
األول  األطراف  مؤمتر  يف  مناقشتها  ستتم  التي  األساسية  القرارات  أحد  إن 

التفاقية ميناماتا هو التباحث حول تعريف العتبات املحددة لنفايات الزئبق 

والتي تقودها اليابان يف الوقت الراهن، حيث قامت األخرية بتجهيز خريطة 

طريق ووثيقة لطرح األفكار لينظر فيهام مؤمتر األطراف األول. وتنص املادة 

11 من اتفاقية ميناماتا عىل تطبيق أو استخدام التعاريف ذات الصلة الواردة 

يف اتفاقية بازل كإرشادات فيام يخص النفايات التي تشملها اتفاقية ميناماتا.

تعريف نفايات الزئبق

تعرّف اتفاقية بازل النفايات عىل أنها “مواد أو أشياء يتم التخلص منها 

القانون  أحكام  مبوجب  منها  التخلص  يلزم  أو  منها  التخلص  يعتزم  أو 

الوطني”. وعىل الرغم من أن نفايات الزئبق قد تم إدراجها ضمن “فئات 

النفايات التي يجب السيطرة عليها” يف الفئة Y29 يف إطار اتفاقية بازل، 

إال أنه مل يتم توصيف العتبات املحددة لها، وبالتايل تُرك األمر لكل بلد 

عىل حدة ليتخذ قراره بشأن ذلك.

وتشري املادة 11 من اتفاقية الزئبق عىل أن هناك ثالث فئات يلزم تعريفها، 

وهي املواد أو األشياء التي:

تتكون من الزئبق أو مركبات الزئبق؛ )أ( 

تحتوي عىل الزئبق أو مركبات الزئبق؛  )ب( 

ملوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق. )ج( 

الفئة )أ( تشري بشكل عام إىل عنرص الزئبق أو مركبات الزئبق التجارية 

التي من املمكن تخزينها أو تلك التي يتم ’سحبها‘ من األسواق بسبب 

تتطلب  التي  األخرى  واللوائح  االسترياد/التصدير  عىل  املفروض  الحظر 

معاملتها كنفايات.

ويدور هناك بعض الجدل فيام إذا كان ينبغي تعريف ’نفايات‘ عنرص 

الزئبق استناداً إىل ’النقاء‘ )عىل سبيل املثال حد أدىن من النقاء يبلغ %95 

أو 99.999%( لهذا الغرض. وتدعم IPEN عتبة نقاء تبلغ 95% أو أعىل 

بالنسبة إىل عنرص الزئبق )ألن الزئبق املتداول قد ال تصل درجة نقائه 

نقاؤها  يقل  زئبق  مادة  أي  يتم تصنيف  أن  أكرث من 99.9%( عىل  إىل 

عن 95% كامدة ملوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق وأن يتم التعامل معها 

تتيح  قانونية  ثغرات  يكون هناك  لن  النحو،  زئبق‘. ويف هذا  ’كنفايات 

عدم تصنيف املواد املرتبطة بالزئبق عىل أنها نفايات حني يجب أن تكون 

األمريكية  الكيمياء  لجمعية  ووفقاً  النفايات.  لتعريف  بالفعل  خاضعة 

الزئبق  عنرص  ميتلك  العارش(  اإلصدار   ،ACS Reagent Chemicals(

الذي تبلغ درجة نقائه 95% أو أكرث وضع املواد الكاشفة املخربية.

أو  الزئبق  من  تتكون  التي  الزئبق  نفايات  ’سحب‘  إىل   IPEN وتدعو 

تحويلها  طريق  عن  وذلك  الزئبق  إمداد  سلسلة  من  الزئبق  مركبات 

كزئبق.  استخدامها  باإلمكان  يعد  ال  بحيث  املعالجة  تقنيات  بواسطة 

إىل  الزئبق  لتحويل  التجارية  التقنيات  خالل  من  ذلك  تحقيق  وميكن 

كربيتيد الزئبق أو بوملريات كربيتيد الزئبق وإرسالها ليتم تخزينها بشكل 

املواقع  حول  األول  األطراف  ملؤمتر   IPEN نبذة  مراجعة  )يرجى  دائم 

امللوثة ملزيد من التفاصيل(. وبهذه الطريقة، ميكن تجنب دخول الزئبق 

إىل سالسل اإلمداد القانونية وغري القانونية والتي قد تؤدي إىل استخدامه 

الزئبق  يتضمن  أن  وينبغي  النطاق.  ضيق  الحريف  الذهب  استخراج  يف 

الذي يتم اسرتداده من خالل انتاج النفط والغاز وكذلك الزئبق الذي يتم 

من  الصناعي وغريه  القطاع  املستهلكة يف هذا  املحفزات  من  اسرتداده 

القطاعات الصناعية.

التي  الفئة )ب( تشري عموماً إىل املنتجات أو األشياء املستخدمة سابقاً 

النفايات  املثال،  سبيل  )عىل  الزئبق  مركبات  أو  الزئبق  عىل  تحتوي 

الحرارة  وموازين  املدمجة  الفلورية  واملصابيح  والبطاريات  اإللكرتونية 

من  )مليغرام  األدىن  الحد  عتبة  إما  خالل  من  تعريفها  وميكن  الخ...( 

الحالة  الزئبق( أو وجود زئبق مضاف إىل اليشء. وبالنسبة إىل  محتوى 

مؤمتر األطراف األول التفاقية ميناماتا

نبذة حول نفايات الزئبق
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الذي ميكن تخزينه بشكل  الزئبق  أمثلة عن توضيب عنرص  الشكل رقم 1. 

دائم عىل أنه نفايات. املصدر وزارة الطاقة األمريكية )2009(



تدعم IPEN املقاربة التي تعترب بأن أي محتوى للزئبق ينبغي أن يجعل 

األشياء التي تم تخلص منها تصنف ’كنفايات زئبق‘ وينبغي أن تخضع 

تلك األشياء إىل املعالجة السرتداد الزئبق وإزالة التلوث منها )من شأن 

ذلك أن يتيح إعادة تدوير املكونات غري السامة يف تلك األشياء يف حال 

املواد  من  اسرتداده  تم  الذي  الزئبق  تعريف  يجب  مالمئاً(.  ذلك  كان 

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 

تركيز  إىل  باالستناد  هي  الفئة  هذه  لتعريف  طريقة  وأفضل  ذلك.  إىل 

الزئبق املوجود يف ’مصفوفة‘ النفايات )أي الرتبة والوحل الخ...(.

أو مركبات  بالزئبق  امللوثة  النفايات  لتعريف  تركيز  تدعم IPEN عتبة 

الزئبق تبلغ 1 جزء 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 

والرواسب واألوحال  الرتبات  الزئبق من  باسرتداد  تقوم  أن  املبارش،  غري 

قابلة إلعادة االستخدام  الرتبات  تبقى  امللوثة بحيث  والنفايات األخرى 

وتكون مستويات الزئبق فيها أقل من 1 جزء يف املليون. وقد تم استخدام 

تكنولوجيات متنقلة متتلك أنظمة مشابهة يف أسرتاليا، ويجب تنفيذ مزيد 

وذلك  نقلها  ميكن  التي  التكنولوجيا  تطبيق  يف  والتطوير  األبحاث  من 

بغية املساعدة يف إزالة الزئبق من املواد امللوثة مثل الرتبات واألوحال 

الزئبق يف  نفايات  تراكم  تجنب  أجل  النامية من  البلدان  والرواسب يف 

مكبات النفايات.

ال تدعم IPEN أي شكل من أشكال اختبارات الرشح لتحديد النفايات 

امللوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق ألن هذا االختبار يفرتض بأن النفايات 

من  سليامً  أسلوباً  ذلك  يعد  وال  النفايات،  مكبات  يف  تجميعها  سيتم 

الناحية البيئية إلدارة نفايات الزئبق. حيث تهدف اختبارات الرشح 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 ازدادات املواد 

السامة التي ترشح من النفايات بات هناك حاجة ملستويات أعىل من 

االحتواء ملكب النفايات )مثل خاليا مكبات النفايات متعددة الخطوط(.

التخلص  أسلوب  يفرتض  التعريف  ألن  املقاربة  هذه   IPEN تدعم  ال 

تعريف  تحديد  النفايات. ميكن  مكبات  الحالة  – وهو يف هذه  مسبقاً 

عتبات الرشح باستخدام وحدة قياس تكون عادة ميكروغرام/ليرت أو ملغ/

ليرت. ويجب قياس تركيز الزئبق يف النفايات الصلبة أو نفايات األوحال 

األخرية، فإن أي معلومات تشري إىل وجود الزئبق يف املنتج تجعله بحكم 

’نفايات الزئبق’.

متت  التي  األخرى  واألشياء  املنتجات  يضم  ألن  التعريف  هذا  ويهدف 

إضافة الزئبق إليها بشكل متعمد كجزء من التصميم الخاص بها، مثل 

بطاريات أكسيد الزئبق ومصابيح الفلورسنت املبينني أدناه. حيث بات 

باإلمكان معالجة هذين املنتجني السرتداد محتوى الزئبق وإعادة تدوير 

اإللكرتونية  النفايات  مثل  األخرى  املنتجات  أما  الخطرة.  غري  املكونات 

التي تحتوي عىل الزئبق فيمكن معالجتها إلزالة املعادن السامة يف بعض 

الحاالت.

الشكل رقم 2. بطاريات الساعات. املصدر: حكومة كندا

EcoWaste :الشكل رقم 3. نفايات املصابيح الفلورية املدمجة. املصدر



يف املليون. وقد قامت اململكة املتحدة بوضع عتبة قصوى لرتكيز الرصاص 

يف األرايض السكنية عند مستوى 1 جزء يف املليون.

وعىل العكس من ذلك، فإذا تم تبني عتبة لرتكيز نفايات الزئبق بحيث تكون 

الرتبات  متتلك  ال  فقد  بالزئبق،  امللوثة  للمواقع  الوطنية  العتبات  من  أعىل 

امللوثة التي تم حفرها واستخراجها من مثل هذه املواقع امللوثة وضع حالة 

’نفايات الزئبق‘ وقد يتم رميها أو تصديرها أو إدارتها بشكل غري مناسب.

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 أمراً مناسباً )Merly and Hube 2014( وبالتايل 

ال يجب تشكيل عتبات الرتكيز بحيث تسهل من عملية إحراق نفايات 

الزئبق.

الحاجة إىل تناغم تعريف نفايات الزئبق مع تعريف املواقع امللوثة.

امللوثة  املواقع  وتعريف  الزئبق  نفايات  تعريف  بني  تداخل هام  هناك 

بالزئبق. إن أحد األسباب الرئيسية التي تدفع بـ IPEN إىل دعم عتبة 

الزئبق هو من أجل  الزئبق عند تعريف نفايات  1 جزء يف املليون من 

امللوثة.  املواقع  يتم حفرها واستخراجها من  التي  الزئبق  نفايات  تناول 

أنه موقع  بالزئبق عىل  امللوث  املوقع  لتعريف  كام تدعم IPEN عتبة 

يكون تركيز الزئبق يف الرتبة أعىل من 1 جزء يف املليون. يجب أن يكون 

هناك تناغم ما بني تعريف النفايات امللوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق 

الزئبق عند مستوى 1 جزء يف  أو مركبات  بالزئبق  امللوثة  املواقع  وبني 

املليون وذلك من أجل منع “الترسب” من نظام إدارة النفايات.

وإلعطاء مثال بسيط عىل ذلك، فإذا عرّفت اتفاقية الزئبق ’نفايات الزئبق‘ 

الزئبق عند مستوى 1 جزء  أنها نفايات ملوثة بالزئبق أو مركبات  عىل 

يف املليون أو أعىل، ولكن القوانني الوطنية تعرف املوقع امللوث بالزئبق 

بأنها أعىل من مستوى 25 جزء يف املليون، عندها تعد الرتبة يف املوقع 

التي يكون مستوى الزئبق فيها ما بني 1 إىل 25 جزء يف املليون ’نفايات 

زئبق‘ وفقاً لتعريف االتفاقية، ولكن وفقاً للقوانني الوطنية فإنه ال ينبغي 

عىل  يحتوي  أنه  عىل  امللوث  املوقع  تعرف  ألنها  تنظيفها  أو  معالجتها 

مستوى أعىل من 25 جزء يف املليون. يؤدي هذا إىل خلق طريق مسدود 

اإلنسان  عىل  خطراً  وتشكل  معالجة  دون  الزئبق  نفايات  تبقى  حيث 

والبيئة وذلك بسبب عدم وجود تناغم بني التعريفني عند مستوى 1 جزء 

الشكل رقم 4. وحدة التقطري بالتفريغ عن طريق التسخني غري املبارش.

5UNEP/ISWA 201 ورد ذكرها يف econ industries :املصدر

تدعم IPEN عتبة تعريف منخفضة لكل من نفايات الزئبق واملواقع امللوثة بالزئبق بحيث تكونان 

متناغمتني عند مستوى 1 جزء يف املليون.
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