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مام يؤدي إىل تل ّوث منترش يف أرجاء واسعة .يعد التلوث مشكلة لكل من
ملاذا تعد املواقع امللوثة بالزئبق مصدراً للقلق؟
تعترب املواقع امللوثة بالزئبق مصدرا ً أساسياً لتعرض اإلنسان إىل الزئبق وتؤدي البلدان النامية والبلدان الغنية ،حيث ال يعرتف التلوث بالحدود الوطنية أو
إىل ترضر البيئة بشكل كبري ،حيث تلوث مصادر املياه ويرتاكم الزئبق يف االقتصادية ،بل يؤثر علينا جميعاً.
ّ
السلسلة الغذائية ويسمم الحياة الربية .تبقى آثار الناجمة عن املواقع امللوثة تشري بعض التقديرات إىل وجود أكرث من  3آالف موقع ملوث بالزئبق يف
بالزئبق لفرتات طويلة ،كام تعد تكلفة تنظفيها باهظة الثمن .هناك اآلالف العامل ،وينجم عن ذلك تلوث محيل ويؤدي إىل انبعاث ما يقدر بـ  82طن
من املواقع امللوثة املنترشة حول العامل جراء عمليات تعدين الذهب ضيق من الزئبق إىل الغالف الجوي .بينام ينجرف  116طن آخر إىل املجاري املائية
النطاق ،والتخلص من النفايات الصناعية ،وإلقاء النفايات املنزلية (مبا يف ذلك والتضاريس املجاورة جراء تساقط األمطار (. )Kocman et al 2013
تلك التي تحتوي عىل زئبق مضاف) ،وعمليات معالجة النزجفر وتصنيعه
باستخدام الزئبق مثل املصانع الكلورو-قلوية .تنترش هذه املواقع بشكل وضعت العديد من البدان املتطورة أطرا ً قانونية لتحديد املواقع امللوثة
متزايد مع تنقل العاملني يف تعدين الذهب ضيق النطاق من موقع آلخر بحثاً وجردها ،ولكن نقص اإلرشادات واملوارد واإلمكانات يعني بأن العديد من
عن مكامن جديدة للذهب ،تاركني وراءهم مواقع ملوثة بالزئبق .تتأثر الرتبة البلدان النامية مل تتح لها الفرصة لرسم خريطة للمواقع الواقعة ضمن سلطتها.
واملياه بشكل كبري ،ولكن التلوث الجوي الناجم عن تطاير الزئبق يعد قضية من املرجح أن يؤدي تنفيذ هذه املهمة إىل الكشف عن آاللف املواقع امللوثة
اإلضافية ،وخاصة يف قطاع تعدين الذهب الحريف ضيق النطاق الذي يتنقل
تتنامى أهميتها أيضاً.
من مكان آلخر برسعة كبرية .سيساعد تحديد هذه املواقع يف حامية الناس
والبيئة من التعرض للزئبق ،ويزيد من دقة التقديرات العاملية للتلوث الجوي
التلوث املحيل بالزئبق = عبء عاملي.
بالزئبق مع تحسني فعالية تقييم اتفاقية الزئبق.
تظهر معظم اآلثار الجلية للمواقع امللوثة بالزئبق عىل الصعيد املحيل ،وذلك
عمل الذهب بالزئبق ،وتل ّوث األسامك
من خالل تسمم املجتمعات املحلية أو ّ
واملجاري املائية أيضاً .ولكن قد تكون اآلثار عىل نطاق أوسع حيث تنقل
التيارات الجوية بخار الزئبق حول العامل وتلقي به يف املحيطات وعىل األرايض،

				
الشكل رقم  .1املواقع امللوثة بالزئبق عىل الصعيد العاملي

املصدر Kocman et al 2013

الحاجة املاسة إلرشادات حول املواقع امللوثة

من الناحية الواقعية ،تحتاج العديد من البلدان النامية ،مبا يف ذلك تلك األكرث
ترضرا ً من أنشطة تعدين الذهب الحريف ضيق النطاق ،إىل مساعدات فورية
عىل شكل إرشادات تتيح لهم تحديد املواقع وجردها بطريقة فعالة من
حيث التكلفة ،وذلك باستخدام املامرسات السليمة إلدارة البيئة .سيسمح
ذلك لها بأن تعطي األولوية للتقليل من املخاطر باستخدام موارد محدودة
للتعامل األمثل مع املخاطر التي تحدد صحة اإلنسان والبيئة واحتواء التلوث
قبل أن ينترش عىل نطاق واسع مام سيزيد من تكلفة عمليات التنظيف يف
املستقبل .تتضمن اتفاقية الزئبق أحكاماً لوضع مثل تلك اإلرشادات يف املادة
 ،12حيث تحث هذه املادة مؤمتر األطراف عىل وضع إرشادات وتبنيها فيام
يخص تحديد املواقع امللوثة وتقييمها وأساليب الحد من املخاطر مبا يف ذلك
إدارة املواقع ومعالجتها
وعىل وجه التحديد ،تنص االتفاقية يف الفقرة  3من املادة :12
يتبنى مؤمتر األطراف إرشادات حول إدارة املواقع امللوثة قد تشمل األساليب
والنهج من أجل:
(أ) تحديد املواقع وخصائصها
(ب) إرشاك الجمهور
(ج) تقييم املخاطر عىل صحة اإلنسان والبيئة
(د) خيارات إدارة املخاطر الناجمة عن املواقع امللوثة
(هـ) تقييم االستحققات والتكاليف
(و) التحقق من النتائج

ومنذ اجتامع لجنة التفاوض الحكومية الدولية يف نسختها السابعة ،تدعم
 IPENالتوجه القوي لإلقليم األفريقي  -وبدعم من منطقة املحيط الهادئ
اآلسيوية – لوضع إرشادات حول املواقع امللوثة بالزئبق وفقاً التفاقية الزئبق.
ومع غياب إرشادات اتفاقية الزئبق ،وضعت  IPENدليالً مستقالً لتحديد
املواقع امللوثة بالزئبق وإدارتها ومعالجتها ،يركز عىل كيفية تحديد املواقع
من الناحية االقتصادية (وبالتعاون مع املجتمع املدين) وكيفية إدارتها دون
التسبب مبزيد من التلوث البيئي أو اإلرضار بصحة اإلنسان .وعىل الرغم
من التأخريات املتكررة والعراقيل التي وضعتها بعض األطراف ،فقد توافق
مؤمتر األطراف األول عىل البدء بعملية وضع اإلرشادات .حيث تم تشكيل
لجنة خرباء ،ويف الفرتة املمتدة بني مؤمتر األطراف األول والثاين وضعت
املجموعة وثيقة لإلرشادات األساسية .وألن الخرباء مل تتح لهم الفرصة للنظر
يف اإلرشادات والتعليق عليها ،تم وضع مسودة قرار (] )MC-2/[XXمن قبل
األمانة العامة لينظر فيه مؤمتر األطراف الثاين .يدور جوهر القرار حول إتاحة
فرتة أخرى ليقوم الخرباء بتقديم التعليقات واملراجعات وللنظر يف إمكانية
تبني اإلرشادات يف مؤمتر األطراف الثالث.

يجب تعزيز اإلرشادات والنظر يف االرتباطات

يف حني تعمل  IPENبشكل وثيق يف عملية وضع اإلرشادات وتعزيز نتائجها،
فإن اإلرشادات ال تزال تفتقر إىل التفاصيل املطلوبة لتكون أداة فعالة للعديد
من البلدان التي تسعى إىل تحديد املواقع امللوثة .والقضايا األساسية التي
يجب إيجاد حل لها هي استبعاد املحارق ومكبات النفايات كخيارات إلدارة
املواقع امللوثة بالزئبق .ويجب النظر حرصا ً يف مامرسات املعالجة السليمة
التي ال تخلّف أي أرضار عىل املجتمعات املحيطة باملواقع امللوثة أو يف منشآت
معالجة النفايات التي بإمكانها التعامل مع الرتبة واملخلفات امللوثتني .وهناك
تقنيات متوفرة حالياً تحمي املجتمعات املحاذية ألنشطة معالجة املواقع من
الدخان والغبار امللوثني ،ويجب توظيفها حيث يكون ذلك ممكناً ملنع تعرض
اإلنسان للزئبق.
هناك مجموعة خرباء ثانية تقوم وبشكل متزامن بوضع التعريفات املرتبطة
بنفايات الزئبق من أجل تحديد ما ستعتربه االتفاقية ’نفايات زئبق‘ وبالتايل
نوع ترتيبات اإلدارة التي سيتم تطبيقها عىل النفايات املصنفة وفقاً ألحكام
االتفاقية .وأثناء وضع تلك التعريفات ،يجب أن يراعي مؤمتر األطراف
االرتباطات ما بني ’تعريف عتبة النفايات‘ َو ’تعريف املواقع امللوثة‘ ،التي
قد تتضمن الرتبة ومخلفات الرصف الصحي ومواد أخرى .من األهمية مبكان
أن ينسجم تعريف املوقع امللوث بالزئبق مع عتبة النفايات هذه من أجل
تفادي الثغرات القانونية ،حيث ال تخضع النفايات املزالة من مواقع ملوثة
بالزئبق إىل اإلدارة السليمة بيئياً عىل أنها نفايات زئبق .عىل سبيل املثال ،يف
حال تم تعريف ’النفايات امللوثة بالزئبق‘ عىل أنها مواد تحتوي عىل تركيز
للزئبق يزيد عن  10جزء يف املليون ،ولكن تم اعتبار املوقع عىل أنه ملوث
عندما يكون تركيزه يزيد عن  1جزء يف املليون ،يف هذه الحالة قد ال يتم اعتبار
الرتبة امللوثة التي تتم إزالتها من املوقع وبرتكيز أقل من  10جزء من املليون

عىل أنها ’نفايات زئبق‘ .وقد يؤدي ذلك إىل ته ّرب آالف االطنان من املواد من
اإلدارة السليمة بيئيأ.

يجب إحالة الزئبق الذي يتم اســرداده من املواقع امللوثة إىل
التقاعد – ال أن يتم بيعه

غالباً ما تنطوي املعالجة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق ،مبا يف ذلك الرتبة
والركام ومياه الرصف الصحي التي تتم إزالتها من املواقع امللوثة ،عىل تقنية
مثل التقطري الفراغي والذي ينجم عنه تربة مناسبة إلعادة االستخدام بينام
يزيل كل الزئبق املوجود تقريباً .يتم توضيب الزئبق املقطر ،ولكن يستدعي
هذا الزئبق املسرتد اهتامماً خاصاً .يف الوقت الراهن ،من املمكن أن يتم بيع
هذه الزئبق كسلعة ضمن األسواق املفتوحة .واملفارقة هي أن هذا ميكن
يؤدي إىل استخدامه ضمن أنشطة تعدين الذهب الحريف ضيق النطاق ،مام
يؤدي إىل مواقع ملوثة جديدة جراء الزئبق الذي تم اسرتداده من مواقع
ملوثة أخرى .يجب أن تنص اإلرشادات التي تضعها االتفاقية عىل أن يتم
إحالة هذه الزئبق من األسواق إىل التقاعد ،بحيث يتم تخزينه بصورة دامئة يف
شكل يصعب تسويقه تجارياً يف وقت الحق.

يعد التخزين اآلمن طويل األمد واللوائح التنظيمية املناسبة واإلنفاذ أمورا ً
رضورية إلحالة الزئبق املوجود يف األسواق إىل التقاعد .ولكن تحويل الزئبق إىل
مواد غري تجارية يتطلب إجراءات إضافية لضامن إزالته من العرض والتجارة
عىل املدى البعيد .وأحد الطرق الفعالة هي تحقيق االستقرار عن طريق
الكربيتيد ،حيث يتم مزج الزئبق والكربيت يف درجات حرارة مرتفعة ضمن
وعاء مغلق ملنع انبعاث البخار .ويكون كربيتيد الزئبق الناتج مستقرا ً وغري
قابل لالستخدام كزئبق عنرصي .وبعض التقنيات الناشئة مثل بلمرة الزئبق
باستخدام مواد كربيت الليمونني تذهب أبعد من ذلك ،حيث تشكل مركباً
يستحيل إعادته إىل الزئبق.
املواضيع األساسية املرتبطة باملواقع امللوثة يف مؤمتر األطراف الثاين:
•يجب تعزيز إرشادات املواقع امللوثة ،مع حظر إحراق نفايات الزئبق من
املواقع امللوثة وحظر مكبات النفايات الخاصة بها أيضاً وذلك قبل تبني
اإلرشادات يف مؤمتر األطراف الثالث.
•يجب اعتبار األرض التي تحتوي عىل تركيز للزئبق يفوق  1جزء يف املليون
عىل أنها ملوثة وغري صالحة لالستخدام السكني إال إذا متت معالجتها.

املراجع

•يجب أن يتناغم تعريف عتبة النفايات الذي تنظر فيه مجموعة خرباء
نفايات الزئبق مع تعريف املواقع امللوثة ،مام يعني أن يتم اعتبار أي
نفايات ملوثة بالزئبق مبستوى يزيد عن  1جزء يف املليون عىل أنها نفايات
زئبق.
•يجب أال يسمح للزئبق الذي يتم اسرتداده من املواقع امللوثة بأن يتم
بيعه يف األسواق الدولية حيث ميكن أن يؤدي إىل مواقع ملوثة جديدة من
خالل أنشطة مثل تعدين الذهب الحريف ضيق النطاق .يجب تصنيفه وفقاً
ملصدره وإحالته للتقاعد بشكل دائم.
•يجب تطبيق تقنيات املعالجة املستدامة بيئياً لضامن أن تكون األرايض
التي متت معالجتها مناسبة لالستخدامات الحساسة مثل إنتاج األغذية
والسكن وحامية التنوع البيولوجي.
•يجب أن تضمن تقنيات اإلدارة السليمة بيئياً للمواقع امللوثة بالزئبق بأن
ال يلحق أي أذى باملجتمعات أو باملواقع القريبة عن طريق سوء التحكم
بالغبار واألدخنة ونفايات الزئبق.
•ينبغي الترسيع بآليات نقل التكنولوجيا التي تتيح نقل تكنولوجيا املعالجة
السليمة بيئياً وفرص إجراء دورات تدريبية وذلك بغية إدارة األخطار
املبارشة الناجمة عن املواقع امللوثة يف البلدان النامية .ويجب أن يتضمن
ذلك تكنولوجيا املعالجة املتنقلة والنمطية وتقنيات املعالجة إلحالة الزئبق
إىل التقاعد من سلسلة اإلمدادات.
•ينبغي وضع إرشادات خاصة ملعالجة املواقع امللوثة جراء أنشطة تعدين
الذهب الحريف ضيق النطاق ضمن املجتمعات التي تكون أكرث حساسية من
املواقع الصناعية ،وذلك ألنها املكان الذي يعيش يف الناس ويربون أطفالهم
وينتجون غذاءهم ويرعون ماشيتهم .وألجل هذا يجب إيالء اهتامم خاص
لعمليات املعالجة .حيث من الصعب عىل السكان أن ينتقلوا بعيدا ً عن
منطقة متأثرة يعدونها موطنهم ،مام يعقد من عمليات املعالجة إىل حد
كبري .وحيث يكون ذلك ممكنا ،يجب أن تجري املعالجة ضمن املوقع
باستخدام تقنيات ال تزيد من تعرض السكان إىل بخار أو غبار الزئبق.
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