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مؤمتر األطراف األول التفاقية ميناماتا

نبذة حول املواقع امللوثة بالزئبق

الزمن .وليس هناك سوى عدد قليل من املواقع يف البلدان النامية التي تم
ملاذا تعد املواقع امللوثة بالزئبق مصدراً للقلق؟
متثل املواقع امللوثة بالزئبق مصدرا ً أساسياً للتعرض إىل الزئبق الذي يؤثر عىل تحديدها وذلك بسبب غياب اإلرادة السياسية والبيانات واملعرفة واملوارد
صحة اإلنسان والبيئة .وتشكلت املواقع امللوثة بالزئبق ج ّراء إرث قديم من واإلرشادات (هناك حاجة ماسة لإلرشادات).
أيام التهافت إىل الذهب يف القرن التاسع عرش وكذلك بسبب مكبات النفايات
قدمية العهد ،ولكن يتشكل املزيد منها يف الوقت الراهن ج ّراء أنشطة استخراج الحاجة املاسة إلرشادات حول املواقع امللوثة
الذهب الحريف ضيق النطاق  ،ASGMوإلقاء النفايات الصناعية واملنزلية ،تتضمن اتفاقية الزئبق أحكاماً يف املادة  12تنص عىل قيام األطراف بوضع
واألنشطة الصناعية مثل إنتاج الكلور القلوي القائم عىل الزئبق .عالوة عىل أنظمة لتحديد املواقع وتقييمها مع اإلشارة إىل أن كافة إجراءات الحد من
ذلك ،متثل املواقع امللوثة بالزئبق مصدرا ً ثانوياً للزئبق املعدين الذي ميكن أن املخاطر يجب أن تتم بأسلوب سليم بيئياً .وتحث املادة  12مؤمتر األطراف
يدخل إىل السوق العاملية يف حال عدم اتخاذ اإلجراءات املناسبة.
عىل وضع إرشــادات وتبنيها فيام يخص تحديد املواقع امللوثة وتقييمها
وأساليب الحد من املخاطر مبا يف ذلك إدارة املواقع ومعالجتها.

آالف املواقع امللوثة بالزئبق – عبء عاملي.

وعىل وجه التحديد ،تنص االتفاقية يف الفقرة  3من املادة :12

تشري بعض التقديرات إىل وجود أكرث من  3آالف موقع ملوث بالزئبق يف
العامل ،وينجم عن ذلك تلوث محيل ويؤدي إىل انبعاث ما يقدر بـ  82طن يتبنى مؤمتر األطراف إرشادات حول إدارة املواقع امللوثة قد تشمل األساليب
من الزئبق إىل الغالف الجوي ،بينام ينجرف  116طن آخر إىل املجاري املائية والنهج من أجل:
والتضاريس املجاورة جراء تساقط األمطار ( )Kocman et al 2013مام يجعل
(أ) تحديد املواقع وخصائصها
من املواقع امللوثة مصدرا ً أساسياً النبعاث الزئبق عىل الصعيد العاملي يجب
(ب) إرشاك الجمهور
التعامل معه .ومن املتوقع أن يكون الرقم الحقيقي للمواقع امللوثة بالزئبق
(ج) تقييم املخاطر عىل صحة اإلنسان والبيئة
أعىل من ذلك بكثري مبا أن أغلبية الحاالت املوثقة تقع يف الواليات املتحدة
وأوربا حيث تم وضع أنظمة لتحديد تلك املواقع وتقييمها منذ عقود من
(د) خيارات إدارة املخاطر الناجمة عن املواقع امللوثة

				
الشكل رقم  .1املواقع امللوثة بالزئبق عىل الصعيد العاملي

املصدر Kocman et al 2013

(هـ) تقييم االستحققات والتكاليف
(و) التحقق من النتائج
ويف اجتامع لجنة التفاوض الحكومية الدولية يف نسخته السابعة ،حث اإلقليم
األفريقي ،وبدعم من عدة دول متفرقة ومنطقة املحيط الهادئ اآلسيوية ،كافة
املندوبني بشدة عىل اتخاذ قرار بتبني إرشادات حول املواقع امللوثة بالزئبق.
ويف نهاية املطاف ،تم اتخاذ قرار بأن تقوم األمانة العامة بتجميع الوثائق
التي تقدمها البلدان وأصحاب املصلحة اآلخرون لتشكل األساس الذي تستند
إليها اإلرشادات يف مؤمتر األطراف األول .ومن املتوقع أن يتم تقديم ما قامت
األمانة العامة بتجميعه من وثائق باإلضافة إىل مسودة وثيقة االرشادات إىل
مؤمتر األطراف األول بحيث يشكل ذلك األساس الذي تستند إليه إرشادات
املواقع امللوثة.
وقد قدمت  IPENوثيقة إرشادات حول املواقع امللوثة بالزئبق تركز عىل
كيفية تحديد املواقع من الناحية االقتصادية وبالتعاون مع املجتمع املدين
وكيفية إدارتها دون التسبب مبزيد من التلوث البيئي أو اإلرضار بصحة
اإلنسان.
كام تقوم إرشادات  ،IPENوالتي طرحها عدد من األطراف كأساس يستند
إليه وضع إرشادات املواقع امللوثة عىل الصعيد العاملي ،برشح التكنولوجيات
السليمة بيئياً ملعالجة املواقع امللوثة بالزئبق بحيث تستبعد مكبات النفايات
واإلحراق.

هدف املعالجة – عدم التسبب بأي أذى .حامية املجتمعات املحلية
أثناء عمليات التنظيف.
ال ينبغي أن تستند اإلرشــادات بشكل حرصي إىل تقييم املخاطر املعنية
بكمية الزئبق التي يستطيع مجتمع ما ’تحملها‘ ،بل يجب أن تشمل النهج
والتكنولوجيات التي تحد من تعرض املجتمع إىل الزئبق .ففي بعض األحيان
أدت عمليات تنظيف املواقع امللوثة إىل مزيد من التعرض بالنسبة إىل السكان
املحليني بسبب سوء التحكم بالغبار واألبخرة الناجمة من املوقع املعني .حيث
يضمن استخدام هياكل مغلقة متنقلة مع ضغط هواء سالب ،مثال يف الصورة

أدناه ،إمكانية السيطرة عىل املواد امللوثة والتخفيف من حدة املخاطر عىل
املجتمعات املحلية – مبا يف ذلك أثناء مرحلة التقيص املفصل.

يجب حظر بيع الزئبق الذي يتم اسرتداده من املواقع امللوثة

عندما تتم معالجة الرتبة امللوثة بالزئبق تقوم العديد من التكنولويجات
’بنزع‘ الزئبق من الرتبة أو اسرتداده عن طريق عمليات التقطري .وقد ينجم
عن ذلك اسرتداد عرشات أو حتى مئات األطنان من عنرص الزئبق من موقع
واحد فقط وذلك وفقاً ملدى التلوث .ويعد هذا األمر ذي صلة وثيقة بشكل
خاص بالنسبة إىل مصانع الكلور القلوي القائم عىل الزئبق التي تخضع
لعمليات االستبدال بتكنولوجيا إنتاج الكلور
غري القائم الزئبق حسب ما تقتضيه اتفاقية
ميناماتا .حيث من املمكن أن تبقى مواقع
املصانع القدمية ملوثة بعد إغالق املنشأة
أو هدمها .وإذا فسح املجال لهذا الزئبق
بأن يعاود الدخول إىل السوق العاملية ،فإنه
من املرجح أن يستخدم قسم كبري منه يف
نشاطات استخراج الذهب الحريف ضيق
النطاق ،مام سيخلق مواقع ملوثة جديدة
يف أماكن متتلك الحد األدىن من مقومات
إدارة تلك املواقع.
وهناك إشكالية خاصة أخرى وهي أنه يف
حال قامت البلدان املتقدمة التي متتلك موارد وفرية مبعالجة املواقع امللوثة
بالزئبق لديها (وبتكلفة عالية) ومن ثم عمدت إىل تصدير الزئبق الذي تم
اسرتداده إىل البلدان النامية ،فمن املمكن أن يدخل هذا الزئبق يف دورة تلوث
جديدة .وعىل ذات النحو الذي مينع فيه تجارة الزئبق الفائض من مصانع
الكلور القلوي املغلقة ،فإنه ينبغي وضع ملصقات تعريفية عىل الزئبق الذي
تم اسرتداده من املواقع امللوثة وإخضاعه إىل نفس القيود .وبغية منع إعادة
انتقال الزئبق الذي تم اسرتداده من املواقع امللوثة يف سالسل إمداد الزئبق،
فيجب جعله غري قابل لالستخدام كزئبق.

إحالة الزئبق إىل ’التقاعد‘

ميكن تحقيق إحالة الزئبق إىل ’التقاعد‘ عن طريق تغيري بنيته وذلك بغية
منع إعادة استخدامه .وأحد الطرق الفعالة هي تحقيق االستقرار عن طريق
الكربيتيد ،حيث يتم مزج الزئبق والكربيت يف درجة حرارة مرتفعة ضمن وعاء
مغلق ملنع انبعاث البخار .ويكون كربيتيد الزئبق الناتج مستقرا ً وغري قابل
لالستخدام كزئبق عنرصي وميكن إحالته إىل التقاعد من األسواق ليتم تخزينه
بشكل طويل األجل .ميكن تطبيق هذه التقنية عىل الزئبق الذي ال ينبغي أي
يبقى جزءا ً من سلسلة إمداد الزئبق.
		
الشكل رقم  .2هيكل للمعالجة املؤقتة
املصدر :الحكومة األسرتالية

الشكل رقم  .3زئبق متت إحالته إىل ’التقاعد’ عن طريق تحقيق االستقرار
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بالكربيتيد		

وهناك أسلوب آخر يتم تطويره يف الوقت الراهن مينع إعادة استخدام
الزئبق بشكل دائم (ويف بعض الحاالت يساهم يف معالجة املجاري املائية)
وذلك عن طريق احتواء الزئبق ضمن هيكل بوليمر .يقوم العلامء بتطوير
مجموعة من النهج لتحقيق هذا الغرض مبا يف ذلك أحد األساليب التي
تستخدم نفايات الكربيت الصناعية ومشتقات قشور الربتقالة املسامة
الليمونني ( .)limoneneوتكون املادة الناتجة ،كربيت-الليمونني بوليسالفيد
( )sulfur-limonene polysulfideمستقرة وال ميكن إعادة استخدام الزئبق
يف تلك الحالة.
وتتضمن املواضيع األساسية التي يجب النظر فيها أثناء مؤمتر األطراف األول
ما ييل:
•الحاجة امللحة لتبني إرشادات حول السامح للبلدان النامية بأن تجرد
املواقع وتعيد ترتيب األولويات بشكل فوري.
•تبني عتبة تركيز للرتبات والرواسب تبلغ  1جزء يف املليون ،بحيث تصنف
املواقع التي تفوق هذا الحد عىل أنها مواقع ملوثة بالزئبق .ويجب أن
تتناغم هذه العتبة مع تعريف عتبة نفايات الزئبق لضامن أن تتم معالجة
الرتبة واملواد األخرى التي يتم حفرها واستخراجها من املواقع امللوثة
وذلك بغية اسرتداد الزئبق وعدم إلقاء النفايات يف أماكن أخرى.
•تبني (وكذلك نقل تكنولوجيا) تقنيات عدم اإلحراق والتقنيات غري القامئة
عىل مكبات النفايات السرتداد الزئبق من الرتبة امللوثة بغية السامح بإعادة
استخدام األرايض .حيث تستخدم تكنولوجيات مثل التقطري بالتفريغ يف
الوقت الراهن من أجل إزالة تلوث الزئبق من الرتبات املتأثرة إىل ما دون
مستوى  1جزء يف املليون.
•من منظور األخطار عىل صحة اإلنسان والبيئة ،فإنه ينبغي تعريف املواقع
التي تفوق  1جزء يف املليون عىل أنها ملوثة ويجب أن تخضع لخيارات
اإلدارة من أجل منع تعرض اإلنسان للتلوث .ففي اململكة املتحدة ،ال

يسمح باستخدام األرايض لألغراض السكنية إذا كانت تفوق  1جزء يف
املليون ألنها تعترب ملوثة.
•يجب تطبيق تقنيات املعالجة املستدامة بيئياً لضامن أن تكون األرايض
مناسبة لالستخدامات الحساسة مثل إنتاج األغذية والسكن وحامية التنوع
البيولوجي.
•يجب أن يضمن تقييم األثر البيئي ملعالجة املواقع امللوثة وللمشاريع
الصناعية بأال يتم إحداث مواقع ملوثة جديدة من خالل األنشطة التي
يتم تقييمها.
•تبني إجراء يضمن بأن يتم وضع ملصقات تعريفية عىل الزئبق الذي يتم
اسرتداده من املواقع امللوثة ومنعه من دخول السوق العاملي حيث من
املرجح أن يدخل يف دورة جديدة لتلوث األرايض.
•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.
•وضع إرشادات خاصة ملعالجة املواقع امللوثة جراء أنشطة استخراج 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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