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وزارة اإلسكان وتخطيط األراضي والبيئة، أوروغواي  ماريسول مالو   
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وزارة اإلسكان وتخطيط األراضي والبيئة، أوروغواي  ناتاليا باربوزا   
المركز اإلقليمي التفاقية بازل واستكهولم في أوروغواي  ناتاليا ماسييل   

فيوليا نيكوالس هيومز   
الوكالة السويدية للمواد الكيميائية  نينا كرومنييه   

شركة باتريك للصناعات  نوربرت داويدوسكي   
وزارة البيئة، األردن  نورا شراع     

الوزارة االتحادية للبيئة، نيجيريا  أوالبانجي أولواتويين   
الوزارة االتحادية للبيئة، نيجيريا  أوالديبو جاكوب أوالجيدي  
الوزارة االتحادية للبيئة، نيجيريا  أولوسانيا أولوبونمي   

وزارة البيئة والموارد الطبيعية، السلفادور  أوسكار أوريالنا   
وزارة البيئة، مصر عثمان عادل شافعي    

وزارة البيئة والصحة العامة، مالي  عمر دياوري سيسي   
وكالة وزارة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي األساسية، بوليفيا  بابلو كاليزايا   

وزارة الصحة، السلفادور  بابلو غارسيا   
المختبر التكنولوجي في أوروغواي  باتريشيا باكاليان   

رابطة إعادة تدوير مصابيح اإلضاءة والزئبق  باول آبرناثي   
المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بوركينا فاسو  باول وندنبسيدي سافادوغو  

المفوضّية األوروبية  بافلوس موراتيديس   
بلدية نونثابوري  بيرمبونغ بمويست   

الممثلية الدائمة لسلوفاكيا لدى المفوضّية األوروبية  بيتر كوريتار   
مؤسسة ستابِلكس كندا إنك  بيير أوليفييه غانييه   

جهاز شؤون البيئة، مصر  رنا عفيفي    
المختبر التكنولوجي في أوروغواي  راكيل هويرتاس   

وزارة البيئة، األردن  ريما الهندي    
معهد التأمينات االجتماعية، السلفادور  ريكاردو سيا روانيت   

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(  ريكاردو سافيليانو    
احُظروا المواد الساّمة!  ريتشارد غوتيريز   

معهد التأمينات االجتماعية، السلفادور  رينا أروجو    
وزارة الصحة، السلفادور  رودلفو أنطونيو بينياتي  

أمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ روجر كورنفورث   
وكالة وزارة البيئة والتنوع الحيوي والتغّير المناخي وإدارة األحراج والتنمية،  رونالد جورجيه فيليز   

بوليفيا 
ريسابيالس/إندوميتال  روبن هيرايز   
وزارة البيئة، البرازيل  سابرينا آنداردي دوس سانتوس ليما 

وزارة الزراعة والغذاء والبيئة، إسبانيا  سانتياغو دافيال سينا   
شركة كيه + إس إنتسورغونغ المحدودة  ساشا روهل   

برنامج األمم المتحدة للبيئة  ستيفانيا نوادره   
الشركة العالمية إلعادة تدوير المصابيح )إس جي( المحدودة  شون ليو    

وزارة اإلسكان وتخطيط األراضي والبيئة، أوروغواي  سيلفانا مارتينيز   
شركة بيغيمان ميركوري تكنولوجي باسيفيك )بي إم تي بي( المحدودة  سيريفورن سومباتجيندا  

وزارة البيئة والطاقة، السويد  صوفيا تنغستورب   
زيسكو المحدودة  سوني موساكابقنتو   

المركز البيئي اإلقليمي في القوقاز  سوفييكو آخوبادزي   
شركة بيغيمان ميركوري تكنولوجي باسيفيك )بي إم تي بي( المحدودة  سونيسا سونسا-ني   

الوكالة الوطنية للبيئة، سنغافورة  سوزانا ياب بيي لينغ   
معهد أفريقيا  تايلو لتسيال   

وزارة البيئة، اليابان  تاكاشي ساكاي   
حكومة مقاطعة كوماموتو  تاكويا نيشي   

البيئة والتغّير المناخي، كندا  تانيا سميث-مونتيرو   
احُظروا المواد الساّمة!  تيدي مونروي   

إدارة مكافحة التلّوث، تايلند  تيرابورن ويريووتيكورن  
الوزارة االتحادية للبيئة، نيجيريا  ثيودور إم نواكوي   

مؤسسة البحوث العالمية حول السالمة، ألمانيا  توماس براسر   
شركة بيغيمان ميركوري تكنولوجي باسيفيك )بي إم تي بي( المحدودة  تيكومبورن كونغثونغ   

هيئة اإلدارة البيئية، ترينيداد وتوباغو  تريشا بيجاي   
إيكوكيم  أولريكا ويفيغ   

إدارة مكافحة التلّوث، تايلند  فيرين ديتجاروين   
شركة إيكو إلدارة النفايات الخاصة المحدودة  فنسنت تانغ    

شركة كيه + إس إنتسورغونغ المحدودة  فيوليتا غاالردو توشينو  
البيئة والتغّير المناخي، كندا  فرجينيا بوتر   

المركز اإلقليمي التفاقية بازل واستكهولم في أوروغواي  فرجينيا سانتانا   
وكالة وزارة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي األساسية، بوليفيا  فالديمير غوتيريز   

برنامج األمم المتحدة للبيئة  فالديمير موشكالو   
هيئة اإلدارة البيئية، ترينيداد وتوباغو  واين راجكومار   

إدارة الكيمياء البحرّية، ترينيداد وتوباغو  ويندي نيلسون   
زيسكو المحدودة  ويلكليف إن تشيبيتا   

معهد التأمينات االجتماعية، السلفادور  يانيت كيجانو   
شركة نومورا كوهسان المحدودة ياسويوكي ياماواكي   

صدرت هذه الدراسة بتمويٍل من حكومة اليابان
نتقّدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى حكومة اليابان على تقديمها للتمويل الذي أتاح صدور هذه الدراسة والمادة المنشورة 

تحت عنوان 'التقييم العالمي لنفايات الزئبق'.
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توطئة
ُيســتخَدُم الّزئبــق فــي نطــاٍق واســع مــن المنتجــات واالســتعماالت، بمــا فــي ذلــك مصابيــح اإلضــاءة الفّلوريــة والبطاريــات ومالِغــِم 
األســنان وتعديــن الذهــب بالوســائل الِحَرفيــة، بــل وحّتــى فــي الَمســَكرات التجميليــة. لكــنَّ ســوء التعامــل مــع هــذه المنتجــات 
ــراب  ــع اقت ــى اآلن. وم ــر كاٍف إل ــق غي ــات الزئب ــُم إدارة نفاي ــزال تقيي ــا ي ــا، وم ــا وبيئتن ــار بصّحتن ــُق الدم ــد ُيلِح ــص منهــا ق والتخّل
ــر المراجعــة العالميــة األولــى مــن  ــر يوفِّ ــا بشــأن الزئبــق، فــإّن هــذا التقري المؤتمــر االفتتاحــي لألطــراف فــي اتفاقيــة مينامات

نوعهــا.

ُيعــّد التصديــق علــى اتفاقيــة ميناماتــا ودخولهــا حّيــز التنفيــذ إنجــازًا عظيمــًا يمنــُح العالــم أّول اتفاقيــة مــن نوعهــا بشــأن الصحــة 
البيئيــة خــالل مــا يقــُرب مــن عقــٍد مــن الزمــن. إالَّ أنَّ هــذه ليســت ســوى البدايــة لجهــٍد عالمــي ضخــم يهــدف للســيطرة علــى 
الزئبــق. يقــّدم هــذا التقريــر مســاهمًة حيويــة فــي ذلــك الُجهــد مــن خــالل تقييــم ممارســات إدارة النفايــات القائمــة فــي العديــد 

مــن البلــدان.

ــن  ــٌر جــدًا مــن البشــر الذي ــاك عــدٌد كبي ــان. فهن ــات واضحــٌة للعي ــق، فــإّن عواقــب اإلدارة الســيئة للنفاي ــق األمــر بالزئب حيــن يتعّل
ُحِكــَم عليهــم أن يعيشــوا حيــاًة ِملؤهــا المعانــاة، حتــى أن معانــاة البعــض تبــدأ مــن قبــل أن تِلَدهــم أمهاتهــم. لقــد َشــِهدُت 
أثــر ذلــك فــي برنامــج هوّتــو هاوســو للتدريــب المهنــى فــي ميناماتــا. وقــد جــاء اســُم هــذه االتفاقيــة مــن هــذا المــكان بالــذات 
ــات الصناعيــة. وكان مــن بيــن أولئــك الذيــن كان لــي شــرف اللقــاء  تكريمــًا لــآالف مــن المصابيــن بالتســّمم بِفعــل رمــي النفاي
بهــم، ماســامي أوغاتــا الــذي َنَحــَت مــا يزيــد عــن 4000 ُدميــة تذكاريــة باســتخدام أشــجاٍر مــن غابــٍة تغطــي اآلنجــزءًا مــن ضفــاف 
خليــج ميناماتــا. وهــو يقــّدُم هــذه الّدمىلمــن باســتطاعتهم مشــاركُة هــذه الِقصــص لبنــاء حيــاٍة أفضــل للضحايــا والمســاعدة فــي 
درء الخطــر عــن غيرهــم. ويجــُد المكتــب التنفيــذي لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة فــي هــذا المــكان الموقــَع األبــرز لتذكيــر كل مــن 

يمــّرون بــه بــأّن قيمــة أي اتفــاق أو تقريــر تكمــن فــي اإلجــراء الــذي ُيســاعد فــي اتخــاذه وفــي األنفــس التــي يحميهــا.

إنَّ الوقــت مناســٌب للحكومــات والقطــاع الخــاص والمواطنيــن األفــراد التخــاذ ذلــك اإلجــراء وحمايــة النــاس بضمــان اإلدارة الســليمة 
لمخّلفــات الزئبــق. وُتبّيــن اتفاقيــة ميناماتــا بشــكٍل واضــٍح مــا يجــب القيــام بــه، وإنــي آمــل أن يســاعد هــذا التقييــم اأُلَمــَم حــول 

العالــم فــي اإليفــاء بهــذه االلتزامــات.  

إريك سولهايم
وكيل األمين العام لألمم المتحدة

والمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
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72 بيانات ُمختارة تتعّلق بالتخّلص من النفايات  الفصل الثالث  

78 النتائج والتوصيات  الفصل الرابع  

8 إثيوبيا   

10 إسبانيا   

12 االتحاد األوروبي  

14 األرجنتين  

16 األردن   

18 البرازيل   

20 السلفادور  

22 السنغال   

24 السويد   

26 الفلبين   

الواليات المتحدة
28 األمريكية  

30 اليابان   

32 أوروغواي  

34 بنما   

36 بوركينا فاسو  

38 بوليفيا   

40 تايلند   

42 ترينيداد وتوباغو  

44 تنزانيا   

46 جورجيا   

48 زامبيا   

 50 سلوفاكيا  

52 سلوفينيا  

جدول المحتويات
1 الملخص التنفيذي 

2 ُمقّدمة   الفصل األول  

6 الُممارسات الّراهنة في إدارة نفايات الزئبق  الفصل الثاني  

الملخص التنفيذي

54 سنغافورة  

56 سويسرا   

58 كمبوديا   

60 كندا   

62 كينيا   

64 مالي   

66 مصر   

68 نيجيريا   

منشآت التخّلص 
من النفايات تحت 

70 األرض في ألمانيا 

منشأة إلدارة
نفايات الزئبق

71 في موسكو  

ــق بأســلوب  ــات الزئب ــى إدارة نفاي ــق عل ــا بشــأن الزئب ــة مينامات ــّص اتفاقي تن
الموضوعــة  التوجيهيــة  المبــادئ  االعتبــار  فــي  الوضــع  مــع  بيئيــًا،  ســليم 
ــراد اعتمادهــا فــي  ــات الُم ــع المتطّلب ــا يتفــق م ــازل، وبم ــة ب بموجــب اتفاقي
ــم  ــة هــذا التقيي ــدة للبيئ ــم المتح ــج األم ــرى برنام ــد أج ــر األطــراف. وق مؤتم
العالمــي لنفايــات الزئبــق مــن خــالل المركــز الدولــي للتكنولوجيــا البيئيــة، 

واشــتمل علــى إيفــاد بعثــات لتقّصــي الحقائــق إلــى 30 بلــدًا تقريبــًا.

ــق فــي هــذه  ــات الزئب ــة فــي إدارة نفاي ــم الممارســات الّراهن ويصــف التقيي
الممارســات  بيــن  الفجــوة  البلــدان، ويضــع أساســًا لفهــم حجــم وطبيعــة 
الّراهنــة واإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق التــي تتصّورهــا اتفاقيــة 
ــن أحــكام  ــا. وجــاءت النتيجــة الرئيســية واضحــة. فالفجــوة عريضــٌة بي مينامات

اتفاقيــة ميناماتــا والممارســات الّراهنــة فــي إدارة نفايــات الزئبــق.

ــدان التــي شــملها  ــٍر مــن البل ــل التحــّدي األساســي بالنســبة إلــى كثي ويتمّث
التقييــم فــي إدارة النفايــات نفســها. ففــي معظــم الحــاالت تديــر هــذه 
ــص  البلــدان نفايــات الزئبــق كجــزء مــن النفايــات البلديــة أو الصناعيــة، وتتخّل
مــن النفايــات المختلطــة فــي مطامــر نفايــات أو فــي مواقــع مكّبــات مفتوحــة. 
وال يوجــد فــي بعــض البلــدان آلّيــة لجمــع النفايــات بطريقة منفصلة، باســتثناء 
إعــادة التدويــر، كمــا ال يوجــد فــي بعــٍض منهــا نظــاٌم رســمٌي لجمــع النفايــات، 
ــل أو معــدوم  ــاك وعــي قلي ــات، وهن ــص مــن النفاي وال موقــع رســمي للتخّل
بــإدارة النفايــات. وتعــّرف عــدة بلــدان مشــمولة فــي الدراســة نفايــاَت الزئبــق 
فــي أطرهــا التنظيميــة، غيــر أنهــا تفتقــر إلــى القــدرات لتنفيــذ األحــكام 

المتعّلقــة بالزئبــق.

وال توجــد تدابيــر لضبــط نفايــات الزئبــق فــي بعــض البلــدان التــي ُتنّفــذ إدارة 
النفايــات، ولكــْن ُتديرهــا كجــزء مــن النفايــات الخطــرة. ويظــّل التحــدي ماثــاًل 
ــة.  ــق المنزلّي ــات الزئب ــق، وخصوصــًا نفاي ــات الزئب فــي الجمــع المنفصــل لنفاي
وتجمــع بعــض البلــدان مصابيــح اإلضــاءة الفلوريــة علــى نحــو منفصــل عــن 
النفايــات األخــرى، ولكنهــا ال تمتلــك خيــارًا للتخّلــص النهائــي منهــا داخــل 
حدودهــا. فــي هــذه الحــاالت يتعّيــن علــى البلــدان أن تخــّزن النفايــات داخــل 
البلــد إلــى أن تجــد خيــارات للتخّلــص النهائــي، والتــي تشــمل تصديــر نفايــات 

الزئبــق إلــى بلــد آخــر خاضــع التفاقيــة بــازل.

هنــاك عــدد محــدود فقــط مــن البلــدان الُمســتطَلعة لديــه التقنيــة واألجهــزة 
التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الزئبــق  نفايــات  لتدبيــر  الالزمــة  المتقّدمــة، 

ــازل. ــة ب التفاقي

وقــد بــدأت بعــض البلــدان فعــاًل، أو تخطــط للبــدء بوقــف تشــغيل المنشــآت 
الُمصّنعــة للكلــور والقلويــات القائمــة علــى الزئبــق بغــرض االمتثــال التفاقيــة 
ــا وحدهــا نحــو 6000 طــن مــن نفايــات  ــد أوروب ميناماتــا. ومــن المتوّقــع أن توّل
الزئبــق مــن تفكيــك هــذه المنشــآت، فيمــا ســتتوّلد كميــات كبيــرة أيضــًا فــي 
مناطــق أخــرى. وســوف تحتــاج البلــدان الموّلــدة لهــذه النفايــات مــن الزئبــق 

إلــى خيــارات ُمتاحــة وعملّيــة للتخّلــص النهائــي منهــا.

تتكــّون خيــارات التخّلــص مــن نفايــات الزئبــق بموجــب المبــادئ التوجيهيــة 
الفّنيــة التفاقيــة بــازل مــن التخّلــص النهائــي مــن الزئبــق الُمعالــج بالتثبيــت 
والتصليــد فــي مطامــر نفايــات مصّممــة خصيصــًا أو بالتخزيــن الدائــم للزئبــق 
الُمعالــج بالتثبيــت والتصليــد فــي منشــأة تخزيــن آمنــة تحــت األرض تســتخدم 
ــة فقــط  ــدان قليل ــاك بل ــن مصّممــة خّصيصــًا لهــذا الغــرض. وهن ــة تخزي أوعي
والتثبيــت،  بالتصليــد  الزئبــق  لمعالجــة  الالزمــة  التقنيــة واألجهــزة  لديهــا 
ــن  ــي م ــص النهائ ــة للتخّل ــن الَمرافــق الُمالئم ــدود فقــط م ــدد مح ــد ع ويوج
هــذه النفايــات الزئبقيــة حــول العالــم. وتســتطيع البلــدان التــي ال تمتلــك 
َمرافــق خاصــة بهــا أن تصــّدر نفايــات الزئبــق لغــرض التخّلــص منهــا بطريقــة 

ــًا. ســليمة بيئي

ُتعــّد المواقــع الملّوثــة بالزئبــق شــائعة بيــن البلــدان التــي يجــري فيهــا 
تعديــن الذهــب بالوســائل الِحرفّيــة وعلــى نطــاق ضّيــق. وعــادًة مــا تتناثــر 
مواقــع تعديــن الذهــب بالوســائل الِحرفّيــة وعلــى نطــاق ضّيــق عبــر مناطــق 

نائيــة، ويصعــب تقييــم نطــاق المواقــع الملّوثــة بالزئبــق. 
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الفصل األول  
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ُمقّدمة

ُمقّدمة

ُتلــزم اتفاقيــة ميناماتــا بشــأن الزئبــق األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة بــإدارة نفايــات الزئبــق بأســلوب ســليم بيئيــًا، مــع الوضــع فــي االعتبــار المبــادئ التوجيهيــة 

ــر  ــي يعتمدهــا مؤتم ــات الت ــر الحــدود، وبموجــب المتطّلب ــص منهــا عب ــات الخطــرة والتخل ــازل بشــأن التحكــم فــي نقــل النفاي ــة ب ــة بموجــب اتفاقي الموضوع

األطــراف بعــد أن تدخــل االتفاقيــة حّيــز التنفيــذ.

لقــد جــرى التعامــل تاريخيــًا مــع معظــم النفايــات التــي تحتــوي علــى بعــض الزئبــق علــى أنهــا نفايــات خطــرة. ووفقــًا التفاقيــة ميناماتــا فــإّن نفايــات الزئبــق 

هــي مــواد أو أشــياء:

. تتكّون من الزئبق أو من مرّكبات الزئبق 
. تحتوي على الزئبق أو على مرّكبات الزئبق 

. ملّوثة بالزئبق أو بمرّكبات الزئبق

وعمومــًا، تتمّيــز معــّدالت تركيــز الزئبــق فــي نفايــات الفئتيــن الثانيــة والثالثــة 

بأنهــا منخفضــة نســبيًا. وباإلضافــة إلــى نفايــات الزئبــق هــذه، تجــد اتفاقيــة 

الزئبــق  حــاالت مثــل  النفايــات، فــي  مــن  األّولــي  الزئبــق  ميناماتــا عنصــَر 

ــات. ــور والقلوي ــك المنشــآت الُمصّنعــة للكل ــن تفكي ــج ع ــض النات الفائ

ف اتفاقيــة بــازل اإلدارة الســليمة بيئيــًا علــى أنهــا تلــك التــي تتخــذ  ُتعــرِّ

جميــع الخطــوات العملّيــة لضمــان إدارة النفايــات الخطــرة بمــا يقــي صحــة 

ــار الســلبية التــي قــد تنتــج عــن النفايــات الخطــرة  اإلنســان والبيئــة مــن اآلث

ــازل بشــأن  ــر المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة العامــة التفاقيــة ب وغيرهــا. وتوّف

اإلدارة الســليمة بيئيــًا للنفايــات المكّونــة مــن الزئبــق أو مرّكبــات الزئبــق 

أو تحتــوي عليهــا أو ملّوثــة بهــا1 اإلرشــادات حــول إدارة نفايــات الزئبــق. 

وعــالوًة علــى ذلــك فقــد وضــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة دليــاًل مرجعيــًا 

حــول تخزيــن نفايــات الزئبــق والتخّلــص منهــا2، ويطــرح خيــارات عملّيــة حــول 

التقنيــات الُمتاحــة تجاريــًا فــي التخزيــن والمعالجــة وإعــادة التدويــر والتخّلــص 

ــات الزئبــق. مــن نفاي

لقــد وضعــت بعــض البلــدان ُنظمــًا ُمتقّدمــة إلدارة نفايــات الزئبــق، غيــر أّن 

كثيــرًا مــن البلــدان ال تــزال تواجــه تحّديــات فــي إدارة النفايــات العاّمــة. ويصف 

التقييــم العالمــي لنفايــات الزئبــق الممارســات الّراهنــة فــي إدارة نفايــات 

ــم  ــم، ويضــع أساســًا لفهــم حج ــاء العال ــن أنح ــارة م ــداٍن ُمخت ــق فــي بل الزئب

وطبيعــة الفجــوة بيــن الممارســات الّراهنــة واإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات 

ــا. الزئبــق التــي تتصّورهــا اتفاقيــة مينامات

األمــم  برنامــج  أجــرى  فقــد  التقييــم،  لهــذا  المعلومــات  جمــع  أجــل  ومــن 

المتحــدة للبيئــة مــن خــالل المركــز الدولــي للتكنولوجيــا البيئيــة دراســات 

للوثائــق وأوفــد سلســلًة مــن بعثــات تقّصــي الحقائــق إلــى 28 بلــدًا و9 

منظمــات إقليميــة، ونّظــم اجتماعــًا للمشــروع بيــن 11 بلــدًا. يعــرض الفصــل 

ــد علــى حــدة، ويقــّدم وصفــًا  ــة لــكل بل الثانــي ملخصــات بالممارســات الّراهن

لمنشــأتين مــن المنشــآت المتقّدمــة. ويعــرض الفصــل الثالــث بيانــات ُمختــارة 

حــول العتبــات الحّديــة لتصنيــف نفايــات الزئبــق، وموجــزًا بأحجــام نفايــات 

أجهــزة اإلضــاءة فــي االتحــاد األوروبــي، ووصفــًا لجريــان الزئبــق فــي مصــارف 

النفايــات فــي اليابــان. ويلّخــص الفصــل الرابــع النتائــج ويطــرح التوصيــات.

تشــمل كل الُمدخــالت فــي الفصــل الثانــي ُمقّدمــة موجــزة يليهــا وصــٌف 

لإلطــار التشــريعي والتنظيمــي إلدارة نفايــات الزئبــق فــي البلــد الَمعنــي. 

الصلبــة  النفايــات  التوصيفــات علــى معلومــات حــول  وقــد تشــتمل هــذه 

البلديــة، والقوانيــن واإلرشــادات المتعّلقــة بــإدارة النفايــات الخطــرة، إلــى 

جانــب المعلومــات الخاصــة بــإدارة نفايــات الزئبــق. وُتخَتتــم الُمدخــالت بخالصــات 

حــول الُمماَرســات الّراهنــة، مــع التركيــز بالقــدر الممكــن علــى ممارســات إدارة 

ــات الزئبــق. نفاي
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في إدارة 

نفايات الزئبق
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الُممارسات الّراهنة في إدارة نفايات الزئبق

اإلطار التنظيمي وإدارة نفايات الزئبق في إثيوبيا

صاحب مشروع مصّغر لجمع النفايات
© مكتب أديس أبابا لمشروع إعادة استخدام النفايات الصلبة وتصريفها

Hg

السياسة البيئية في إثيوبيا

االستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة

إعالن مكافحة
التلّوث البيئي

إعالن إدارة
النفايات الصلبة

لوائح الوقاية من التلّوث
§الصناعي ومكافحته

نفايات
نفايات الزئبق

الَجمع

النقل

الَمطامر

إثيوبيا
ُتواجــه إثيوبيــا تحّديــات بيئيــة شــّتى، ومــن أهّمهــا إدارة النفايــات. وقــد عملــت الســلطات علــى تحســين إدارة النفايــات مــن الخطــة البســيطة 
لجمــع النفايــات والتخّلــص منهــا إلــى خطــة تنظــر إلــى النفايــات كمــورد. وباإلضافــة إلــى برنامــج النفايــات الصلبــة، تجمــُع البــالد النفايــات 

اإللكترونيــة وتفصــل بيــن المــواد القابلــة إلعــادة التدويــر مــن أجــل إعــادة تدويــر المعــادن خــارج البــالد.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
لجمــع  األولويــة   20)1997( إثيوبيــا  فــي  البيئيــة  السياســة  ُتولــي 
المبــادئ  بمراجعــة  وُتبــادر  منهــا،  التخّلــص  وســالمة  النفايــات 
وتنفيــذ  وصياغــة  النفايــات،  مــن  للتخّلــص  ووضعهــا  التوجيهيــة 
ــات  ــات مــن القطاع ــإدارة النفاي ــق ب ــالد تتعّل اســتراتيجية لعمــوم الب
الطبية والزراعية وغيرها. وتشــمل االســتراتيجية الوطنية للمحافظة 
علــى البيئــة21 أحكامــًا تتعّلــق بالطــُرق والتقنيــات المالئمــة لمعالجــة 

النفايــات والتخّلــص منهــا.

وُيغّطــي إعــالن مكافحــة التلــّوث البيئــي )2002(22 إدارة النفايــات 
الخطــرة وإدارة النفايــات البلديــة. وُيغّطــي إعــالن إدارة النفايــات 
الصلبــة )2007(23 تخطيــط إدارة النفايــات الصلبــة، وانتقــال النفايــات 
الصلبــة بيــن األقاليــم، وإدارة النفايــات الصلبــة المنزليــة، وتشــييد 

ــة. ــات الصلب ــص مــن النفاي مواقــع للتخّل

وتضــع لوائــح الوقايــة مــن التلــّوث الصناعــي ومكافحتــه )2006(22 
وبينمــا  الصناعــي،  التلــّوث  مــن  للوقايــة  التوجيهيــة  المبــادئ 
واضحــًا  تعريفــًا  تضــع  ال  فهــي  "المصانــع"  اللوائــح  تســتهدف 
القائمــة  للمصانــع  ســماح  فتــرات  اللوائــح  وتغّطــي  للمصطلــح. 

والغرامــات. وللترخيــص  الطارئــة  للحــاالت  ولالســتجابة 

وُتــدار نفايــات الزئبــق ضمــن هــذا اإلطــار القانونــي العــام، وبينمــا ال 
ــإن  ــق ف ــات الزئب ــق أو بنفاي ــاص بالزئب ــا تشــريع خ ــد فــي إثيوبي يوج

ــًا للزئبــق. ــًا تقييمــًا أولي البــالد ُتجــري حالي

الُمماَرسات الّراهنة
وُتجمــع  األخــرى  النفايــات  مــع  المنزلّيــة  الزئبــق  نفايــات  تختلــط 
ــرة َجمــع كّل  ــى أصحــاب مشــاريع صغي ــة. ويتوّل ــة صلب ــات بلدي كنفاي
النفايــات البلديــة، وتنقــل النفايــات إلــى نقــاط تجميــع حيث تســتلمها 
الســلطات وتنقلهــا بدورهــا إلــى الَمطامــر للتخّلــص النهائــي منهــا. 
ــات  ــل النفاي ــرى مث ــات األخ ــع كّل النفاي ــة َجم ــى شــركات خاّص وتتوّل
الصناعيــة ونقلهــا إلــى الَمطامــر للتخّلــص النهائــي منهــا. وُتخطــط 
الســلطات المحليــة لطــرح خطــط لفصــل النفايــات وجمعهــا، وخطــط 

ــر. ــة إلعــادة التدوي ــات القابل لفــرز النفاي

المصادر
اجتمــاٌع ُعقــد فــي وزارة البيئــة والغابــات والتغّيــر المناخــي، إثيوبيــا، 21 و22 

تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016
اجتماٌع ُعقد في وزارة التعدين، إثيوبيا، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

اجتمــاٌع ُعقــد فــي مكتــب أديــس أبابــا لمشــروع إعــادة اســتخدام النفايــات 
الصلبــة وتصريفهــا، 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016
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اإلطار التنظيمي وإدارة نفايات الزئبق في إسبانيا

المنَتج النهائي لتقنية التثبيت والتصليدجمع المصابيح © آمبيالمب
© وزارة الزراعة والغذاء والبيئة، إسبانيا

لوائح االتحاد األوروبي

قانون النفايات والتربة الملّوثة

مرسوم ملكي حول المواقع الملّوثةمرسوم ملكي حول النفايات اإللكترونية

نفايات
المصابيح

عنصر الزئبق في
حالته النقّية من

منشآت الكلور
والقلويات

مواقع ملّوثة
بالزئبق

التخزين
المؤّقت

الَجمع
المنفصل

المعاَلجة

الزئبق > المستوى المرجعي العام

العالج

نفايات زئبق
أخرى

الَجمع
المنفصل

المعالجة

خطة

التصليد/
التثبيت

مطامر
مصّممة
خصيصًا

إسبانيا
ُتديــر إســبانيا نظامــًا وطنيــًا إلدارة النفايــات يســتند إلــى السياســة األوروبيــة وإلــى تاريخهــا الخــاص فــي إدارة النفايــات منــذ الثمانينيــات مــن 

القــرن الماضــي. ويشــتمل النظــام علــى فصــل النفايــات عنــد المصــدر، وخدمــات جمــع النفايــات الســكنّية، ومراكــز لجمــع النفايــات. 

ويعــود تاريــخ تعديــن الزئبــق فــي ألمــاِدن فــي مقاطعــة ســيوداد لاير إلــى زمــن الرومــان حتــى عــام 2001، والبلــدُة هــي موطــٌن ألكبــر 
احتياطــي مــن الزئبــق فــي العالــم. وتمتلــك الدولــة المنجــم والمركــز التقنــي للزئبــق فــي ألمــاِدن. واســتنادًا إلــى اتســاع المعرفــة والخبــرة 
المحليــة فــي إدارة الزئبــق، فقــد طــّور المركــز تقنيــًة لتثبيــت وتصليــد الزئبــق الفلــّزي. ويكــون الُمنتــج النهائــي عبــارة عــن مــادة صلبــة ُمدمجــة 
خاملــة ال ُتطلــق مقــدارًا هامــًا مــن عنصــر الزئبــق وال حاجــة لوضعهــا فــي حاويــات. وتضمــن هــذه التقنيــة اإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات 

الزئبــق الفلــّزي.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
ضمــن ســياق لوائــح االتحــاد األوروبــي، ُتديــر إســبانيا نفايــات الزئبــق 
بموجــب قانــون النفايــات والتربــة الملّوثــة68 وعــّدة مراســيم ملكّيــة. 
ــم القانــون النفايــات الخطــرة، وُتعــّد نفايــات الزئبــق بموجــب  وُينظِّ
القانــون نفايــات خطــرة يجــب معالجتهــا بأســلوٍب ســليم بيئيًا.وُيعنــى 
المرســوم الملكي بشــأن نفايات المعّدات الكهربائية واإللكترونية69 
بجمــع تلــك النفايــات ونقلهــا ومعالجتهــا والتخّلــص منهــا، ويشــمل 
إعــادة التدويــر وإدارة النفايــات عنــد المصــدر وُيغّطــي إدارة نفايــات 
الزئبــق المنزلّيــة، وعلــى وجــه الخصــوص نفايــات المصابيــح الفّلوريــة.

ثــة70  الملوَّ المواقــع  بشــأن   9/2005 رقــم  الملكــي  المرســوم  أّمــا 
فيضــع األســاس للمســتويات المرجعيــة العاّمــة - وهــو تركيــز المــادة 
ثــة فــي التربــة التــي ال تشــّكل خطــرًا علــى صحــة اإلنســان  الُملوِّ
والبيئــة. واســتنادًا إلــى السياســة المحليــة، يضــع كل مجتمــع محّلــي 
مســتقل بذاتــه مســتويات مرجعيــة عاّمــة لالســتخدامات الصناعيــة 
والعموميــة والحَضريــة وغيرهــا مــن اســتخدامات األراضــي ضمــن 
نطــاٍق يتــراوح بيــن 0.36 و250 مــغ زئبق/كلــغ. وُتغّطــي المبــادئ 
التوجيهيــة بشــأن أفضــل الممارســات البيئيــة لــإلدارة الســليمة بيئيــًا 
للمواقــع الملّوثــة بالزئبــق فــي منطقــة البحــر المتوســط71 إجــراءات 

إصــالح المواقــع.

الُمماَرسات الّراهنة
ــًا وُتعالــج  ُتجمــع نفايــات المصابيــح فــي 33300 نقطــة تجميــع تقريب
"يوكواليــت"،  رعايــة  تحــت  التدويــر  إلعــادة  منشــآت  خمــس  فــي 
وهــي الرابطــة األوروبيــة لمؤسســات جمــع وإعــادة تدويــر المصابيــح 
ــة واإللكترونيــة. ــّدات الكهربائي ــات المع ــن نفاي وأجهــزة اإلضــاءة م

ــن وقــف تشــغيل المنشــآت  ــج م ــي النات ــق األّول ن عنصــر الزئب ــزَّ وُيخ
عــة للكلــور والقلويــات فــي مواقــع للتخزيــن المؤّقــت. وتتوّقــع  الُمصنِّ
إســبانيا توليــد 1000-900 طــن مــن عنصــر الزئبــق األّولــي مــن هــذه 
المنشــآت، وتتوّقــع أن يجــري تثبيــت وتصليــد هــذا الزئبــق الفلــّزي 
ــًا فــي مطامــر مصّممــة خصيصــًا  ــه بأســلوٍب ســليم بيئي ــص من للتخّل

لذلــك.

وكان إصــالح موقــع التلــّوث بالزئبــق فــي المــاِدن قــد جــرى بيــن 
عاَمــي 2006 و2009، وتجــري حاليــًا أنشــطة اإلصــالح فــي مناجــم 
قديمــٍة صغيــرٍة أخــرى. وتعمــل منشــآت الكلــور والقلويــات الصناعيــة 
ــق، وتضــع  ــى اإلنهــاء التدريجــي لتقنياتهــا التــي تســتخدم الزئب عل
ــراءات اإلصــالح  ــع وإج ــص الموق ــد خصائ ــى تحدي خططــًا تشــتمل عل

الُمقتَرحــة وأنشــطة الّرصــد.

المصادر
اجتمــاٌع ُعقــد فــي وزارة الزراعــة والغــذاء والبيئــة، إســبانيا، 12 أيلول/ســبتمبر 

2016
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Hg

سارية المفعول اعتبارًا من 
1 كانون الثاني/يناير 2018

EC/2000/532) القائمة األوروبية للنفايات (قرار المجموعة األوروبية

الالئحة التنظيمية حول تصدير الزئبق وتخزينه (الئحة المجموعة األوروبية رقم 2008/1102)

األمر التوجيهي EC/31/1999 حول َمطامر النفايات

القرار EC/33/2003 حول قبول النفايات في الَمطامر

األمر التوجيهي EU/19/2012 المتعّلق بنفايات المعّدات الكهربائية واإللكترونية

الالئحة الجديدة
المتعّلقة بالزئبق

(2018)

النفايات
المكّونة

من الزئبق

نفايات
تحتوي

على زئبق

َجمع
منفصل

َجمع
منفصل

الُمعالجة 
(التحويل إلى

كبريتيد الزئبق)

تخزين
دائم

َمطامر
للنفايات
الخطرة

َمطامر
للنفايات

غير الخطرة

َمطامر
للنفايات
الخاملة

ُمعالجة

االتحاد األوروبي
يعتــرف االتحــاد األوروبــي بــأن الزئبــق يشــّكل خطــرًا عالميــًا علــى صحــة اإلنســان والبيئــة وقــد أطلــق اســتراتيجية بشــأن الزئبــق فــي عــام 
242005. ويهــدف المنهــج القائــم علــى دورة الحيــاة إلــى خفــض مســتويات الزئبــق فــي البيئــة، وشــّكل اعتمــاد الئحــة )المجموعــة األوروبيــة( 
رقــم 1102/2008 )تصديــر الزئبــق وتخزينــه(25، إجــراًء أساســيًا فــي تنفيــذ االســتراتيجية، وتصــف الزئبــق مــن مصــادر معّينــة علــى أنــه نفايــات 
وتضــع أحكامــًا خاّصــة للتخّلــص منــه بطــرق آِمنــة. وقــد اســُتبدلت هــذه الالئحــة لعــام 2011 بالئحــٍة جديــدة هــي أوســع نطاقــًا وأشــّد أحكامــًا 

بشــأن التخّلــص مــن نفايــات الزئبــق، وتســري اعتبــارًا مــن األول مــن كانــون الثاني/ينايــر 2018 26.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
دة حــول عنصــر  تشــمل تشــريعات االتحــاد األوروبــي أحكامــًا محــدَّ
المحتويــة  النفايــات  تقــع  بينمــا  الطبيعيــة  حالتــه  فــي  الزئبــق26 
علــى زئبــق تحــت األحــكام الســارية علــى النفايــات الخطــرة. ويســري 
قانــوٌن خــاص علــى نفايــات معّينــة تحتــوي علــى الزئبــق، مثــل نفايــات 

المعــّدات الكهربائيــة واإللكترونيــة.

د الالئحــة الجديــدة المتعّلقــة بالزئبــق خيــارات التخزيــن اآلِمــن  وُتحــدِّ
للزئبــق الفلــّزي. فكميــة الزئبــق التــي ســتنتج عــن عمليــة التحــّول 
اإللزاميــة لمنشــآت الكلــور والقلويــات إلــى التقنيــات الخاليــة مــن 
الزئبــق مــع نهايــة عــام 2017 ســتتجاوز ســعة المعالجــة، ولذلــك 
فــال ُبــد مــن تخزيــن الزئبــق الفلــّزي. وســيكون هــذا التخزيــن المؤقــت 
محــدودًا بفتــرٍة أقصاهــا خمــس ســنوات تنتهــي فــي 31 كانــون 
األول/ديســمبر 2022، وُيســمح بهــا فقــط فــي المناجــم الملحّيــة 
المهّيئــة للتخّلــص مــن الزئبــق الفلــّزي، فــي تكوينــات صخريــة عميقــة 
تحــت األرض توّفــر مســتوى مــن الســالمة واحتجــازًا مكافئــًا للمناجــم 
الملحّيــة، وفــي منشــآت فــوق ســطح األرض مخّصصــة ومجّهــزة 
لتخزيــن الزئبــق الفلــّزي تخزينــًا مؤقتــًا. ويتوّقــع المحّللــون إنتــاج 6000 

طــن تقريبــًا مــن نفايــات الزئبــق فــي أوروبــا.

وابتــداًء مــن األول مــن كانــون الثاني/ينايــر 2018 يجــب تحويــل الزئبــق 
الفلــّزي إلــى كبريتيــد الزئبــق قبــل التخّلــص النهائــي منــه )التخزيــن 
ل تخزينــًا دائمــًا تحــت األرض،  الدائــم(. وُيســمح بتخزيــن الزئبــق الُمحــوَّ
المعّينــة  باإلجــراءات  رهنــًا  األرض،  ســطح  فــوق  التخزيــن  وكذلــك 
ــًا علــى األقــل للتخزيــن  ــة يكــون مكافئ لضمــان مســتوى مــن الحماي

تحــت األرض، وبعــد عمليــة التصليــد.

األمــر  فــإّن  الزئبــق،  علــى  المحتويــة  بالنفايــات  يتعّلــق  وفيمــا 
 )EC/2003/33(28 إلــى جانــب القــرار رقــم )EC/1999/31(27 التوجيهــي
يحــّددان شــروط التخزيــن الالزمــة للَمطامــر ومعاييــر قبــول النفايــات 
بمــا يشــمل المعاييــر الفّنيــة، وإجــراءات القبــول، والقيــم الحّديــة، 
وأنشــطة الّرصــد والمراقبــة. ويجــوز للــدول األعضــاء اعتمــاد إجــراءات 

ــًة. ــر صرام ــة أكث وقائي

ُيمكــن تحديــد مــا إذا كانــت نفايــات الزئبــق خطرة أم ال وفقــًا للمعايير 
التــي تنطــوي عليهــا القائمــة األوروبيــة للنفايــات )قــرار المفوضيــة 
األوروبيــةEC/2000/532 29(. وتوّفــر القائمــة رمــوزًا مرجعّيــة للنفايــات 
وتشــمل عــّدة رمــوز للنفايــات المحتويــة علــى الزئبــق. وأّمــا أنــواع 
دة علــى أنهــا تحتــوي علــى فلــّزات ثقيلــة أو تحتــوي  النفايــات المحــدَّ
علــى مــواد خطــرة فقــد تحتــوي كذلــك علــى زئبــق أو مرّكبــات الزئبــق. 

وقــد تخّلــص االتحــاد األوروبــي فعــاًل مــن منتجــات كثيــرة تحتــوي على 
الزئبــق بطريقــٍة تدريجّيــة. وحيثمــا ال يــزال اســتخدام الزئبــق مســموحًا 
ــالت معّينــة(، ينــّص األمــر التوجيهــي30  بــه )مصابيــح ومفاتيــح وُمرحِّ
ــة  ــة واإللكتروني ــات المعــّدات الكهربائي ــق بنفاي EU/2012/19 المتعّل
دة لخفــض الكميــة وزيــادة  علــى الَجمــع المنفصــل والمعالجــة الُمحــدَّ
ــًا  ــى الحــد األقصــى وضمــان اإلدارة الســليمة بيئي ــر إل ــادة التدوي إع

ــدة. للنفايــات المولَّ

المصادر
اجتماٌع ُعقد في المفوضّية األوروبية، بلجيكا، 9 أيلول/سبتمبر 2016
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األرجنتين
فتحــت األرجنتيــن أولــى منشــآتها لمعالجــة نفايــات الزئبــق ومواقــع التخّلــص النهائــي منهــا فــي عــام 1994. وقــد عملــت البــالد علــى زيــادة 
قدرتهــا علــى إدارة نفايــات الزئبــق حتــى مــع ارتفــاع مقــدار مثــل هــذه النفايــات، وتطــرح وســائل تمنــع توليــد الزئبــق فــي نفايــات الزئبــق. 
وقــد تشــمل مصــادر نفايــات الزئبــق المنتجــات الملّوثــة بالزئبــق، واألجهــزة الطّبيــة، وقطــاع التعديــن، والصناعــات البتروكيماويــة، وصناعــة 
الكلــور والقلوّيــات. وتتخــذ وزارة البيئــة والتنميــة الُمســتدامة مقاربــًة إداريــًة قائمــة علــى إدارة دورة الحيــاة فــي إدارة النفايــات، وتضــع فــي 

الحســبان اســترداد المــواد مــن النفايــات.

اإلطار التنظيمي وإدارة نفايات الزئبق في األرجنتين

هّراسات سحق المصابيح © برنامج األمم المتحدة للبيئة

القانون بشأن اإلدارة السليمة للنفايات المنزليةقانون البيئة العام

القانون بشأن اإلدارة السليمة
لمرّكبات ثنائي الفينيل

د الّتكلُور والقضاء عليها متعدِّ

القانون بشأن اإلدارة السليمة
للنفايات الصناعية وأنشطة الخدمات

القانون بشأن اإلدارة السليمة
للحاويات الفارغة لمنتجات الصحة النباتية

القانون بشأن إدارة النفايات الخطرة

نفايات الزئبق
الصناعية

الَجمع

النقل

المعالجة

مطامر مصممة
هندسيًا

الَجمع

النقل

المعالجة

مطامر مصممة
هندسيًا

نفايات المصابيح

اإلطار التشريعي والتنظيمي
إلــى  األرجنتيــن  فــي  النفايــات  إلدارة  التنظيمــي  اإلطــار  يســتند 
قانــون البيئــة العــام، والقانــون الَمعنــي بــاإلدارة الســليمة للنفايــات 
ــة  ــات الصناعي ــاإلدارة الســليمة للنفاي ــي ب ــون المعن ــة، والقان المنزلّي
الفارغــة  للحاويــات  الســليمة  اإلدارة  الخدمــات، وقانــون  وأنشــطة 
لمنتجــات الصحــة النباتيــة، وقانــون اإلدارة الســليمة لمرّكبــات ثنائــي 
الفينيــل المتعــدد الّتكلــُور والقضــاء عليهــا، والقانــون المعنــي بــإدارة 
النفايــات الخطــرة. وُيعــد هــذا اإلطــار األســاَس فــي إدارة نفايــات 
الزئبــق، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أحــكام خاّصــة بنفايــات الزئبــق 

ــن القائمــة. فــي القواني

الُمماَرسات الّراهنة
تتعامــل خمســة مطامــر مصّممــة هندســيًا مــع التخّلــص من الترّســبات 
المســتقّرة التــي تحتــوي علــى الزئبــق الــذي توّلــده صناعــات الكلــور 
والقلويــات. ومــن بيــن ســبع منشــآت للكلــور والقلويــات جــرى تحويــل 
ســت منشــآت للعمــل بتقنيــات خاليــة مــن الزئبــق، مــع تثبيــت نفايــات 
الزئبــق التــي توّلدهــا عمليــة التحويل وإرســالها إلى مواقــع الَمطامر 
اآلمنــة للتخّلــص منهــا. وأمــا المصنــع األخيــر الباقــي لتصنيــع الكلــور 
ل إلــى مصنــع خــاٍل مــن الزئبــق بحلــول عــام  والقلويــات فســوف ُيحــوَّ

.2020

تخضــع مناطــق التعديــن الملّوثــة بالزئبــق إلــى مراقبــة الســلطات 
الوطنيــة، وقــد جــرت معالجتهــا. وقــد خضعــت النفايــات الملّوثــة 
ــت وُنقلــت إلــى  بالزئبــق الــذي توّلــده مناطــق التعديــن إلــى التثبي

مواقــع الَمطامــر المصممــة هندســيًا للتخّلــص منهــا.

وُتجمــع المصابيــح الفلورّيــة كجــزء مــن النفايــات الخطــرة، مــع أنــه ال 
ــات المصابيــح. وفــي إحــدى منشــآت  ــد لجمــع نفاي يوجــد نظــام موّح
ــى  ــح عل ــل هّراســات ســحق المصابي ــات الخطــرة تعم ــة النفاي معالج
تفتيــت جملــة نفايــات المصابيــح الفلورّيــة، وُتبــاع المــواد الُمعــاد 
تدويرهــا مثــل األلمنيــوم والزجــاج فــي أســواق ثانويــة. وُترســل 
الرواســب المحتويــة علــى الزئبــق إلــى الَمطامــر المصممــة هندســيًا. 
ــة علــى الزئبــق مــن  ــات المحتوي ــج النفاي ــاك منشــأة أخــرى ُتعال وهن

ــات القطــاع الصحــي. ــات خدم نفاي

المصادر
ــة  ــكا الجنوبيــة ووزارة البيئ ــازل لمنطقــة أمري ــة ب ــع التفاقي اجتماعــات ُعقــدت فــي المركــز اإلقليمــي التاب

والتنميــة االجتماعيــة، األرجنتيــن، 28-29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016.
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اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في األردن

موازين الحرارة الحاوية على زئبق والمخّزنة في موقع سواقا لتخزين النفايات الخطرة © برنامج األمم المتحدة للبيئة

قانون حماية البيئة

الالئحة التنظيمية إلدارة المواد الخطرة

قانون الصّحة العاّمة

تعليمات إدارة
ومناولة النفايات الخطرة

النفايات المنزلّية
نفايات الزئبق

نفايات
الزئبق

التخزين الَجمع

النقل

الَمطامر

األردن
ال ُتعــّد إدارة النفايــات الخطــرة فــي األردن إدارًة ُمســتدامة مــن وجهــة النظــر المالّيــة أو البيئيــة أو االجتماعيــة. وفــي غيــاب اإلنفــاذ الســليم 

ال ُتــدار معظــم النفايــات الخطــرة بطريقــٍة مالئمــة.
َدت التحّديات التالية في األردن من أجل اإلدارة الناجعة لنفايات الزئبق: وقد ُحدِّ
. الموارد الحكومية غير الكافية لتحقيق اإلدارة الناجعة لنفايات الزئبق

. قّلة الوعي بآثار الزئبق على صحة اإلنسان والبيئة 
. مزج نفايات الزئبق المنزلّية للتخّلص منها في الَمطامر البلدّية

. القدرات غير الكافية لتخزين نفايات الزئبق والتخّلص منها

اإلطار التشريعي والتنظيمي 
ــات المــواد  ــي إلدارة نفاي ــز المحــوري الوطن ــة المرك ُتعــّد وزارة البيئ
الكيميائيــة والخطــرة. وضمــن قانــون حمايــة البيئــة الشــامل رقــم 
3752/2006، فــإّن إدارة النفايــات الخطــرة تغطيهــا حاليــًا الالئحــة 
وبموجــب   ،3824/2005 رقــم  الخطــرة  المــواد  إلدارة  التنظيميــة 
تعليمــات إدارة ومناولــة النفايــات الخطــرة )2003(39.وُتــدرج النفايــات 
إجــراءات  إدارة  ويجــب  خطــرة  كنفايــات  الزئبــق  علــى  المحتويــة 
التخّلــص منهــا بأســلوٍب ســليم بيئيــًا. ويحظــر قانــون الصّحــة العاّمــة 

رقــم 4047/2008 اســتيراد الزئبــق ومرّكباتــه.

وتهــدف وزارة البيئــة إلــى إنشــاء مركــز إلدارة النفايــات الخطــرة 
ومعالجتهــا بطريقــٍة شــاملة وخاضعــة للرقابــة وفّعالــة بحيــث تضمــن 

ــواع المختلفــة مــن النفايــات الخطــرة. ــًا لألن اإلدارة الســليمة بيئي

الُمماَرسات الّراهنة 
فــي  الزئبــق  مــن  الخاليــة  األجهــزة  شــراَء  الصحــة  وزارة  ُتشــّجع 
جميــع المناقصــات المطروحــة لشــراء المعــّدات الطبيــة. وقــد ُوضعــت 
التعليمــات كذلــك لرصــد انبعاثــات الزئبــق الناتجــة عــن ترميــد النفايــات 

ــة. الطبي

ويشــّكل حاليــًا موقــُع التخزيــن فــي مطمــر ســواقا للنفايــات الخطــرة 
أنشــئ موقــع  الخطــرة. وقــد  النفايــات  الوحيــدَة إلدارة  المنشــأَة 
ســواقا فــي الثمانينّيــات مــن القــرن الماضــي، ويســتخدم مســاحة 
الخطــرة وتخزينهــا  النفايــات  500 هكتــار الســتالم  تبلــغ  مســّورة 
لمعالجتهــا والتخّلــص منهــا. ويوجــد الموقــع فــي منطقــة صحراويــة 
نائيــة. ُتديــر وزارة البيئــة مطمــر ســواقا، وتفــرض رســَم بوابــة علــى 
النفايــات  المنشــأة  وتســتقبل  هنــاك.  المخّزنــة  الخطــرة  النفايــات 

ــدة نســبيًا. ــق، وتخّزنهــا فــي ظــروٍف جّي ــة بالزئب الملّوث

وُتخلــط نفايــات الزئبــق المنزلّيــة مــع النفايــات األخــرى للتخّلــص منهــا 
فــي َمطامــر بــدون معالجــة.

المصادر
اجتماٌع ُعقد في وزارة البيئة، األردن، في 9 كانون األول/يناير 2017

تقرير مرفوع من وزارة البيئة، األردن، نيسان/أبريل 2017
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البرازيل
تضطلــع كل مــن اإلدارات الحكوميــة فــي البرازيــل، علــى مســتوى االتحــاد والواليــات والبلديــات، بمســؤوليات محــددة تتعّلــق بــإدارة النفايــات، 

وهــي مســألة خضعــت للنقــاش فــي البــالد لعقــوٍد كثيــرة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
رقــم  )القانــون  النفايــات  إلدارة  الوطنيــة  السياســة  ــف  ُتصنِّ
ــف نفايــات  12.305/2010(4 النفايــات إلــى خطــرة وغيــر خطــرة. وُتصنَّ
الزئبــق بأنهــا خطــرة، وهنــاك إجــراءات والتزامــات خاّصــة تغّطــي 
التخزيــن )المعيــار الفّنــي(، والنقــل )قــرار الوكالــة الوطنيــة للنقــل 

منهــا. والتخّلــص  والمعالجــة،   ،5)420 رقــم  البــري 

 ABNT/NBR د معيــار الجمعيــة البرازيليــة للمعاييــر الفّنيــة رقــم وُيحــدِّ
الزئبــق عنــد 0.1 مغ/لتــر وفقــًا  10.0046 العتبــة الحّديــة لنفايــات 

الختبــار الّنــض )الســوائل الراشــحة(. 

علــى   358/20087 رقــم  للبيئــة  الوطنــي  المجلــس  قــرار  وينــّص 
الصحيــة  الخدمــات  توّلدهــا  التــي  للنفايــات  الخاصــة  المعالجــة 
والتخّلــص النهائــي منها.وباإلضافــة إلــى ذلــك فقــد وضعــت الهيئــة 
الوطنيــة لإلشــراف الصحــي معاييــر إلدارة إجــراءات تخزيــن نفايــات 

الزئبــق فــي المنشــآت الصحيــة.

وتشــترط السياســة الوطنية المعنّية بالبيئة )القانون 6.938/1981(8 
علــى جميــع المنشــآت التــي يحتمــل أن تســبب آثــارًا بيئيــة أن تحصــل 
علــى ترخيــٍص بيئــي. ويتعّيــن علــى مثــل تلــك المنشــآت وضــع خطــة 

إلدارة نفاياتهــا وأن تخضــع لموافقــة الحكومــة عليهــا.

الُمماَرسات الّراهنة
يجــب أن ُترســل النفايــات الخطــرة، مثــل نفايــات الزئبــق، إلــى مطامــر 
خاصــة، ويجــب علــى أي شــركة تعمــل فــي أي مرحلــة مــن مراحــل 
إدارة النفايــات الخطــرة أن تكــون مســّجلة فــي الســجّل الوطنــي 

لمشــّغلي النفايــات الخطــرة.

د السياســة الوطنيــة إلدارة النفايــات ضــرورة أن ُتعالــج بعــض  ُتحــدِّ
النفايــات المحتويــة علــى زئبــق، مثــل المصابيــح الفلوريــة والبطاريات، 
بموجــب الخدمــات اللوجســتية العكســّية، وهــي أداٌة لتطبيــق مبــدأ 
م هــذا  المســؤولية المتبادلــة علــى امتــداد دورة حيــاة الُمنَتــج. وُيقــدِّ
النهــج عمليــًة تتيــح عــودة أنــواع محــددة مــن النفايــات إلــى المــوّزع 
ــص منهــا بطريقــة ســليمة  ــع إلعــادة اســتخدامها أو للتخّل أو الُمصنِّ

بيئيــًا.

تتمّيــز البــالد بقدرتهــا الفّنيــة علــى معالجــة المصابيــح التــي تحتــوي 
ــع  ــى الشــركات المتخصصــة جم ــٍة مالئمــة. وتتوّل ــق بطريق ــى زئب عل
المــواد غيــر الخطــرة وإعــادة تدويرهــا، واســتعادة الزئبــق والتخّلــص 
ــًا  ــة ارتفاع ــح الفلوري ــر المصابي ــادة تدوي ــه. وقــد شــهد معــّدل إع من
علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، ومــن المتوقــع أن يتواصــل 

ــه بموجــب منهــج الخدمــات اللوجســتية العكســّية. هــذا التوّج

الِحرفّيــة وعلــى  بالوســائل  الذهــب  تعديــن  مــن عمليــات  وُيطلــب 
نطــاق ضّيــق أن تحمــل ترخيصــًا بيئيــًا، ولذلــك فمــن الناحيــة النظريــة 
علــى األقــل يجــب تخزيــن جميــع نفايــات الزئبــق بطريقــٍة مالئمــة.
وتوجــد مواقــع تعديــن الذهــب بالوســائل الِحرفّيــة وعلــى نطــاق 
ضّيــق أساســًا فــي مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا، غيــر أنهــا تتســم 

بقدرتهــا القليلــة علــى إدارة نفايــات الزئبــق.

المصادر
اجتماٌع ُعقد في وزارة البيئة، البرازيل، في 21 آذار/مارس 2017
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تخزين مؤّقت

السلفادور
الســلفادور هــي بلــد صغيــر المســاحة ُيعانــي مــن مشــاكل نفايــات كبــرى. فاالفتقــار إلــى تغطيــٍة لجمــع النفايــات يتســّبب فــي مشــاكل صحيــة 

للســّكان ويؤّثــر علــى البيئــة. أمــا البنيــة التحتيــة لجمــع النفايــات الخطــرة ومعالجتهــا فتّتســم بالضعــف.

اإلطار التشريعي والتنظيمي 
ُيغّطــي قانــون البيئــة )1998(18 مســائل عامــة تتعّلــق بالنفايــات، 
وتســري الالئحــة التنظيميــة الخاصــة بالمــواد والترســبات والنفايــات 

الخطــرة )2000(19 علــى النفايــات الخطــرة.

وتنظــر الالئحــة التنظيميــة الخاصــة إلــى النفايــات التــي تحتــوي علــى 
ــازل لتشــير  زئبــق علــى أنهــا نفايــات خطــرة، وترجــع إلــى اتفاقيــة ب
إلــى أّن الفئــات الــواردة فــي مرفقــات االتفاقيــة ُتعــّد كذلــك نفايــات 
خطــرة، إلــى جانــب الفئــات المذكــورة فــي أي صــك قانونــي دولــي 
ــك أّن  ــة كذل ــر الالئحــة التنفيذي ــه. وتذُك ــالد علي آخــر قــد صادقــت الب
الجهــات التــي ُتنتــج النفايــات الخطــرة يتعّيــن عليهــا أن تهــدف 
إلــى الحــد مــن إنتــاج النفايــات مــن خــالل اســتعمال أفضــل التقنيــات 
الُمتاحــة، ومــن خــالل وضــع األنشــطة واإلجــراءات التــي تــؤّدي إلــى 

ــات. اإلدارة المســتديمة للنفاي

الُمماَرسات الّراهنة 
غالبــًا مــا تتجــه نفايــات الزئبــق المنزلّيــة إلــى جامعــي النفايــات مــن 
القطــاع غيــر الرســمي، أو ُتتــرك فــي أماكــن مثــل جوانــب الطــُرق. 
وُيعــّد الشــكل المقبــول للتخّلــص النهائــي مــن النفايــات مــن خــالل 
الَمطامــر. وهنــاك 16 مطمــرًا للنفايــات الصحيــة يحمــل ترخيصــًا بيئيــًا 
ــات نفايــات مفتوحــة غيــر  ُيجيــز تشــغيلها، ولكــن ال تــزال هنــاك مكّب

شــرعية أو مواقــع جمــع نفايــات غيــر مرّخصــة.

وأّمــا اإلدارة البيئيــة المناســبة لمعالجــة النفايــات المحتويــة علــى 
الزئبــق والتخّلــص النهائــي منهــا فهــي غيــر متوّفــرة، وهنــاك ثــالث 
شــركات فقــط مرّخصــة إلدارة النفايــات اإللكترونيــة، وتحديــدًا نفايــات 
ــة  ــر الســبل لمعالج ــة وأجهــزة االتصــاالت. وال تتوّف الحواســيب اآللّي
المصابيــح والبطاريــات المحتويــة علــى الزئبــق واســتردادها وإعــادة 
تدويرهــا، ولذلــك يتمثــل اإلجــراء الموصــى بــه فــي وضــع تلــك المــواد 
فــي مخــزن مؤّقــت ومغّطــى ريثمــا يجــري تحديــد البدائــل المالئمــة 

للتخّلــص النهائــي منهــا.

وفــي جــرد أجــري عــام 2015 لمعــّدات الرعايــة الصحيــة التــي تحتــوي 
و293600  قيــاس،  أجهــزة   93310 هنــاك  أّن  ُوجــد  الزئبــق  علــى 
كبســولة مــن الَملغــم المخّصــص لالســتخدام فــي األســنان. وتعمــل 
بعــض المستشــفيات طوعــًا علــى تخزيــن نفايــات الزئبــق إلــى أن ُيتــاح 

ــاٌر للتخّلــص النهائــي منهــا. خي

وُيعــّد تعديــن الذهــب بالوســائل الِحرفّيــة وعلــى نطــاق ضّيــق المصدَر 
األساســي النبعاثــات الزئبــق في الســلفادور.

نفايات زئبق مخّزنة في مستشفى
© برنامج األمم المتحدة للبيئة
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الُممارسات الّراهنة في إدارة نفايات الزئبق

اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في السنغال

تعدين الذهب بالوسائل الِحرفّية وعلى نطاق ضّيق © وزارة البيئة والتنمية الُمستدامة، السنغال

Hg

المدّونة البيئية

اإلطار القانوني للنفايات الطبية الحيوية

نفايات
نفايات الزئبق

الَجمع

النقل

الَمطامر
ومواقع المكّبات

أنشطة طْوعية في المستشفيات

نفايات
الزئبق

التخزين

السنغال
تتكــّون المصــادر األساســية لنفايــات الزئبــق مــن تعديــن الذهــب بالوســائل الِحرفّيــة وعلــى نطــاق ضّيــق، والبطاريــات، والملَغمــات الســّنية، 

والمصابيــح المحتويــة علــى الزئبــق، وموازيــن درجــة الحــرارة )الترمومتــرات(، وأجهــزة قيــاس الضغــط الجــّوي )البارومتــرات(.

ووفقــًا لقائمــة الجــرد الوطنيــة للزئبــق، يأتــي 65 فــي المائــة مــن انبعاثــات الزئبــق فــي التربــة مــن إدارة النفايــات غيــر الرســمية وتشــمل 
الَمطامــر غيــر الرســمية، بينمــا يأتــي 31 فــي المائــة مــن انبعاثــات الزئبــق فــي الهــواء مــن حــرق النفايــات فــي الهــواء الطلــق، ويأتــي 16 

فــي المائــة مــن انبعاثــات الزئبــق فــي الميــاه مــن النــّض الراشــح مــن الَمطامــر.

اإلطار التشريعي والتنظيمي 
ــة البيئيــة لســنة 592001 إدارة النفايــات بمــا يشــمل  ُتغّطــي المدّون
النفايــات الطبيــة الحيويــة، بْيــد أنهــا ال تتعامــل مــع النفايــات الخطــرة 
تحديــدًا، حيــث تصّدرهــا الســنغال فــي أغلــب األحيــان إلــى أقطــاٍر 
أخــرى لعــدم وجــود منشــآت لمعالجــة النفايــات الخطــرة فــي البــالد.

المبــادئ  الحيويــة60  الطبيــة  للنفايــات  القانونــي  اإلطــار  ويضــع 
مــن مشــروٍع  الحيويــة كجــزٍء  الطبيــة  النفايــات  التوجيهيــة إلدارة 

والزئبــق. للديوكســينات  بيئيــًا  الســليمة  لــإلدارة  تجريبــّي 

الُمماَرسات الّراهنة 
ُتجمــع نفايــات الزئبــق بمــا فيهــا نفايــات الزئبــق المنزلّيــة كأحــد 
تغطيــة  معــّدل  أّن  غيــر  البلديــة.  الصلبــة  النفايــات  إدارة  جوانــب 
النفايــات الصلبــة البلديــة يتــراوح بيــن 15 و60 فــي المائــة، وفــي 
المتوســط ُتتــاح خدمــات إدارة النفايــات لنســبة 25 فــي المائــة فقــط 
ــة بيــن المناطــق  ــاك فجــوٌة واســعة فــي التغطي مــن الســّكان. وهن
المناطــق  المائــة فــي  47 فــي  تبلــغ  - حيــث  الحَضريــة والريفيــة 
الحضريــة و2 فــي المائــة فــي األريــاف. وُتلقــى معظــم النفايــات 
عــة فــي مكّبــات الَمطامــر غيــر النظاميــة ومواقــع غيــر رســمية  الُمجمَّ
أخــرى. أّمــا نفايــات الزئبــق التــي تشــّكل جــزءًا مــن النفايــات الصلبــة 
ــه إلــى نفــس المواقــع للتخّلــص منهــا، وُيعتــَرف بأنهــا  البلديــة فُتوجَّ
أحــد المصــادر التــي تشــّكل خطــرًا كبيــرًا علــى صحــة اإلنســان والبيئــة.

ويتوّلــى المستشــفى فــي داكار طوعيــًا تخزيــن األجهــزة الطبيــة 
ــن إتاحــة  ــى حي ــات، إل ــق كنفاي ــى زئب ــوي عل ــي تحت الُمســتهَلكة الت

الخيــار بالتخّلــص النهائــي منهــا.

وأّمــا التلــّوث بالزئبــق فــي مواقــع تعديــن الذهــب بالوســائل الِحرفّيــة 
ــًا مــا ال يخضــع للمعالجــة، ويوجــد الزئبــق  وعلــى نطــاق ضّيــق فغالب
فــي المصّبــات الناتجــة عــن مواقــع تعديــن الذهــب بالوســائل الِحرفّيــة 

وعلــى نطــاق ضّيــق.

المصادر
تقريــر مرفــوع مــن وزارة البيئــة والتنميــة الُمســتدامة، الســنغال، نيســان/

أبريــل 2017
اجتمــاٌع ُعقــد مــع وزارة البيئــة والتنميــة الُمســتدامة، الســنغال، 16-15 آذار/

مــارس 2017
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الُممارسات الّراهنة في إدارة نفايات الزئبق

اإلطار التنظيمي وإدارة نفايات الزئبق في السويد

لوائح االتحاد األوروبي

المدّونة البيئية

مرسوم حكومي بشأن النفايات

نفايات
الزئبق

> 0.1% زئبق

الَجمع
المنفصل

المعالجة

الَمطامر
قرار بمرسوم حول طمر النفايات

معايير قبول الَمطامر

نفايات
الزئبق

< 0.1% زئبق

الَجمع
المنفصل

التصدير بموجب اتفاقية بازل

التخزين
الجوفي

الدائم

ألمانيا

الزئبق
الفلّزي

معايير التخزين
المؤّقت للزئبق

الفلّزي

جمع المصابيح © برنامج األمم المتحدة للبيئة

السويد
فــي أوائــل التســعينيات مــن القــرن العشــرين، كانــت الســويد آخــذًة فــي تنفيــذ برامــَج لإلنهــاء التدريجــي الســتخدام عنصــر الزئبــق األّولــي 
والمنتجــات المحتويــة علــى الزئبــق. ومــن خــالل التنفيــذ الناجــح لبرامــج التعميــم، وكذلــك مــن خــالل المــواد اإلعالميــة والجلســات التدريبيــة 

وغيرهــا مــن األنشــطة، اســتطاعت الســويد أن ترفــع الوعــي بشــأن الزئبــق إلــى مســتويات رفيعــة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
وفقــًا للشــروط العاّمــة للمدّونــة البيئّيــة72 يجــب ُمعالجــة الزئبــق 
ــات  ــّص المرســوم الحكومــي بشــأن النفاي ــًا. وين بأســلوب ســليم بيئي
 0.1 نســبة  علــى  تحتــوي  التــي  النفايــات  أّن  علــى   73)2011:927(
فــي المائــة أو أكثــر مــن الزئبــق مــن حيــث الــوزن يجــب أن توضــع 
ــم تكــن  فــي التخزيــن العميــق تحــت األرض خــالل ســنٍة واحــدة مــا َل
مشــمولة بالمــادة رقــم 2 مــن الئحــة االتحاد األوروبــي 1102/252008 
بشــأن تصديــر الزئبــق وتخزينــه، أو تكــون بخــالف ذلــك قــد ُأحيلــت 
فعــاًل للتخّلــص النهائــي منهــا بمــا يتفــق مــع المدّونــة البيئيــة. 
ويحظــر القــرار بمرســوم بشــأن طمــر النفايــات )2001:512(74 ومعاييــر 
قبــول الَمطامــر، إلــى جانــب األمــر التوجيهــي لالتحــاد األوروبــي حــول 
الَمطامــر )1999/31/(27، َطمــر النفايــات التــي تحتــوي علــى 0.1 فــي 

المائــة أو أكثــر مــن الزئبــق مــن حيــث الــوزن.

الُمماَرسات الّراهنة 
بغــرض  معّينــة  منزلّيــة  نفايــات  النفايــات  جمــع  مراكــز  تتلّقــى 
التخّلــص منهــا - مثــل نفايــات الزئبــق ونفايــات المعــّدات الكهربائيــة 
واإللكترونيــة والنفايــات المعدنّيــة ونفايــات اإلنشــاءات والنفايــات 
كبيــرة الحجــم - التــي تكــون غيــر مناســبة للتخّلــص منهــا عبــر الخطــط 
العاديــة لجمــع النفايــات. وقــد تراجــع عــدد المنتجــات الُمضــاف إليهــا 
زئبــق بشــكل ملحــوظ منــذ تنفيــذ برامــج التخّلــص النهائــي علــى 

مــدى العقــود الماضيــة. 

ــر  ــات غي ــن النفاي ــة المســتقّرة وغيرهــا م ــر العضوّي ــات غي ــا النفاي أّم
العضوّيــة ذات محتــوى مــن الزئبــق أقــل مــن 1000 مــغ زئبق/كلــغ 
فتخضــع للتثبيــت والتصليــد للتخّلــص النهائــي منهــا فــي الَمطامــر. 
وأّمــا النفايــات العضوّيــة والنفايــات التــي تحتــوي علــى ملّوثــات 
ــل وذات المحتــوى مــن الزئبــق أقــل مــن 1000  ــة التحّل ــة عصّي عضوّي
ر  مــغ زئبق/مــغ، فتخضــع للترميــد عنــد درجــة حــرارة عاليــة. وُتصــدَّ
ــر مــن  ــة المســتقّرة ذات المحتــوى مــن الزئبــق أكب ــات العضوّي النفاي
1000 مــغ زئبق.كلــغ، للتخّلــص منهــا فــي مخــازن عميقــة تحــت ســطح 

ــازل. ــة ب األرض بمــا يتفــق مــع اتفاقي

المصادر
اجتماٌع ُعقد مع وزارة البيئة والطاقة، السويد، 1 أيلول/سبتمبر 2016

اجتماٌع ُعقد مع شركة إيكوكيم، 2 أيلول/سبتمبر 2016
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اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في الفلبين

جمع المصابيح
© إدارة البيئة والموارد الطبيعية، الفلبين

قانون مكافحة المواد الساّمة والنفايات الخطرة والنووية
(القانون الجمهوري رقم 6969)

تنفيذ القواعد واللوائح المتعلقة
بالقانون الجمهوري رقم 6969

اإلجراءات والمعايير المنّقحة
إلدارة النفايات الخطرة

المبادئ التوجيهية بشأن التخزين المرحلي
لألجهزة الزئبقية (إدارة الصحة)

نفايات
المصابيح

نفايات الزئبق
الصناعية /

المؤسساتية

الَجمعالَجمع

النقل
النقل

التخزين

المعالجة

الَمطامر

التصدير بموجب
اتفاقية بازل

اليابان وبلدان أخرى

المعاَلجة

التخّلص
النهائي

الفلبين
اجتــاز عــدد الســّكان فــي الفلبيــن مؤخــرًا عتبــة 100 مليــون نســمة، وُيصاحــُب اآلثــاَر اإليجابيــة للتنميــة االقتصاديــة ارتفــاٌع فــي اآلثــار البيئيــة 

الســلبية. ومــن بيــن هــذه التحّديــات تتخــذ إدارة النفايــات أولويــًة مرتفعــة، وخصوصــًا فــي المناطــق الحَضرّيــة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
ُينّظــم قانــون مكافحــة المــواد الســاّمة والنفايــات الخطــرة والنوويــة 
لســنة 1990 )القانــون الجمهــوري رقــم 6969(57 تخزيــن النفايــات 

ــص منهــا فــي الفلبيــن. الخطــرة ومعالجتهــا والتخّل

وتضــُع القواعــد واللوائــح التنفيذيــة للقانــون الجمهــوري رقــم 6969 
ُمهــا اإلجــراءات  األحــكاَم العامــة المتعّلقــة بالنفايــات الخطــرة، وُتتمِّ
والمعاييــر المنّقحــة إلدارة النفايــات الخطــرة )القــرار اإلداري رقــم 
22-2013(58. وتتضّمــن النفايــات الخطــرة بموجِبــه نفايــات الزئبــق 
ومرّكبــات الزئبــق )إجمالــي تركيــز الزئبــق < 0.1 مغ/لتــر(. وتتوّلــى 
الجهــات الموّلــدة للنفايــات الخطــرة المســؤولية عــن التخزيــن الُمالئــم 
للنفايــات الخطــرة التــي توّلدهــا ومعالجتها والتخّلــص منها، وتتحّمل 

المســؤولية عــن االنســكابات أو التخّلــص غيــر المشــروع منهــا.

وُيطلــب مــن منشــآت معالجــة النفايــات الخطــرة وتخزينهــا والتخّلــص 
منهــا أن تتســّجَل لــدى مكتــب اإلدارة البيئيــة، وأن تحصــل علــى 
شــهادة االمتثــال البيئــي، وعلــى رخصــة للتخّلــص مــن تلــك النفايــات، 
وعلــى رخصــة لتشــغيل إنشــاءات لمصــادر تلــّوث الهــواء والتحّكــم 
بهــا، وأن يتوّفــر لديهــا موظــٌف مســؤول عــن مكافحــة التلــّوث، 
ــي  ــان بيئ ــدوق ضم ــة صن ــى هيئ ــة عل ــوارد مالّي وخطــة طــوارئ، وم
ــة  ــر التفصيلي ــزم بالمعايي ــن ضــد االنســكابات. وعليهــا أن تلت أو تأمي
لعمليــة  وصــٍف  علــى  تحافــظ  وأن  وإجراءاتهــا،  النفايــات  لقبــول 
التدفــق، وأن تحّضــر خططــًا للتخزيــن وخططــًا إداريــة طويلــة األمــد.

الُمماَرسات الّراهنة
ال تــزال النفايــات الخطــرة المنزليــة ُتخلــط فــي األغلــب مــع النفايــات 
الصلبــة البلديــة األخــرى. وفــي أنشــطة إعــادة التدويــر التــي ُتجريهــا 
الحكومــة المحليــة وبعــض مراكــز التســّوق ُتجمــع النفايــات الخطــرة 
لة للمعالجــة والتخزيــن وإلــى  المنزليــة وُترســل إلــى المنشــآت المســجَّ

منشــآت الَمطامــر.

واســتنادًا إلــى القــرار اإلداري الــذي يفــّوض بالتخّلــص التدريجــي مــن 
الزئبــق فــي القطــاع الصحــي فــي الفلبيــن، ُتجمــع األجهــزة الطبيــة 
التــي تحتــوي علــى الزئبــق بطريقــٍة مالئمــة وتخــّزن ضمــن منظومــٍة 
للمبــادئ  يمتثــل  وبمــا  صــة  مخصَّ تخزيــن  مناطــق  فــي  توســيم 
التوجيهيــة لدائــرة الصحــة حــول التخزيــن المرحلــي لألجهــزة الطبيــة.

ــة  ــة والتجاري ــق الناتجــة عــن القطاعــات الصناعي ــات الزئب وتتجــه نفاي
بغــرض  الخطــرة  للنفايــات  مســّجلة  منشــآت  إلــى  والمؤسســات 
معالجتهــا والتخّلــص منهــا فــي الَمطامــر أو للتصديــر إلــى بلــدان 
ــة  ــّص عليهــا اتفاقي ــي تن ــراءات الت ــًا لإلج ــان، وفق ــل الياب ــرى، مث أخ
بــازل. وأّمــا نفايــات الزئبــق األخــرى مثــل حمــأة الصــرف الصحــي 
الملّوثــة بالزئبــق أو بفلــّزات أخــرى فُتغّلــف للتخّلــص منهــا فــي إحــدى 

المنشــآت المســّجلة للنفايــات الخطــرة أو فــي أحــد الَمطامــر.

المصادر
ــن فــي االجتمــاع الُمنعقــد حــول  ــي الفلبي ــرٌض تقديمــي قّدمــه أحــد ممثل ع
مشــروع اإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق، 16-15 أيلول/ســبتمبر 2016، 

بانكــوك، تايلنــد.
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ملصق نشر التوعية بإعادة تدوير المصابيح © إيه إل إم آر

اإلطار التنظيمي وإدارة نفايات الزئبق
في الواليات المتحدة األمريكية

قانون المحافظة على الموارد واستعادتها

برنامج النفايات العام

نفايات
الزئبق

الَجمع
المنفصل

الزئبق > 260 مغ/كلغالزئبق < 260 مغ/كلغ

التصليد/
التثبيت

الُمعالجة
(استعادة

الزئبق)

التثبيت
(كبريتيد

الزئبق)

تخزين عنصر
الزئبق في

حالته النقّية

مطامر
مصّممة
خصيصًا

اتفاق ثنائي

كندا

المعاَلجة

مطامر
مصّممة
خصيصًا

الواليات المتحدة األمريكية
مــت لمراقبــة النفايــات الخطــرة وإدارتهــا بطريقــٍة  ــذ وكالــة حمايــة البيئــة فــي الواليــات المتحــدة منظومــًة شــاملًة إلدارة النفايــات ُصمِّ ُتنفِّ

آِمنــة مــن نقطــة توليدهــا إلــى نقطــة التخّلــص النهائــي منهــا )وهــو مــا ُيطلــق عليــه اإلدارة مــن الَمهــد إلــى الّلحــد(.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
الســلطَة  واســتعادتها93  المــوارد  علــى  المحافظــة  قانــون  يمنــح 
القانونيــَة إلــى وكالــة حمايــة البيئــة لمراقبــة إدارة النفايــات الخطــرة 
وغيــر الخطــرة علــى حــد ســواء. وتضــع وكالــة حمايــة البيئــة المعاييــر 
الوطنيــة الدنيــا للنفايــات الخطــرة، وتشــمل معاييــر تصنيــف النفايــات 
كنفايــات خطــرة، والقيــود المفروضــة علــى نقــل النفايــات، ومعالجــة 
الزئبــق  نفايــات  وتخضــع  إذٍن.  بموجــب  منهــا  والتخّلــص  النفايــات 
ــور.  ــون المذك ــواردة فــي القان ــات الخطــرة ال ــات إدارة النفاي لمتطّلب
ويمكــن تصنيــف النفايــات علــى أنهــا خطــرة إمــا مــن خــالل إدراجهــا 
فــي قائمــة أو إذا ظهــرت علــى النفايــات خصائــُص النفايــات الخطــرة. 
تشــمل نفايــات الزئبــق الُمدرجــة كنفايــات خطــرة فائــض عنصــر الزئبــق 
ــور بمعالجــة  فــي حالتــه الطبيعيــة، ونفايــات الزئبــق مــن إنتــاج الكل
خليــة الزئبــق، ونفايــات كلوريــد الفينيــل غيــر المتبلمــر الحامــل للزئبــق. 
ــر أو  ــى 0.2 مغ/لت ــوي عل ــي تحت ــات الت ــّض النفاي ــف ســوائل ن وُتصّن
ــد فحصهــا باســتخدام  ــى أنهــا خطــرة أيضــًا عن ــق عل ــر مــن الزئب أكث

طريقــة الخصائــص الســمّية للنــّض الراشــح.

ويجــب أن ُترســل نفايــات الزئبــق التــي تحتــوي علــى 260 مغ/كلــغ أو 
أكثــر مــن إجمالــي الزئبــق إلــى المعالجــة الحراريــة الســتعادة الزئبــق، 
بينمــا يمكــن تثبيــت النفايــات ذات التركيــز األقــل مــن الزئبــق وطمرها. 
ــة  ــة مزدوج ــر منظوم ــات الخطــرة توفي ــر النفاي وُيشــترط فــي مطام

البطانــة وتجميــع النــّض الراشــح لمنــع تلويــث الميــاه الجوفيــة.

الُمماَرسات الّراهنة 
ــدة للنفايــات مــا إذا كانــت نفاياتهــا خطــرة،  د الجهــات المولِّ ُتحــدِّ
ويجــوز لهــا تخزيــن نفاياتهــا الخطــرة لفتــرٍة محــدودة فــي موقعهــا.
وتتوّلــى جهــات الشــحن المصــّرح لهــا نقــل النفايــات لمعالجتهــا 
ــذي  ــان الشــحنة ال ــة ببي ــص منهــا، وتكــون الشــحنات مصحوب والتخّل
ُيســتخدم فــي تعّقــب شــحنة النفايــات والتأكــد مــن التعامــل معهــا 

ــٍة مالئمــة. بطريق

ــر عنصــر  ــن حظــر تصدي ــج ع ــي - النات ــق األّول ــض عنصــر الزئب ــا فائ أّم
الزئبــق األّولــي والزئبــق المســترجع مــن النفايــات - فُيخــّزن حاليــًا 
كنفايــات فــي منشــآت إدارة النفايــات الخطــرة. وبموجــب اللوائــح 
ــى  ــوي عل ــي تحت ــات الت ــه النفاي ــة، ال يمكــن توجي ــة الحالي التنظيمي

ــص منهــا. ــر للتخّل ــى الَمطام ــق إل ــن الزئب ــاٍل م ــز ع تركي

بشــأن  الخطــرة  النفايــات  إدارة  ــد  الموحَّ النفايــات  برنامــج  ــم  وُيعمِّ
األجهــزة والمصابيــح التــي بلغــت نهايــة ُعمرهــا التشــغيلي وتحتــوي 
علــى الزئبــق. وتخضــع هــذه النفايــات فــي نهايــة المطــاف إلجــراءات 
الجمــع المنفصــل، أو اســتعادة الزئبــق منهــا )وتخزينــه(، أو المعالجــة 

والتخّلــص منهــا.

ويجــري تثبيــت بعــض فائــض الزئبــق علــى هيئــة كبريتيــد الزئبــق 
ــة  ــٍة ثنائّي ــه بموجــب اتفاقي ــص النهائــي من ــدا للتخّل ر إلــى كن وُيصــدَّ
تســتوفي متطّلبــات اتفاقيــة بــازل. ويحظــر التشــريع الصــادر مؤخــرًا 
تصديــر عــدٍد مــن مرّكبــات الزئبــق، اعتبــارًا مــن األول مــن كانــون 
الثاني/ينايــر 2020، إاّل إلــى بلــٍد عضــو فــي منظمــة التعــاون والتنمية 
فــي الميــدان االقتصــادي مــن أجــل معالجتهــا و/أو التخّلــص النهائــي 

منهــا.

المصادر
ــات  ــة فــي الوالي ــة البيئ ــة حماي ــون عــن وكال عــروض تقديميــة قّدمهــا ممثل
المتحــدة، ورابطــة إعــادة تدويــر مصابيــح اإلضــاءة والزئبــق، وشــركة هيدووتــر 
المحــدودة، فــي االجتمــاع الُمنعقــد حــول مشــروع اإلدارة الســليمة بيئيــًا 

ــد. ــر 2016، بانكــوك، تايلن ــق، 16-15 تشــرين الثاني/نوفمب ــات الزئب لنفاي
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اإلطار التنظيمي وإدارة نفايات الزئبق في اليابان

تخزين الزئبق لدى حكومة مقاطعة كوماموتو
© حكومة مقاطعة كوماموتو

صناديق جمع المصابيح
© وزارة البيئة، اليابان

صندوق جمع موازين الحرارة التي تحتوي على زئبق
© وزارة البيئة، اليابان

مواد
البناء

الَمطامر
المصّممة

خصيصًا

نفايات
الزئبق

الَجمع
المنفصل

النقل

المعالجة

قانون البيئة األساسي

القانون األساسي حول
تأسيس جمعية الدورة السليمة للمواد

قانون بشأن اإلجراءات الخاصة المتعلقة بتعزيز المعالجة
المالئمة لنفايات ثنائي الفينيل المتعدد الّتكلُور ()

قانون بشأن مراقبة الصادرات والواردات
وغيرها من النفايات الخطرة المحددة والنفايات األخرى

قانون بشأن مكافحة التلوث
البيئي بواسطة الزئبق

قانون إدارة النفايات
والتطهير العام

قانون بشأن تعزيز
االستخدام الناجع للمواد

قانون إعادة التدوير الفردي

تعبئة
الحاويات

األجهزة
المنزلية

األجهزة المنزلية
الصغيرة

نفايات
الطعام

َمركبات بلغت نهاية
ُعمرها التشغيلي

قانون تشجيع شراء الدولة والكيانات
األخرى للسلع والخدمات المالئمة للبيئة

اليابان
بنــاًء علــى تجربــة اليابــان مــع مــرض ميناماتــا فقــد تبّنــت البــالد إجــراءات ســليمة بيئيــًا تتعّلــق بالزئبــق علــى امتــداد دورة حيــاة العنصــر. وســبَق 
أْن تخّلصــت البــالد تدريجيــًا أو حــّدت مــن اســتخدام الزئبــق فــي الُمنتجــات والعمليــات الصناعيــة. وتتعامــل إدارة النفايــات عنــد المصــب مــع 

نفايــات الزئبــق بأســلوٍب ســليم بيئيــًا بموجــب إجــراءات موضوعــة تشــمل جميــع الجهــات صاحبــة المصلحــة. 

اإلطار التشريعي والتنظيمي
يخضــع تنظيــم نفايــات الزئبــق أساســًا إلــى قانــون إدارة النفايــات 
ــات  ــى أنهــا "نفاي ــات الخطــرة عل ف النفاي ــر العــام36. وُتعــرَّ والتطهي
خاضعــة لمراقبــٍة خاّصــة" ويجــب التعامــل معهــا بموجــب إذٍن مــن 
النفايــات  تشــمل  الخاصــة.  المعاييــر  مــع  يتفــق  بمــا  الُمقاطعــة 
الخاضعــة لمراقبــٍة خاّصــة النفايــات التــي تتكــّون مــن الزئبــق أو مــن 
ــات  ــق أو بمرّكب ــة بالزئب ث ــة الملوَّ ــات الصناعي ــق والنفاي ــات الزئب مكّون

الزئبــق مــع مســتويات نــّض < 0.005 مــغ زئبق/لتــر.

ثــة بالزئبــق  وتســري معاييــر إضافيــة علــى النفايــات الصناعيــة الملوَّ
أو بمرّكبــات الزئبــق وعلــى النفايــات مــن منتجــات معّينــة ُمضــاف 
مــن محطــات  المنبعــث  للغــاز  القياســي  فالمعيــار  الزئبــق.  إليهــا 
ترميــد النفايــات الحديثــة اإلنشــاء بمســاحة موقــد < 2م2 هــو > 30 
ميكروغرام/متــر مكّعــب عــادي، والمعيــار القياســي لميــاه الصــرف 

مــن الَمطامــر هــو > 0.005 مغ/لتــر.

وإذا جــرى التــداول بنفايــات الزئبــق التــي تحتــوي علــى 1000 مــغ 
ــف تحــت "مــوارد قابلــة إلعــادة  زئبق/كلــغ علــى أنهــا ســلع، فُتصنَّ
التلــوث  مكافحــة  قانــون  بموجــب  الزئبــق"  علــى  حاوبــة  التدويــر 
بيئيــًا.  بأســلوٍب ســليم  إدارتهــا  الزئبــق، ويجــب  بواســطة  البيئــي 
ــون  ــم بموجــب قان ــق للتنظي ــات الزئب ــر واســتيراد نفاي ويخضــع تصدي
دة  مراقبــة الصــادرات والــواردات وغيرهــا مــن النفايــات الخطــرة المحــدَّ

والنفايــات األخــرى.

الُمماَرسات الّراهنة
صــة حيــث ُينــزع  ُتعالــج نفايــات الزئبــق أساســًا فــي منشــآت مخصَّ
الزئبــق مــن النفايــات. )انظــر تدّفــق الزئبــق فــي النفايــات فــي اليابان 
فــي الفصــل الثالــث(. وُيســتخدم الزئبــق الُمســتعاد مــن النفايــات في 
ر كســلعة. ــي للمنتجــات ذات الزئبــق الُمضــاف أو ُيصــدَّ اإلنتــاج المحّل
غيــر أّن هــذا الحافــز الســترداد الزئبــق قــد ينخفــض مــع تراُجــع الطلــب 
علــى الزئبــق. وحيــن تدخــل اتفاقيــة ميناماتــا حّيــز التنفيــذ، قــد يلــزم 
التعامــل مــع الزئبــق الُمســتعاد علــى أنــه نفايــات تتكــّون مــن الزئبــق.

تخضــع النفايــات المكّونــة مــن الزئبــق إلــى التنقيــة ثــم التصليــد 
ل للتخّلــص منهــا فــي مطامــر مصّممــة  بواســطة الكبريــت المعــدَّ
خصيصــًا. أمــا النفايــات الملّوثــة بالزئبــق )علــى األقــل 1000 مــغ 
زئبق/كلــغ( والمنتجــات ذات الزئبــق الُمضــاف فيجــب اســترداد الزئبــق 
قبــل إجــراء أي معالجــة أخــرى. وُتشــّجع وزارة البيئــة علــى الَجمــع 
ــب  ــى جان ــازل إل ــن المن ــق م ــى الزئب ــة عل ــات المحتوي ــم للنفاي الُمالئ

رفــع التوعيــة العاّمــة بالتعــاون مــع البلديــات.

ُتنّفــذ حكومــة مقاطعــة كوماموتــو برنامجــًا فريــدًا إلدارة النفايــات 
التابعــة للقطــاع  الُمعالجــة  الُمقاطعــات. فمنشــأة  علــى مســتوى 
الخــاص التــي تســتخلص الزئبــق مــن النفايــات تبيــع الزئبــق الُمســتعاد 
فــي ســوق الســلع، ولذلــك فقــد قــّررت حكومــة المقاطعــة تعويــض 
هــذه المبيعــات مــن خــالل شــراء مقــدار مكافــئ مــن عنصــر الزئبــق 

األّولــي وتخزينــه.

المصادر
عــرٌض تقديمــي قّدمــه أحــد ممثلــي اليابــان فــي االجتمــاع الُمنعقــد حــول 
مشــروع اإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق، 16-15 تشــرين الثانــي/

نوفمبــر 2016، بانكــوك، تايلنــد
اجتمــاٌع ُعقــد فــي مقــّر حكومــة مقاطعــة كوماموتــو، اليابــان، 23 شــباط/

ــر 2017 فبراي
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اإلطار التنظيمي وإدارة نفايات الزئبق في أوروغواي
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أوروغواي
تتصــف أوروغــواي بقــدرات محــدودة فــي مكافحــة القضايــا المتفاقمــة فــي إدارة النفايــات، علــى الرغــم مــن اتخاذهــا سلســلًة مــن التحســينات 
الملحوظــة فــي إدارة النفايــات الصلبــة علــى مــدى العقــد األخيــر. فالبنيــة التحتّيــة لمعالجــة النفايــات الصناعيــة الصلبــة غيــر وافيــة، وال تــزال 
ــم  ــات فــي مطمــٍر مصّم ــات فــي مراحــل تطّورهــا األولــى. وقــد اســتهّلت العملي ــر النفاي ــات وتقدي ــّد مــن النفاي ــة بالح الممارســات المتصل
هندســيًا فــي عــام 2015 فــي العاصمــة مونتيفيديــو، ويســتقبل النفايــات الخطــرة مــن القطــاع الصناعــي. وتعمــل البــالد علــى وضــِع منهــٍج 

قائــم علــى دورة الحيــاة فــي إدارة نفايــات الزئبــق.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
ــات بالتعــاون  ــوٍن للنفاي ــة وضــع قان ــة للبيئ ــة الوطني ــى المديري تتوّل
مــع عــّدة مؤسســات حكوميــة وأكاديميــة وهيئــات مــن المجتمــع 
المدنــي. وتعمــل وزارة اإلســكان وتخطيــط األراضــي والبيئــة كــذراٍع 

ــة. ــة للبيئ ــة الوطني ــة للمديري إدارّي

ويصــّرح القانــون العــام بشــأن حمايــة البيئــة )2000(94 بــأّن تعزيــز 
التنميــة البيئيــة المســتدامة هــو واجــٌب أساســي مــن واجبــات الدولة. 
والنفايــات.  الكيميائيــة  المــواد  إدارَة  و21   20 الماّدتــان  وتغّطــي 
تتوّلــى وزارة اإلســكان وتخطيــط األراضــي والبيئــة المســؤولية عــن 

ــة البيئــة. ــر الســارية لحماي ــد المعايي تحدي

وتشــمل القوانيــن األخــرى ذات الصلــة القانــون بشــأن حركــة النفايــات 
الخطــرة العابــرة للحــدود )1999( والقانــون بشــأن عبــوات النفايــات 
النفايــات  بشــأن  المرســوم  ُينظــم   .95)2004( التغليــف  ونفايــات 
الصناعيــة )2013(96 إدارة النفايــات ضمــن القطــاع الصناعــي. وهنــاك 
ــة  ــح المحتوي ــات المصابي ــات ومرســوم إلدارة نفاي ــون عــام للنفاي قان

ــًا. علــى الزئبــق قيــد النقــاش حالي

المصادر
ــز  ــواي، والمرك ــة فــي أوروغ ــة للبيئ ــة الوطني ــات ُعقــدت فــي المديري اجتماع
اإلقليمــي التفاقيــة بــازل واســتكهولم فــي أوروغــواي، 30 تشــرين الثانــي/

نوفمبــر - 2 كانــون األول/ديســمبر 2016

الُمماَرسات الّراهنة
ــد المصــدر  ــرى عن ــات األخ ــع النفاي ــة م ــق المنزلّي ــات الزئب ــط نفاي ُتخل
وُتجمــع وُتنقــل للتخّلــص منهــا فــي َمطامــر تحــت مســؤولية البلديات. 

وهنــاك مشــروع تجريبــي جــاٍر منــذ عــام 2016 يتعّلــق بجمــع نفايــات 
مصابيــح الزئبــق المنزليــة ومعالجتهــا، ويشــمل نقــاط جمــع المصابيــح 
فــي عمــوم البــالد. ويمكــن للمنشــآت القليلــة المرّخصــة لمعالجــة 
المصابيــح المحتويــة علــى الزئبــق أن ُترســل نفاياتهــا للتخّلــص منهــا 

فــي الَمطامــر الُمصّممــة هندســيًا، اعتمــادًا علــى نســبة تركيــز الزئبــق 
ر نفايــات الزئبــق التــي تتجــاوز حــدود نســبة  فــي النفايــات. وُتصــدَّ

التركيــز بموجــب اتفاقيــة بــازل.

العالمــي  البيئــة  مرفــق  يمّولــه  للزئبــق،  وطنــي  ويبــذل مشــروٌع 
بتمويــٍل مشــتَرك مــع وزارة اإلســكان وتخطيــط األراضــي والبيئــة 
المســاعي لتطويــر منشــآت لمعالجــة  أخــرى،  ومؤسســات وطنيــة 
نفايــات الزئبــق بحيــث تكــون قابلــة للتشــغيل بحلــول عــام 2018.
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بنما
ســاهَم النمــّو الســّكاني والتوّســع العمرانــي فــي بنمــا فــي النمــّو االقتصــادي، غيــر أنــه زاد توليــد النفايــات أيضــًا بنســبة 38 فــي المائــة مــن 

عــام 2010 إلــى عــام 2014. وال يوجــد حاليــًا فصــٌل للنفايــات عنــد المصــدر باســتثناء بعــض المشــاريع التجريبيــة التطوعّيــة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
مــع أنــه ال يوجــد إطــاٌر تشــريعي وتنظيمــي إلدارة النفايــات فــي بنمــا 
حاليــًا، إال أّن البــالد تعمــل علــى تطويــر نظــاٍم وطنــٍي جديــد متكامــل 
وبموجــب  والخطــرة.  الصلبــة  النفايــات  وتشــمل  النفايــات  إلدارة 
المنظومــة الجديــدة ُتعــّد نفايــات الزئبــق أحــد مصــارف النفايــات 

ــًا. ــج بطريقــٍة ســليمة بيئي الخطــرة، وســوف ُتعال

الُمماَرسات الّراهنة
باســتثناء مشــاريع نموذجيــة قليلــة إلدارة النفايــات، ُتخلــط النفايــات 
الصلبــة وُتجمــع وُتنقــل إلــى الَمطامــر للتخّلــص منهــا. وتتوّلــى هيئــة 
إدارة النفايــات فــي بنمــا مســؤولية إدارة النفايــات علــى المســتوى 
الوطنــي، وهــي وكالــة حكوميــة وطنيــة. وتقــّدم بعــض شــركات 
إدارة النفايــات خدماتهــا فــي إدارة النفايــات. وُتخلــط نفايــات الزئبــق 

مــع النفايــات األخــرى للتخّلــص منهــا فــي الَمطامــر.

فــري برامــج تطّوعيــة بشــأن الزئبــق، ومنهــا  ُيديــر تحالــف التلــّوث الصِّ
ومعالجتهــا  وجمعهــا  الفّلوريــة  المصابيــح  فصــل  يشــّجع  برنامــج 

المصابيــح  مــن  نفاياتهــم  جلــب  للنــاس  ويمكــن  ُمســبق.  بشــكٍل 
الفّلوريــة للتخّلــص منهــا فــي صناديــق الجمــع عنــد مواقــع الشــركاء 
ــف آالُت ســحٍق لمعالجــة المصابيــح. وُيســتخدم اآلن  المحلييــن. وُتوظَّ
صنــدوٌق بالســتيكي يحمــل ترقيمــًا مــن منظومــة األمــم المتحــدة 
هــو UN2025، وذلــك لتحقيــق إجــراءات أفضــل فــي تخزيــن المصابيــح 
الفّلوريــة والتعامــل معهــا ونقلهــا، كمــا يجمــع البرنامــج ويخــّزن 
موازيــن الحــرارة الزئبقيــة والمصابيــح ذات التفريــغ الشــديد الكثافــة 
ومقاييــس الضغــط والمفاتيــح التــي تحتــوي علــى زئبــق، إلــى جانــب 
ــى  فــري عل ــّوث الصِّ ــف التل ــز برامــج أخــرى فــي تحال ــات. وترّك البطاري
ــدة لهــا  ــرة الموّل ــن الجهــات الكبي ــق بي ــات الزئب ــة بنفاي ــع التوعي رف

ــن الجمهــور العــام. وبي

المصادر
اجتماٌع ُعقد في وزارة الصحة، بنما، 10 تشرين األول/أكتوبر 2016

فري يوم 11 تشرين األول/أكتوبر 2016 اجتماٌع ُعقد في تحالف التلّوث الصِّ
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جمع المواد الُمعاد تدويرها في أحد الَمطامر © المركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في بوركينا فاسو

Hg

المدّونة البيئية

قانون الصّحةقانون الصحة العامةقانون البيئة

النفايات
نفايات الزئبق

الَجمع

النقل

الَمطامر

بوركينا فاسو
تشــّكل إدارة النفايــات تحّديــًا وطنيــًا، ويــؤّدي التوّســع الحضــري فــي العاصمــة واغادوغــو إلــى زيــادٍة فــي كميــة النفايــات المنتجــة. ومــع أّن 
منطقــة العاصمــة لديهــا نظــام إلدارة النفايــات إاّل أّن مواقــع الَمطامــر تفتقــر إلــى القــدرة علــى تلبيــة الطلــب فــي المســتقبل. أّمــا فــي 

المــدن األخــرى فليســت إدارة النفايــات علــى نفــس درجــة فعاليتهــا فــي العاصمــة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
ُتعــّزز المدّونــة البيئيــة )2013(9 فــي بوركينــا فاســو المبــادئ البيئيــة 
ث،  األساســية التــي تتمثــل فــي المكافحــة والوقايــة، وتغريــم الملــوِّ
البلديــة  النفايــات  بيــن  المدّونــة  وُتمّيــز  الُمســتدامة.  والتنميــة 
والصناعيــة والخطــرة. وُتعــّرف المدّونــة البيئيــة وقانــون النظافــة 
ــل  ــي تمّث ــات الت ــاَت الخطــرة بأنهــا كل النفاي ــة العامــة النفاي الصحي
البيئــة. علــى  أو  العامــة  والســالمة  الصحــة  علــى  كبيــرة  مخاطــر 
ــات  ــإّن نفاي ــن ف ــن القانوني ــوارد فــي هذي ــى الوصــف ال واســتنادًا إل

الزئبــق هــي نفايــات خطــرة. 

تحظــر القوانيــن طمــر النفايــات الصناعيــة الســاّمة أو حرقهــا )المــادة 
23، قانــون الصحــة العامــة( وكذلــك طمــر النفايــات الخطــرة فــي 
المحيــط البيئــي )المــادة 109 والمــادة 110، قانــون النظافــة الصحيــة 
وزارة  موافقــة  إلــى  النفايــات  إدارة  منشــآت  وتحتــاج  العامــة(10. 
البيئــة وُيشــتَرط خضوعهــا إلــى تقييــم األثــر البيئــي )المــادة 53، 
ــات الخطــرة  ــات نقــل النفاي ــن أن تجــري عملي ــة(9. ويتعّي ــون البيئ قان

ــازل. ــة ب ــرة للحــدود بموجــب اتفاقي العاب

دة بشــأن نفايــات الزئبــق، ُتدار هــذه النفايات  وفــي غيــاب الئحــٍة ُمحــدَّ
وفقــًا للتشــريع العام واإلطــار التنظيمي.

الُمماَرسات الّراهنة
تتوّلــى البلدّيــات جمــع النفايــات ونقلهــا والتخّلــص منهــا. ولعــدم 
وجــود نظــام فــرز عنــد المصــدر، تختلــط نفايــات الزئبــق المنزلّيــة مــع 
النفايــات الصلبــة البلديــة األخــرى، والتــي ُتجمــع وُتنقــل إلــى الَمطامر 
ــدون أي معالجــة. وفــي موقــع الَمطمــر ال ُتفصــل  ــص منهــا ب للتخّل
عــن النفايــات الصلبــة البلديــة ســوى المــواد القابلــة إلعــادة التدويــر.

ــًا. وفــي تعديــن  ال تخضــع النفايــات الملّوثــة بالزئبــق للمعالجــة حالي
الذهــب بالوســائل الِحرفّيــة وعلــى نطــاق ضّيــق، علــى ســبيل المثــال، 
تعمــل الرواســب ومخّلفــات المناجــم إلــى جانــب ميــاه الصــرف علــى 

تلويــث البيئــة المحيطــة بمواقــع التعديــن.

المصادر
عــرٌض تقديمــي قّدمــه أحــد ممثلــي بوركينــا فاســو فــي االجتمــاع الُمنعقــد 
حــول مشــروع اإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق، 16-15 أيلول/ســبتمبر 

2016، بانكــوك، تايلنــد.
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اإلطار التنظيمي وإدارة نفايات
الزئبق في بوليفيا

Hg

القانون بشأن إدارة النفايات المتكاملة

الخطة التنفيذية للقانون
بشأن إدارة النفايات المتكاملة

نفايات
نفايات الزئبق

الَمطامر
ومواقع المكّبات

الَجمع

النقل

بوليفيا
تشــمل إدارة النفايــات المتكاملــة فــي بوليفيــا الفصــل بيــن مصــادر النفايــات، والنقــل، والمعالجــة، والتخّلــص النهائــي مــن النفايــات التــي ال 
يمكــن إعــادة تدويرهــا. وُتجمــع النفايــات الصلبــة كجــزء مــن نظــام إدارة النفايــات. أّمــا الذيــن ال يتيّســر لهــم منفــٌذ إلــى مصلحــة جمــع النفايــات 

فيجــدون طُرقــًا أخــرى للتخّلــص منهــا.

اإلطار التشريعي والتنظيمي 
للنفايــات،  المتكاملــة  اإلدارة  بشــأن   755 رقــم  القانــون  ُيرســي 
الســاري منــذ عــام 20153، السياســة العامــة والنظــام القانونــي 
لــإلدارة المتكاملــة للنفايــات، ويولــي أولويــًة للحــّد مــن النفايــات 

والتخّلــص منهــا بطريقــة آمنــة بيئيــًا.

اإلدارة  آليــات   755 رقــم  للقانــون  التنفيذيــة  الخطــة  وتضــع 
الفاعلــة  والجهــات  الدولــة  كيانــات  بيــن  التنســيق  واســتراتيجيات 
د الخطــة االســتراتيجيات التاليــة بغــرض  األخــرى ذات الصلــة. وُتحــدِّ
األمثــل:  الحــد  إلــى  للنفايــات  المتكاملــة  اإلدارة  طريقــة  تحســين 

. التطوير المؤسساتي 
. بناء القدرات 

. نشر المعلومات 
. التعليم البيئي 

. مسؤولية المنتجين الموّسعة 
. تعزيز االستثمار العام والخاص 
. حركة النفايات العابرة للحدود 

. آلّيات تحفيزية

الُمماَرسات الّراهنة 
عــادًة مــا ُتخلــط نفايــات الزئبــق، وخصوصــًا نفايــات الزئبــق المنزلّيــة، 
مــع النفايــات األخــرى كجــزء مــن النفايــات الصلبــة. وتتيّســر خدمــات 
فــي  النهائــي  والتخّلــص  والنقــل،  )الجمــع،  المالئمــة  النفايــات 
الســّكان،  إجمالــي  مــن  تقريبــًا  المائــة  فــي   39 إلــى  الَمطامــر( 
وتمتلــك مــا نســبته 48 فــي المائــة مــن البلدّيــات مواقــع َمطامــر 
خاضعــة للمراقبــة، ومــن بينهــا عــدد قليــل فقــط مــن َمطامــر النفايــات 
ــات  ــات فقــد اختــارت مواصلــة تشــغيل مكّب الصحيــة. أمــا بقيــة البلدّي
مفتوحــة للنفايــات بســبب افتقارهــا إلــى الموارد الماليــة والموظفين 
بيــن. وفــي غيــاب منشــآت معالجــة النفايــات والتخّلــص منهــا، ال  المدرَّ

ــات. ــق تشــّكل إحــدى التحدي ــات الزئب ــزال إدارة نفاي ت

المصادر
اجتماعــات ُعقــدت فــي وكالــة وزارة البيئــة والتنــوع الحيــوي والتغّيــر المناخــي 
الصــرف  وخدمــات  الشــرب  ميــاه  وزارة  ووكالــة  والتنميــة،  األحــراج  وإدارة 

الصحــي األساســية، بوليفيــا، 23-24 آذار/مــارس 2017.
تقريــر موجــز عــن إدارة النفايــات الصلبــة فــي بوليفيــا، م. ميغيــل بالكــوت 
غونزاليــس، وكالــة وزارة البيئــة والتنــوع الحيــوي والتغّيــر المناخــي وإدارة 

.2017 نيســان/أبريل  األحــراج، 

مكب نفايات © وكالة وزارة البيئة والتنوع الحيوي والتغّير المناخي وإدارة األحراج، بوليفيا

جمع النفايات © وكالة وزارة البيئة والتنوع الحيوي والتغّير المناخي وإدارة األحراج، بوليفيا
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اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في تايلند

نفايات المصابيح في موقع تخزين النفايات في بلدية نونثابوري
© برنامج األمم المتحدة للبيئة

منطقة تخزين نفايات الزئبق لدى شركة بي إم تي باسيفيك المحدودة
© بي إم تي باسيفيك المحدودة

 

إشعار صادر عن وزارة الصناعة بي إي 2548

قانون المصانع

قانون الصحة العاّمة

قانون المواد الخطرة

خطة عمل تايلند للتخّلص من النفايات 2017-2016

خريطة الطريق والخطة الرئيسية إلدارة النفايات
البلدية الصلبة والنفايات الخطرة المنزلية 2021-2016

نفايات
الزئبق المنزلّية

نفايات 
الزئبق الصناعية

الَجمع

النقل

المعاَلجة

الَمطامر

الَجمع

النقل

الَمطامر

تايلند
عملــت تايلنــد علــى تنفيــذ أنشــطٍة متنّوعــة إلدارة نفاياتهــا، ومــن بينهــا إقامــة حملــٍة فــي عمــوم البــالد للجمــع المنفصــل لنفايــات البطاريــات 
والمصابيــح الفّلوريــة والنفايــات اإللكترونيــة. وتهــدف خريطــة الطريــق والخطــة الرئيســية إلدارة النفايــات البلديــة الصلبــة والنفايــات الخطــرة 
المنزليــة للفتــرة 2021-2016 إلــى تســريع تطويــر منظومــٍة إلدارة النفايــات بطريقــٍة ســليمة بيئيــًا. وســوف ُتنّفــذ خطــة عمــل تايلنــد للتخّلــص 
مــن النفايــات فــي الفتــرة 2017-2016. وتنــوي خطــة العمــل تأســيس مركــٍز لجمــع النفايــات الخطــرة المنزلّيــة لــكل مجتمــع محّلــي. وتنظــر 

خطــة الطريــق فــي جمــع نفايــات الزئبــق المنزليــة إلــى جانــب النفايــات األخــرى.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
ــف إشــعاٌر صــادر عــن وزارة الصناعــة تحــت رقــم بــي إي 2548  ُيصنِّ
)2005(83 النفايــات علــى أنهــا نفايــات زئبقيــة إذا كان محتــوى الزئبــق 
و/أو مرّكبــات الزئبــق ُيعــادل أو يزيــد عــن 20 مغ/كلــغ )كإجمالــي 
الحّديــة  العتبــة  بوصفــه  مغ/لتــر   0.2 أو  للتركيــز(  الحّديــة  العتبــة 

للتركيــز القابــل لالنحــالل. 

المــواد  أو  النفايــات  مــن  التخّلــص  ببنــد  كذلــك  اإلشــعار  ويتعّلــق 
ــع )1992(84.  غيــر القابلــة لالســتعمال الصــادر بموجــب قانــون المصان
الصناعيــة  األشــغال  دائــرة  مــن  إذٍن  اســتصدار  القانــون  ويشــترط 
واالمتثــال إلجــراءات تخزيــن النفايــات الخطــرة ونقلهــا وتداولهــا 
ــات  ــة )1992(85 النفاي ــون الصحــة العاّم ــص منهــا. وُينّظــم قان والتخّل
الخطــرة المنزلّيــة. تتوّلــى الســلطات المحلّيــة المســؤولية عن معالجة 

ــد ســواء. ــى ح ــة عل ــة الصلب ــات البلدي ــات الخطــرة والنفاي النفاي

وُيشــترط الحصــول علــى إذٍن مــن دائــرة األشــغال الصناعيــة الســتيراد 
المــواد  قانــون  بموجــب  حيازتهــا  أو  تصديرهــا  أو  الزئبــق  نفايــات 

ــازل. ــة ب ــال التفاقي الخطــرة واالمتث

الُمماَرسات الّراهنة 
تتوّلــى الســلطات المحلّيــة جمــع نفايــات الزئبــق المنزلّيــة وتخزينهــا 
والتخّلــص منهــا ضمــن الخيــارات الُمتاحــة لهــا حاليــًا - وتشــمل الجمــع 
مــن منــزل إلــى منــزل، ونقــاط تجميــع النفايــات، وأيــاٌم خاّصــة بجمــع 
النفايــات. ويجــري التخّلــص النهائــي منهــا فــي مواقــع الَمطامــر. 
وُتشــّجع حمــالت زيــادة التوعيــة واألنشــطة علــى مســتوى البــالد 

ــدن الجمــع المنفصــل للنفايــات. والُم

ُتعالــج تايلنــد النفايــات الملّوثــة بالزئبــق الناشــئة عــن الصناعــات فــي 
منشــأة نفايــات خاصــة تســتوفي المعاييــر البيئيــة الدوليــة، وتتخّلــص 

مــن النفايــات فــي مواقــع الَمطامــر.

المصادر
عــرٌض تقديمــي قّدمــه أحــد ممثلــي تايلنــد فــي االجتمــاع الُمنعقــد حــول 
مشــروع اإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق، 16-15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

ــد. 2016، بانكــوك، تايلن
اجتماٌع ُعقد في بلدية نونثابوري، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

اجتمــاٌع ُعقــد فــي شــركة بــي إم تــي باســيفيك المحــدودة، 17 تشــرين 
2016 الثاني/نوفمبــر 
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ترينيداد وتوباغو
ترينيــداد وتوباغــو هــي دولــة ناميــة جزرّيــة صغيــرة ُتواجــه تحّديــات فــي إدارة النفايــات مــع إطــاٍر قاصــر فــي إدارة النفايــات. وال يوجــد حاليــًا 

أحــكام قانونيــة لفصــل النفايــات، وُتخلــط النفايــات المنزليــة وُتنقــل إلــى الَمطامــر للتخّلــص منهــا.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
ُيشــّكل قانــون الُمهَمــالت )1973(86 القانــون الرئيســي الــذي ينّظــم 
ــة والصناعيــة.  ــات المنزلّي ــات، وبمــا يشــمل النفاي ــواع النفاي ــع أن جمي
وينــّص القانــون البلــدي للمؤّسســات )1990(87 علــى أّن البلديــات 
مســؤولة عــن التخّلــص مــن النفايــات مــن األمــالك العامــة والخاصــة، 
وعلــى تطويــر َمطامــر صحيــة للنفايــات وصيانتهــا. ويصــف قانــون 
المبيــدات والمــواد الكيميائيــة الســّمية )1979(88 اإلجــراءات الواجــب 
مراعاتهــا فــي اســتيراد المنتجــات الخاضعــة للمراقبــة، والتــي تحتــوي 
علــى مــواد كيميائيــة معّينــة بمــا فيهــا الزئبــق، وفــي تصديرهــا 

ــص منهــا. والتخّل

وُيعنــى قانــون اإلدارة البيئيــة )2000(89 بوضــع القواعــد واللوائــح 
بالقواعــد  االلتــزام  شــهادة  وُتعــّد  النفايــات.  إلدارة  التنظيميــة 
خّصيصــًا  وُتســتخدم  البيئــي،  للتصريــٍح  نظامــًا   90)2001( البيئيــة 
لتقييــم أنشــطة التطويــر العقــاري وتشــتمل علــى متطّلبــات َمعنّيــة 
بــإدارة النفايــات. وُتــدرج شــهادة االلتــزام بالنظــام البيئــي )األنشــطة 
المخّصصــة( )2001(91 األنشــطة التــي تتطّلــب اســتصدار شــهادة 
منشــآت  تأســيس  األنشــطة  وتشــمل  البيئيــة.  بالقواعــد  االلتــزام 
للتخّلــص مــن النفايــات الصلبــة، وتأســيس منشــآت للتعامــل مــع 

المــواد الخطــرة، واســترداد النفايــات أو ترميدهــا. 

الخطــرة(92،  )النفايــات  النفايــات  إدارة  قواعــد  مشــروع  وبموجــب 
ُتصّنــف نفايــات الزئبــق علــى أنهــا مصــارف نفايــات خطــرة. ويتعّيــن 
ــد مــا يزيــد عــن مقــدار معّيــن مــن النفايــات  علــى الجهــات التــي توّل
ــات  ــج النفاي ــة، وأن ُتعاَل ــات المختّص ــدى الهيئ الخطــرة أن تتســّجَل ل

الخطــرة فــي منشــآت مرّخصــة.

الُمماَرسات الّراهنة 
عمومــًا، ُتخلــط نفايــات الزئبــق الناتجــة عــن اأُلســر المعيشــية مــع 
نفايــات  بوصفهــا  وُتجمــع  الصلبــة،  البلديــة  النفايــات  مــن  غيرهــا 
بلديــة صلبــة للتخّلــص منهــا فــي الَمطامــر. ومــع ذلــك فهنــاك بعــض 
الصناعــات والمؤسســات التــي تتعامــل مــع متعّهــدي نفايــات يتوّلــون 

ــص منهــا. ــح وســحقها وتغليفهــا والتخّل ــات المصابي جمــع نفاي
 

وُتخلــط نفايــات الَملغمــات الســّنية مــع غيرهــا مــن النفايــات وُتصــرف 
فــي البالوعــات أو ُترســل إلــى المستشــفيات للتخّلــص منهــا بالترميد. 
ويتوّلــى متعّهــدو النفايــات جمــع نفايــات المختبــرات المحتويــة علــى 
الزئبــق ومعالجتهــا والتخّلــص منهــا. وأّمــا النفايــات المحتويــة علــى 
الزئبــق مــن منشــآت الرعايــة الصحيــة فُتطــرح فــي مواســير الصــرف أو 
ــدو النفايــات لمعالجتهــا والتخّلــص منهــا مــن خــالل  يجمعهــا ُمتعهِّ

ترميدهــا أو طمرهــا فــي الَمطامــر.

المصادر
اجتمــاع حــول اإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق نّظمــه المركــز اإلقليمــي 
للتدريــب ونقــل التكنولوجيــا التابــع التفاقيــة بــازل لمنطقــة البحــر الكاريبــي، 

بــورت أوف ســباين، ترينيــداد وتوباغــو، 18 كانــون الثاني/ينايــر 2018
قائمــة الجــرد الوطنــي للنفايــات الخطــرة )2008-2004(، حكومــة جمهوريــة 

ترينيــداد وتوباغــو، آذار/مــارس 2010
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تنزانيا
ُتواجــه تنزانيــا بعــض التحديــات نفســها التــي تواجههــا البلــدان الناميــة األخــرى - تقنيــات غيــر مالئمــة إلدارة النفايــات، ومصاعــب اقتصاديــة، 
وكثيــٌر مــن احتياجــات التنميــة المتزاحمــة ممــا يجعــل إدارة النفايــات الخطــرة تحتــّل أولويــًة متدنّيــة. وتشــهد أحجــام النفايــات الخطــرة ارتفاعــًا 

مــع مــا ُيصاحبهــا مــن مخاطــر صحيــة وبيئيــة.

ــة،  ــة الصحي ــات الرعاي ــق نفاي ــات الزئب ــة. تشــمل المصــادر الرئيســية لنفاي ــات الســلطات المحلي ــات ضمــن صالحي ــع النفاي ــات جم وتقــع عملي
وتعديــن الذهــب بالوســائل الِحرفّيــة وعلــى نطــاق ضّيــق، والنفايــات الخطــرة الصناعيــة، والنفايــات اإللكترونيــة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
هنــاك عــدٌد مــن سياســات حمايــة البيئــة واألطــر القانونيــة في موضع 
التنفيــذ، بْيــد أنــه ال توجــد أّي سياســٍة أو الئحــٍة تنظيميــٍة إلدارة 
نفايــات الزئبــق. وُيغّطــي قانــون اإلدارة البيئيــة )2004(78 معالجــة 
النفايــات والتخّلــص منهــا، وتشــمل النفايــات الســّمية والخطــرة، 
والنفايــات البلديــة الصلبــة، وُتــدرج لوائــح اإلدارة البيئيــة )لمكافحــة 
النفايــات الخطــرة( )2009(79 الزئبــق علــى أنــه مــن النفايــات التــي 

ــزم تناولهــا وإدارتهــا بطريقــة مناســبة. يل

الُمماَرسات الّراهنة
النفايــات  مــع  الزئبــق  علــى  المحتويــة  المنزليــة  النفايــات  ُتخلــط 
الصلبــة البلديــة األخــرى. وتجمــع الســلطات المحليــة النفايــات البلديــة 
النفايــات  أّن  غيــر  المكّبــات،  فــي مواقــع  للتخّلــص منهــا  الصلبــة 
البلديــة األخــرى غيــر المجّمعــة ُتدفــن أو ُتحــرق أو ُتتــرك فــي حقــول 

مكشــوفة.

ــرز  ــات خطــرة، وُتف ــى أنهــا نفاي ــة عل ــة الصحي ــات الرعاي ــف نفاي ُتصّن
تجــري  مــا  وعــادًة  حراريــًا.  لمعالجتهــا  ُتنقــل  ثــّم  النفايــات  هــذه 
معالجــة المقاديــر الصغيــرة مــن النفايــات المحتويــة علــى الزئبــق 
فــي مستشــفيات اإلحالــة. وُتنقــل الكميــات األكبــر مــن النفايــات 
ــى منشــآت المعالجــة  ــق إل ــى الزئب ــة عل ــات المحتوي الخطــرة والنفاي
الحراريــة. غيــر أّن هــذه المنشــآت ال تحظــى بتأهيــٍل جّيــد، ومنهــا عــدٌد 

ــات. ــدث التقني ــز بأح ــدًا مجّه ــٌل ج قلي

المصادر
عــرٌض تقديمــي قّدمــه أحــد ممثلــي جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة فــي االجتمــاع 
الُمنعقــد حــول مشــروع اإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق، 16-15 أيلــول/

ســبتمبر 2016، بانكــوك، تايلند.

الرعايــة  نفايــات  إدارة   80)2009( العاّمــة  الصحــة  قانــون  وُيغّطــي 
الصحيــة، ويضــع قانــون المعاييــر رقــم 2 )2009(81 المعاييــر الوطنيــة 
بشــأن حــدود التحّمــل القصــوى، وتشــمل الزئبــق )0.005 مغ/لتــر( 
فــي ميــاه الصــرف الصحــي البلديــة والصناعيــة. وتنــّص المبــادئ 
التوجيهيــة إلدارة النفايــات الخطــرة )2013(82 علــى اإلدارة الســليمة 

ــز أفضــل الممارســات. ــالل تعزي ــن خ ــات الخطــرة م ــًا للنفاي بيئي
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أحد مواقع الَمطامر
© المركز البيئي اإلقليمي في القوقاز

اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في جورجيا

Hg

اتفاقية الشراكة
بين االتحاد األوروبي وجورجيا

مدّونة إدارة النفايات

الخطة الوطنية للعمل البيئي 2016-2012

االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات 2030-2016

خطة العمل الوطنية إلدارة النفايات 2020-2016

نفايات
نفايات الزئبق

الَجمع

النقل

الَمطامر

جورجيا
لقــد ُوضعــت البرامــج الحاليــة إلدارة النفايــات منــذ تموز/يوليــو 2016 عندمــا دخلــت اتفاقيــة الشــراكة بيــن االتحــاد األوروبــي وجورجيــا حّيــز 
التنفيــذ. وعلــى المســتوى البلــدي، ال تشــمل ممارســات إدارة النفايــات الفصــَل عنــد المصــدر بعــد، وهكــذا تختلــط نفايــات الزئبــق بالنفايــات 

األخــرى، وُترســل إلــى الَمطامــر للتخّلــص منهــا.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
ــذ جورجيــا بموجــب اتفاقيــة الشــراكة31 برامجهــا البيئيــة الوطنيــة،  ُتنفِّ
وتشــمل إدارة النفايــات. وتضــع مدّونــة إدارة النفايــات لعــام 322015 
االســتخدام  وإعــادة  الوقايــة  لتســهيل  النفايــات  إدارة  إجــراءات 
والمعالجــة الســليمة بيئيــًا. وتتوّلــى البلدّيــات المســؤولية عــن إدارة 
النفايــات البلديــة، وعــن ضمــان اإلدخــال التدريجــي لنظــام الَجمــع 
النفايــات الخطــرة لوقايــة صحــة  أدائــه. وُتــدار  المنفصــل وُحســن 
اإلنســان والبيئــة، وال يجــوز خلطهــا مــع نفايــات أخــرى. أّمــا الَمطامــر 
أو  الخطــرة  غيــر  النفايــات  أو  الخطــرة  للنفايــات  صــة  مخصَّ فهــي 

النفايــات الخاملــة. 

تشــمل الخطــة الوطنيــة للعمــل البيئــي 2016-332012 خطــط عمــل 
لمعالجــة النفايــات البلديــة والتخّلــص منهــا وإلدارة النفايــات الخطرة.

 342016-2030 النفايــات  إلدارة  الوطنيــة  االســتراتيجية  وُتغّطــي 
ــات الصــادرة  ــي 2020-352016 النفاي ــة للعمــل البيئ والخطــة الوطني
عــن قطاعــات الصناعــة والخدمــات والمستشــفيات والزراعــة ونفايــات 
اأُلســر المعيشــية. ونظــرًا للتعقيــد الــذي تتســم بــه إدارة النفايــات، 
دة للنفايــات، وتضــع األهــداف  ترّكــز االســتراتيجية علــى مصــارف ُمحــدَّ
ثــات  والُملوِّ الُمشــّعة  النفايــات  )باســتثناء  النفايــات  أنــواع  لجميــع 

ــة(. ــة المتقادم ــة الثابت العضوّي

الُمماَرسات الّراهنة
وَتجمــع  صلبــة.  بلديــة  كنفايــات  المنزلّيــة  الزئبــق  نفايــات  ُتجمــع 
ــة وتنقلهــا للتخّلــص منهــا فــي الَمطامــر،  ــات النفايــات البلدّي البلدّي
غيــر أّن خدماتهــا فــي جمــع النفايــات ال تغّطــي ســوى 50 فــي 
المائــة فقــط تقريبــًا مــن النفايــات. وتتوّلــى جهــات خدمّيــة أخــرى مــن 
القطــاع الخــاص والقطــاع غيــر الرســمي التعامــل مــع نســبة 50 فــي 
المائــة األخــرى. وال ُتفصــل النفايــات الخطــرة عنــد المصــدر، بــل ُتجمــع 

ــص منهــا فــي الَمطامــر. وُتنقــل للتخّل

المصادر
ــول  ــد ح ــاع الُمنعق ــا فــي االجتم ــي جورجي ــد ممثل ــه أح ــرٌض تقديمــي قّدم ع
مشــروع اإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق، 16-15 أيلول/ســبتمبر 2016، 

بانكــوك، تايلنــد.
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اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في زامبيا

استرداد المواد الُمعاد تدويرها في أحد الَمطامر © برنامج األمم المتحدة للبيئة

Hg

قانون اإلدارة البيئية

لوائح (ترخيص)
اإلدارة البيئية

االستراتيجية الوطنية
إلدارة النفايات الصلبة

النفايات
نفايات الزئبق

الَجمع

النقل

الَمطامر

زامبيا
تتوّلــى وكالــة اإلدارة البيئيــة فــي زامبيــا المســؤولية عــن اإلطــار التنظيمــي، بينمــا تتوّلــى الســلطات المحليــة المســؤولية عــن تنفيــذ إدارة 
النفايــات. وتتصــل الممارســات المرتبطــة بالنفايــات مباشــرًة باألنشــطة االجتماعيــة واالقتصاديــة المحليــة، وبمــا يشــمل التخّلــص مــن جميــع 

النفايــات فــي الَمطامــر، واســترداد المــواد القابلــة إلعــادة التدويــر مــن مواقــع الَمطامــر، والمــوارد الُمباعــة فــي األســواق المحلّيــة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
ونقلهــا  النفايــات  جمــع   97)2011( البيئيــة  اإلدارة  قانــون  يحظــر 
وفرزهــا واســتردادها ومعالجتهــا وتخزينهــا والتخّلــص منهــا بأســلوٍب 
قــد تنتــج عنــه آثــار ســلبّية. وتشــترط لوائــح )ترخيــص( اإلدارة البيئيــة 
)2013(98 علــى الجهــات الُمناطــة بــإدارة النفايــات اســتصداَر ترخيــٍص 
إلدارة النفايــات. وعلــى نحــو مماثــل، يتعّيــن علــى الجهــات الُمناطــة 
بــإدارة النفايــات الخطــرة اســتصداَر ترخيــٍص إلدارة النفايــات الخطــرة. 

تقتــرح االســتراتيجية الوطنيــة إلدارة النفايــات الصلبــة لســنة 992004 
ُمقاربــات متكاملــة فــي إدارة النفايــات الصلبــة. وتتأّلــف أهــداف 
االســتراتيجية مــن الحــّد مــن توليــد النفايــات؛ وزيــادة نجاعــة جمــع 
النفايــات إلــى الحــد األعلــى؛ وخفــض حجــم النفايــات الُمــراد التخّلــص 
منهــا؛ وزيــادة القيمــة االقتصاديــة للنفايــات إلــى الحــد األقصــى؛ 
وتطويــر واعتمــاد أســاليب ســليمة بيئيــًا فــي معالجــة النفايــات وفــي 

ممارســات التخّلــص منهــا. 

وفــي غيــاب لوائــح َمعنّيــة بنفايــات الزئبــق، ُتــدار نفايــات الزئبــق وفقــًا 
للتشــريع القائــم واإلطــار التنظيمي.

الُمماَرسات الّراهنة
تتوّلــى  البلديــة.  الصلبــة  النفايــات  مــع  المنزلّيــة  الزئبــق  نفايــات 
المؤسســات القائمــة علــى المجتمعــات المحليــة ومتعّهــدو النفايــات 
مــن القطــاع الخــاص جمــع النفايــات البلديــة الصلبــة ونقلهــا إلــى 

الَمطامــر للتخّلــص منهــا.

وتأخــذ جهــات الجمــع والنقــل المرّخصــة النفايــاَت، بمــا فيهــا نفايــات 
الزئبــق التــي توّلدهــا القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة وغيرهــا، إلــى 
الَمطامــر للتخّلــص منهــا. وفــي مواقــع الَمطامــر يجمــع ُملتقطــو 

ــر. ــة إلعــادة التدوي ــات المــواد القابل النفاي

المتوّهجــة  المصابيــح  الطلــب(  جانــب  إدارة  )مبــادرة  وتســتبدل 
ــدًا  ــر الطاقــة، وســوف تضــع برنامجــًا جدي ــة لتوفي ــح الفّلوري بالمصابي
منهــا. النهائــي  للتخّلــص  الفّلوريــة ومعالجتهــا  المصابيــح  لجمــع 

المصادر
ــر  ــا، 24 تشــرين الثاني/نوفمب ــة اإلدارة البيئيــة، زامبي اجتمــاٌع ُعقــد فــي وكال

2016
اجتماٌع ُعقد في شركة زيسكو المحدودة، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016
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اإلطار التشريعي والتنظيمي
تتوافــق التشــريعات الوطنيــة بشــأن النفايــات مــع متطّلبــات االتحــاد 
األوروبــي. وُينّظــم قانــون النفايــات فــي ســلوفاكيا64 إدارة النفايــات، 
وُيعــّد برنامــج إدارة النفايــات صــّكًا أساســيًا فــي التخطيــط لكامــل 
ــات الظــروف المســموح  ــون النفاي د قان ــات. وُيحــدِّ نظــام إدارة النفاي
ــف نفايــات  بهــا للتخزيــن المؤقــت والدائــم للزئبــق الفلــّزي، وُيصنِّ
الزئبــق علــى أنهــا نفايــات خطــرة. ويحظــر القانــون اســتخدام الَمطامر 
فــي التخّلــص مــن النفايــات الســائلة ونفايــات الرعايــة الصحيــة بمــا 
يشــمل الملَغمــات الســّنية والنفايــات التــي يتجــاوز مقــدار الزئبــق 

فيهــا 3000 مــغ زئبق/كلــغ.

ــق  ــى الزئب ــوي عل ــي تحت ــاس الت ــع أجهــزة القي ويحظــر التشــريع بي
الفلــّزي والبطاريــات التــي تحتــوي علــى أكثــر مــن 0.0005 فــي المائــة 

مــن الزئبــق وفقــًا للــوزن إلــى الجمهــور العــام.

الُمماَرسات الّراهنة
ُتجمــع نفايــات الزئبــق المنزلّيــة مثــل البطاريــات والمصابيــح ونفايــات 
وتجــري  منفصــل،  بشــكٍل  واإللكترونيــة  الكهربائيــة  المعــّدات 
معالجتهــا فــي منشــآت إلعــادة تدويــر النفايــات داخــل البــالد. ثــّم 
ُتصــّدر بعــض تلــك النفايــات إلــى جمهوريــة التشــيك وهولنــدا أو 

بلــداٍن أخــرى لمزيــٍد مــن المعالجــة والتخّلــص النهائــي منهــا.

Hg

لوائح االتحاد األوروبي

قانون النفايات

برنامج إدارة النفايات

نفايات
الزئبق

الَجمع
المنفصل

الزئبق
الفلّزي

نفايات الزئبق
> 3000 مغ زئبق/كلغ

نفايات الزئبق
< 3000 مغ زئبق/كلغ

الَمطامرالمعاَلجة

مطامر مصممة
هندسيًا التصدير بموجب اتفاقية بازل

المعاَلجة

التخّلص النهائي

اإلطار التنظيمي وإدارة نفايات الزئبق في سلوفاكيا

حاوية مصابيح © جمعية إيكوالمب

سلوفاكيا
ــات  ــل نفاي ــات مث ــة لمصــارف النفاي ــًا وســائل جمــع منفصل ــر عموم ــة، وتتوّف ــالد 100 فــي المائ ــات فــي الب ــع النفاي ــة جم ــغ نســبة تغطي تبل
ــز البــالد بقدرتهــا الكافيــة علــى معالجــة  ــة. وتتمّي ــات المحلّي ــات مســؤولية إدارة النفاي ــى البلدّي المعــّدات الكهربائيــة واإللكترونيــة. وتتوّل
ــص النهائــي منهــا. كمــا توجــد برامــج  ــات والتخّل ــات بمــا يشــمل مجموعــة منّوعــة مــن المنشــآت التــي تعمــل علــى اســتعادة النفاي النفاي
موضوعــة تتعّلــق بمســؤولية الُمنتجيــن الموّســعة عــن التعليــب، والمعــّدات الكهربائيــة، وبطاريــات الرصــاص الحمضيــة، والَمركبــات التــي بلغــت 

نهايــة ُعمرهــا التشــغيلي، واإلطــارات، والمــواد غيــر المعّلبــة.

وُيعــّد الحــّد مــن اســتخدام الزئبــق ومحتوياتــه فــي الُمنتجــات هدفــًا أساســيًا فــي الجهــود المبذولــة لخفــض نفايــات الزئبــق. وتحظــر 
ســلوفاكيا تصديــر الزئبــق واســتخدامه فــي أجهــزة المراقبــة والقيــاس حيثمــا تتوّفــر البدائــل اآلمنــة.

العالــي  الضغــط  ذات  التفريــغ  مصابيــح  تدويــر  إعــادة  وتنطــوي 
والمنخفــض المحتويــة علــى الزئبــق علــى مرحلتــي الّســحق وفصــل 
المــواد فــي حاويــة خاصــة محكمــة. وُيســتقطر الزئبــق مــن الغبــار 
الفّلــوري ومصــادر أخــرى لنفايــات الزئبــق فــي حجيــرة مفّرغــة مــن 
الهــواء بعــد عمليــة معالجــٍة حرارّيــة، وينتــج عــن ذلــك زئبــق نقــي 

بنســبة تزيــد عــن 99.9 فــي المائــة. 

إلــى  زئبق/كلــغ  مــغ   3000 مــن  بأقــل  الملّوثــة  النفايــات  وتؤخــذ 
ــج النفايــات الملّوثــة بأكثــر مــن  الَمطامــر للتخّلــص منهــا، بينمــا ُتعال
3000 مــغ زئبق/كلــغ فــي منشــآت معالجــة النفايــات الخطــرة. ويوجــد 

ــات الخطــرة. ــن النفاي ــص م ــر التخّل ــًا لَمطام ــًا 11 موقع حالي

شــّكَل الملغــم مــاّدًة مهّمــًة فــي طــب األســنان لتركيــب حشــوات 
األســنان وكانت ُتســتخدم على نحٍو واســع، غير أّن اســتخدامها تراجَع 
بشــكٍل ملحــوظ فــي الســنوات األخيــرة بســبب الــّرواج المتزايــد لمــواد 
الحشــوات المرّكبــة وتوّفرهــا. وبموجــب تشــريعات االتحــاد األوروبــي، 
ُيطلــب مــن عيــادات األســنان تركيــب أجهــزٍة لفصــل مــادة الملغــم 
فــي تصريــف الميــاه المســتعملة. وتتوّلــى منشــأة متخصصــة مقّرهــا 
ســلوفاكيا تنقيــة حمــأة الملَغــم مــن الجهــاز الفاصــل، وترســلها إلــى 

هولنــدا لالســترداد النهائــي.

المصادر
اجتمــاٌع ُعقــد مــع المركــز اإلقليمــي للتدريــب ونقــل التكنولوجيــا التابعــة 
ــا الوســطى فــي ســلوفاكيا، 7 أيلول/ســبتمبر  التفاقيــة بــازل لمنطقــة أوروب

2016
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اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في سلوفينيا

لوائح االتحاد األوروبي

قانون حماية البيئة

مرسوم إدارة النفايات

البرنامج الوطني للعمل البيئي

 التشريع بشأن
مختلف أنواع

النفايات

التشريع بشأن
إدارة النفايات
بغرض طمرها

وحرقها

التشريع بشأن
رصد االنبعاثات

من معالجة
النفايات

نفايات
الزئبق

الَجمع
المنفصل

المعاَلجة

التصدير بموجب اتفاقية بازل

التخزين
الجوفي

الدائم

ألمانيا

سلوفينيا
طــّورت ســلوفينيا منظومتهــا الخاصــة بــإدارة النفايــات اســتنادًا إلــى السياســات األوروبيــة. وُتفصــل النفايــات عنــد المصــدر وُتجمــع علــى نحــو 
ُمنفصــل للتخّلــص منهــا مــن أجــل زيــادة معــّدالت التدويــر. وتشــمل البنيــة التحتّيــة لجمــع النفايــات نقــاط تجميــع تحــت األرض للمــواد الورقّيــة 

وعلــب التغليــف والزجــاج فــي العاصمــة ليوبليانــا.

ومــن ناحيــٍة أخــرى، ففــي مدينــة إيدرييــا التــي كانــت فيمــا مضــى موطنــًا لثانــي أكبــر مناجــم الزئبــق فــي العالــم، ال تــزال ســلوفينيا تواجــه 
عمليــات التنظيــف مــن أعمــال التعديــن التــي اســتهّلت فــي القــرن الخامــس عشــر وانتهــت نحــو عــام 1980. وتشــّكل معالجــة موقــع التخّلــص 
مــن النفايــات ومخّلفاتهــا بطريقــٍة ســليمة بيئيــًا إحــدى األولويــات الوطنيــة لالمتثــال التفاقيــة ميناماتــا. وقــد تبّنــت الحكومــة برامــج مختلفــة 

إلصــالح الموقــع، ويتمّيــز الشــعب الســلوفيني بالوعــي الكبيــر بــإدارة الزئبــق بنــاًء علــى تاريخــه فــي تعديــن الزئبــق. 

اإلطار التشريعي والتنظيمي
ُيشــّكل قانون حماية البيئة65، ومرســوم إدارة النفايات66، والمرســوم 
 1013/2006 رقــم  )المجموعــة األوروبيــة(  الالئحــة  بتنفيــذ  الخــاص 
بشــأن شــحنات النفايــات67 اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي األساســي 
للنفايــات، وبمــا يشــمل نفايــات الزئبــق. وُيغّطــي تشــريع إضافــي 
طمرهــا  بغــرض  النفايــات  وإدارة  النفايــات؛  مــن  مختلفــة  أنواعــًا 

ــات.  ــة النفاي ــات مــن معالج وحرقهــا؛ ورصــد االنبعاث

الُمماَرسات الّراهنة
حيثمــا ال تتوّفــر فــي البــالد خيــارات آمنــة للتخّلــص مــن النفايــات 
ــداٍن أخــرى بموجــب  ــى بل ر إل ــق فإنهــا ُتصــدَّ ــات الزئب بمــا فيهــا نفاي

اتفاقيــة بــازل.

وتشــمل نفايــات الزئبــق الرئيســية المصابيــح الفّلوريــة واألجهــزة 
الطبيــة والبطاريــات. وُتجمــع نفايــات الزئبــق هــذه علــى نحــو منفِصــل 
ــى نحــو أساســي  ــة، وعل ــق المنزلّي ــات الزئب ــا نفاي ــد مصادرهــا. أّم عن
المصابيــح الفّلوريــة، فُتجمــع كذلــك علــى نحــو منفصــل، ويتســّنى 
حاويــات  توجــد  حيــث  الجمــع  مراكــز  إلــى  النفايــات  جلــب  للنــاس 
ــة  للــورق والــورق المقــّوى والزجــاج والمــواد البالســتيكية والمعدنّي
والبطاريــات والمصابيــح ونفايــات المعــّدات الكهربائيــة واإللكترونيــة. 

ــات الخطــرة،  ــج النفاي ــات تعال ــالث منشــآت لمعالجــة النفاي ــاك ث وهن
وتشــمل نفايــات الزئبــق. وحيــث إنــه ال توجــد فــي ســلوفينيا منشــأة 
ر تلــك النفايــات إلــى  للتخّلــص النهائــي مــن نفايــات الزئبــق، ُتصــدَّ

ــص النهائــي منهــا. ــا للتخّل ألماني

المصادر
آب/  31 المكانــي، ســلوفينيا،  والتخطيــط  البيئــة  وزارة  مــع  ُعقــد  اجتمــاٌع 

2016 أغســطس 

ويهــدف البرنامــج الوطنــي للعمــل البيئــي إلى خفض توليــد النفايات 
عنــد المصــدر، وإلــى إنشــاء منظومــٍة فّعالــة إلدارة النفايــات، وإلــى 

الحــّد تدريجيــًا مــن مصــادر تلــوث إدارة النفايــات القديمــة. 
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اإلطار التنظيمي وإدارة نفايات الزئبق في سنغافورة

جمع المصابيح الطْوعي
© برنامج األمم المتحدة للبيئة
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المعالجة

قانون حماية وإدارة البيئةإدارة المنبع

قانون الصحة لحماية البيئة

§لوائح الصحة العامة البيئية

إدارة المصب

نفايات
الزئبق الصناعية

الَجمع
المنفصل

معالجة

الَمطامر

الزئبق < العتبات الحّدية

البرنامج الطْوعي

نفايات
المصابيح

الَجمع
المنفصل

سنغافورة
لقــد تبّنــت ســنغافورة اســتراتيجيًة شــاملًة لمكافحــة توليــد النفايــات الصناعيــة الســاّمة ولضمــان النهــج اآلِمــن فــي المعالجــة والتخّلــص كمــا 

: يلي

. تفادي توليد النفايات المستعصية
. تشجيع الحد من النفايات وإعادة استخدامها واستردادها وإعادة تدويرها

. تنظيم ومراقبة َجمع النفايات ومعالجتها والتخّلص منها
. ترويج البرامج التثقيفية والتدريبية

اإلطار التشريعي والتنظيمي
يضبــط قانــون الصحــة لحمايــة البيئــة )الفصــل 95(61 ولوائــح الصحــة 
العامــة البيئيــة )النفايــات الصناعيــة الســاّمة(62 تصديــَر النفايــات 
الصناعيــة الســاّمة وبيعهــا ونقلهــا ومعالجتهــا والتخّلــص منهــا. 
وُتــدرج اللوائــح التنظيميــة النفايــات الصناعيــة الســاّمة الخاضعــة 
للتنظيــم، وتربــط مصــارف النفايــات الناشــئة مــن أنشــطة صناعيــة 
دة. ويشــّكل الزئبــق  معّينــة بالنفايــات ذات المكّونــات الســّمية الُمحــدَّ
ــة الســّمية الُمدَرجــة فــي  ــات الصناعي ــه أحــد مصــارف النفاي ومرّكبات
اللوائــح التنظيميــة. وتشــترط اللوائــح التنظيميــة اســتصدار رخصــٍة 

لَجمــع الزئبــق الصناعــي ومعالجتــه.

معّينــة  منتجــات  اســتيراد  البيئــة63  وإدارة  حمايــة  قانــون  ويقّيــد 
وبيعهــا. الزئبــق  علــى  تحتــوي 

الُمماَرسات الّراهنة
حظــَرت ســنغافورة منــذ عــام 1992 اســتيراد البطاريــات المحتويــة 
علــى الزئبــق التــي تتجــاوز حــدودًا معّينــة للزئبــق، ونّظمــت منــذ عــام 
ــواد  ــق كم ــى زئب ــة عل ــة المحتوي ــرارة الطبي ــن الح ــَط موازي 2009 ضب
ســنغافورة  بــدأت   2012 عــام  وفــي  اســتيرادها.  يجــوز  ال  خطــرة 
بضبــط المصابيــح الفّلوريــة التــي تتجــاوز الحــدود المعّينــة للزئبــق 
بوصفهــا مــواد خطــرة. وقــد ســاعدت تلــك اإلجــراءات فــي خفــض 
مقــدار نفايــات الزئبــق المنزلّيــة الداخلــة إلــى منشــآت ترميــد النفايــات 

البلديــة بموجــب منظومــة جمــع النفايــات العموميــة.

وتتصــف منشــآت ترميــد نفايــات البلديــة بأنهــا مجّهــزة بتقنيــات 
مكافحــة التلــّوث لضمــان امتثــال المخلفــات لحــدود النــّض الراشــح 
ــق  ــة للزئب ــة الحّدي ــر )العتب ــات فــي الَمطام ــن النفاي ــص م ــد التخّل عن
= 0.2 مغ/لتــر(. كمــا ُيشــتَرط علــى منشــآت ترميــد النفايــات االمتثــال 
للمعاييــر الوطنيــة النبعاثــات ملّوثــات الهــواء مــن غــاز مداخــن الترميــد 

ــب عــادي(. ــر مكّع ــق = 0.05 مغ/مت ــة للزئب ــة الحّدي )العتب

وتشــمل التقنيــات المعتمــدة علــى نحــو شــائع فــي معالجــة نفايــات 
ــل  ــى نحــو مماث ــة. وعل ــت والمعالجــة الحراري ــة التثبي ــق الصناعي الزئب
ُيشــترط فــي منشــآت معالجــة النفايــات الصناعيــة الســاّمة االمتثــال 
والمعاييــر  النفايــات  لتصريــف  الحّديــة  القَيــم  مجموعــة  لنفــس 

الوطنيــة النبعاثــات ملّوثــات الهــواء.

تشــمل البرامــج التطوعّيــة لنفايــات الزئبــق المنزليــة نقــاَط جمــع 
بواســطة  التجميــع  ومبــادرات  التســّوق  مراكــز  فــي  المصابيــح 
مجموعــات إعــادة التدويــر فــي المجتمعــات المحليــة. ُترســل المصابيــح 
ــث ُيفصــل المســحوق  ــر حي ــادة التدوي ــى منشــأة إلع ــي ُتجمــع إل الت
ــوري المحتــوي علــى الزئبــق والمــواد األخــرى وُيســتعاد إلعــادة  الفّل

التدويــر فــي منتجــات جديــدة.

المصادر
اجتماٌع ُعقد مع الوكالة الوطنية للبيئة، سنغافورة، 14 تّموز/يوليو 2016 

اجتمــاٌع ُعقــد مــع شــركة إيكــو إلدارة النفايــات الخاصــة المحــدودة، 16 تّمــوز/
يوليو 2016
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سويسرا
ــرة  ــات العاب ــة النفاي ــة وحرك ــات الصلب ــات والنفاي ــاول النفاي ــي تتن ــة الت ــح التنظيمي ــن واللوائ ــًة شــاملًة مــن القواني تضــع سويســرا مجموع
ــة. وفــي معظــم الحــاالت  ــة البيئ ــّوث الهــواء وغيرهــا مــن مســائل حماي ــاه ومكافحــة تل ــة والمي ــة الترب ــة ووقاي للحــدود والمواقــع الملّوث
ض مقاطعاتهــا الـــ26 بإنفــاذ اللوائــح التنظيميــة. ويتوّلــى المكتــب االتحــادي للبيئــة حركــة النفايــات العابــرة للحــدود بموجــب اتفاقيــة  ُتفــوَّ

بــازل.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
ــق،  ــات الزئب ــة75 نفاي ــة البيئ ــادي بشــأن حماي ــون االتح ــي القان ُيغّط
ومعالجتهــا  جمعهــا  تشــمل  النفايــات  إلدارة  منظومــًة  ويضــع 
ثــة.  واســترجاعها والتخّلــص منهــا إلــى جانــب إصــالح المواقــع الملوَّ
ويشــترط القانــون التعامــل مــع التخّلــص مــن النفايــات بطريقــٍة آمنــة 
بيئيــًا، وبحيــث تجــري معالجــة النفايــات والتخّلــص منها، بقــدر اإلمكان 
د القــرار بمرســوم حــول مكافحــة  والمعقــول داخــل سويســرا. وُيحــدِّ
النفايــات والتخّلــص منهــا76 التفاصيــل المتعّلقــة بــإدارة النفايــات 
بمــا يشــمل العتبــات الحّديــة لمقــدار الزئبــق فــي الَمطامــر. ويشــترط 
القــرار بمرســوم حــول إعــادة المعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة77 
البطاريــات  التعامــل مــع  يجــري  أن  واســترجاعها والتخّلــص منهــا 

ــًا. ــق بأســلوٍب ســليم بيئي ــى الزئب ــة عل المحتوي

الُمماَرسات الّراهنة
البــالد  عمــوم  فــي  المفصولــة  المنزلّيــة  النفايــات  جمــع  يجــري 
بموجــب اإلجــراءات المتّبعــة فــي كل مقاطعــة )كانتــون(. وُتجمــع 
نفايــات الزئبــق المنزلّيــة، أساســًا علــى هيئــة المصابيــح الفّلوريــة، 
جمعــًا منفصــاًل عــن غيرهــا مــن النفايــات أيضــُا. وتشــمل الممارســات 
الشــائعة بيــن المقاطعــات إعــادة المصابيــح الفّلوريــة إلــى أماكــن 
الشــراء أو إلــى نقــاط تجميــع فــي مراكــز جمــع النفايــات. يتســّنى 
سويســرا،  داخــل  الفّلوريــة  المصابيــح  مــن  كبيــرة  نســبة  معالجــة 
ر النســبة الباقيــة إلــى ألمانيــا أو فرنســا لمزيــٍد مــن المعالجــة  وُتصــدَّ

والتخّلــص النهائــي منهــا.

الزئبــق  البطاريــات وعنصــر  الزئبــق األخــرى، مثــل  نفايــات  وُتعالــج 
ــط ونفايــات أخــرى ملّوثــة بالزئبــق، بأســلوٍب  األّولــي والكربــون المنشَّ
صــة بمعالجــة النفايــات  ســليم بيئيــًا داخــل البــالد فــي منشــأٍة متخصِّ
الخطــرة. وتشــتمل عمليــات المعالجــة علــى المعالجــة الحراريــة حيــث 
إلــى بخــار؛ وتعمــل علــى  النفايــات  الزئبــق الموجــود فــي  ل  ُتحــوِّ
تنقيــة الزئبــق الخــام بعــد المعالجــة الحراريــة، وعلــى تثبيــت النفايــات 
بالكبريتيــد. ويســتوفي كبريتيــد الزئبــق ذو االنبعاثــات المنخفضــة 
ر  ــم. ُتصــدَّ ــن الدائ ــول فــي التخزي ــَر القب ــق معايي ــار الزئب ــن بخ ــدًا م ج
جميــع نفايــات الزئبــق وفقــًا لقواعــد اتفاقيــة بــازل إلــى ألمانيــا 

ــازن تحــت ســطح األرض. ــي منهــا فــي مخ ــص النهائ للتخّل

المصادر
اجتماٌع ُعقد في المكتب االتحادي للبيئة، سويسرا، 6 أيلول/سبتمبر 2016

اجتماٌع ُعقد في شركة باتريك للصناعات، 5 أيلول/سبتمبر 2016
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كمبوديا
ــة، ارتفــع مقــدار النفايــات  ــًة. فمــع النمــو االقتصــادي المتواصــل علــى مــدى األعــوام العشــرين الماضي ــًة وطنّي ــات أولوي ــّل إدارة النفاي تحت
المتوّلــدة، وباتــت كمبوديــا اليــوم فــي حاجــٍة إلــى تطويــر قدرتهــا واســتراتيجيتها فــي إدارة النفايــات بشــكٍل أكبــر. وتواجــه العاصمــة فنــوم 
بنــه تحّديــات فــي إدارة نفاياتهــا بســبب التوّســع العمرانــي الســريع. وتنّفــذ كمبوديــا برامــج مختلفــة فــي إدارة النفايــات، وتشــمل النفايــات 

اإللكترونيــة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
يضــع القانــون المعنــي بحمايــة البيئــة وإدارة المــوارد الطبيعيــة 
الفرعــي  المرســوم  وُيعــّرف  العاّمــة.  البيئيــة  األحــكام   11)1996(
المعنــي بــإدارة النفايــات الصلبــة )1999(12 النفايــات وينّظــم إدارة 
ــة. وبموجــب  ــة صحــة اإلنســان والبيئ ــة لضمــان حماي ــات الصلب النفاي
ــف نفايــات الزئبــق بأنهــا نفايــات خطــرة،  المرســوم الفرعــي ُتصنَّ
ــة ُعمرهــا  ــح التــي بلغــت نهاي ــات الناتجــة عــن المصابي ــدَرج النفاي وُت
الفرعــي  المرســوم  د  وُيحــدِّ الخطــرة.  النفايــات  ضمــن  التشــغيلي 
بشــأن تقييــم األثــر البيئــي )1999(13 متــى يتعّيــن إجــراء تقييــم لألثــر 

البيئــي، بمــا فــي ذلــك معالجــة النفايــات وحرقهــا.

 14)2016( اإللكترونيــة  النفايــات  بشــأن  الفرعــي  المرســوم  يحظــر 
التخّلــص مــن النفايــات اإللكترونيــة فــي مــوارد الميــاه والمناطــق 
النفايــات  حــرق  لذلــك، ويمنــع  المخّصصــة  غيــر  العامــة والَمطامــر 
ويعــّزز  األخــرى.  الضــاّرة  والممارســات  العــراء  فــي  اإللكترونيــة 
الصلبــة  والنفايــات  الُمهَمــالت  إدارة  بشــأن  الفرعــي  المرســوم 

علــى  والُمهَمــالت  الصلبــة  للنفايــات  الفّعالــة  اإلدارة   15)2015(
العامــة  الصحــة  حمايــة  بغــرض  والبلديــة  المحافظــة  مســتويي 
والبيئــة. وُيغطــي هــذا المرســوم الفرعــي معاَلجــة النفايــات الصلبــة 
وتخزينهــا ونقلهــا وإعــادة تدويرهــا، ويدعــو إلــى بــذل التعــاون بيــن 
ــات )2016(  ــول إدارة البطاري ــالن ح ــة. يحظــر اإلع ــوكاالت ذات الصل ال
التخّلــص مــن النفايــات اإللكترونيــة فــي مــوارد الميــاه والمســاحات 
العامــة والَمطامــر غيــر المخّصصــة لذلــك، ويمنــع ممارســات إعــادة 

الضــاّرة. التدويــر 

تهــدف خطــة عمــل إدارة نفايــات الزئبــق 2017-2013 إلــى الحــد 
مــن نفايــات الزئبــق الناتجــة عــن أنشــطة بشــرّية المنشــأ وتضــع 
خطــة خمســّية إلدارة الزئبــق فــي العمليــات والمنتجــات؛ ومناهــج 
إدارة نفايــات الزئبــق؛ والبحــوث والرصــد والتقييــم والمخــزون؛ ورفــع 

مســتوى الوعــي؛ والتنفيــذ واالمتثــال.

الُمماَرسات الّراهنة
تتوّلى البلديات المسؤولية عن جمع النفايات المنزلية ونقلها 

والتخّلص منها في الَمطامر، وتشمل نفايات الزئبق المختلطة مع 
النفايات األخرى عند مصدرها. وتتعاقد البلديات عمومًا مع شركات 

خاصة ألداء هذه الخدمات. ويتوّلى موّلدو النفايات الصناعية 
المسؤولية عن جمع النفايات التي يوّلدونها ونقلها والتخّلص 

منها بما يشمل نفايات الزئبق، ويدفعون عمومًا لشركات خاصة 
ألداء هذه الخدمات. وال يوجد في البالد منشآت لمعالجة نفايات 

الزئبق، ولذلك فهي تتخّلص من نفايات الزئبق غير الُمعاَلجة 
مباشرًة في الَمطامر.

وقد ُنّفذت برامج للتخّلص التدريجي من تعدين الذهب بالوسائل 
الِحرفّية وعلى نطاق ضّيق التي تستخدم الزئبق.

المصادر
عــرٌض تقديمــي قّدمــه أحــد ممثلــي كمبوديــا فــي االجتمــاع الُمنعقــد حــول 
مشــروع اإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق، 16-15 أيلول/ســبتمبر 2016، 

بانكــوك، تايلنــد.
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اإلطار التنظيمي وإدارة نفايات الزئبق في كندا
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معالجة

التخّلص النهائي

كندا
ُتــدار نفايــات الزئبــق بموجــب القوانيــن االتحاديــة وقوانيــن المقاطعــات والمناطــق والمراســيم البلديــة. وتنــّص القوانيــن علــى شــروط تحديــد 
مواقــع المنشــآت وتصميمهــا وإنشــاءاتها وعملياتهــا وإغالقهــا؛ وعلــى صحــة العامــل وســالمته؛ وعلــى جمــع النفايــات وتخزينهــا؛ وعلــى 

نقلهــا؛ وعلــى التخّلــص منهــا.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
علــى الصعيــد االتحــادي ُيعــّد قانــون حمايــة البيئــة الكنــدي )1999(16 
العنصــر الرئيســي فــي اإلطــار التشــريعي االتحــادي المتعّلــق بحمايــة 
المــواد  ومرّكباتــه ضمــن  الزئبــق  وُيــدرج  اإلنســان.  البيئــة وصحــة 
الســّمية فــي الجــدول 1 مــن القانــون المذكــور. وتشــمل اإلجــراءات 
األخــرى لوائــح تتعّلــق بتنفيــذ متطّلبــات اتفاقيــة بــازل حــول اســتيراد 
وتصديــر النفايــات الخطــرة؛ ولوائــح حــول حركــة النفايــات الخطــرة بين 
المقاطعــات؛ وإشــعارات بالتخطيــط لمكافحــة التلــّوث مــن نفايــات 
ــات التــي بلغــت  الَملغمــات الســّنية والمفاتيــح الزئبقيــة فــي الَمركب
نهايــة ُعمرهــا التشــغيلي؛ ومدّونــة قواعــد الُممارســات لتحقيــق 
ــق وبلغــت  ــى زئب ــح التــي تحتــوي عل ــًا للمصابي اإلدارة الســليمة بيئي
نهايــة ُعمرهــا التشــغيلي. وُتحــّدد الوثيقــة الفّنيــة أفضــل ممارســات 

اإلدارة للحــد مــن انبعاثــات الزئبــق مــن محطــات الترميــد.

تضــع حكومــات المقاطعــات واألقاليــم تشــريعات وشــروط تتعّلــق 
بمنشــآت إدارة النفايــات وعملياتهــا. وتنّفــذ هــذه الواليــات القضائيــة 
السياســات  علــى دمــج  تعمــل  توجيهيــة  كذلــك معاييــر ومبــادئ 
االتحاديــة فــي لوائــح المقاطعــات أو األقاليــم أو شــروط التراخيــص.
وقــد صــادق المجلــس الكنــدي لــوزراء البيئــة علــى معاييــر تســري في 
ــق  ــى خطــط عمــل تتعّل ــق وعل ــات الزئب ــة بانبعاث ــالد َمعنّي عمــوم الب

ــن الموّســعة.  بمســؤولية الُمنتجي

تشــترط التشــريعات فــي مقاطعــات بريتــش كولومبيــا ومانييتوبــا 
وكيبــك وبِرنــس إدوارد آيالنــد علــى الُمنتجيــن تنفيــَذ برامــج مســؤولية 
ــي  ــح الت ــق بالمصابي ــام إليهــا وتتعّل ــعة أو االنضم ــن الموّس الُمنتجي
تحتــوي علــى زئبــق وبلغــت نهايــة ُعمرهــا التشــغيلي. وعــالوًة علــى 
ذلــك فلــدى البلديــات مراســيم بلدّيــة َمعنّيــة بــإدارة النفايــات، وينّفــذ 
كثيــٌر منهــا برامــَج لجمــع المنتجــات المنزليــة التــي تحتــوي علــى زئبــق.

الُمماَرسات الّراهنة
إلــى  زئبــق  علــى  تحتــوي  التــي  االســتهالكية  المنتجــات  تؤخــذ 
الجمــع  ومواقــع  المنزليــة  الخطــرة  النفايــات  إللقــاء  مســتودعات 
ــات. ويمكــن  ــى منشــأة مرّخصــة إلدارة النفاي ــة، أو ُترســل إل بالتجزئ
أن ُترســل المنتجــات الثانويــة الصناعيــة والرواســب التــي تحتــوي 
ــادة  ــدا أو خارجهــا لتخضــع إلع ــى منشــآت داخــل كن ــق إل ــى الزئب عل
تدويــر مالئمــة أو للتخّلــص منهــا. وتقبــل الَمطامــر الُمصّممــة خصيصــًا 
نفايــاَت الزئبــق بغــرض التخّلــص منهــا. وقــد َتشــترط المعاييــر الحّديــة 
لقابليــة الّنــض تثبيــت الزئبــق و/أو تصليــده قبــل التخّلــص منــه فــي 

الَمطامــر.

ــص منهــا أو  ــدا بهــدف التخّل ــق مــن كن ــات الزئب ــر نفاي ويجــوز تصدي
إعــادة تدويرهــا بطريقــة مالئمــة. وقــد ُأرســلت جميــع الصــادرات مــن 
نفايــات الزئبــق فــي الفتــرة مــن 2010 إلــى 2015 إلــى منشــآت فــي 
الواليــات المتحــدة لمعالجتهــا أو للتخّلــص منهــا. كمــا يجــوز اســتيراد 
نفايــات الزئبــق إلــى كنــدا مــن بلــدان أخــرى لمعالجتهــا والتخّلــص 

منهــا بطريقــة مالئمــة.

المصادر
ــر المناخــي، كنــدا، 13 أيلول/ســبتمبر  اجتمــاٌع ُعقــد فــي وكالــة البيئــة والتغّي

.2016
مثال على مستودع حاويات إللقاء 

النفايات
© برنامج األمم المتحدة للبيئة
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اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في كينيا

موقع تخّلص من النفايات الطبية بما يشمل نفايات الزئبق © وزارة البيئة والموارد الطبيعية، كينيا
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كينيا
تشــهد كينيــا نمــوًا فــي عــدد الســكان بمعــّدٍل يبلــغ 3 فــي المائــة فــي الســنة، بمــا يــؤّدي إلــى نمــّو ســريع فــي النفايــات البلديــة والخطــرة 
وخصوصــًا فــي الُمــدن. وقــد زاد ارتفــاع كميــات النفايــات عــن ثالثــة أضعــاف بيــن 1990 و2015، ومــن المتوّقــع أن يتواصــل ارتفاعهــا باّطــراد 
فــي العقــود المقبلــة. وقــد أّدت الزيــادة فــي النفايــات الصناعيــة والزراعيــة والصحيــة إلــى ارتفــاٍع فــي انبعاثــات الزئبــق مــن مكّبــات النفايــات 

غيــر الرســمية ومواقــع حــرق النفايــات فــي العــراء.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
ُيشــّكل قانــون اإلدارة البيئيــة والتنســيق )2012(41 اإلطــار القانونــي 
الــذي يغّطــي إدارة النفايــات، ونقلهــا عبــر الحــدود، وتقنيــات التخّلص 
منهــا. ويحظــر القانــون التنــاول الخِطــر للنفايــات والتخّلــص منهــا، 
ــص مــن  د طــرق التخّل ــات، ويحــدِّ ويطــرح نظــام ترخيــٍص إلدارة النفاي

نفايــات الزئبــق.

اإلدارة   42)2006( النفايــات  إلدارة  التنظيميــة  اللوائــح  وُتغّطــي 
ــة والخطــرة، وتشــمل الفصــَل  ــة والصناعي ــات الصلب الســليمة للنفاي
ــص منهــا.  ــٍص لنقلهــا ومعالجتهــا والتخّل ــد المصــدر ونظــاَم ترخي عن
ويشــترط القانــون إجــراء تقييــٍم لألثــر البيئــي للخطــط المتعّلقــة 
بالمنشــآت الجديــدة لمعالجــة النفايــات والتخّلــص منهــا، وتدقيقــًا 

بيئيــًا ســنويًا للمنشــآت المرّخصــة.

أفضــل  علــى   2006 لســنة  للنفايــات  التنظيميــة  اللوائــح  وتنــّص 
تعريــٍف لنفايــات الزئبــق، غيــر أّن عــّدة قوانيــن أخــرى تنطــوي بعــض 
الشــيء علــى مــا يخــّص الزئبــق ونفايــات الزئبــق، مثــل: قانــون الميــاه 
)2002(43 لمكافحــة التخّلــص مــن النفايــات فــي المــوارد المائيــة؛ 
)2012(45؛  التزويــر  مكافحــة  وقانــون  )2012(44؛  المعاييــر  وقانــون 
ــن )2012(47. ــون التعدي ــة والســموم )2009(46؛ وقان ــون الصيدل وقان

التــي  اإللكترونيــة،  النفايــات  بشــأن  التنظيميــة  الالئحــة  وتحظــر 
اإللكترونيــة  النفايــات  مــن  التخّلــص   ،482013 عــام  فــي  صيغــت 
اإللكترونيــة،  للنفايــات  ترخيــٍص  نظــاَم  وتضــع  الحــرق،  بواســطة 
وتصّنــف معــّدات اإلضــاءة - بمــا فيهــا المصابيــح الفّلوريــة - علــى 

إلكترونيــة. نفايــات  أنهــا 

الُمماَرسات الّراهنة
نظــرًا للمعــّدالت المنخفضــة فــي جمــع النفايــات، يجــري التخّلــص مــن 
أغلبّيــة النفايــات بواســطة الحــرق فــي العــراء أو برميهــا فــي مواقــع 
مفتوحــة لمكّبــات النفايــات، وبمــا يشــمل نفايــات الزئبــق. وُتخلــط 
نفايــات الزئبــق المنزلّيــة مــع النفايــات األخــرى وُتنقــل للتخّلــص منهــا 
فــي َمطامــر تحــت مســؤولية الســلطات المحليــة. وال تصــل معــّدالت 
جمــع النفايــات إلــى 30 فــي المائــة مــن اأُلســر المعيشــّية، بــل وتبلــغ 
دون ذلــك فــي المناطــق الريفيــة. ُتفــرز النفايــات القابلــة إلعــادة 
التدويــر فــي الَمطامــر وُتبــاع فــي ســوق المــوارد المحلّيــة. وتذهــب 
النفايــات األخــرى إلــى الَمطامــر للتخّلــص منهــا، بمــا يشــمل رواســب 

الترميــد.

المصادر
عــرٌض تقديمــي قّدمــه أحــد ممثلــي كينيــا فــي االجتمــاع الُمنعقــد حــول 
مشــروع اإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق، 16-15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

ــد. 2016، بانكــوك، تايلن
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التخّلص من المصابيح في أحد الَمطامر © وزارة البيئة والصرف الصحي، مالي

اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في مالي
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النقل

الَمطامر
ومواقع المكّبات

مالي
ُتواجــه مالــي عــّدة تحّديــات بيئيــة تشــمل التصّحــر والجفــاف والتلــّوث. ويعمــل التوّســع العمرانــي، وخصوصــًا حــول العاصمــة باماكــو، علــى 

تحفيــز التنميــة االقتصاديــة، وينتــج عــن ذلــك تحّديــات فــي إدارة النفايــات الحَضريــة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
يضــع القانــون رقــم )020-01/( المتعّلــق بالتلــّوث واألوســاخ )2001(49 
ــات  ــن النفاي ــص م ــًا التخّل ــّوث، ويحظــر عموم ــة التل ــادئ لمكافح المب
الصلبــة بأســلوٍب يســبب الضــرر للنــاس أو للبيئــة، ويحظــر علــى وجــه 
الخصــوص حــرق النفايــات الصلبــة فــي الهــواء الطلــق. وأّمــا النفايــات 
الســائلة التــي ال تمتثــل إلــى معاييــر التصريــف فــال يجــوز تصريفهــا 
فــي البيئــات المائيــة أو فــي منظومــات الصــرف الصحــي العموميــة 
أو الخاصــة. كمــا ُيحظــر التخّلــص مــن النفايــات الطبيعيــة والصناعيــة 
فــي مواقــع الَمطامــر بــدون إذٍن ُمســبق مــن وزارة البيئــة، كمــا ُيحظر 
حــرق تلــك النفايــات فــي الهــواء الطلــق. وُيطلــب الحصــول علــى إذٍن 
ُمســَبق الســتيراد النفايــات الخطــرة وتصديرهــا ونقلهــا ومعالجتهــا 

وتخزينهــا والتخّلــص منهــا.

ُيصّنــف المرســوم رقــم 135-07/ الَمعنــي بقائمــة النفايــات الخطــرة 
)2007(50 نفايــات الزئبــق علــى أنهــا نفايــات خطــرة.

ــإدارة النفايــات الصلبــة  وُيغّطــي المرســوم رقــم 394-01/ الَمعنــي ب
النفايــات  مكافحــة  يشــمل  بمــا  النفايــات،  إدارة  مبــادئ   51)2001(
والحــّد مــن النفايــات الخطــرة. ويجــب ُمعالجــة النفايــات الخطــرة فــي 
منشــآت مرّخصــة يتعّيــن عليهــا تلبيــة متطّلبــاٍت معّينــة فــي رفــع 
تقاريرهــا وأن تحمــل تأمينــًا يغّطــي أّي أضــراٍر محتَملــة. ويخضــع جمــع 
النفايــات الخطــرة ونقلهــا وتخزينهــا للتوســيم التصنيفــي، ومــن 
شــأن الســلطات الَمعنّيــة إصــدار قــرار بمرســوم لتنظيــم إدارة النفايات 

الخطــرة، بمــا يشــمل الحــّد مــن النفايــات الخطــرة.

الُمماَرسات الّراهنة
يشــمل نظــام جمــع النفايــات الرئيســي للنفايــات المنزلّيــة، مؤسســات 
صغيــرة تجمــع تلــك النفايــات وتنقلهــا إلــى نقــاط تجميــع أو مواقــع 
الَمطامــر. وُتخلــط جميــع النفايــات، بمــا فيهــا نفايــات الزئبــق المنزلّية، 
عنــد المصــدر. وتّتجــه بعــض النفايــات إلــى الَمطامــر للتخّلــص منهــا، 
بينمــا ُتلقــى بعــض النفايــات األخــرى فــي مكّبات علــى أراٍض مفتوحة.

ــة  ــات المنزلّي ــة المســؤولة عــن إدارة النفاي ــات المحلي وُتواجــه البلدي
ــات متنّوعــة فــي تقديــم الخدمــات العامــة. تحّدي

ويوّلــد تعديــن الذهــب بالوســائل الِحرفّيــة وعلــى نطــاق ضّيــق نفايات 
ومخّلفــات أخــرى وتلــّوث بالزئبق.

المصادر
عــرٌض تقديمــي قّدمــه أحــد ممّثلــي مالــي فــي االجتمــاع الُمنعقــد حــول 
مشــروع اإلدارة الســليمة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق، 16-15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

ــد. 2016، بانكــوك، تايلن



- 66 -- 67 -

الُممارسات الّراهنة في إدارة نفايات الزئبق

اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في مصر

معالجة المصابيح
© وزارة البيئة، مصر
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مصر
تشــمل الضغــوط الُمصاحبــة لالرتفــاع الســريع فــي عــدد الســّكان زيــادًة ُمترافقــة فــي كميــات النفايــات الناتجــة وفــي التغّيــرات فــي خصائــص 
لة غيــر رســمية ال تــزال تجمــع النفايــات التــي  النفايــات. وتجمــع الســلطات المحليــة النفايــات فــي معظــم المناطــق، ولكــْن هنــاك جهــات ُمشــغِّ
ال تغّطيهــا الخدمــات العامــة، وتتوّلــى نقلهــا والتخّلــص منهــا. وتختلــط نفايــات الزئبــق المنزلّيــة عمومــًا مــع النفايــات األخــرى التــي تتجــه 
إلــى الَمطامــر. غيــر أّن بعــض منشــآت معالجــة النفايــات الخطــرة قــادرٌة علــى معالجــة األنــواع المختلفــة مــن النفايــات الخطــرة بأســلوٍب ســليم 

بيئيــًا، وبمــا يشــمل نفايــات الزئبــق - وعلــى وجــه الخصــوص نفايــات المصابيــح الفّلوريــة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
يضــع قانــون البيئــة )1994(17 األحــكام العامــة إلدارة النفايــات، بمــا 
يشــمل النفايــات الخطــرة، ويمّيــز بيــن المــواد الخطــرة التــي تشــّكل 
خطــرًا علــى صحــة اإلنســان أو التــي تؤثــر ســلبًا علــى البيئــة، وبيــن 
النفايــات الخطــرة التــي تحتفــُظ بخصائــَص المــواد الخطــرة ولكــن 
ليــس لهــا اســتعماالت الحقــة. وتشــتمل طــُرق التخّلــص مــن النفايــات 
علــى عمليــات ال تســتخلص النفايــات وال تعمــل علــى إعــادة تدويرهــا. 
مــن  ترخيصــًا  الخطــرة  والنفايــات  المــواد  مــع  التعامــل  ويتّطلــب 
ــراءات  ــَد واإلج ــُح القواع د اللوائ ــدِّ ــة. وُتح ــة المختّص الســلطات اإلداري
الَمعنّيــة بالتخّلــص مــن النفايــات الخطــرة، وتضــع التفاصيــل المتعّلقــة 

ــإدارة المــواد والنفايــات الخطــرة. ب

الُمماَرسات الّراهنة
المصــدر،  عنــد  البلديــة  الصلبــة  النفايــات  فصــل  عمومــًا  يجــري  ال 
باســتثناء فصــٍل جزئــي للمــواد البالســتيكية والورقّيــة والمعدنّيــة 
التــي تجمعهــا مؤسســات صغيــرة والقطــاع غيــر الرســمي وُملتقطــو 
ــات  ــع النفاي ــات اآلخــرون بغــرض إعــادة تدويرهــا. وُترســل جمي النفاي

ــص منهــا. ــر للتخّل ــى الَمطام ــة إل ــة البلدي الصلب

وُتعاَلــج النفايــات الخطــرة غيــر العضويــة مــن المصــادر الصناعيــة فــي 
مركــز لمعالجــة النفايــات الخطــرة التــي توّفــر المعاَلجــة بالتصليــد أو 
التثبيــت، والتخزيــن، والتخّلــص النهائــي منهــا فــي أحــد الَمطامــر. 
وُتجمــع نفايــات المصابيــح الفّلوريــة كنشــاط تطّوعــي خــاص فــي 
الفّلوريــة،  المصابيــح  وُتســحق  الخطــرة.  النفايــات  معاَلجــة  مركــز 
وُيفصــل كل جــزٍء منهــا يحتــوي علــى الزئبــق، مثــل األجــزاء المعدنّيــة 
والزجاجّيــة والمســاحيق. وُيعالــج المســحوق المحتــوي علــى زئبــق 

ــه الزئبــق. ــًا وُيســتقَطر من حراري

المصادر
اجتمــاٌع ُعقــد فــي جهــاز شــؤون البيئــة المصــري، وزارة البيئــة، مصــر، 13 

.2016 األول/أكتوبــر  تشــرين 
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اإلطار التنظيمي
وإدارة نفايات الزئبق في نيجيريا

الجمع اليدوي للموارد في نهاية نظام إدارة النفايات
© برنامج األمم المتحدة للبيئة
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السياسة الوطنية بشأن البيئة

السياسة الوطنية للتصحاح البيئي

قانون النفايات الضاّرة (أحكام جنائية خاصة)

إرشادات الرعاية الصحية الوطنية إلدارة النفايات

اللوائح الوطنية لحماية البيئة
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نيجيريا
أّدى النمــّو الســّكاني والتوّســع العمرانــي إلــى ارتفــاٍع فــي زيــادة معــّدالت توليــد النفايــات فــي نيجيريــا. وُتعــّد المنظومــة القائمــة فــي إدارة 
النفايــات الصلبــة بدائّيــًة وغيــر ناجعــة. فجمــُع النفايــات إّمــا غيــر موجــود أو غيــر واٍف، وفــي معظــم الُمــدن التــي تتمّتــع بنظــم لجمــع النفايــات 

ُتلقــى النفايــات فــي مكّبــات فــي مواقــع مفتوحــة. وفــي الوضــع الحالــي ُتجمــع كّل النفايــات بــدون فصلهــا عنــد المصــدر.

وتشــّجع الحكومــة االتحاديــة مــن خــالل وزارة البيئــة تنفيــَذ برنامــٍج متكامــٍل إلدارة النفايــات وتيّســر اعتمــاده مــن خــالل شــراكاٍت بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي المــدن الرئيســية فــي عمــوم البــالد. ويشــمل البرنامــج البنيــة التحتيــة األساســية، مثــل منشــآت اســترجاع 

المــواد، وَمطامــر للنفايــات الخطــرة، وَمطامــر للنفايــات العامــة، ومنشــآت لمعالجــة النــّض الراشــح.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
تكليــف  علــى   52)1999( البيئــة  بشــأن  الوطنيــة  السياســة  تنــّص 

يلــي:  بمــا  الصلــة  ذات  الــوكاالت 

. وضــع مدّونــات مناســبة للتعامــل مــع النفايــات البلديــة والخطــرة 
ونقلهــا وتخزينهــا؛

. الحــّد مــن توليــد النفايــات الخطــرة مــن خــالل اعتمــاد تقنيــات 
نظيفــة؛

. تحديــد واســتخدام األســاليب الســليمة بيئيــًا للتخّلــص مــن النفايــات 
البلديــة والخطرة والُمشــّعة.

ــي )2005(53 اســتراتيجيات  ــاح البيئ ــة للتصح تصــف السياســة الوطني
العامــة  الصحــة  تحســين  إلــى  الهادفــة  الصلبــة  النفايــات  إدارة 
والعافيــة ووقايتهــا. وُتغّطــي اللوائــح الوطنيــة لحمايــة البيئــة )إدارة 
للنفايــات  المالئمــة  اإلدارة   54)1991( والخطــرة(  الصلبــة  النفايــات 

الصلبــة والخطــرة. 

وتضــع اللوائــح الوطنيــة للبيئــة )مراقبــة الصــرف الصحــي والنفايــات(
)2009(55 اإلطــار القانونــي العتمــاد الممارســات المالئمــة بيئيــًا فــي 

إدارة الصــرف الصحــي والنفايــات.

وُتّتبــع إرشــادات إدارة النفايــات الصلبــة والخطــرة وإرشــادات الرعايــة 
الصحيــة الوطنيــة إلدارة النفايــات لتحقيــق اإلدارة الســليمة للنفايــات 
الخطــرة ونفايــات الرعايــة الصحيــة. ويحظــر قانــون النفايــات الضــاّرة 
)أحــكام جنائيــة خاصــة( لســنة 562004 اســتيداع النفايــات الضــاّرة فــي 

الهــواء أو اليابســة أو المــاء.

الُمماَرسات الّراهنة
وفقــًا للُممارســات الحالّيــة فــي إدارة النفايــات، ُتخلــط النفايات وُتنقل 
وُتكــّب فــي مواقــع مفتوحــة مخّصصــة - وفــي معظــم األحيــان غيــر 
مخّصصــة - حيــث ينبعــث عــن حرقهــا ملّوثــات خطــرة. وُتكــّوم نفايــات 

الزئبــق مــع النفايــات البلديــة فــي مواقــع المكّبــات.

ويفصــُل كثيــٌر مــن جامعــي القمامــة المــوارَد عــن النفايــات يدويــًا فــي 
ــات. وقــد بــدأت بعــض شــركات القطــاع الخــاص مؤخــرًا  مواقــع المكّب
ــوي  ــي تحت ــة الت ــة األنبوبي ــح الفّلوري ــٍة لســحق المصابي باســتخدام آل
ــر  ــادة تدوي ــة الكفــاءة إلع ــحات القطــة للُجســيمات وعالي ــى مرّش عل

نفايــات المصابيــح الفّلوريــة علــى نطــاق ضّيــق.

المصادر
اجتمــاٌع ُعقــد فــي الــوزارة االتحاديــة للبيئــة، نيجيريــا، 17 و18 تشــرين األول/

أكتوبــر 2016
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الُممارسات الّراهنة في إدارة نفايات الزئبق

حجرة للتخّلص من النفايات الملّوثة بالزئبق في منشأة تحت األرض
© شركة كيه + إس إنتسورغونغ المحدودة

حاوية لنقل الزئبق © شركة ميركوم المحدودة
تعبئة الزئبق © شركة ميركوم المحدودة

منشآت التخّلص من النفايات تحت 
األرض في ألمانيا

منشأة إلدارة نفايات الزئبق في 
موسكو

النفايــات تحــت األرض فــي مناجــم  التخّلــص مــن  ــم منشــآت  ُتصمَّ
البوتــاس )الملــح الِقلــي( أو الملــح الصخــري الحتجــاز النفايات الســاّمة 
والخطــرة القابلــة لالنحــالل فــي المــاء بأســلوٍب آِمــن، وتضمــُن العــزل 
الُمســتدام للنفايــات عــن المحيــط الحيــوي. وفــي ألمانيــا هنــاك ثــالُث 
قبــول  علــى  قــادرٌة  النفايــات  مــن  للتخّلــص  األرض  تحــت  منشــآت 
ــد  ــات عن ــًا دائمــًا. وُتوضــع تلــك النفاي ــات الزئبــق لتخزينهــا تخزين نفاي
ــق بإحــكام لعزلهــا عــن  ــر وُتغل ــى 800 مت ــن 700 إل ــراوح بي عمــٍق يت
البيئــة بواســطة حواجــز جيولوجيــة واصطناعيــة. وُتصــان مناطــُق 
المناجــم بطبقــٍة مــن الملــح يبلــغ ُعمقهــا 100-50 متــر أســفَل طبقــٍة 
ــار وطبقــٍة مــن الحجــر الرملــي  ــغ ارتفاعهــا 10 أمت مــن الصلصــال يبل

ــر. ــغ ارتفاعهــا 200 مت ــّون يبل المل

وتعمــل منشــآت التخّلــص مــن النفايــات تحــت األرض بموجــب تصاريــح 
الزمــة لتشــغيلها صــادرة وفقــًا للتشــريعات األوروبيــة واأللمانيــة 
ــل األجــل  ــٍل للســالمة طوي ــراء تحلي ــات، وتشــترط إج ــة بالنفاي الَمعنّي
ــص  ــل بقــاء منشــأة التخّل ــن التحلي ــّد أن يبّي ــن. وال ُب ــكّل منجــٍم معّي ل
مــن النفايــات تحــت األرض معزولــًة عــن المحيــط الحيــوي منــذ مرحلــة 

إنشــائها وحتــى مرحلــة صيانتهــا مــا بعــد التشــغيل.

وقــد نّفــذت منشــآت التخّلــص مــن النفايــات تحــت األرض نظــاَم ضبــط 
ــم 9001( ــس رق ــد المقايي ــة لتوحي ــة الدولي ــار المنظم ــودة )معي الج
وتحمــل شــهادًة ألمانيــة تقــّر بامتثــال منشــآت التخّلــص مــن النفايــات 
عمليــات  خارجّيــون  خبــراء  وُيجــري  األلمانيــة.  التنظيميــة  لّلوائــح 
التدقيــق التــي ُتغّطــي جميــع إجــراءات العمــل فــي منشــأة التخّلــص 
مــن النفايــات تحــت األرض، ويجــرون مراجعــًة لتدريــب الموظفيــن 

وخبراتهــم.

المصادر
اجتمــاٌع ُعقــد فــي شــركة كيــه + إس إنتســورغونغ المحــدودة، هيرفا-نيــورود، 

ألمانيــا، 13 آذار/مــارس 2017
تقريــر حــول عــزل نفايــات الزئبــق مــن الغــالف الحيــوي فــي مناجــم الملــح، جيــه 
شــتاينباخ، إف بريتهاور، إف إكس شــباختولز، شــركة كيه + إس إنتســورغونغ 

المحدودة، نيســان/أبريل 2017

تعمــُل منشــأُة إدارة نفايــات الزئبــق فــي موســكو بموجــب رخصــٍة 
صــادرة عــن المصلحــة االتحاديــة لإلشــراف علــى المــوارد الطبيعيــة. 
وتجَمــع المنشــأة نفايــات الزئبــق الناشــئة أينمــا كان فــي عمــوم 
والتخّلــص  ومعالجتهــا  نقلهــا  وتتوّلــى  الروســي  االتحــاد  أراضــي 
منهــا. وتنطــوي خدمــات إدارة نفايات الزئبق الشــاملة على اســتعادة 
الزئبــق مــن المصــادر الثانويــة للزئبــق ومــن النفايــات، وعلــى معالجــة 
ــى الزئبــق. وتعمــل  ــوي عل ــة واألجهــزة التــي تحت ــح الفّلوري المصابي
المنشــأة كذلــك علــى تطويــر وطــرح تقنّيــات لمعالجــة النفايــات التــي 
تحتــوي علــى الزئبــق، وتتنــاول أعمــال جمــع النفايــات المحتويــة علــى 
الزئبــق وتعليبهــا ونقلهــا والتخّلــص منهــا، وتتوّلــى إصــالح المواقــع 

الملّوثــة بالزئبــق. 

علــى  المحتويــة  النفايــات  جمــع  فــي  خدماتهــا  المنشــأة  تقــّدم 
الزئبــق والتخّلــص منهــا إلــى نحــو 400 إلــى 600 مؤسســة ومدرســة 
ومستشــفى؛ وتتوّلــى ســنويًا معالجــة 300 ألــف إلــى 600 ألــف 
مصبــاح، ومــا بيــن 8 إلــى 10 أطنــان مــن موازيــن الحــرارة واألجهــزة 
ــى  ــوي عل ــي تحت ــة الت ــات الصلب ــن النفاي ــًا م ــى 20 طن ــرى، وحت األخ
الزئبــق. وُتنِتــج المنشــأة مــا يتــراوح بيــن 5 أطنــان و20 طّنــًا مــن 
الزئبــق الســلعي ســنويًا مــن النفايــات، ويســتخدم أساســًا لتزويــد 

ــة فــي روســيا باحتياجاتهــا. وقــد  ــة والكهربائي ــات الكيميائي الصناع
ــن عامــي 1992 و2015 مــا مقــداره 253  ــت بي صّنعــت المنشــأة وباَع

ــق الســلعي.  ــًا مــن الزئب طّن

المصادر
اجتمــاٌع ُعقــد فــي مكتــب برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة فــي موســكو ، 

2016 آب/أغســطس   29 الروســي،  االتحــاد 
شركة ميركوم المحدودة، 
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مستويات العتبات الحّدية لنفايات الزئبق
المصادر: تجميع المعلومات بشأن استخدام العتبات الحّدية لنفايات الزئبق. UNEP (DTIE)/Hg/INC.19/7 (2015) ؛

 بعثات تقصي الحقائق في الفترة 2016-2017 للتقييم العالمي لنفايات الزئبق

بواسطة اختبار النّض الراشح
ميليغرام من الزئبق لكل لتر

العتبة الحّدية
للنفايات الخطرة

العتبة الحّدية
للنفايات السمية 
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السويد
األمريكية
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اليابان (2)تايلند

المتحدة

اليابان

الفلبين

تايلند

الواليات المتحدة األمريكية

حّد التخلص من النفايات

العتبة الحّدية
للنفايات الخطرة

لمستخلصات النّض
الراشح الزئبقي 

العتبة الحّدية للرماد
المتطاير خالل التخلص

من النفايات في المطمر 
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وتتطلب المعالجة الحرارية
الستعادة الزئبق

العتبة الحّدية
للنفايات الزئبقية

النفايات الصناعية
الملوثة بالعتبة
الحّدية للزئبق

سويسرا (1)

سويسرا (2)

اليابان (3)

العتبات الحّدية للمطامر من النوع ج (رواسب)
َو د (خبث ورماد من محطة الترميد) 

العتبة الحّدية للمطامر من النوع ب
(مادة خاملة)

العتبة الحّدية للنفايات السائلة الخاضعة
لسيطرة خاصة (الحمضية والقلوية)

يرجى مالحظة
المقياس اللوغاريثمي

* مليغرام لكل لتر لليابان (3) ؛ ** للنفايات الخطرة المحتوية على يوديد الزئبق، وثيوسيانات الزئبق،
وكلوريد الزئبق، وسيانيد الزئبق، ونترات الزئبق؛ *** للنفايات الخاضعة للقيود التجارية بموجب اتفاقية

بازل والمواد القابلة إلعادة التدوير التي تحتوي على الزئبق
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يرجى مالحظة أن عدد البلدان التي تتوافر
عنها بيانات، يتفاوت مع مرور الوقت 

(11 بلدا في عام 2005، و 28 بلدا في عام 2013).

ألف طن
مجّمعة

من المنازل
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الجمهورية
التشيكية

التفيا

إيطاليا

فنلندا

قبرص
(ال توجد بيانات

لعام 2014)

مالطة
إستونيا
كرواتيا

الجمهورية التشيكية
لكسمبرغ

سلوفينيا
رومانيا

المملكة المتحدة
التفيا

ليتوانيا
هنغاريا

اليونان
بلغاريا

إيطاليا
البرتغال

سلوفاكيا

فنلندا

الدانمارك

ألمانيا

هولندا

السويد

النمسا

بلجيكا

إسبانيا

بولندا

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0

0.10

0.05

0.005
0.001

0.01

مستويات العتبات الحّدية لنفايات الزئبق
المصادر: تجميع المعلومات بشأن استخدام العتبات الحّدية لنفايات الزئبق. UNEP (DTIE)/Hg/INC.19/7 (2015) ؛

 بعثات تقصي الحقائق في الفترة 2016-2017 للتقييم العالمي لنفايات الزئبق

بواسطة اختبار النّض الراشح
ميليغرام من الزئبق لكل لتر

العتبة الحّدية
للنفايات الخطرة

العتبة الحّدية
للنفايات السمية 

0.20 ملغم/ لتر

سنغافورة
المكسيك

البرازيل (1)

البرازيل (2)

الصين

سويسرا

سلوفاكيا
الصين

اليابان (1)
النرويج

السويد
األمريكية

الواليات

اليابان (2)تايلند

المتحدة

اليابان

الفلبين

تايلند

الواليات المتحدة األمريكية

حّد التخلص من النفايات

العتبة الحّدية
للنفايات الخطرة

لمستخلصات النّض
الراشح الزئبقي 

العتبة الحّدية للرماد
المتطاير خالل التخلص

من النفايات في المطمر 

العتبة الحّدية
لمطمر من النوع

ج (رواسب) 

العتبة الحدية
للنفايات البلدية

/الصناعية الصلبة
الخاضعة لرقابة

خاصة

العتبة الحّدية
للنفايات

المحتوية على
الزئبق الخامل

10000 

1000 

100

10

1

0.1

0.01

***      
      

 

**     
      

    

 1000

260

2015

5

2

بالوزن
ميليغرام من الزئبق لكل كيلوغرام *

3000 ملغم/ كغم

عتبة المطمر
الحّدية

العتبة الحّدية
للنفايات الخطرة

العتبة الحدية
للتخزين في

أعماق األرض

0.05  ملغم / لتر

وتتطلب المعالجة الحرارية
الستعادة الزئبق

العتبة الحّدية
للنفايات الزئبقية

النفايات الصناعية
الملوثة بالعتبة
الحّدية للزئبق

سويسرا (1)

سويسرا (2)

اليابان (3)

العتبات الحّدية للمطامر من النوع ج (رواسب)
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* مليغرام لكل لتر لليابان (3) ؛ ** للنفايات الخطرة المحتوية على يوديد الزئبق، وثيوسيانات الزئبق،
وكلوريد الزئبق، وسيانيد الزئبق، ونترات الزئبق؛ *** للنفايات الخاضعة للقيود التجارية بموجب اتفاقية

بازل والمواد القابلة إلعادة التدوير التي تحتوي على الزئبق
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بازل والمواد القابلة إلعادة التدوير التي تحتوي على الزئبق

المصادر: تجميع المعلومات بشأن استخدام العتبات الحّدية لنفايات الزئبق. DTIE(/Hg/INC.7( UNEP/19 )2015( ؛ بعثات تقصي الحقائق في الفترة 2016-2017 للتقييم العالمي 
لنفايات الزئبق

بيانات ُمختارة تتعّلق بالتخّلص 
من النفايات 

إّن فهــم الوضــع الحالــي إلدارة نفايــات الزئبــق والتخطيــط إلدارٍة ســليمٍة بيئيــًا لنفايــات الزئبــق بطريقــٍة ُتالئــم الوضــع الحالــي وقــدرات كل بلــد 
يتطّلــب مقــدارًا معّينــًا مــن البيانــات وجودتهــا. وممــا يؤَســف لــه أّن بعثــات تقّصــي الحقائــق واالجتماعــات الخاصــة بالمشــروع ودراســات الوثائــق 

لــم تجــد ســوى بيانــات محــدودة، جــرى عرُضهــا فــي هــذا التقريــر بأســلوٍب موجــز.

وتختلــف المبــادئ والمفاهيــم والتعريفــات المرتبطــة بالعتبــات الحّديــة 
لنفايــات الزئبــق مــا بيــن البلــدان. فبعــض البلــدان تحــّدد هــذه العتبــات 
الحّديــة وفقــًا لنتائــج اختبــارات الّنــض الراشــح، بينمــا تقــوم بلــدان أخــرى 
بتحديدهــا وفقــًا للــوزن. وفــي كلتــا الحالتيــن يتعّلــق الغرض مــن العتبة 
الحّديــة فــي تحديــد مســتوى الزئبــق الــذي يتطّلــب اســتجابًة تنظيميــة. 

وتعــرض الرســوم البيانّيــة البيانــات الُمتاحــة عنــد إعــداد هــذا التقريــر.

ارتفــع مقــدار نفايــات معــّدات اإلضــاءة التــي ُجمعــت مــن المنــازل فــي 
الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي علــى امتــداد العقــد الماضــي 
- وكانــت ُتقــّدر بنحــو 18000 طــن فــي عــام 2014. وتعــرض الرســوم 

البيانّيــة البيانــات الُمتاحــة وفقــًا لــكل بلــد عنــد إعــداد هــذا التقريــر.
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تدفق الزئبق في النفايات
في اليابان

المصدر: عرض قّدمه ممثل عن اليابان في اجتماع المشروع المعني باإلدارة السليمة
بيئيًا لنفايات الزئبق، 15-16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بانكوك، تايلند
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الملوثة
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غير ذلك (الكميات المخّزنة)

الكاشف

واسطة القياس

الزئبق المستعاد
من حقول الغاز

الزئبق المستعاد من
محطات ترميد النفايات البلدية

النفايات البلدية
(المصابيح والبطاريات وغيرها)

الحمأة الصناعية
والرماد المتطاير

مصابيح (صناعية)

تصنيع المنتجات
المضاف إليها
الزئبق

ملغم سّني

معّدات قياس

بطاريات (صناعية)

النفايات الصناعية األخرى

حمأة غير حديدية كمنتج
ثانوي لمرّكزات النحاس
والرصاص والزنك
وغيرها من
المعالجات

مجموع
الزئبق المستعاد:
52 طنا + ألفا

عملية
االسترداد

إزالة
الشوائب،
التقطير،

إلخ.

استخالص
الزئبق،

التحميص،
إلخ.

التحميص،
إلخ.

التحميص،
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الزئبق
الُمستعاد

تصنيع المنتجات
المضاف إليها
الزئبق

التفتيت،
الترميد

التثبيت،
التصليد،

إلخ.

جميع الكميات بالطّن
مالحظة: ال تتطابق بيانات المدخالت والمخرجات ألن كمية الزئبق التي يجري تخزينها غير معروفة.

استخدام
منزلي

المطامر

4 إلى 9

تصدير

تصدير

تصدير

عمليات
التصنيع
التي يستخدم
فيها الزئبق

ر إجمالــي كّميــة الزئبــق الُمســترجعة مــن النفايــات فــي عــام 2010 بمقــدار 16 طنــًا. واســُترجعت كميــة إضافيــة بمقــدار 36  فــي اليابــان، ُقــدِّ
طنــًا مــن المــوارد الُمعــاد تدويرهــا التــي تحتــوي علــى الزئبــق. يعــرض الرســم البيانــي جريــان الزئبــق فــي مجــاري النفايــات المختلفــة 
- وهــي نفايــات تتكــّون مــن الزئبــق أو تحتــوي علــى زئبــق أو ملّوثــة بالزئبــق. وُيظهــر كذلــك تدفــق المــوارد الُمعــاد تدويرهــا التــي 

تحتــوي علــى الزئبــق، مثــل الحمــأة غيــر الحديديــة.



- 79 -

النتائج 
والتوصيات

الفصل الرابع



- 80 -- 81 -

النتائج والتوصيات

ــز الزئبــق فــي النفايــات البلديــة والخطــرة،  ــات الحّديــة ومســتويات تركي ــات المتصلــة بنفايــات الزئبــق، مثــل المخــزون والعتب اّتســمت البيان
بأنهــا محــدودة أو غيــر موجــودة، وال يــزال مقــدار الزئبــق الموجــود فــي النفايــات علــى مســتوى العالــم غيــر واضــح.

إاّل أن هنــاك نتيجــًة مهّمــًة واضحــة: فالفجــوُة عريضــٌة بيــن أحــكام اتفاقيــة ميناماتــا والممارســات الّراهنــة فــي إدارة نفايــات الزئبــق. ويتمّثــل 
التحــّدي األساســي بالنســبة إلــى كثيــٍر مــن البلــدان التــي شــملها التقييــم فــي إدارة النفايــات نفســها.

النتائج والتوصيات

ففــي معظــم الحــاالت تديــر هــذه البلــدان نفايــات الزئبــق كجــزء مــن 
النفايــات البلديــة أو الصناعيــة، وتتخّلــص مــن النفايــات المختلطــة 
فــي مطامــر أو فــي مواقــع مكّبــات مفتوحــة. وال يوجــد فــي بعــض 
البلــدان آلّيــة لجمــع النفايــات بطريقــة منفصلــة، باســتثناء إعــادة 
لجمــع  رســمٌي  نظــاٌم  منهــا  بعــٍض  فــي  يوجــد  ال  كمــا  التدويــر، 
النفايــات، وال موقــع رســمي للتخّلــص مــن النفايــات، وهنــاك وعــي 
قليــل أو معــدوم بــإدارة النفايــات. وتعــّرف عــدة بلــدان مشــمولة فــي 
ــر أنهــا تفتقــر  ــة، غي ــق فــي أطرهــا التنظيمي ــاَت الزئب الدراســة نفاي

ــق. ــذ األحــكام المتعّلقــة بالزئب ــى القــدرات لتنفي إل

وال توجــد تدابيــر لضبــط نفايــات الزئبــق فــي بعــض البلــدان التــي 
ُتنّفــذ إدارة النفايــات، ولكــْن ُتديرهــا كجــزء مــن النفايــات الخطــرة. 
الزئبــق،  لنفايــات  المنفصــل  الجمــع  فــي  ماثــاًل  التحــدي  ويظــّل 
ــح  ــدان مصابي ــة. وتجمــع بعــض البل ــق المنزلّي ــات الزئب وخصوصــًا نفاي
اإلضــاءة الفلوريــة علــى نحــو منفصــل عــن النفايــات األخــرى، ولكنهــا 
ال تمتلــك خيــارًا للتخّلــص النهائــي منهــا داخــل حدودهــا. فــي هــذه 
ــى  ــد إل ــل البل ــات داخ ــّزن النفاي ــدان أن تخ ــى البل ــن عل ــاالت يتعّي الح
أن تجــد خيــارات للتخّلــص النهائــي، وتشــمل تصديرهــا إلــى بلــد آخــر 

ــازل. ــة ب خاضــع التفاقي

وقــد بــدأت بعــض البلــدان فعــاًل أو تخطــط للبــدء بوقــف تشــغيل 
المنشــآت الُمصّنعــة للكلــور والقلويــات القائمــة علــى الزئبــق بغــرض 

ــا.  ــة مينامات ــال التفاقي االمتث

ُتعــّد المواقــع الملّوثــة بالزئبــق شــائعة بيــن البلــدان التــي يجــري 
فيهــا تعديــن الذهــب بالوســائل الِحرفّيــة وعلــى نطــاق ضّيــق. وعــادًة 
ــة وعلــى نطــاق  مــا تتناثــر مواقــع تعديــن الذهــب بالوســائل الِحرفّي
ضّيــق عبــر مناطــق نائيــة، ويصعــب تقييــم نطــاق المواقــع الملّوثــة 

بالزئبــق.

التقنية واألجهزة الُمتاحة

البلــدان  أّن هنــاك عــددًا محــدودًا فقــط مــن  التقييــم  يجــُد هــذا 
الُمســتطَلعة لديــه التقنيــة واألجهــزة المتقّدمــة، الالزمــة لتدبيــر 
ــازل، بينمــا  نفايــات الزئبــق بموجــب المبــادئ التوجيهيــة التفاقيــة ب
إلدارة  الالزمــة  والمعــّدات  التقنيــة  إلــى  األخــرى  البلــدان  تفتقــر 
التقنيــات  بعــض  وتتوّفــر  بيئيــًا.  بطريقــة ســليمة  الزئبــق  نفايــات 
والمعــّدات األبســط لمعاَلجــة نفايــات الزئبــق والمعاَلجــة الُمســبقة، 
مثــل هّراســات ســحق المصابيــح، فــي بعــض البلــدان التــي ال يمكنهــا 
تحّمــل تكلفــة الطــرق المتقّدمــة أكثــر، ويجــد التقييــم أّن هــذه 

البلــدان تتدّبــر نفايــات الزئبــق ضمــن حــدود قدراتهــا. 

خيارات التخّلص النهائي

إّن الزئبــق، كعنصــر، غيــر قابــل للتدميــر، وُيعــد الزئبــق وكثيــر مــن 
مرّكباتــه شــديد االنتقــال فــي البيئــة. فالزئبــق قــادٌر علــى التبّخــر في 
الهــواء، وقابــٌل للتحــّول إلــى أشــكاٍل شــديدة التراكــم حيويــًا، وقابــٌل 
لالنحــالل وتلويــث مــوارد الميــاه. غيــر أّن هنــاك مرّكبــات زئبقيــة 
لهــا قابلّيــة انتقــال أقــّل مــن غيرهــا، ومــن بيــن المركبــات األقــل 
انتقــااًل مــن حيــث قابلّيــة االنحــالل فــي المــاء والتطايــر بالتبخــر هنــاك 

كبريتيــد الزئبــق.

تتكــّون خيــارات التخّلــص من نفايات الزئبق بموجب المبادئ التوجيهية 
الفّنيــة التفاقيــة بــازل مــن التخّلــص النهائــي مــن الزئبــق الُمعالــج 
بالتثبيــت والتصليــد فــي مطامــر نفايــات مصّممــة خصيصــًا أو بالتخزيــن 
الدائــم للزئبــق الُمعالــج بالتثبيــت والتصليــد فــي منشــأة تخزيــن آمنــة 
تحــت األرض تســتخدم أوعيــة تخزيــن مصّممــة خّصيصــًا لهــذا الغــرض. 
وهنــاك بلــدان قليلــة فقــط لديهــا التقنيــة واألجهــزة الالزمــة لمعالجة 
الزئبــق بالتصليــد والتثبيــت، ويوجــد عــدد محــدود فقــط مــن الَمرافــق 
الُمالئمــة للتخّلــص النهائــي مــن هــذه النفايــات الزئبقيــة حــول العالم. 
وتســتطيع البلــدان التــي ال تمتلــك َمرافــق خاصــة بها أن تصــّدر نفايات 

الزئبــق لغــرض التخّلــص منهــا بطريقــة ســليمة بيئيــًا.

الُمضي ُقُدمًا

مــن المتوّقــع أن يتواصــل االنخفــاض الكبيــر فــي الطلــب علــى الزئبــق 
الســنوات  مــدى  علــى  الصناعيــة  واالســتخدامات  المنتجــات  فــي 
العديــدة القادمــة، وســوف يتحــّول كل الزئبــق الــذي تحتــوي عليــه 
المنتجــات والُمســتخدم فــي الصناعــات عمليــًا إلــى نفايــات زئبــق. 
ويشــّكل التعامــل مــع الكميــات الهائلــة مــن الزئبــق مــع وقــف 
تشــغيل المنشــآت الُمصّنعــة للكلــور والقلويــات تحّديــًا عاجــاًل. ويتمثــل 
ــار  ــات التــي تحتــوي علــى آث التحــدي اآلخــر فــي كيفيــة إدارة النفاي
مــن الزئبــق أو الملّوثــة بالزئبــق وبمرّكبــات الزئبــق. يتخــذ تنفيــذ 
اتفاقيــة ميناماتــا فــي إدارة نفايــات الزئبــق منهجــًا قائمــًا علــى 
دورة الحيــاة. ويعمــل علــى تقليــل أو الخفــض التدريجــي الســتخدام 
الزئبــق فــي المنتجــات والصناعــات بينمــا يكفــل إدارًة ســليمًة بيئيــًا 

ــق. ــات الزئب لنفاي

وبمــا أّن نفايــات الزئبــق هــي جــزٌء مــن النفايــات الخطــرة والصلبــة، 
فــإّن دمــج إدارة نفايــات الزئبــق فــي ُنظــم إدارة النفايــات الخطــرة و/

أو الصلبــة القائمــة أو المســتحَدثة هــو أمــٌر ضــروري. وفــي غضــون 
ذلــك تســتطيع البلــدان تحديــد خيــاٍر فــوري فــي إدارة نفايــات الزئبــق 
ــل  ــات وبدائ ــاٌح لهــا مــن تقني يكــون مالئمــًا لقدراتهــا ولمــا هــو ُمت
عملّيــة. وحتــى البلــدان التــي ُتواجــه تحديــات جــاّدة فــي تطويــر ُنظــم 
متقّدمــة، يتعّيــن عليهــا أن تحّســن ممارســاتها الحاليــة وأن تضــع 
خيــارات للمضــّي قُدمــًا نحــو تحقيــق إدارة ســليمة بيئيــًا لنفايــات 

الزئبــق.

ويمكــن لنتائــج برامــج ومشــاريع إدارة نفايــات الزئبــق التــي تنّفذهــا 
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والحكومــات الوطنيــة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة والصناعــات والمجتمعــات المحلّيــة أن توّجــه وضــَع 

ــكّل وضــع.  ــات الزئبــق يكــون مالئمــًا ل نظــاٍم إلدارة نفاي

وفــي حــاالت القــدرة المحــدودة، يتعّيــن علــى األطــراف فــي اتفاقيــة 
ميناماتــا أن تضــع أواًل نظامــًا ســليمًا بيئيــًا للجمــع والتخزيــن المرحلي، 

قيــَد التصديــر المحتَمــل بغــرض المعاَلجــة والتخّلص.

ــاة، ويجــب أن  ــِة دورِة الحي ــى االســتراتيجية انتهــاج مقارب ــن عل يتعّي
ــر الحمايــة ِلصحــة البشــر، وخصوصــًا ألولئــك الذيــن ُيحَتَمــل أن  توفِّ
يكونــوا أكثــر ُعرضــًة لآثــار، بمــا فــي ذلــك النســاء واألطفــال. إالَّ أّنــه 
كان مــن الصعــب لهــذا التقييــم رســُم مســاٍر تعــّرض النســاء واألطفال 
لمحتــوى الزئبــق فــي النفايــات. ولذلــك، علــى أبحــاث المســتقبل 
ــى  ــر إل ــي تفتق ــرات الت ــى ســدِّ الثغ أن تهــِدف بشــكٍل اســتباقي إل
المعلومــات حــول العالقــة بيــن نــوع الجنــس واآلثــار الصحيــة الناتجــة 

عــن نفايــات الزئبــق.
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