تتضمن املعلومات املقدمة  اجلمهور مبد اجملتمع احمللي ابملعلومات.  وُيكن أن تبدأ عملية إشراك -45
لتلوث املشتبه اطبيعة عن يف ذلك عن استخداماته السابقة و  يف هذه املرحلة معلومات أساسية عن املوقع، مبا

وامتثاله، السيما مع اختاذ التدابري فهذا ُيكن أن يكون عامال أساسيا للحصول على تعاون اجملتمع احمللي  فيها.
األولية اليت قد يلزم اختاذها )مثل تركيب سياج ملنع الدخول إىل املناطق امللوثة، وتغطية الرتبة امللوثة(، وكذلك مع  

وتتضمن   وقد يؤدي استمرار النشاط يف املوقع إىل جعل هذه املشاركة أكثر صعوبة. تنفيذ أنشطة استصالح املوقع. 
هبا اجملتمع احمللي، ألن ذلك يساعد    أن يساهمطلب  ي  وفريها بياان حول الكيفية اليت  ت األخرى اليت ينبغي تاملعلوما

وينبغي وضع جدول زمين أويل لألنشطة، مبا يف ذلك أي مواعيد هنائية لتقدمي   على حتديد توقعات مشرتكة للعمل.
يع املواد املطبوعة )كالنشرات( يف اجملتمع احمللي مباشرة، أو  وُيكن توفري املعلومات األولية بتوز  التقارير أو إعدادها.
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وُيكن استخدام  من خالل النشر يف الصحف احمللية أو صحف اجملتمع احمللي أو على مواقع اإلنرتنت ذات الصلة.
 احملطات اإلذاعية والتلفزيونية احمللية لنشر املعلومات والتعريف ابألنشطة الرئيسية. 

، مبا يف ذلك جدول زمين ألنشطة  هبا  ة مبدئية حتدد السبل اليت يراد إشراك اجلمهورويستصوب تقدمي خط -46
ويف احلاالت اليت ت لتمس فيها املسامهات، ينبغي تقدمي معلومات عن الكيفية اليت ست جمع هبا   املشاركة املقرتحة.

اِت العامة، اليت ُيكن عقدها اجلمهور االجتماع  وُيكن أن تشمل أنشطة إشراك  املسامهات وعن كيفية استخدامها.
وُيكن أن تتخذ االجتماعات العامة   يف مواقع مركزية يف اجملتمع احمللي، أو يف املوقع املتضرر يف بعض احلاالت.

 أشكااًل خمتلفة، وقد ت ثبت أنواع خمتلفة من االجتماعات فائدهتا يف مراحل العمل املختلفة.
 اإلنسان والبيئةتقييمات املخاطر على صحة   -دال

 على اإلجابة على األسئلة التالية:  سسيساعد تقييم املخاطر -4٧
 ؟على السكان و/أو الكائنات احلية هل يشكل املوقع خطراً حقيقيا أو حمتمال ( أ)
 اخلطر؟ مقدار ما هو  (ب)
خالل  هل ُيكن إدارة خطر املوقع على حنو مالئم دون إستصالح املوقع )على املدى القريب؟ ( ج)

 وقع لتقليل اخلطر؟املينبغي أن استصالح  فرتة أطول؟( أم
 إذا مل يتم استصالح املوقع، فهل ُيكن أن يزداد اخلطر و/أو ينتشر؟ (د)

وبناء على ذلك،  سلبية للتلوث.م فيها تقدير حجم واحتمال حدوث آاثر وتقييم املخاطر هو عملية يت -48
البيئية قد تكون فعالة يف املوقع امللوث، وإذا كان األمر فهو أداة ُيكن أن تساعد على حتديد ما إذا كانت التدابري  

 كذلك، فما هو نوع تلك التدابري. 
، مثل: )أ( بلوغ  ته إدار   وُيكن استخدام تقييم املخاطر للمساعدة على حتديد أهداف استصالح أو املوقع -49

عنية، أو )ب( بلوغ احلدود املعيَّنة احلدود القصوى املقبولة اليت تقررها التشريعات الوطنية أو احمللية أو السلطات امل
 املقررة للموقع على أساس التقييم.

 وجيرى تقييم املخاطر عموما على أربع مراحل حمددة بوضوح وذات أهداف معيَّنة: -50
)على سبيل املثال، مدى التلوث، والقرب من اجملموعات   ه خصائصو حتديد ما هو معرض للخطر   ( أ)

: ُيكن أن  السكانية، وعمق املسافة املوصلة إىل املياه اجلوفية، والقرب من املياه السطحية أو املوائل احلساسة(
بق يستهدف تقييم املخاطر اآلاثر على صحة البشر واحليواانت الربية والنبااتت واحليواانت املائية، وعنصر الزئ

وغالبا ما تكون األولوية للصحة   األويل، ومركبات الزئبق غري العضوية، وميثيل الزئبق، وكذلك امللواثت األخرى.
 ؛وي بت يف نطاق تقييم املخاطر وفقا الحتياجات املوقع احملددة البشرية.

مات علمية م هبا جيداً، وهناك معلو : أخطار الزئبق ومركباته مسلَّ ميةحتليل مستوى املخاطر والس   (ب)
وقد تشمل اآلاثر البيئية للتعرض   (. 201٧واسعة النطاق متاحة عن آاثر التعرض للزئبق )منظمة الصحة العاملية،  

ع القدرة اإلجنابية وضعف القدرة للزئبق، وخصوصًا لدى املفرتسات العليا املعرضة للتسمم الغذائي الشديد، تراج  
 ؛على الصيد
ويستند   دة والبشر أو البيئة. معدل االتصال بني امللواثت احملدَّ : اهلدف هو تقدير حتليل التعرض ( ج)

وقد ينطوي  التحليل إىل وصف سيناريوهات التعرض الفعلية واحملتملة، فضال عن حتديد خصائص التلوث ومداه.
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عر ذلك على إجراء قياسات للتعرض، مثل فحص إمدادات املياه، واألغذية املزروعة حمليا، واألغذية البحرية، وش
قياس مستوايت الزئبق يف   من خالل  اآلاثر اإليكولوجية احملتملةحتديد وُيكن أن  جلدة رأس البشر، والبول.

 ؛الرتسبات واألمساك وغريها من الكائنات احلية
إجراء تقدير موضوعي الحتمال وقوع آاثر  من أجل  : ت دمج نتائج املراحل السابقة  حتليل املخاطر (د)

 احملمية يف ظل ظروف املوقع احملددة.سلبية على العناصر 
مستوايت تركيز الزئبق حملياً، مبا قد يشكل خماطر على اإلنسان والبيئة   وقد تؤدي املواقع امللوثة إىل ازدايد -51

وُيكن أن يؤدي شرب املياه اجلوفية أو السطحية امللوثة، وكذلك تناول األمساك واملأكوالت البحرية   على حد سواء.
كما قد متتص احملاصيل الغذائية املزروعة يف  مياه سطحية ملوثة، إىل تعرض طويل األمد للتلوث.اليت تعيش يف 

وُيكن أن تشكل الرتبة امللوثة ابلزئبق أخبرة حتت األرض )تسمى أيضاً خبار   املواقع امللوثة أو ابلقرب منها امللواثت.
درا مهما للتعرض عن طريق استنشاق اهلواء داخل الرتبة(، تنتقل بعد ذلك إىل املباين القائمة فوقها لتصبح مص

 رشحوُيكن أن ينجم عن املواقع امللوثة . ( (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 1999املباين 
أو جراين سطحي للزئبق، مبا قد يلوث املياه اجلوفية أو السطحية، ويفضي إىل التعرض احملتمل للزئبق غري العضوي 

ولذلك ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار كذلك إمكانية تلويث املوقع للمياه اجلوفية أو السطحية   يق مياه الشرب.عن طر 
ويف الظروف الالهوائية، ُيكن أن يتحد الزئبق مع امليثيل يف البيئة بفعل البكرتاي، وخصوصا يف   الرتسبات.  وأ

قد ينفذ ميثيل الزئبق إىل السلسلة الغذائية، مبا يفضي إىل  وعندئذ   الرتسبات أو غريها من األوساط البيئية املناسبة.
وهذا مصدر قلق على اخلصوص فيما يتعلق ابستهالك   تعرض غذائي كبري لألحياء املفرتسة، ومن بينها اإلنسان. 

  ،(10)وقد وضعت عدة والايت قضائية برامج لرصد األمساك وأصدرت توجيهات بشأن استهالك السمك األمساك.
 هنا مصادر نقطية النبعااثت الزئبق.تبه فيها أو املعروفة اترخييا أب ل النقاط املعروف عنها أو املشالسيما حو 

فاملوقع الشديد التلوث  وتتعلق املخاطر املرتبطة مبوقع معني مبستوى التلوث وابحتمال التعرض معاً. -52
شكل خطرًا أدىن بكثري من اخلطر  ، ي للرشحاملعزول عن املراكز السكنية، أو الذي ال ينطوي على احتمال كبري 

الذي يشكله موقع أقل تلواثً لكنه يقع يف منطقة حضرية، أو موقع يرتبط ارتباطاً أوثق مبناطق احتاد الزئبق ابمليثيل 
وهلذا ستختلف  )األراضي الرطبة والرتبة الالهوائية والرتسبات واملياه( أو يؤدي إىل تسرابت كبرية إىل املياه اجلوفية.

 التنظيف اخلاصة ابملواقع من موقع إىل آخر حسب اختالف مستوايت التعرض الفعلية أو املتوقعة. أهداف
باته يف املوقع، وانتقال الزئبق إىل خارج املوقع، ويقتضي تقييم التعرض أن تؤخذ يف االعتبار مستوايت الزئبق أو مركَّ 

عت أثناء عملية حتديد املوقع علومات قد مج  وُيكن أن تكون هذه امل القرب من السكان احملليني.مدى وكذلك 
وهناك مناذج لالنتقال والتعرض متاحة من أجل   وحتديد خصائصه، أو قد تتطلب عملية أخذ عينات إضافية. 

تقييم املخاطر، وال بد من إجراء عمليات أخذ عينات مستمرة مع مرور الزمن للتأكد من أن حالة املوقع ال  
 تتدهور.

 إلدارة األخطار اليت تشّكلها املواقع امللّوثةخيارات   -هاء
بعد االنتهاء من تقييم موقع ملوث، يلزم اختاذ قرارات بشأن أنسب الوسائل إلدارة املخاطر اليت يطرحها  -53

بل  وُيكن اختاذ هذه القرارات على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو احمللي، أو، يف ظروف معينة، من قِ  املوقع املعين.
 

-https://www.fda.gov/food/metals/mercury-concentrations-fish-fda) على سبيل املثال، الوالايت املتحدة(  10)

monitoring-program-1990-2010 and https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish),) ،وكندا  

(http://ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&n=DCBE5083-97AD-4C62-8862) وهيئة الصحة بغياان ،
 .(/http://gps.gf/doc/catalogue/301/mercure-dans-les-poissons-et-grossesse-fleuves-de-guyane)الفرنسية 

https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish
http://ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&n=DCBE5083-97AD-4C62-8862
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ختاذ أي إجراء، وينبغي أن اوينبغي االتفاق على اهلدف من إدارة املخاطر قبل   األراضي أو كياانت أخرى.مالكي  
يكون اهلدف متوافقاً مع هدف اتفاقية ميناماات فيما يتعلق حبماية الصحة البشرية والبيئة من اإلطالقات واالنبعااثت 

املتطلبات اخلاصة إبدارة املواقع امللوثة حمددة يف التشريعات    وُيكن أن تكون  ذات املنشأ البشري من الزئبق ومركباته. 
 والسياسات الوطنية أو احمللية.

وهناك طريقتان رئيسيتان ملعاجلة تلوث املواقع الناجم عن األنشطة الصناعية أو األنشطة البشرية األخرى  -54
قع كخطوة أولية بعد حتديد املوقع ومعرفة ويرجح أن تلزم إدارة املو  السابقة، ومها: إدارة املوقع واستصالح املوقع.

 ذ.ذ االستصالح أم مل ينفَّ مسارات اإلطالق/التعرض احملتملة، سواء نف ِ 
 إدارة املواقع -١

تشمل إدارة املوقع اإلجراءات املتخذة للحد من تعرض اإلنسان والبيئة للموجود يف املوقع من الزئبق أو   -55
االعتبار املصادر الرئيسية والثانوية للتلوث الذي يصل إىل املياه اجلوفية أو  وقد يلزم أن تؤخذ بعني  مركباته.

 السطحية.
حلد من التعرض املباشر )من خالل  بغية اتخذة تقييد الوصول إىل املوقع،  وُيكن أن تشمل اإلجراءات امل -56

وإذا   يف املوقع.وضع األسيجة وعالمات التحذير( أو وضع قيود على أي أنشطة قد تؤدي إىل تنشيط التلوث 
فإذا مل يكن   كان مصدر إمدادات املياه ملواث فقد يلزم إجياد مصدر بديل إلمدادات املياه أو القيام مبعاجلة املياه.

هناك خطر مباشر على البيئة أو على اجملتمع احمللي فقد يعترب أن من املناسب ترك املواد امللوثة دون عالج حىت  
وقد يكون من املمكن عزل التلوث يف املوقع يف مرفق احتواء إىل  ذات األولوية األعلى.االنتهاء من معاجلة املواقع  

وينبغي يف مثل هذه الظروف رصد تلوث املوقع دورايً لضمان عدم انتقال الزئبق إىل خارج   حني معاجلته الحقاً. 
رص على إبقاء املعلومات عن نوعية  وينبغي أيضاً احل تأثريه على البيئة خارج حدود املوقع.باملوقع أو نشوء احتمال  

 يستخدمون املوقع يف املستقبل.الة املوقع متاحة بسهولة ملن سالرتبة واملعلومات األخرى عن ح
وينبغي تنفيذ عمليات رصد طويل األجل لتحديد أي انبعااثت وإطالقات مستمرة تتصل بوجود امللواثت  -5٧

غري أن الرصد ُيكن  وذة من الرتبة أفضل مؤشر ملستوى التلوث،م العينات املأخومن املرجح أن تقد ِ  ومستقلباهتا.
وإذا اتضح خالل  أن يشمل أيضا قياس مستوايت غاز الرتبة ومستوايت الزئبق يف الغالف اجلوي حول املوقع.

صفة  ب  هاييل للموقع تلوث املياه السطحية أو اجلوفية، فيمكن النظر أيضا يف أخذ عينات من املعملية التقييم األوَّ 
 منتظمة كجزء من خطة اإلدارة.

 املواقع استصالح -٢
ويشمل الستصالح اإلجراءات  ُيثل استصالح املواقع طريقة أخرى لتقليل املخاطر املرتبطة ابملواقع امللوثة. -58

واهلدف من االستصالح هو   املتخذة إلزالة امللواثت أو مسارات التعرض أو ضبطها أو احتوائها أو احلد منها. 
لالستخدام احلايل وكذلك زايدة إمكانيات االستخدامات املستقبلية إىل أقصى حد   املوقع مقبوال وآمناً جعل 
ويتطلب اختاذ قرار املعاجلة   وينبغي عند حتديد أهداف اإلصالح إيالء االعتبار للمستوى األساسي للزئبق. ممكن.

ى التلوث، والتعرض احملتمل الناتج عن التلوث، النظر يف عدد من العوامل، مبا يف ذلك النتيجة املنشودة، ومستو 
وجدوى خيارات املعاجلة، واعتبارات التكاليف مقابل املنافع، واآلاثر الضارة احملتملة من اختاذ أي إجراءات 

وينبغي أيضاً، عند اختاذ   )كالتلوث البيئي املرتبط بتحريك الرتبة امللوثة(، وكذلك املوارد املتاحة إلجراء املعاجلة. 
 القيام هبذه األنشطة بطريقة مستدامة.أن يكون التدابري االستصالحية، إيالء االعتبار الواجب للحاجة إىل 



UNEP/MC/COP.3/8 

20 

وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار   تتفاوت فعاليتها وتكلفتها. االستصالح،  وتكنولوجياويتوافر عدد من هنج  -59
وقد يؤثر أيضًا وجود   واملخاطر املرتبطة هبذا االستخدام.يف اختيار طريقة االستصالح االستخدام املعلن للموقع 

 ملواثت أخرى، وكذلك عوامل أخرى مثل النفاذية واملواد العضوية واحملتوى الطيين، على اختيار طريقة االستصالح. 
وكثريا ما تتطلب اسرتاتيجية االستصالح اجلمع بني عدد من تقنيات االستصالح من أجل التصدي للمشكلة 

ومن الضروري تقييم كل من اخليارات العالجية على حدة واملقارنة بينها لتحديد أكثر حل  ة صحيحة.بطريق
 .(11) فعالية

 معاجلة الرتبة -3
لتقليل إىل حد  اث أو  إزالة امللو ِ من أجل    ،ملعاجلة يف املوقعالقيام ابقد يكون من األفضل، عند اإلمكان،   -60

وينبغي أن تتم هذه املعاجلة، يف حدود اإلمكان، دون آاثر ضارة ابلبيئة أو العمال   مقبول من املخاطر املرتبطة به.
 اجلمهور. بغموم أو اجملتمع احمللي اجملاور للموقع أو 

وُيكن استخدام  املنطقة امللوثة ابلزئبق يف املوقع خيارا قابال للتطبيق يف ظروف معينة. وقد يكون احتواء -61
عميقة يف الرتبة حول  وقد يقتضي ذلك حفر  خنادق  ئبق عرب الرتبة أو إىل اهلواء.احلواجز املادية ملنع حترك الز 

وقد يشمل أيضا حقن الرتبة   اإلمسنت وخالئط الرتبة(. أو /و تلك اخلنادق ابملالط )مثل البنتونيت التلوث وملء
هذه اإلجراءات ال تقلل وجتدر مالحظة أن  يف املوقع مبواد تثبيت كيميائية، ابستخدام مثاقب مصممة خصيصا.

  .(Merly and Hube, 2014) من كتلة الزئبق املوجودة، وأهنا تنطوي على إمكانية إطالق املواد امللوثة أثناء العملية
سجالت األراضي،    إشعاراتسندات امللكية أو    فرض قيود علىومن املمكن أن تشكل الضوابط املؤسسية، مثل  

 ذة للوقاية من حترك الزئبق.عوامل مكملة فعالة للتدابري املتخ
فهناك خيار آخر يتمثل يف استخراج  املوقع إلزالة التلوث غري ممكنة وإذا كانت معاجلة الرتبة امللوثة يف -62

وُيكن إرساهلا عندئذ إىل موقع معتمد أو مرفق ختزين معتمد  الرتبة امللوثة وإزالتها من املوقع ملعاجلتها خارجه.
د هذا اخليار،  فإذا اعت م املناسب على منع حدوث تلوث بيئي نتيجة لنقل الرتبة. ، مع احلرصللمعاجلة الحقاً 

ألنظمة  لسيتعني على الطرف املعين أن يتحقق من أن أي مرفق استقبال سيكون قادراً على إدارة النفاايت وفقا 
مللوثة ابلزئبق ينبغي أن تعاجل وفقا  وعالوة على ذلك فإن الرتبة اليت تتجاوز العتبة احملددة للنفاايت ا البيئية املنطبقة.

وهتدف معاجلة الرتبة املستخرجة خارج   من االتفاقية.  11ألحكام اإلدارة السليمة بيئيا لنفاايت الزئبق عمال ابملادة  
وعند اإلمكان، تعاد الرتبة املعاجلة إىل   ث أو تقليل املخاطر املرتبطة به إىل مستوى مقبول.املوقع إىل إزالة امللو ِ 

وقد حتتوي بقااي الرتبة املعاجلة على تركيزات عالية من الزئبق، وسيتعني أن تدار  ملوقع أو ترسل إىل موقع آخر.ا
 ابعتبارها نفاايت للزئبق.

وُيكن أن جترى أعمال احلفر وغريها من األنشطة اليت حترك الرتبة يف املوقع داخل هياكل مؤقتة حمكمة   -63
وخيفف هذا الرتتيب  حات الكربون وضغط اهلواء السليب.اهلواء، وذلك ابستخدام مرش ِ اإلغالق ال تسمح مبرور 

وُيكن أيضاً االستعاضة   من خماطر إطالق األخبرة واجلسيمات اليت ُيكن أن تلحق الضرر ابجملتمعات احمللية والبيئة.

 
ج االستصالح املطبقة على املواقع ه  العديد من دراسات احلاالت اإلفرادية، وموجزاً لن   NICOLE (2015 )املنشور يعرض (  11)

 Agency deانظر  اختيار تقنيات االستصالح.شأن مواقع على اإلنرتنت تقدم التوجيه ب وهناك أيضاً  املتأثرة ابلزئبق.

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie and Bureau de recherches géologiques et minières interactive tool for 

preselection of remediation techniques (http://www.selecdepol.fr/)  ،وحكومة كنداGuidance and Orientation for the 

Selection of Technologies (http://gost.tpsgc-pwgsc.gc.ca/) . 

http://www.selecdepol.fr/
http://gost.tpsgc-pwgsc.gc.ca/
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توفر قدرا أكرب من الثقة بشأن مستوايت  هبذه اهلياكل عن برامج رصد اهلواء احمليط ذات التكلفة العالية، ألهنا 
 تعرض العمال والسكان احملليني.

وتشمل األساليب اليت أثبتت جناحها يف معاجلة الرتبة امللوثة ابلزئبق التصليد والتثبيت وغسل الرتبة   -64
واالمتزاز   ، وكذلك التقنيات احلركية الكهرابئية(US EPA, 2007)واستخراج األمحاض واملعاجلة احلرارية والتزجيج 

 عها واملنطقة امللوثة.يى الزئبق وامللواثت األخرى وتوز ويتقرر اخليار األنسب بناء على مستو  احلراري يف املوقع.
 املتاحة حملياً ووطنياً.  التكنولوجياولذلك يتعني اختيار طريقة املعاجلة املناسبة استناداً إىل خصائص املوقع، مع مراعاة  

ى خلط الرتبة امللوثة أو النفاايت مبادة تساعد على التماسك، من أجل إنشاء  وتنطوي عملية التصليد عل -65
وُيكن القيام   .(US EPA, 2007)مالط أو عجينة أو حالة أخرى شبه سائلة تتخذ شكال صلبا مع مرور الوقت

 يف بعض  وقد است خدمت هذه التقنية للتنظيف، وهي متاحة جتاراي  ابلتصليد/التثبيت سواء يف املوقع أو خارجه. 
وهناك عدة عوامل تؤثر على أداء وكلفة تقنية املعاجلة هذه، مبا يف ذلك الرقم اهليدروجيين .  ( (US EPA, 2007البلدان  

 للمادة املعاجلة، ووجود املركبات العضوية، وحجم اجلسيمات، واحملتوى من الرطوبة، وحالة أكسدة الزئبق املوجود.
التماسك إمسنت بورتالند، وإمسنت بوليمر الكربيت، والكربيتيد، والفوسفات،    وتشمل أمثلة املركبات املساعدة على

وختتلف هذه املركبات من حيث فعاليتها   وغبار أفران اإلمسنت، وراتنجات البوليسرت، ومركبات البوليسيلوكسان. 
يتيد الزئبق، مما يقلل  وُيكن أن يؤدي خلط الزئبق مع الكربيت إىل تثبيت الزئبق على شكل كرب  يف االرتباط ابلزئبق.

 يل يف ظل ظروف معينة. غري أن كربيتيد الزئبق ُيكن أن يتحول من جديد إىل زئبق أوَّ  وتطايره،  رشحهمن قابلية 
بوليمريية، تشكل  ق يف مصفوفة كربيت لكربيتيد الزئبكبسلة دقيقة   تتموُيكن إجراء عملية تثبيت البوليمر، حيث 

وتقلل هذه العملية ذات املرحلتني من املخاطر البيئية النامجة  (.2015 دة للبيئة،كتال صلبة )برانمج األمم املتح
 عن الزئبق، ولكنها تقلل أيضا من إمكاانت استخراج الزئبق يف مرحلة الحقة. 

واستخراج األمحاض للتعامل مع الرتبة امللوثة املستخرجة من املوقع ومعاجلتها    وُيكن استخدام غسل الرتبة -66
وي ستخدم غسل الرتبة واستخراج   وغسل الرتبة، كما يدل امسه، هو عملية تغسل فيها الرتبة إلزالة امللواثت. منفصلة.

يت ُيكن فصلها إىل األجزاء اليت األمحاض أساسًا يف معاجلة أنواع الرتبة ذات احملتوى الطيين املنخفض نسبيا، وال
قد يتأثر أداء هذه العملية كما   ويكون ذلك أقل فعالية أيضاً يف الرتبة ذات احملتوى العضوي املرتفع. تتكون منها.
 جتانس الرتبة، وحجم اجلسيمات، والرقم اهليدروجيين، واحملتوى من الرطوبة.دى وتكاليفها مب

ة النفاايت الصناعية والطبية احملتوية على الزئبق، غري أهنا بوجه عام غري  ستخدم املعاجلة احلرارية ملعاجلوت   -6٧
والزئبق ال ُيكن تدمريه، وينبغي أن يكون اهلدف من أي  مناسبة للرتبة ذات احملتوى الطيين أو العضوي العايل.

الرواسب( حبيث ُيكن أن  شكل من أشكال املعاجلة احلرارية هو فصل الزئبق من املواد الرابطة األخرى )مثل الرتبة و 
ُيكن إزالة تلوث املادة صغر بكثري يف شكل زئبق مركَّز، و النفاايت اخلطرة املوجودة أبحجام أ عتباره منيدار اب

وتتأثر فعالية املعاجلة وكلفتها بعوامل من بينها شكل الزئبق املوجود وحجم اجلسيمات واحملتوى من  الرابطة نفسها.
مع بعد ذلك من الغازات  ارية عملية ت  واملعاجلة احلر  الرطوبة. ستخدم فيها احلرارة جلعل الزئبق يتطاير، لكي جي 
الرتتيب للتحكم يف الزئبق الذي أن يتم  ويتعني يف أي معاجلة حرارية   ذ هذه العملية عادة خارج املوقع.وتنفَّ  املنبعثة.

وينطوي النضح املباشر  بطريقة غري مباشرة. وُيكن تطبيق النضح احلراري إما بطريقة مباشرة أو يتبخر نتيجة هلا.
على تعريض املادة املراد معاجلتها للحرارة مباشرة، وال يوصى ابستخدامه يف حالة الرتبة والرتسبات اليت حتتوي على  

زات  الزئبق، ألن حجم األخبرة امللوثة أعلى بكثري ابملقارنة ابلنضح احلراري غري املباشر، بسبب االتصال املباشر ابلغا
وهذا يؤدي إىل ارتفاع كبري يف تكاليف املواد احلفازة وآليات   ،الناجتة من احرتاق وقود التسخني )الغاز، النفط(

وينطوي النضح غري املباشر على تعريض   مكافحة تلوث اهلواء، بسبب زايدة حجم األخبرة اليت جيب أن تعاجل. 
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ويتسم النضح احلراري غري املباشر مبزية فصل   املراد معاجلتها. لحجرة للحرارة لتمر عربه إىل املادةلاجلدار اخلارجي 
الغازات املتصاعدة من املادة املعاجلة عن الغازات املستخدمة لإلحراق، مبا يقلل كثريا من حجم الغازات امللوثة اليت  

سرتجع منها الزئبق بوسائل من بينها  من املادة املعاجلة، لكي ي    اليت تتصاعدوُيكن أن تعاجل الغازات   تلزم تصفيتها.
واملعاجلة ابحلرارة العالية يف أفران التقطري عند .  (Environment Agency, 2012)على سبيل املثال عمليات التكثيف  

ستخدم للرتبة امللوثة ذات الرتكيز العايل  درجة مئوية هي تقنية ُيكن أن ت   540و 425درجات حرارة ترتاوح بني 
وال ي عترب اإلحراق قابال للتطبيق على األحجام الكبرية من املواد امللوثة ابلزئبق، . (US EPA, 2007)من الزئبق 

 . (Merly and Hube, 2014)بسبب علو احتمال حدوث انبعااثت الزئبق وإطالقاته 
عادة   وتنطوي هذه التقنية م التقنيات احلركية الكهرابئية تيارا منخفض الشدة يف الرتبة امللوثة. وتستخدِ  -68

على أربع عمليات: النزوح الكهرابئي )وهو نقل األنواع الكيميائية احلاملة لشحنة كهرابئية ابلسائل العابر للمسام(،  
والتناضح الكهرابئي )أي انتقال السائل العابر للمسام(، واحلث الكهرابئي )حركة اجلزيئات احلاملة لشحنة  

ميائي الناتج عن تيار كهرابئي(. ورغم قدرة هذه التقنيات على  كهرابئية(، والتحليل الكهرابئي )التفاعل الكي
احلركية  العملياتوقد يصعب استخدام  استخراج املعادن من الرتبة امللوثة فإن كفاءهتا تتوقف على عوامل كثرية.

الزئبق األويل الكهرابئية بسبب ضعف قابلية الزئبق للذوابن يف معظم أنواع الرتبة الطبيعية، وقد يعيق العملية وجود  
(Feng and others, 2015) . 

 معاجلة املياه  أنواع تكنولوجيا -٤
وُيكن أن   ينبغي تقييم املواقع امللوثة من أجل حتديد مدى احتمال تلوث املياه اجلوفية أو السطحية.  -69

ابملوقع امللوث، توجد فإذا ثبت وجود الزئبق يف مياه متصلة  يساعد على ذلك تقييم الظروف اهليدروجيولوجية.
وتشمل تقنيات املعاجلة الرتسيب/الرتسيب   عدة خيارات ممكنة حلل املشكلة، من بينها االحتواء واملعاجلة.

 . US EPA, 2007)) املصاحب، واالمتزاز، والرتشيح الغشائي 
ياه ومن الشائع استخدام الرتسيب/الرتسيب املصاحب للمعاجلة، لكنه يتطلب وجود منشأة ملعاجلة امل -٧0

وت ستخدم يف هذه العملية  وتتأثر فعاليتها ابلرقم اهليدروجيين وبوجود ملواثت أخرى. املستعملة وعمال تشغيل مهرة.
مواد كيميائية مضافة حتول امللواثت الذائبة إىل مادة صلبة غري قابلة للذوابن )ترتسب بعد ذلك(، أو ت كوِ ن كتاًل  

وبعد ذلك يرشَّح السائل أو ي صف ى إلزالة   االمتزاز. عن طريقلواثت الذائبة صلبة غري قابلة للذوابن تلتصق هبا امل
 املواد الصلبة منه.

وي ستخدم االمتزاز )ابستخدام الفحم املنشَّط، يف كثري من األحيان( بتواتر أكرب فيما خيص النظم األصغر  -٧1
التقنية الزئبق على سطح مادة ماصة، مبا يقلل وتركِ ز هذه  حجما حيثما يكون الزئبق هو امللوث الوحيد املوجود.

ويتعني   وعموما توضع وسائط االمتزاز داخل أسطوانة ُيرَّر املاء امللوث عربها. من تركيزه يف طور السائل السائب.
ومن املمكن   بعد ذلك إعادة تنشيط وسائط االمتزاز من أجل إعادة استخدامها، أو التخلص منها بطريقة مناسبة.

 ليب بوجود ملواثت أخرى غري الزئبق.ار فعالية هذه العملية أكثر من غريها من األس أن تتأث
والرتشيح الغشائي هو عمليٌة ابلغة الفعالية، تزال فيها امللواثت عن السائل بتمريره خالل غشاء نصف   -٧2

املركبات العضوية وغري  غري أن هذه العملية تتأثر بوجود ملواثت أخرى يف املاء، فاألجسام الصلبة العائمة و  م نفذ.
 ذلك من امللواثت تقلل من فعالية الغشاء أو تعطله متاماً. 
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 معاجلة املياه اجلوفية  أنواع تكنولوجيا -٥
وتشمل اخلصائص اهلامة اليت ينبغي  املوقعية.أنواع التكنولوجيا  ص املياه اجلوفية، ُيكن النظر يففيما خي -٧3

أخذها يف احلسبان عند اختيار تكنولوجيا االستصالح للمياه اجلوفية الرقم اهليدروجيين، ووجود ملواثت أخرى،  
 . ( Merly and Hube, 2014)وابرامرتات مثل درجة احلرارة واحملتوى الكلوريدي 

لوثة ابلزئبق تكنولوجيا الضخ واملعاجلة وتكنولوجيا  االستصالح اخلاصة ابملياه اجلوفية امل  تكنولوجياوتشمل   -٧4
نِفذة التفاعلية 

 
 . (Merly and Hube, 2014)اجلدران امل

االستصالح الناشئة اخلاصة ابملياه اجلوفية امللوثة ابلزئبق على زايدة قدرات وسائط  تكنولوجياوتركز  -٧5
وُيكن أيضا النظر يف استخدام   لوثة ابلزئبق. االمتزاز والرتشيح من أجل االستصالح الكامل النطاق للمواقع امل

وجيري حاليا البحث والتطوير بشأن   الضخ والنزع إذا حتسنت كفاءة  معاجلة الغازات اخلارجة  الشديدة التلوث.
االستصالح األحيائي، والتكنولوجيا النانوية، وتطوير مواد االمتزاز )مواد االمتزاز العضوية، ومواد االمتزاز اليت تتيح 

 . ( Merly and Hube, 2014) وتطوير عمليات التخثري/التلبيد  امتزاز الزئبق العضوي وغري العضوي على حد سواء(،
 معاجلة الرتسبات  تكنولوجيا -٦

إذا كانت الرتسبات املوجودة يف القاع ملوثة ابلزئبق فقد يكون من املناسب استخدام اإلزالة ابحلفر، أو   -٧6
 ;Todorova and others, 2009)التغطية، أو التحكم يف إطالق ميثيل الزئبق، وعلى سبيل املثال إبضافة النرتات 

Matthews and others, 2013) .  املتحدة حلماية البيئة توجيهات عامة بشأن استصالح  وتقرتح وكالة الوالايت
وينبغي تقييم احتمال إطالق الزئبق من الرواسب نتيجة لتحريكها، واختاذ تدابري ختفيفية لضمان   .(12)الرواسب

 لة املائية غري املقبول.تقليل أي تسرب إىل أدىن حد ممكن وأن ال يؤدي إىل تعرض الكائنات املستقبِ 
اليت ثبتت فعاليتها فيما خيص الرتبة مفيدة فيما خيص  أنواع التكنولوجياُيكن أن تكون   ويف حالة احلفر، -٧٧

وستكون العقبات الرئيسية أمام الفعالية هي وجود املياه واملواد العضوية، واحملتوى امللحي العايل يف حالة   الرتسبات.
 الرتسبات البحرية.

 النطاقمواقع تعدين الذهب احلريف والضيق  -٧
مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق نوع من املواقع امللوثة ابلزئبق تصعب إدارته واستصالحه،   -٧8

وبعض مواقع تعدين  مستوطنات مأهولة، مبا حيد من خيارات اإلدارة واالستصالح. يؤوي ألن العديد منها قد 
، ‘‘التهافت على الذهب’’ قصرية بسبب ظاهرة الذهب احلريف والضيق النطاق املنشأة حديثا ال ت قطن إال لفرتة 

وقد ت قطن مواقع أخرى ألمد طويل من جانب جمموعات تعمل يف كتلة  ويتم التخلي عنها عند نضوب كتلة اخلام.
ويف بعض احلاالت، ي قتسم استخدام  ال اقتصاداي للزراعة أو غريها من املهن.اخلام منذ أجيال ابعتبار ذلك مكم ِ 

ن الذهب احلريف والضيق النطاق بني موقع املنجم واملستوطنات الدائمة القريبة، حيث تقوم املطاحن الزئبق يف تعدي
ويف هذه احلاالت، ُيكن أن حيدث   .رات وغريها من املعدات ابستخراج الذهب من اخلام املركَّزاليت تعمل ابلك  

سواء، مبا يف ذلك املناطق السكنية الواقعة  التلوث ابلزئبق يف موقع املنجم ويف املستوطنات املرتبطة به على حد 
 على بعض البعد من املنجم.

 
ُيكن االطالع على توجيهات عامة بشأن تقييم واستصالح الرتسبات امللوثة، مبا فيها امللوثة ابلزئبق، على عنوان (  12)

 . https://www.epa.gov/superfund/superfund-contaminated-sediments-guidance-and-technical-support :تاإلنرتن
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بع يف حتديد مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق امللوثة ابلزئبق نفس عمليات التحديد تَّ توُيكن أن   -٧9
لوث ابلزئبق، األويل للمواقع والتحديد املفصل للمواقع وحتديد خصائص املواقع اليت تتبع يف حالة أي موقع آخر م

ولكن تنشأ تعقيدات إضافية عندما يكون املوقع نشطًا ومأهواًل ويف حالة تلوث دينامية )أي أن تلواًث جديداً 
وهذه احلالة ختتلف عن حالة املواقع غري املأهولة، اليت   حيدث ابستمرار يف أماكن جديدة داخل املنطقة املعنية(.

وُيكن حتديد خصائص املوقع دون توقع نشوء تلوث يف أماكن جديدة تكون فيها البؤر الساخنة مستقرة نسبيا 
 ضمن املوقع.

وُيكن أن يرتشح الزئبق من مواقع إنتاج الذهب الضيق النطاق التارخيية ومواقع تعدين الذهب احلريف  -80
مث يعيد االندماج  والضيق النطاق العاملة حاليا إىل األجسام املائية، مثل األهنار والبحريات وأحواض تربية األمساك،  

و ُيكن   يل على قاع النهر أو البحرية، فيشكل مصدرا للتلوث الطويل األمد.ليشكل مستجمعات من الزئبق األوَّ 
الكشف عن هذا الشكل من أشكال تكوين مستجمعات الزئبق ابستخدام تكنولوجيا املسح ابملسبار الصويت،  

ويتيح  حات كربونية ملنع إطالقات البخار. رة وجمهزة مبرش ِ وإزالتها ابستخدام وحدة سحب فراغي حممولة على سيا
صهريج االحتجاز إزالة مستجمعات الزئبق بطريقة سليمة بيئيا، وُيكن مواصلة معاجلة هذه املستجمعات يف مرافق 

وهلذه التكنولوجيا إمكاانت كبرية الستصالح مواقع تعدين  تقطري فراغي خارج املوقع واستعادهتا من أجل تثبيتها. 
 . ( AgroEco Systems Pty. Ltd., 2010)الذهب احلريف والضيق النطاق الواقعة جبوار األجسام املائية 

تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، والتلوث، واالستيطان الدائم   والتعقد الناشئ بسبب تداخل أنشطة -81
ويقدم القسم جيم من  جيعل مشاركة اجلمهور وتوعيته يف اجملتمعات احمللية املتضررة أمراً ضرورايً.أو املؤقت للموقع،  

هذه التوجيهات معلومات عن استحداث عملية ملشاركة اجلمهور من أجل استصالح املواقع امللوثة وإدارهتا، ولكن  
حمللية اليت تضطلع أبنشطة تعدين الذهب احلريف قد يلزم النظر يف اختاذ تدابري إضافية عند التعامل مع اجملتمعات ا

 يمكن أن يوجد يف مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق خليط العمال املؤقتني والدائمني.ف والضيق النطاق. 
يشكل  قدعترب أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق غري قانونية يف بعض األماكن، األمر الذي كما ت  

وينبغي قبل القيام أبي حماولة لوضع برانمج للمشاركة النظر بعناية يف مالمح اجملتمع  ملشاركة الفعالة.عائقا أمام ا
عاملني  احمللي املعرض للمخاطر، وينبغي حتديد املمثلني احملتملني لعمال املناجم غري النظاميني واملستوطنات احمللية وال

و ينبغي أن تتم كل هذه األنشطة يف   ع عملية املشاركة. ملساعدة على وضمن أحل ايف جمال الرعاية الصحية، 
 من اتفاقية ميناماات وأن تكون متسقة مع تلك اخلطة. ٧سياق خطة العمل الوطنية للطرف مبوجب املادة 

ومبا أن نشاط تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق قد يكون النشاط االقتصادي الوحيد يف بعض  -82
مل حملية مع املمثلني احملليني من أجل توفري املعلومات لعمال املناجم ودعمهم األماكن فقد يتعني وضع خطة ع

عن استخدام الزئبق، وحتديد البؤر الساخنة امللوثة وعزهلا، وتنفيذ تدابري املراقبة والتدخل   خالل االنتقال السريع بعيداً 
استخدام الزئبق يف عمليات تعدين والنهج املفضل هو خفض أو إلغاء  الصحية، وإدارة املواقع أو استصالحها. 

  ، وابستخدام هذا النهج الشامل الذهب احلريف والضيق النطاق، ألن منع التلوث أرخص دائما من االستصالح. 
بدعم من اجملتمع احمللي، ُيكن احلد من املشاكل املرتبطة ابلتلوث الدينامي ابلزئبق، أو حىت إزالتها، األمر الذي  

وُيكن أيضًا أن تشتمل خطة العمل احمللية اليت يدعمها املسؤولون احلكوميون  ع بفعالية.قايتيح إدارة تلوث املو 
عمال املناجم، األمر لسبل كسب العيش البديلة توفري ابلتعاون مع اجملتمعات احمللية املتضررة على سيناريوهات ل

 احتمال استمرار التلوث.الذي حيد من معارضة اجملتمع احمللي للقضاء على استخدام الزئبق ومن 
وينبغي أن تراعي التدابري التقنية الرامية إىل إدارة واستصالح مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق   -83

فإذا كان هدف اخلطة اإلدارية هو معاجلة   امللوثة أن املواقع قد تكون موجودة يف مناطق انئية يصعب الوصول إليها.
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ق منها، فسيتعني عندئذ نقل املعدات إىل املوقع املتضرر أو نقل الرتبة والرتسبات إىل  الوسائط امللوثة إلزالة الزئب
ولذلك قد يلزم تكييف  وسيتضح يف معظم احلاالت أن السيناريو الثاين ابهظ التكاليف. مرافق املعاجلة القائمة.

 وقع )عموماً تكنولوجيا العالج خارج املاملستندة إىل    لتطهري الرتبة والرتسبات واحلمأةاألساليب والتقنيات القياسية  
من ع امللوث أصغر حجماً وقابلة للنقل وسليمة بيئيا إىل املوق منائطية تكنولوجيالتتيح جلب  يف املواقع الصناعية(

 ويف حالة املياه امللوثة، قد يكون ذلك أمرا ال مفر منه.  معاجلة املواد امللوَّثة.أجل 
ن أنشطة تعدين الذهب عيها الكشف عن مستجمعات الزئبق الناجتة حلاالت اليت ُيكن ف وفيما خيص ا -84

احلريف والضيق النطاق، املوجودة يف قيعان األهنار أو البحريات أو اخلزاانت، ابستخدام نظام استشعار عن بعد من  
ُيكن أن   قبيل املاسح الصويت، مت تطوير تكنولوجيا إلزالة هذه املستجمعات دون التحريك الكبري للرتسبات الذي 

 حيدث عند استخدام تكنولوجيا جتريف الرتسبات.
زيد يوجيب اختاذ احتياطات عند إعادة تطوير املناطق امللوثة السابقة، ألن بعض تدابري إعادة التأهيل قد   -85

 . ( Laperche and Touzé, 2014)حراك الزئبق 
 تقييم الفوائد والتكاليف -واو

احملتملة والفوائد املتوقعة لتحديد وتقييم وإدارة و/أو استصالح املواقع امللوثة ُيكن أن تتفاوت التكاليف  -86
وسينطوي كل موقع على منافع وتكاليف مباشرة وغري مباشرة، فضال عن التكاليف والفوائد غري   تفاوات واسعا.

د الوطين، ستكون مدخالت وهذه العوامل، إىل جانب توافر التمويل وعدد املواقع اليت قد توجد على الصعي النقدية.
و قد يكون من الصعب املقارنة بني مواقع شديدة االختالف، ولكن سيتعني   رئيسية لتحديد األولوايت الوطنية.

 على األطراف حتما أن حتدد املواقع اليت سيبدأ العمل أوال بشأهنا.
وقد تشمل  ن التكاليف. ويرتتب على كل األنشطة املرتبطة بتحديد وتقييم املواقع امللوثة مستوى ما م -8٧

هذه التكاليف الوقت الذي يقضيه العاملون يف أعمال مثل التقييمات املكتبية من أجل التحديد األويل للمواقع 
 امللوثة احملتملة، والزايرات االستكشافية لتفتيش املواقع احملتملة، وجتميع العينات لتحديد مستوايت التلوث.

جري عن طريق خمترب حكومي أو جامعي أو عن طريق شركة  العينات، سواء أ  وسترتتب أيضاً تكاليف على حتليل 
وقد تنطوي املشاورات العامة أيضا على تكاليف مرتبطة بوقت املوظفني أو ابلتعاقد   خاصة تعمل يف جمال التحليل.

 مع خبري استشاري أو شركة متخصصة. 
ن بعضها نفقات ملرة واحدة )التكاليف  وستستتبع إدارة املواقع امللوثة أو استصالحها تكاليف، سيكو  -88

وستختلف التكاليف الفعلية ابختالف  الرأمسالية( وبعضها تكاليف جارية، مثل تكاليف التشغيل والصيانة والرصد.
املواقع، وستعتمد على توافر التقنية املناسبة وتكلفتها على املستوى الوطين، وعلى التكاليف احمللية للمواد املستهلكة 

 لعاملة.واليد ا
ويستتبع كثري من التقنيات املتاحة تكاليف رأمسالية أولية وتكاليف أخرى جارية للصيانة والتشغيل  -89

وتنشر بعض البلدان التكاليف املرتبطة بتقنيات االستصالح، لكن هذا ال ُيكن أن ُيثل إال مؤشرا   والرصد.
وُيكن   . (US EPA, 2007; ADEME and BRGM, 2013)توقف على البلد املعين يوحسب، ألن بعض التكاليف 

وُيكن أن يستند  أن حتدد األطراف أولوايهتا الوطنية من أجل ضمان استعمال األموال املتاحة استعماال فعاال. 
حتديد األولوايت إىل ترتيب للمواقع يستخدم نظاما حلساب النقاط متفقا عليه على املستوى الوطين، من أجل  

حتقيق توازن بني التكاليف التقديرية لإلدارة أو   ب ومن شأن هذا النظام أن يستوج األولوايت.حتديد أعلى 
 االستصالح من انحية واملنافع النقدية وغري النقدية املتوقع أن تنجم عن إدارة املوقع بفعالية من الناحية األخرى.
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واملخاطر املمكنة املرتبطة هبا، يف حني تتوافر وتتوافر معلومات مفصلة بشأن إمكانية تطبيق بعض التقنيات املتاحة  
 معلومات أكثر حمدودية عن التقنيات األخرى األقل نضجاً. 

آاثر على السكان احملليني والبيئة من لتعرض للزئبق املرتبط ابملوقع ما لوقد ترتتب أيضا تكاليف على  -90
صحية ابألشخاص الذين يعانون من آاثر  احمللية، وبعض هذه التكاليف مباشر )مثل الرصد الصحي أو العناية ال

ضارة على الصحة(، والبعض اآلخر غري مباشر )مثل فقدان الدخل املرتبط ابلسمك امللوث الذي ال ُيكن صيده  
وهتدف إدارة املواقع أو استصالحها إىل التخفيف من هذه التكاليف يف   وال بيعه، أو فقدان أراٍض زراعية(.

ف املرتبطة بتأثري املوقع امللوث على البيئة احمللية على املدى القصري أو الطويل، ولكن وقد تظهر التكالي املستقبل.
وقد تشمل   ينبغي النظر إىل الفوائد الناجتة عن اإلدارة الناجحة للموقع امللوث من منظور طويل املدى للغاية.

تشمل التكاليف طويلة األجل حدوث التكاليف قصرية  األجل اآلاثر املرتبطة أبعمال االستصالح، بينما ُيكن أن  
اخنفاض يف قيمة األراضي الواقعة حول املوقع ووضع قيود على اإلنتاج الزراعي أو على غريه من استخدامات 

أما تكاليف العواقب غري السوقية اليت تقع على اجملتمعات املتضررة، مثل األمراض وتلف الدماغ وفقدان   األراضي.
 و ينبغي إدراج هذه التكاليف يف أي تقييم اقتصادي. اه النظيفة، فقد تكون أعلى بكثري. املوارد الطبيعية أو املي

وقد است حدثت أساليب جديدة لتقدير التكاليف االقتصادية املرتبطة ابخلسائر يف اإلنتاجية النامجة عن آاثر الزئبق 
، وُيكن أن إدراج (Trasande and others, 2016)واملتعلقة ابلنمو الواقعة على فئات معينة من السكان  اإلدراكية

 هذه التكاليف يف التحليل الطويل املدى لنسبة التكاليف إىل الفوائد فيما يتعلق إبدارة املواقع واستصالحها. 
فتقييد الوصول إىل املوقع امللوث  وال تعين إدارة املوقع أنه مل يعد له أتثري على البيئة أو صحة اإلنسان. -91

ن تعرض اإلنسان واحليوان تعرضا مباشرا، لكنه ال ُينع ابلضرورة تلوث املياه اجلوفية أو انتقال  ابلزئبق قد يقلل م
وتستتبع كل هذه اآلاثر تكاليف، وجيب   الغبار امللوث إىل خارج املوقع أو تلوث الغالف اجلوي أبخبرة الزئبق.

 أخذها يف االعتبار عند إجراء أي تقييم.
إدارة املواقع أو استصالحه يف االعتبار القيم الثقافية واالجتماعية بقدر  وينبغي أن أيخذ تقييم فوائد  -92

والتضاريس   حرياتففي العديد من ثقافات الشعوب األصلية، تكتسي املعامل الطبيعية، مثل األهنار والب اإلمكان.
عية ال تتضمنها عمليات األرضية )واحليواانت اليت تسكنها(، مستوايت عالية من القيمة الثقافية والدينية واالجتما

ومع ذلك فإن عدم القدرة على االضطالع ابألنشطة الثقافية بسبب   املقارنة االقتصادية بني التكاليف والفوائد.
تؤدي إىل تدهور التماسك االجتماعي ووقوع  للغاية على اجملتمعات احمللية،    التلوث ُيكن أن تكون له تكلفة عالية

 تضمن حتديد األولوايت الوطنية املنظورات االجتماعية والثقافية كلما أمكن ذلك.فينبغي أن ي آاثر صحية جسيمة. 
أن أتخذ حساابت التكاليف والفوائد يف االعتبار القيمة اإليكولوجية الستصالح النظم  وينبغي أيضاً  -93

للموقع امللوث املستصلح فعلى سبيل املثال، قد تكون   اإليكولوجية امللوثة وإنتاجيتها، فضال عن القيمة االقتصادية.
نابع اجملاري املائية  ملمياه  دة ابالنقراض، أو قد يشكل مستجمع  خصائص تدعم أنواع الكائنات احلية النادرة واملهد

 الرئيسية.
 املواقع امللوثة وإدارهتا  دراسةخيارات التمويل ألغراض 

تستخدم الوالايت القضائية يف شىت أحناء العامل العديد من التوليفات املختلفة من خيارات التمويل لتغطية  -94
يف الوكاالت احلكومية   حمصصني وقد أشارت بعض البلدان إىل أن لديها فنيني  املواقع وإدارهتا. دراسةتكاليف 

ائيني استشاريني أو استخدام مزيج من املوظفني إلجراء هذه األحباث، بينما ختتار بلدان أخرى التعاقد مع أخص
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وُيكن أن يكون إجياد املوارد الالزمة لتمويل هذا العمل صعبا، ولكن يوجد عدد  واخلرباء االستشاريني يعملون معا.
 من اخليارات املتعلقة بكل من القطاعني اخلاص والعام. 

 ، كلما كان ذلك ممكنا.‘‘ ث يدفعامللو ِ ’’ مبدأ  وإدارهتا متويل إصالح املواقع امللوثة ى يفوينبغي أن يراع -95
وجود إطار قانوين وتنظيمي يضع على عاتق اجلهات املسؤولة عن التلوث عبء اإلنفاق على تقييم    ويتطلب ذلك

يف حال عدم وجود إطار قانوين قائم،   املواقع وإدارهتا واستصالحها ومعاجلة املياه النفاايت والتخلص من النفاايت.
االت، قد تكون مستوايت حكومية ويف بعض احل سيتعني على األطراف اتباع هنج تناول كل حالة على حدة.

 خمتلفة مسؤولة عن إطار متويل املواقع امللوثة.
اخلاصة ابملواقع امللوثة أحكاما مماثلة ألحكام    ‘‘ ث يدفعامللو ِ ’’ ويتضمن العديد من النماذج الوطنية ملبدأ   -96
مل يعد ملوثوها موجودين، أو ال ُيكن   واملواقع اليتيمة هي املواقع اليت يف منوذج االحتاد األورويب. ‘‘ املواقع اليتيمة’’ 

ويف بعض الوالايت القضائية،   حتديدهم، أو ال توجد لديهم أموال كافية لتغطية تكاليف التقييم واالستصالح.
يتضمن اإلطار القانوين أو اإلداري لتحديد املسؤولية عن تكاليف إدارة املواقع واستصالحها أيضا أحكاما بشأن  

عفي مالك األرض الذي مل يتسبب يف التلوث وليست له معرفة به من املسامهة يف  ت   ،‘‘ مالك األرض الربيء’’ 
(""Superfund)ويتضمن نظام قانون االستجابة البيئية الشاملة والتعويض واملسؤولية  تكاليف التنظيف.

يف   (13) 
ويف بعض الوالايت القضائية ُيكن   .(14)الوالايت املتحدة واإلطار القانوين ملقاطعة أسرتاليا الغربية هذا املفهوم

حتميل مالك األرض أو أي شخص آخر حيتل العقار مسؤولية تكاليف التقييم واالستصالح املرتبطة ابلتلوث الذي 
 تسبب فيه شخص آخر، ولكن من املهم وضع املسؤولية عن التلوث يف االعتبار. 

 التحقُّق من صحة النتائج -زاي
ذت كانت فعالة يف بلوغ  من املهم أن يتسىن  -9٧ التحقق من أن إجراءات اإلدارة واالستصالح اليت اخت 

درج يف املشروع  يل، كما ينبغي أن ت  وينبغي وضع وسائل التحقق أثناء عملية التخطيط األوَّ  األهداف املقررة للموقع.
 اإلمجايل املوارد الالزمة للقيام ابألعمال الضرورية، مثل الرصد.

وُيكن قياس   برانمج الرصد ابختالف األعمال اليت يقع عليها االختيار إلدارة املوقع.وستختلف أهداف   -98
النجاح مبدى اخنفاض مستوايت الزئبق يف املوقع، أو اخنفاض كميات الزئبق املتسربة من املوقع إىل البيئة، أو درجة  

فإذا ظهر ما يدل على أن   . تعرض السكان احمليطني ابملوقع، أو عودة املوقع نفسه إىل استخدام مناسب ما
كما قد   اإلجراءات املتخذة إلدارة املوقع ال تليب أهداف املشروع اإلمجايل، فقد يلزم اختاذ املزيد من اإلجراءات.

 يلزم يف بعض احلاالت تكرار دورة اإلدارة، من ختطيط وتنفيذ وتقييم واختاذ قرارات وإعادة تنظيم. 
إذا جرى احلفر يف بؤرة ساحنة   فمثالً  خذ عينات من املوقع.ومن أشكال التحقق الشائعة التحقق أب -99

للزئبق، جيب أن ت ظهر العينات املأخوذة من جدران موقع احلفر وقاعه مستوايت من الزئبق ال تزيد على املستوايت 
لسطحية  كما ُيكن قياس تركيزات الزئبق يف املياه ا احملددة كأهداف لالستصالح من حيث تركيز الزئبق يف الرتبة. 

واجلوفية ويف الغالف اجلوي ومستوايته يف الكائنات احلية، من أجل تقييم ما إن كانت أهداف اإلدارة و/أو املعاجلة  
 قد حتققت. 

 
(13  )https://www.epa.gov/enforcement/landowner-liability-protections . 
 ( )أ(.2) 2٧، البند 2003قانون املواقع امللوثة لعام  (.2003حكومة غرب أسرتاليا )(  14)
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ويف إطار التقييم الشامل لإلجراءات األولية املتخذة إلدارة املوقع امللوث، ُيكن النظر يف اختاذ إجراءات  -100
كانت التطورات التكنولوجية جتعل ذلك أكثر قابلية للتطبيق مما كان عليه    أخرى، مثل االستصالح، ال سيما إذا

وينبغي أن يشتمل برانمج الرصد على الرصد املستمر ملستوايت الزئبق يف مجيع  يل للموقع.عند إجراء التقييم األوَّ 
ح وعدم وجود  الوسائط اليت تثري القلق، حىت بعد اكتمال أنشطة االستصالح، وذلك لضمان جناح االستصال 

  د أثناء حتديد خصائص املوقع.مصادر إضافية للتلوث مل حتدَّ 
التعاون على وضع االسرتاتيجيات وتنفيذ األنشطة اليت هتدف إىل حتديد املواقع امللوثة وتقييمها وترتيب  -حاء

 أولوايهتا وإدارهتا، ومعاجلتها عند االقتضاء
املتعلقة ابملواقع   12وجه التحديد يف املادة    وذلك علىف،  ع نص االتفاقية على التعاون بني األطرايشج ِ  -101

وُيكن أن يشمل  بشأن بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا. 14ضمن أحكام املادة  وكذلكامللوثة 
طط التعاون، على سبيل املثال، أنشطة تبادل املعلومات، واستكشاف فرص التقييم املشرتك للمواقع، وتنسيق خ  

 االتصال فيما يتعلق ابملواقع. 
وقد تنشأ فرٌص تبادل املعلومات أثناء عملية حتديد املواقع امللوثة، اليت قد تتيح أيضًا إمكانية التقييم   -102

عدد من املواقع يف   ،على سبيل املثال ، وقد يكون ذلك مناسبًا بوجه خاص حني يكون هناك املشرتك للمواقع.
تديرها سابقًا نفس الشركة أو كانت جتري فيها أنشطة متماثلة )كعمليات تعدين منطقة فرعية كانت متلكها أو 

 الذهب احلريف أو الضيق النطاق أو تعدين الزئبق األويل أو عمليات إنتاج الكلور والقلوايت(.
يف   ومن شأن األنشطة التعاونية اليت جتري أثناء تقييم املواقع امللوثة أن حتقق وفورات يف التكاليف وزايدة -103

، على ابلوسعوقد يكون  الفعالية، وخصوصا حني تتمكن األطراف من تقاسم تكاليف أخذ العينات وحتليلها.
 سبيل املثال، أن يتوىل أحد األطراف مهمة أخذ العينات مث يقوم بتحليلها طرف آخر لديه قدرات خمتربية أكرب. 

 خذ قراراهتا استناداً إىل أولوايهتا الوطنية،ومن حيث ترتيب أولوايت املواقع امللوثة، ُيكن لألطراف أن تت -104
غري أن اتباع هنج تعاوين قائم على التشارك يف املعلومات والنظر املشرتك يف األولوايت قد يثبت فائدته، السيما  

وإبمكان الطرف األكثر تضرراً من   يف احلاالت اليت حيتمل فيها أن يكون التلوث قد انتشر عرب احلدود الوطنية.
وعالوة على ذلك، قد ترغب األطراف يف التعاون عند  ث أن يسهم مبعلومات مفيدة يف ترتيب األولوايت.التلو 

وقد حتتاج األطراف إىل التعاون من أجل تقييد الوصول  وجود عدد من املواقع امللوثة على مقربة من بعضها البعض.
فقد يتسىن وضع خطط مشرتكة ملعاجلة املواد   حاملعتزم االضطالع أبنشطة استصال وإذا كان من  إىل مواقع معيَّنة.

 امللوثة، وقد يتيح ذلك جين فوائد احلجم األكرب أو إجراء املعاجلة يف مرافق متخصصة. 
فعلى الصعيد العاملي،   وهناك عدد من الشبكات التنظيمية العريقة اليت تعىن إبدارة األراضي امللوثة. -105

ويف االحتاد األورويب، تتعاون الدول األعضاء  املعنية ابألراضي امللوثة.اللجنة الدولية  1993أنشئت يف عام 
ت مبادرتني لإلجراءات يف املنتدى املشرتك املعين ابألراضي امللوثة، واستهلَّ  1994واملفوضية األوروبية منذ عام 

املبادرتني واثئق توجيهية بشأن اإلدارة وقد انبثقت عن هاتني  .(15)املنسقة بشأن تقييم املخاطر وإدارة املخاطر
 /http://www.iccl.chني املستدامة لألراضي امللوثة، وهي واثئق متاحة جماان للتنزيل من املوقع

 ./https://www.commonforum.euو
  

 
(15)CLARINET–Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies  

(https://www.commonforum.eu/references_clarinet.asp), and CARACAS – Concerted Action for Risk Assessment 

for Contaminated Sites in Europe (https://www.commonforum.eu/references_caracas.asp). 

https://www.commonforum.eu/
https://www.commonforum.eu/references_clarinet.asp
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