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مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها
أو يتخذ إجراءً بشأهنا :انبعاثات الزئبق النامجة عن
احلرق املكشوف للنفايات

املعلومات املتعلقة بانبعاثات الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفايات
مذكرة من األمانة
 -1نظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،خالل اجتماعه األول املعقود يف جنيف يف الفرتة
من  2٤إىل  29أيلول/سبتمرب  ،201٧يف مسألة انبعاثات الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفايات ،واعتمد
هبذا اخلصوص املقرر ا م .1٤/1-وأشار مؤمتر األطراف يف ذلك املقرر إىل التقرير الذي أعدته األمانة استناداً إىل
املعلومات الواردة من احلكومات ومن عدد من اجلهات غري احلكومية املعنية ،باإلضافة إىل املعلومات املستقاة من
جمموعة من املصادر األخرى ،مبا يف ذلك املنشورات الصادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل ،وعن
عدد من منظمات اجملتمع املدين (الوثيقة  .)UNEP/MC/COP.1/19وقد خلص التقرير إىل أن حتديات احلرق
املكشوف للنفايات تتجاوز إىل حد بعيد مشكلة انبعاثات الزئبق ،وأن هدف القضاء على احلرق املكشوف،
كجزء من خطة التنمية الشاملة ،اعتُرب أولوية من أولويات حتقيق التنمية املستدامة ،إذ يساعد على التقليل من
طائفة من ملوثات اهلواء ،ويوفر فوائد اجتماعية واقتصادية.
 -2وقد اعرتف مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول بأن احلرق املكشوف قد يكون مصدراً هاماً النبعاثات
الزئبق مل يتم حتديده كمياً ،وبأن التوجيهات املتعلقة بأفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية تنص على
أن احلرق املكشوف للنفايات يُعترب ممارسة بيئية سيئة ينبغي تثبيطها ،ودعا األطراف والكيانات واملنظمات األخرى
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املعنية إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات عن انبعاثات الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفايات( .)1وكذلك
طلب إىل األمانة أن تواصل جتميع املعلومات اليت تقدمها األطراف بشأن هذا املوضوع ،وال سيما منها البلدان
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،مبا يف ذلك املعلومات املستمدة من قوائم اجلرد والتقييمات
األولية مليناماتاِ ،
ومعامالت االنبعاث والقياسات احلقيقية لالنبعاثات اليت تقدمها األطراف ،وأية معلومات ذات
صلة حتصل عليها مؤمترات األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب
احلدود ،واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة ،وأن تقدم تلك املعلومات إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية
ميناماتا لكي ينظر خالل اجتماعه الثاين يف ضرورة اختاذ مزيد من اإلجراءات هبذا الشأن.
 -3واستجابة للدعوة إىل تقدمي املعلومات عن انبعاثات الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفايات،
وردت تقارير من طرفني مها مجهورية مولدوفا ونيجرييا ،ومن منظمة حكومية دولية واحدة هي معهد األمم
املتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) ،ومنظمة غري حكومية واحدة هي الشبكة الدولية للتخلص من امللوثات
العضوية الثابتة .وقد ُمجعت هذه املعلومات يف مذكرة األمانة بشأن هذه املسألة (،UNEP/MC/COP.2/INF/6
املرفق) ،وهي متاحة يف املوقع الشبكي التفاقية ميناماتا على العنوان:
www.mercuryconvention.org/Meetings/Intersessionalnbsp;work/tabid/6325/language/enUS/Default.aspx.

 -٤وقدمت األطراف معلومات عن انبعاثات الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفايات مت تقديرها
املتسرب وتقدير كميته ،املستوى  ،2التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة .وأدىل
باستخدام ُعدة حتديد الزئبق ِّ
اليونيتار مبالحظات بشأن االنبعاثات النامجة عن احلرق املكشوف للنفايات يف سياق عمل املعهد ،مبا يف ذلك
عمله لدعم إعداد التقييمات األولية مبوجب اتفاقية ميناماتا ،وأبرز بعض أوجه عدم التيقن ،مبا يف ذلك احتمال
العدة .وقدمت الشبكة الدولية للتخلص من
املبالغة يف تقدير االنبعاثات النامجة عن هذا احلرق نتيجة الستخدام ُ
امللوثات العضوية الثابتة تقريراً جتميعياً يتناول بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا ،فضالً عن انبعاثات
الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفايات ،مؤكدة أمهية نُظم مجع النفايات وفرزها اليت تركز على الفصل بني
النفايات العضوية واخلطرة وبني جماري النفايات القابلة إلعادة التدوير (مع إبراز جماري نفايات الزئبق).
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وقد مت أيضاً استقاء معلومات ذات صلة باحلرق املكشوف للنفايات يف سياق اتفاقييت بازل واستكهومل.

 -6وأنشأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل شراكة النفايات املنزلية يف عام  201٧هبدف تعزيز اإلدارة السليمة
بيئياً للنفايات املنزلية ،مبا يف ذلك احليلولةُ دون إنتاجها والتقلي ُل منها ،وكذلك أمهية الفصل بني النمو االقتصادي
واآلثار البيئية املرتبطة بإنتاج النفايات املنزلية وأسلوب تناول اجلمهور هلا يف املراحل األوىل داخل األسر املعيشية.
وقد ُكلفت الشراكة بإعداد وثيقة توجيهية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املنزلية.
 -٧وأعد فريق اخلرباء العامل املعين باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات يف إطار اتفاقية بازل مشروع توجيهات
بشأن كيفية معاجلة اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات يف القطاع غري الرمسي (.)UNEP/CHW/OEWG.11/INF/6
ويعرتف مشروع التوجيهات باآلثار البيئية الضارة للحرق املكشوف وما يرتبط به من خماطر صحية ،ويوصي حبظر
احلرق املكشوف للنفايات ،وال سيما النفايات اخلطرة .وبعد النظر يف مشروع التوجيهات يف االجتماع احلادي
عشر للفريق العامل املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل ،سيقدم نص منقح ملشروع التوجيهات لكي ينظر فيه
( (1التوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا خالل
اجتماعه األول من أجل مساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة  ،UNEP/MC/COP.1/7( 8املرفق الثاين).
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مؤمتر األطراف يف اجتماعه الرابع عشر .وقد أعد فريق اخلرباء أيضاً صحائف وقائع منقحة تتضمن حملة عامة عن
أهم جوانب اإلدارة السليمة بيئياً جملاري نفايات حمددة ( ،)UNEP/CHW.13/INF/7/Rev.1مبا يف ذلك النفايات
اإللكرتونية والنفايات من املـركبات والنفايات النامجة عن خدمات الرعاية الصحية أو النفايات الطبية ،وهي مجيعاً
قد حتتوي على الزئبق أو تكون ملوثة به.
 -8وتشري استنتاجات برنامج النفايات اإللكرتونية يف أفريقيا التابع التفاقية بازل إىل تفشي ظاهرة احلرق
املكشوف يف البلدان املعنية من أجل استعادة املعادن من النفايات اإللكرتونية ،مبا يف ذلك النفايات احملتوية على
الزئبق أو امللوثة به( .)2ويفيد املنشور بأن أنشطة إعادة التدوير اليت هلا آثار ضارة على صحة اإلنسان والبيئة ،مثل
احلرق املكشوف للكابالت ،تتطلب اهتماماً فورياً من احلكومات.

التوجيهات املؤقتة بشأن أفضل املمارسات البيئية
 -9وتتناول املبادئُ التوجيهية عن أفضل التقنيات املتاحة و
ُ
ذات الصلة باملادة  5واملرفق جيم من اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة أيضاً مسألة احلرق املكشوف

للنفايات ،مبا يف ذلك حرق مدافن القمامة (الفرع السادس املتعلق بفئات املصادر الواردة يف اجلزء الثالث من
املرفق جيم) .وتعرتف املبادئ التوجيهية بأن مفهوم احلرق املكشوف يغطي جمموعة واسعة من املمارسات املختلفة
حلرق النفايات غري املتحكم فيه ،مبا يف ذلك حرق مدافق القمامة واحلرق يف احلُفر واحلرق على األرض واحلرق يف
الرباميل ،كما تعرتف بأن احلرق املكشوف هو الوسيلة األقل تكلفة واأليسر واألسلم صحياً املتاحة للسكان يف
كثري من أحناء العامل خلفض كميات النفايات القابلة لالحرتاق والتخلص منها ،والسيما السكان الذين ال تتاح
هلم ترتيبات منظمة لتناول النفايات ،والذين يضطرون إىل االعتماد على أنفسهم يف التخلص من املواد .ويف حني
تُربز املبادئ التوجيهية املواد اليت ينبغي جتنبها وتُقدم تقنيات لتحسني عملية احلرق وجتنب االنبعاثات ،فإهنا تبني
بوضوح أن احلرق املكشوف هو عملية غري مقبولة ،وأن أفضل التوجيهات تتمثل يف التقليل من كمية املواد املتخلص
منها هبذه الطريقة ،مع السعي إىل القضاء على احلرق كلياً.

اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف

 -10قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف املعلومات املقدمة خالل مناقشاته ملسألة احلاجة إىل اختاذ املزيد من
اإلجراءات بشأن انبعاثات الزئبق الناجتة عن احلرق املكشوف للنفايات ،وأن يطلب إىل األمانة ،باعتبار العدد
احملدود من التقارير الواردة هبذا اخلصوص ،مواصلة جتميع املعلومات عن هذه املسألة من األطراف واجلهات املعنية
األخرى ،فضالً عن املعلومات املستقاة من نظر املؤمتر عموماً يف قوائم اجلرد املتاحة .وقد يود مؤمتر األطراف أيضاً
أن يطلب إىل األمانة مواصلة التعاون بشأن هذه املسألة مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل ،وإفادة املؤمتر
مبا يستجد من معلومات هبذا الصدد يف اجتماعه الثالث.
____________

( )2وثيقة ’’?( Where are WEee in Africaأين نفايات املعدات اإللكرتونية والكهربائية يف أفريقيا؟)‘‘ أمانة اتفاقية بازل ،كانون
األول/ديسمرب  .2011وقد أُعد هذا املنشور يف إطار املشروع املعنون ’’بناء القدرات احمللية على معاجلة تدفق النفايات اإللكرتونية
واملنتجات الكهربائية واإللكرتونية املخصصة إلعادة االستخدام يف جمموعة خمتارة من البلدان األفريقية ،وتعزيز اإلدارة املستدامة
للموارد عن طريق اسرتداد املواد املوجودة يف النفايات اإللكرتونية‘‘.
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