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نفايات الزئبق — لنحتفظ بالعتبة املنخفضة  1ملغ/
كغ –  25ملغ/كغ مرتفعة جداً!

ترشين الثاين/نوفمرب

2019

العتبات والتعريفات املرتبطة بنفايات الزئبق

املصانع الكلورو-قلوية الخ )..يتم اعتبارها نفايات زئبق وليست بحاجة إىل
تركيز عتبة ليتم تحديدها .من الناحية العملية ينبغي أن ينجح هذا األمر ،لكن
ذلك يعتمد عىل ما إذا كانت الوالية القضائية املعنية ستعترب الزئبق عىل أنه
’نفايات‘ أم ’سلعة‘ .وقد أشارت  NEPIيف السابق إىل أن أي تعريف للعتبات
بشأن النفايات التي تتكون من الزئبق يجب أن يكون متوافقاً مع املادة .1 3
(أ) ،وعىل وجه التحديد “تركيز للزئبق يبلغ عىل األقل خمس وتسعني باملائة
بالنسبة للوزن” ولكن يف حال عدم تطبيق أي عتبة ،فإن  NEPIتقرتح أن يتم
اعتبار الزئبق الذي يقل نقاؤه عن خمس وتسعني باملائة (والذي ال يزال ميكن
استخدامه يف تعدين الذهب الحريف وضيق النطاق الخ )..عىل أنه ’نفايات
زئبق‘ تلقائياً ضمن املجموعة (ج).

االستخدام يف صناعة البناء والتشييد .وجود مستوى عا ٍل يبلغ  52ملغ/كغ
من شأنه أن مينع معظم الرماد السفيل يف نفايات املحارق وحأمة املجاري من
التعليامت التنظيمية الخاصة بنفايات الزئبق مبوجب املعاهدة

من املتوقع أن تكون النفايات يف املجموعة (ج) أكرب أشكال نفايات الزئبق
من حيث الحجم وقد أوصت لجنة الخرباء بوجوب تطبيق مستوى عتبة .مل
تتفق مجموعة الخرباء عىل قيمة ملستوى العتبة .اقرتح أحد أعضاء املجموعة
مستوى يبلغ  52ملغ/كغ ،ولكن مل يتم االتفاق عليه .يستند هذا املستوى إىل
النظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وسميتها التابع لألمم املتحدة،
كام يستند إىل سمية الزئبق املتأصلة يف أكرث املستقبالت حساسية (الحياة
املائية) .تدعم  NEPIمستوى يبلغ  1ملغ/كغ كعتبة تحدد نفايات الزئبق
استنادا ً إىل توافر تكنولوجيا لتنظيف كميات كبرية من النفايات امللوثة بالزئبق
(الرتبة والحأمة ،الخ )..وصوالً إىل جزء واحد يف املليون ،وبالتايل إزالة الزئبق
من االنبعاثات الضخمة يف البيئة.

(ب) تحتوي عىل الزئبق أو مركبات الزئبق

كام طُلب من مجموعة الخرباء أن تق ّيم مقاربات لتحديد تراكيز العتبات.
دفعت بعض األطراف نحو استخدام قيم ’االرتشاح‘ .تعارض  NEPIهذه
املقاربة بشدة ألنها تستند إىل اختبار (إجراء ارتشاح خصائص السمية –
 )PLCTيحايك التخلص من نفايات الزئبق يف مكبات النفايات .حيث إنه
يسعى فعلياً إىل تحديد نفايات الزئبق استنادا ً إىل أحد مامرسات إدارة
ويرسخ هذا األسلوب من أساليب التخلص
النفايات – مكبات النفايات – ّ
من النفايات .رفضت مجموعة الخرباء اعتبار قيم االرتشاح عىل أنها مقاربة

سيكون هذا الشأن أحد القضايا األساسية يف مؤمتر األطراف الثالث ألنه سيحدد
ما هي ’نفايات الزئبق‘ وفقاً لالتفاقية وسيحدد بالتايل النفايات التي تخضع
ملتطلبات االتفاقية .يف حال تم وضع تراكيز عتبات مبست ٍو عا ٍل ،فإن كميات
ضخمة من نفايات الزئبق ستفلت من اإلدارة السليمة .سيكون هناك من
يسعى إىل هذه النتيجة يف مؤمتر األطراف الثالث وما بعده من أجل التقليل
من تكاليف إدارة نفايات الزئبق بالنسبة إىل قطاعات صناعية محددة .اقرتح
أحد أعضاء مجموعة الخرباء بشأن عتبات النفايات مستوى يبلغ  25ملغ/كغ
لتحديد النفايات امللوثة بالزئبق .مل يقم أي من األعضاء الباقني يف مجموعة
الخرباء بتقديم الدعم أو التأييد لعتبة مبستوى  25ملغ/كغ وال يجب أخذها
بعني االعتبار يف مرشوع القرار يف مؤمتر األطراف الثالث.
تشري النفايات يف املجموعة (ب) عملياً إىل املنتجات التي تحتوي عىل الزئبق.
اقرتح أحد األعضاء هذه القيمة يف اجتامع الخرباء ولكن مل يقم أي عضو لقد أوصت مجموعة الخرباء بأن يتم اعتبار كافة املنتجات يف نهاية حياتها (أو
آخر من مجموعة الخرباء بدعمها .يف حال اعتامد القيمة البالغة  25ملغ /تلك التي يجري سحبها تدريجياً أو املع ّدة ليتم التخلص منها) والتي تحتوي
كغ ،فإن ذلك سيتيح املجال لكميات ضخمة جدا ً من النفايات امللوثة بالزئبق عىل الزئبق عىل أنها ’نفايات زئبق‘ وأال يكون هناك رشط لوجود عتبة .ينبغي
بأن تفلت من املعالجة وأن يجري استخدامها بطرق قد تؤدي إىل مزيد من دعم هذا برشط أن يتم متييز جميع هذه املنتجات بشكل واضح عىل أنها
التلوث ،عىل سبيل املثال التطبيقات الزراعية مثل تعديل الرتبة وإعادة تحتوي عىل الزئبق من خالل امللصقات التعريفية.

أنشأ القرار  MC-2/2بشأن عتبات نفايات الزئبق مجموعة خرباء بني الدورات
لتحدد أنواع نفايات الزئبق ،يف حال وجودها ،التي يجب أن تخضع لرتاكيز
العتبات التي تع ّرف املواد عىل أنها ’نفايات زئبق‘ وبالتايل تكون خاضعة
ملتطلبات االتفاقية .وقد كانت األشكال الثالثة للنفايات وفقاً للامدة  11التي
تم النظر إليها من قبل مجموعة الخرباء عبارة عن مواد أو أشياء:
(أ) تتكون من الزئبق أو مركبات الزئبق
(ج) ملوثة بالزئبق أو ملوثات الزئبق
اجتمعت لجنة الخرباء يف أيار/مايو من عام  2019يف أوساكا وعرب اإلنرتنت و
توصلت إىل توصية ملؤمتر األطراف مفادها بأن كافة أشكال نفايات الزئبق
العنرصي يف املجموعة (أ) التي ال يتم تداولها كسلعة الستخدام مسموح به
(أي الزئبق الذي متت مصادرته أو إحالته إىل التقاعد أو الناجم عن إغالق

مرشوعة لوضع عتبات ملعظم النفايات ويجب الحفاظ عىل ذلك يف مؤمتر
األطراف الثالث.

االرتشاح ،ومن ثم يجب أن تفوق املخلفات هذا الحد
ليتم اعتبارها نفايات زئبق.

وستكون قضية معالجة مخلفات التعدين والغطاء الفوقي وصخور النفايات
أحد القضايا املثرية للجدل .سيتم اعتبار املخلفات الناجمة عن تعدين الذهب
الحريف وضيق النطاق عىل أنها نفايات زئبق .كام سيتم اعتبار مخلفات
التعدين والغطاء الفوقي وصخور النفايات الناجمة عن تعدين الزئبق األويل
عىل أنها نفايات زئبق أيضاً .ولكن لن يتم اعتبار مخلفات التعدين والغطاء
ال تدعم  IPENمقرتح التقييم هذا الذي يتكون من مرحلتني .ومتاشياً مع نص
الفوقي وصخور النفايات الناجمة عن أنشطة تعدين أخرى (أي غري تعدين
االتفاقية ،فإن تقييم املرحلة األوىل فقط هو املطلوب.
الذهب الحريف وضيق النطاق أو تعدين الزئبق األويل) عىل أنها نفايات زئبق
إال إذا كانت مثل هذه النفايات تفوق تركيز عتبة تم وضعه من قبل مؤمتر
األطراف (وهذا شأن مل يحصل بعد).

مل يتم وضع قيم ألي من إجاميل العتبات أو الحد األقىص لقابلية االرتشاح
ليتم تطبيقها يف هذا اإلجراء املك ّون من مرحلتني .كام أن هناك العديد من
أنواع اختبارات االرتشاح التي ميكن تطبيقها ،ولكن ال يغطي أي منها كافة
السيناريوهات يف العامل الحقيقي.

لقد أوصت مجموعة الخرباء بأن “الخطر واملخاطر املرتبطني بصخور النفايات
والغطاء الفوقي عىل املستوى الصناعي هام منخفضني لدرجة كافية وليس
هناك حاجة لوضع عتبة لهذه املصادر” .ولكن يجب إعادة تقييم هذه
التوصية ،ألن بعض املصادر تشري إىل أن الغطاء الفوقي ،عىل وجه الخصوص،
قد يكون مصدرا ً مهامً إلصدارات الزئبق املتطايرة يف بعض األقاليم.
ومن شأن استبعاد كافة أشكال نفايات التعدين هذه عن اللوائح التنظيمية
لالتفاقية أن يؤدي إىل مخزونات ضخمة من نفايات الزئبق التي تصدر الزئبق
إىل الهواء ،باإلضافة إىل إصدارات إىل املجاري املائية.
وهناك قضية أخرى مثرية للجدل ،أال وهي الطريقة التي سيتم فيها اختبار
مخلفات التعدين عىل املستوى الصناعي ملعرفة فيام إذا كانت تلك النفايات
تحقق تعريف نفايات الزئبق وفقاً للامدة  11الفقرة  .2اقرتحت مجموعة
الخرباء نظام اختبار يتألف من مرحلتني ،حيث تعترب املخلفات عىل أنها
نفايات زئبق إذا كانت تلك املخلفات تفوق:
( )1الحد األقىص إلجاميل تركيز العتبة (الذي مل يحدده
مؤمتر األطراف بعد) ،بعد ذلك ،ويف حال تجاوز هذا
املستوى ،يتم إخضاع املخلفات إىل:
( )2اختبار الحد األقىص لقابلية االرتشاح لتحديد
كمية الزئبق التي ميكن أن ترتشح إىل البيئة نتيجة
للهطوالت املطرية والتآكل وغري ذلك من العمليات.
ومن املفرتض أن يتطلب ذلك وضع حد أقىص لقابلية
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