مؤمتر األطراف الثاين التفاقية ميناماتا

نبذة حول نفايات الزئبق
إن أحد القضايا التقنية الهامة التي ستتم مناقشتها يف مؤمتر األطراف
الثاين هي تعريف نفايات الزئبق .فمنذ مؤمتر األطراف األول ،تقوم
مجموعة خرباء بوضع مجموعة من املواد واألمور التي من املرجح أن
تُعترب نفايات زئبق .باإلضافة إىل ذلك ،تقرتح مجموعة الخرباء مقاربات
مختلفة لوضع عتبات لنفايات الزئبق .وعقب هذه األنشطة ،تم وضع
وثيقتني ليتم تقدميهام ومناقشتهام يف مؤمتر األطراف الثاين .األوىل،
وهي  ،UNEP/MC/COP.2/6هي عبارة عن تقرير لنتائج مناقشات
مجموعة الخرباء يك ينظر فيها مؤمتر األط ـراف .وأما الثانية ،وهي
 ،UNEP/MC/COP.1/INF/10فهي عبارة عن معلومات قدمها الخرباء
حول مقاربات وضع عتبات نفايات الزئبق.

ملاذا تعد تعريفات نفايات الزئبق هامة؟

تعد تعريفات نفايات الزئبق هامة ألنها ستحدد املواد التي ستخضع
لإلدارة السليمة بيئياً كونها نفايات وفقاً ألحكام اتفاقية الزئبق .فإذا
كانت التعريفات محدودة والعتبات املوضوعة ضعيفة ،فقد ال يتم
معالجة كميات كبرية من املواد عىل املستوى العاملي عىل أنها نفايات
زئبق وبالتايل ستستمر يف التسبب بتعرض اإلنسان للزئبق وإلحاق أرضار
بالبيئة .وبغية تحقيق أهداف اتفاقية الزئبق ،يتوجب عىل تعريفات
النفايات أن تغطي أكرب قدر ممكن من املواد الالزمة لحامية البيئة
وصحة اإلنسان .وبالتايل ،يجب أن تستند التعريفات والعتبات إىل
املخاطر التي تشكلها النفايات عىل صحة اإلنسان والبيئة ،ال إىل التقليل
من التكاليف التي تتكبدها الرشكات أو غريها من املصالح الخاصة .كام
يعد نوع العتبات املوضوعة أمرا ً أساسياً للتقليل من التلوث بالزئبق.
ففي حال وضعت عتبات وفقاً ملقاربات تس ّهل من االستخدام الراهن
لإلدارة غري السليمة بيئياً للنفايات مثل مكبات النفايات ،فإن االتفاقية
ستك ّرس التلوث البيئي بالزئبق عوضاً عن الحد منه .تسعى إحدى
املقاربات املعروفة باسم ’اختبارات االرتشاح‘ إىل قياس كمية الزئبق
الذي يتم اطالقه من النفايات يف ظل ظروف محاكاة مكبات النفايات.
تعارض  IPENكافة املحاوالت الستخدام عتبات االرتشاح يف تعريف
نفايات الزئبق يف االتفاقية ،ألنها تحدد مسبقاً بأن خيار إدارة النفايات
سيكون عبارة عن مكبات النفايات.
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ما هي أنواع تصنيفات نفايات الزئبق املقرتحة؟

تتطلب املادة  11من االتفاقية بأن يتم وضع تعريفات و/أو عتبات لثالثة
أنواع من املواد أو األشياء عىل أنها نفايات .وتتضمن املواد التي:
وتشري املادة  11من اتفاقية الزئبق عىل أن هناك ثالث فئات يلزم
تعريفها ،وهي املواد أو األشياء التي:
(أ) تتكون من الزئبق أو مركبات الزئبق؛
(ب) تحتوي عىل الزئبق أو مركبات الزئبق؛
(ج) ملوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق.
الفئة (أ) تشري إىل عنرص الزئبق أو مركبات الزئبق التجارية التي من
املمكن تخزينها أو تلك التي يتم ’إحالتها إىل التقاعد‘ من األسواق بسبب
الحظر املفروض عىل االسترياد/التصدير واللوائح األخرى التي تتطلب
معاملتها عىل أنها ’نفايات‘ .ويف الحقيقة ،يتم تداول الزئبق املعدين
’كسلعة‘ يف السوق العاملية .ولكن ويف بعض الظروف ،ميكن اعتبار
تلك ’السلعة‘ عىل أنها ’نفايات زئبق‘ تبعاً للحالة .ال يكون هذا ألنها
أنهت حياتها املفيدة كزئبق ،بل بسبب الظروف القانونية والسياسية.
فقد يحظر بلد ما تصدير الزئبق ،ويتم إحالة مخزونات الزئبق فيه إىل
التخزين الدائم عىل شكل ’نفايات‘ .وقد تكون هناك حاالت يتم فيها
مصادرة الزئبق من قبل السلطات املختصة بسبب عمليات التعدين أو
التجارة غري القانونيتني أو ألسباب أخرى .ومبا أنه ال ميكن ’تدمري‘ الزئبق
(فهو عنرص) ،يُصنف عىل أنه ’نفايات‘ ليتم التخلص منه بشكل دائم .ال
تسمح االتفاقية بتجارة الزئبق الناجم عن إغالق املعامل الكلورو-قلوية
أو تحويلها ملعامل أخرى .ميكن تصنيف الزئبق من هذا املصدر عىل أنه
’نفايات‘ ،بينام كان يعد يف السابق سلعة.
ويدور هناك بعض الجدل فيام إذا كان ينبغي تعريف ’نفايات‘ عنرص
الزئبق استنادا ً إىل ’النقاء‘ (عىل سبيل املثال حد أدىن من النقاء يبلغ
 %95أو  )%99.999لهذا الغرض .وتدعم  IPENتعريف للنقاء يبلغ
 %95أو أعىل بالنسبة إىل عنرص الزئبق (ألن الزئبق املتداول قد ال تصل
درجة نقائه إىل أكرث من  )%99.9عىل أن يتم تصنيف أي مادة نفايات
يقل نقاؤها عن  %59كنفايات ملوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق وأن يتم
التعامل معها ’كنفايات زئبق‘ .ويف هذا النحو ،لن يكون هناك ثغرات
قانونية تتيح عدم تصنيف املواد املرتبطة بالزئبق عىل أنها نفايات حني
يجب أن تكون خاضعة بالفعل لتعريف النفايات .يف بعض الحاالت،

جرى تداول زئبق بنقاء منخفض (أقل من  )%90ألنشطة تعدين الذهب
الحريف ضيق النطاق ،ويف حال استخدام الزئبق ’النقي‘ حرصا ً يف التعريف
ضمن االتفاقية ،فقد يفلت الزئبق من النوعية املتدنية من اللوائح
التنظيمية وفقاً لهذه الثغرة القانونية .ووفقاً لجمعية الكيمياء األمريكية
( ،ACS Reagent Chemicalsاإلصدار العارش) ميتلك عنرص الزئبق الذي
تبلغ درجة نقائه  %95أو أكرث وضع املواد الكاشفة املخربية ويعد مقياساً
أساسياً لتعريف الزئبق املعدين.
الفئة (ب) تشري عموماً إىل املنتجات أو األشياء املستخدمة سابقاً التي
تحتوي عىل الزئبق أو مركبات الزئبق (عىل سبيل املثال ،النفايات
اإللكرتونية والبطاريات واملصابيح الفلورية املدمجة وموازين الحرارة
الخ )...وميكن تعريفها من خالل إما عتبة تركيز الحد األدىن (مليغرام من
محتوى الزئبق) أو وجود زئبق مضاف إىل اليشء .وبالنسبة إىل الحالة
األخرية ،فإن أي معلومات تشري إىل وجود الزئبق يف املنتج تجعله بحكم
’نفايات الزئبق‘ .وقد برز إجامع بني أعضاء مجموعة الخرباء مفاده
بأن أي مادة أو منتج يحتوي عىل الزئبق يف نهاية حياته املفيدة يجب
أن يُعترب نفايات زئبق دون الحاجة إىل عتبة تركيز .تدعم  IPENهذا
املوقف ،وترى كذلك بان مثل هذه املواد واملنتجات يجب وضع إرشادات
تعريفية عليها تشري إىل أنها ’تحتوي عىل الزئبق‘ لضامن التعرف عليها
وإدارتها بسهولة عىل أنها نفايات زئبق يف نهاية حياتها املفيدة.
ينبغي أن تخضع املواد التي تحتوي عىل زئبق مضاف إىل املعالجة
السرتداد الزئبق وإزالة التلوث منها بغية السامح بإعادة تدوير املكونات
غري السامة يف تلك املواد .يجب تحديد الزئبق الذي تم اسرتداده من
املواد التي جرى التخلص منها والتي تحتوي عىل الزئبق ،ومن ثم يجب
منع إعادة دخوله إىل السوق العاملية للزئبق وذلك من أجل تفادي مزيد
من االنبعاثات واإلصدارات التي قد تنجم عن استخدامه مستقبالً.
الفئة (ج) وهي تشكل الحصة األكرب من حيث حجم فئات النفايات ألنها
تتضمن النفايات الصناعية والرتبة امللوثة والنفايات امللوثة املختلطة وما
إىل ذلك .وأفضل طريقة لتعريف هذه الفئة هي باالستناد إىل تركيز
الزئبق املوجود يف ’مصفوفة‘ النفايات (أي الرتبة والوحل الخ .)...تدعم
 IPENعتبة تركيز لتعريف النفايات امللوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق
تبلغ  1جزء يف املليون .حيث يجب أن تخضع كافة النفايات التي
تحتوي عىل زئبق أعىل من تلك العتبة إىل املعالجة بغية اسرتداد الزئبق
واستخراجه.
تستطيع التكنولوجيا ،مثل وحدات التقطري بالتفريغ عن طريق التسخني
غري املبارش ،أن تقوم باسرتداد الزئبق من الرتبات والرواسب واألوحال
والنفايات األخرى امللوثة بحيث تبقى الرتبات قابلة إلعادة االستخدام
وتكون مستويات الزئبق فيها أقل من  1جزء يف املليون.
ال تدعم  IPENأي شكل من أشكال اختبارات االرتشاح لتحديد
النفايات امللوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق ألن هذا االختبار يفرتض
بأن النفايات سيتم تجميعها يف مكبات النفايات ،وال يعد ذلك أسلوباً

سليامً من الناحية البيئية إلدارة نفايات الزئبق .حيث تهدف اختبارات
االرتشاح إىل محاكاة الرشوط املوجودة يف مكبات النفايات ،حيث يجري
فيها إخضاع عينة من النفايات إىل إجراء يتم فيه إضافة املياه أو حمض
ضعيف ومن ثم يتم قياس تركيز بعض املواد ،عىل سبيل املثال الزئبق،
التي ترشح من النفايات عىل شكل سائل .ومن الناحية النظرية ،فإنه
كلام ازدادت املواد السامة التي ترشح من النفايات بات هناك حاجة
ملستويات أعىل من االحتواء ملكب النفايات (مثل خاليا مكبات النفايات
متعددة الخطوط) .يقرتح عدد من أعضاء مجموعة الخرباء هذه املقاربة
يف تعريف نفايات الزئبق يف الفئة (ج) .إن املوافقة عىل هذه املقاربة
يف إرشادات النفايات سيق ّوض هدف االتفاقية ويفسح املجال الستمرار
املامرسات التجارية املعتادة والتلوث الراهن للبيئة بالزئبق.
ال تدعم  IPENهذه املقاربة ألن التعريف يفرتض أسلوب التخلص مسبقاً
– وهو يف هذه الحالة مكبات النفايات .ميكن تحديد تعريف عتبات
االرتشاح باستخدام وحدة قياس تكون عادة ميكروغرام/ليرت أو ملغ/
ليرت .ويجب قياس تركيز الزئبق يف النفايات الصلبة أو نفايات األوحال
باستخدام ملغ/كغ أو جزء يف املليون بحيث ال يكون هناك افرتاض مسبق
لرتتيبات التخلص أو املعالجة النهائية .كام يتفق الخرباء عىل أن إحراق
نفايات الزئبق ال يعد أمرا ً مناسباً ( )Merly and Hube 2014وال يجب
تشكيل عتبات الرتكيز بحيث تسهل من عملية إحراق نفايات الزئبق.
ينبغي وضع عتبات تركيز تحمي صحة اإلنسان والبيئة وتغطي يف الوقت
ذاته أكرب كمية ممكنة من نفايات الزئبق ليتم معالجتها.

الحاجة إىل تناغم تعريف ’نفايات الزئبق‘ مع تعريف ’املواقع
امللوثة بالزئبق‘.

هناك تداخل هام بني تعريف نفايات الزئبق (النفايات امللوثة بالزئبق)
وتعريف املواقع امللوثة بالزئبق .إن أحد األسباب الرئيسية التي تدفع بـ
 IPENإىل دعم عتبة  1جزء يف املليون من الزئبق عند تعريف نفايات
الزئبق هو من أجل تناول نفايات الزئبق التي يتم حفرها واستخراجها
من املواقع امللوثة .كام تدعم  IPENعتبة لتعريف املوقع امللوث
بالزئبق عىل أنه موقع يكون تركيز الزئبق يف الرتبة أعىل من  1جزء
يف املليون .يجب أن يكون هناك تناغم ما بني تعريف النفايات امللوثة
بالزئبق أو مركبات الزئبق وبني املواقع امللوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق
عند مستوى  1جزء يف املليون وذلك من أجل منع “الترسب” من نظام
إدارة النفايات وذلك عندما ال تتم إدارة الرتبة امللوثة بشكل صحيح عىل
أنها نفايات زئبق.

وإلعطاء مثال بسيط عىل ذلك ،فإذا ع ّرفت اتفاقية الزئبق ’نفايات
الزئبق‘ عىل أنها نفايات ملوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق عند مستوى
 1جزء يف املليون أو أعىل ،ولكن القوانني الوطنية تعرف املوقع امللوث
بالزئبق عندما تكون مستويات الرتبة أعىل من  25جزء يف املليون ،عندها
تعد الرتبة يف املواقع التي يكون مستوى الزئبق فيها ما بني  1إىل  25جزء

يف املليون ’نفايات زئبق‘ وفقاً لتعريف االتفاقية ،ولكن وفقاً للقوانني
الوطنية فإنه ال ينبغي معالجتها أو تنظيفها ألنها تعرف املوقع امللوث
عىل أنه يحتوي عىل مستوى أعىل من  25جزء يف املليون .يؤدي هذا إىل
خلق طريق مسدود حيث تبقى نفايات الزئبق دون معالجة وتشكل
خطرا ً عىل اإلنسان والبيئة وذلك بسبب عدم وجود تناغم بني التعريفني
عند مستوى  1جزء يف املليون .وقد قامت اململكة املتحدة بوضع عتبة
قصوى لرتكيز الرصاص يف األرايض السكنية عند مستوى  1جزء يف املليون.

الرتبات امللوثة التي تم حفرها واستخراجها من مثل هذه املواقع امللوثة
وضع حالة ’نفايات الزئبق‘ وقد يتم رميها أو تصديرها أو إدارتها بشكل
غري مناسب.تدعم  IPENعتبة تعريف منخفضة لكل من نفايات
الزئبق واملواقع امللوثة بالزئبق بحيث تكونان متناغمتني عند مستوى
 1جزء يف املليون.

وعىل العكس من ذلك ،فإذا تم تبني عتبة لرتكيز نفايات الزئبق بحيث
تكون أعىل من العتبات الوطنية للمواقع امللوثة بالزئبق ،فقد ال متتلك
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