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مسائل تعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها
أو يتخذ إجراء بشأهنا :التوجيهات املتعلقة بإدارة
املواقع امللوثة

التوجيهات املتعلقة بإدارة املواقع امللوثة
مذكرة من األمانة
 -1نظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،يف اجتماعه األول ،يف وضع توجيهات خبصوص
إدارة املواقع امللوثة على النحو املطلوب عملا بالفقرة  3من املادة  .12وقد طلب مؤمتر األطراف ،يف مقرره ا م-
 ،20/1إىل األمانة ،استنادا إىل املعلومات املقدمة من قبل والعمل املضطلع به يف منتديات أخرى ،وباستخدام
املخطط هليكل وحمتوى التوجيهات الذي وافق عليه مؤمتر األطراف بوصفه أساس ا ،أن تعد مشروع توجيهات أويل
بشأن املواقع امللوثة وتعممه إلكرتوني ا على اخلرباء املرشحني ،الذين سيقدمون تعليقات إىل األمانة.
 -2وأشار القرار إىل أنه ينبغي لألمانة أن تقدم نسخة منقحة من التوجيهات وتعممها على اخلرباء للنظر
فيها وإجراء املزيد من املناقشات اإللكرتونية بشأهنا .وقد مت توفري مشروع التوجيه األويل يف أواخر آذار/مارس
 ،2018وحىت ذلك احلني كانت ترشيحات اخلرباء ال تزال ترد .ولذلك مدِّدت مرحلة التعليق حىت هناية أيار/مايو
 .2018وقد ورد عدد مهم من التعليقات يف األسابيع األوىل من حزيران/يونيه ،وعدد آخر يف متوز/يوليه .وأدى
التأخري يف تقدمي التعليقات ،وكذلك التنقيحات الشاملة الناجتة عن التعليقات اليت جاء أغلبها متباينا ،إىل عدم
توفر وقت ٍ
كاف ملرحلة التعليق الثانية املنصوص عليها يف خريطة الطريق إلعداد مشروع التوجيهات .ويقدم مشروع
التوجيهات املنقحة ،الذي َّ
أعد مع مراعاة تعليقات اخلرباء ،إىل مؤمتر األطراف للنظر فيه يف اجتماعه الثاين ومن
أجل املزيد من التوصيات .ويرد يف املرفق األول هلذه املذكرة مقرر بشأن إمكانية القيام مبزيد من العمل ،مع مراعاة
أن مرحلة تعليق واحدة فقط جرت يف الفرتة بني االجتماعني األول والثاين ،يف حني يرد مشروع التوجيهات يف
املرفق الثاين.
* .UNEP/MC/COP.2/1
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اإلجراء الذي يقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف
 -3قد يرغب مؤمتر األطراف أن ينظر يف مشروع التوجيهات املتعلقة بإدارة املواقع امللوثة ويف املزيد من
التوصيات وأن ينظر يف طلب املزيد من العمل على التوجيهات.
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املرفق األول
مشروع املقرر ا م :]XX[/2-التوجيهات املتعلقة بإدارة املواقع امللوثة
إن مؤمتر األطراف،
إذ يدرك احلاجة إىل مساعدة األطراف يف اإلدارة السليمة بيئي ا للمواقع امللوثة من خلل توفري التوجيهات،
وإذ حييط علماا مبشروع التوجيهات الذي أعدته األمانة بالتشاور مع اخلرباء املرشحني،

يطلب إىل األمانة:
الثاين؛

(أ)

أن تدعو إىل تقدمي تعليقات إضافية على مشروع التوجيهات املقدم إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه

(ب)

أن تعد نسخة منقحة من مشروع التوجيهات؛

(ج)

أن تنشر مشروع التوجيهات املنقحة لتلقي التعليقات من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛

(د)
احملتمل.

أن تقدم مشروع التوجيهات املنقحة إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث للنظر فيه والعتماده
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املرفق الثاين
التوجيهات املتعلقة بإدارة املواقع امللوثة
احملتويات

ألف -مقدمة5................................................................... .......................
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حاء -التعاون يف وضع االسرتاتيجيات وتنفيذ األنشطة اليت هتدف إىل حتديد املواقع امللوثة
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املراجع24....................................................................................................
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4

UNEP/MC/COP.2/7

ألف  -مقدمة
 - 1تتضمن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق أحكاما ختص حتديد وإدارة املواقع امللوثة بالزئبق ،مبا يف ذلك اعتماد
مؤمتر األطراف للتوجيهات املتعلقة بإدارة املواقع امللوثة .وتقدم هذه الوثيقة توجيهات بشأن أهم عناصر حتديد
وإدارة املواقع امللوثة ،لتكون مرجعا لألطراف اليت تتخذ إجراءات إلدارة مثل هذه املواقع .وهي موجهة إىل جمموعة
من املستخدمني احملتملني .وتقدم معلومات أساسية حول آثار الزئبق ،وتوجيهات إلدارة املواقع ،بدءا من حتديدها
والتحقيق التفصيلي فيها إىل عملية اختاذ القرار إلدارهتا ومعاجلتها عند االقتضاء .وللذين خيططون إلدارة مفصلة
ملوقع معني ،ميكن االطلع على معلومات تقنية إضافية يف املراجع املذكورة يف هناية التوجيهات.
 - 2أعدت التوجيهات وفق ا للمادة  12من االتفاقية .وهي ال تنشئ متطلبات إلزامية ،وال حتاول أن تضيف
إىل التزامات الطرف مبوجب املادة  12أو تنقص منها .ويعرتف بأنه ،ألسباب تقنية أو اقتصادية أو قانونية ،قد
ال تكون بعض التدابري املوصوفة يف هذه التوجيهات متاحة جلميع األطراف.
املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة
 - 3ميثل الزئبق هتديدا عاملي ا لصحة اإلنسان والبيئة .وعند حتريره يف الطبيعة ميكن أن ينتقل ملسافات طويلة
وأن يبقى يف البيئة ،منتقلا بني اهلواء واملاء والرواسب والرتبة والكائنات احلية ،إىل أن يتوضع أحيان ا يف الرواسب
البحرية العميقة أو يف الرتبة املعدنية .وخيتلف السلوك البيئي واخلصائص السمية ملركبات الزئبق املختلفة .وميثل
ثنائي ميثيل الزئبق أكرب خطر على صحة اإلنسان واألحياء الربية .وتنتجه يف غالب األحيان النظم البيئة املائية
اللهوائية من خلل العمليات البكتريية الطبيعية يف ظل ظروف معينة.
 - 4ويرتاكم الزئبق ويتضخم أحيائيا ويزداد تركيزه مع انتقاله حنو قمة السلسلة الغذائية ،حبيث تظهر أعلى
مستوياته يف األنواع املفرتسة ،مثل التونة واملارلن ومسك أبو سيف وأمساك القرش والثدييات البحرية والبشر .وميكن
أن تكون له آثار وخيمة على النظم البيئية ،مبا يف ذلك التأثريات اإلجنابية على الطيور والثدييات املفرتسة .ويشكل
التعرض احلاد أو املزمن لكميات مرتفعة من الزئبق خطرا كبريا على صحة اإلنسان وعلى البيئة.
 - 5وتشمل التأثريات على صحة اإلنسان اآلثار على الدماغ والقلب والكليتني والرئتني واجلهاز املناعي لألفراد
من مجيع األعمار .وارتفاع مستويات تركيز ميثيل الزئبق يف جمرى الدم لدى اجلنني والطفل الصغري قد يلحق الضرر
باجلهاز العصيب النامي .وقد تكون االضطرابات العصبية والسلوكية لدى اإلنسان علمة على التسمم الشديد
بالزئبق ،مع أعراض تشمل الرعشة واألرق وفقدان الذاكرة واآلثار العصبية والعضلية والصداع واخللل اإلدراكي
واحلركي .ويف أماكن العمل اليت يستخدم فيها الزئبق ،قد يتعرض الناس خلطر استنشاق خبار الزئبق أو امتصاصه
عن طريق مسام اجللد أثناء ممارسات العمل االعتيادية (يف األوساط الصناعية والطبية وطب األسنان أو مناجم
الذهب احلرفية والصغرية) أو من االنسكابات .أما بالنسبة إىل عموم السكان ،فإن أكثر أشكال التعرض املباشر
شيوعا هي تناول األمساك واملأكوالت البحرية امللوثة مبيثيل الزئبق .فبمجرد تناوهلا ،يتم امتصاص  95يف املائة من
املادة الكيميائية عرب اجلهاز اهلضمي.
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Guidance on the management of
contaminated sites

ENGLISH

ARABIC

1

How mercury can enter our bodies

1

كيف يدخل الزئبق إىل أجسامنا

2

Volcanoes and other natural sources

2

الرباكني وغريها من املصادر الطبيعية

3

Artisanal and small scale gold mining

3

تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

4

Urban sewage system

4

نظم الصرف الصحي يف املناطق احلضرية

5

Products

5

املنتجات

6

Waste incineration and cremation

6

إحراق وترميد النفايات

6a

Landﬁll

6a

7

Coal power plants

7

حمطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم

8

Deposition to water

8

الرتسب يف املاء

9

Larger ﬁsh

9

األمساك الكبرية

10

Humans

10

البشر

11

Soil contamination

11

تلوث الرتبة

12

Landﬁll leachate

12

النض واالرتشاح من مدافن النفايات

مدافن النفايات

6

UNEP/MC/COP.2/7

ARABIC

مصانع اإلمسنت
معامل الكلور والقلويات
معامل كلوريد الفاينيل املوحود (مونومر)
الرتاكم األحيائي مع مرور الوقت
األمساك الصغرية
التضخم األحيائي
حتول الزئبق بفعل البكرتيا اللهوائية
النباتات واحليوانات الصغرى
اليت تلتلقط من قِبل
إىل ميثيل الزئبق
ميثيل الزئبق
• يسبب أغلب حاالت الضرر الناتج عن التعرض للزئبق.
• متتصه األمعاء بسهولة.
• يرتبط بقوة بالربوتينات يف الدهون واألعصاب والدماغ.
• الكميات الكبرية منه ميكن أن ترتاكم وتسبب األضرار
العصبية.
Science for Environment Policy, 2017

ENGLISH

•

22

13

Cement plants
Chlor-alkali plants
Vinyl chloride monomer plants

13

14

Bioaccumulation over time

14

15

Smaller ﬁsh

15

16

Biomagnification

16

17

Anaerobic bacteria convert mercury

17

18

Tiny plants and animals

18

19

which is taken up by

19

20

To methylmercury

20

21

Methylmercury
•
Causes majority of harmful mercury
exposures.
•
Easily absorbed by the gut.
•
Binds strongly to proteins in fat, nerves and
brain.
•
Too much can build up and cause neurological
damage.

21

•

•

Science for Environment Policy, 2017
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االستخدام العاملي للزئبق
 - 6الزئبق معدن يتميز خبصائص فريدة جتعل استخداماته متعددة .فهو سائل يف درجات احلرارة العادية،
املرحلت ،وكذلك يف أجهزة القياس ،حيث يتيح التحديد الدقيق للتغريات يف درجة احلرارة.
واستخدم يف القواطع و ِّ
كما أنه استخدم كعامل حمفز يف عدد من العمليات الصناعية .وقد أدت قدرة الزئبق على تكوين َملغَم مع املعادن
األخرى إىل استخدامه يف أنشطة مثل تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ويف طب األسنان.
 - 7ومن شأن العمليات الصناعية والتصنيعية اليت تستخدم الزئبق أن تطلق منه كميات ميكن أن تلوث البيئة.
واملواقع امللوثة تشكل خطرا من وجهني :أوهلما املوقع امللوث نفسه (مثل موقع منشأة أو موقع انسكاب) ،الذي
ميكن أن يشكل مصدرا خلطر التعرض للزئبق بالنسبة ألي شخص يدخل املوقع ،وثانيهما كون املوقع مصدرا
ممكنا إلطلق الزئبق يف البيئة احمليطة .وحني ينقل الزئبق إىل خارج املوقع ،تشمل عمليات املعاجلة إزالة الزئبق من
املوقع األصلي للتلوث ،وكذلك من الوسائط البيئية اليت قد يكون الزئبق تسرب إليها (مثل املياه اجلوفية واملياه
السطحية والرواسب).
 - 8ويستمر إنتاج جمموعة واسعة من املنتجات اليت حتتوي الزئبق عامليا ،مبا يف ذلك البطاريات واملصابيح
وأجهزة القياس (مثل مقاييس احلرارة) ومستحضرات التجميل واملبيدات .وحتتوي هذه املنتجات بوجه عام على
مستويات أو كميات منخفضة من الزئبق ،غري أن سوء التعامل مع كميات كبرية من هذه املواد كمنتجات أو
نفايات قد يفضي إىل إطلقات يف البيئة .وال يزال ملغم الزئبق يستخدم على نطاق واسع يف طب األسنان،
وميكن هلذا أن يؤدي إىل إطلق الزئبق يف املياه املستعملة من عيادات طب األسنان أو يف اهلواء من احملارق.
 - 9والعمليات الصناعية اليت تستخدم الزئبق إما كعامل حمفز أو كجزء من دائرة كهربائية ال تزال قيد
كميات
االستخدام على الصعيد العاملي .وتشمل هذه العمليات إنتاج الكلور والقلويات ،حيث تستخدم أحيانا
ٌ
كبرية جدا من الزئبق يف املوقع ،مما قد يؤدي إىل مرافق شديدة التلوث بالزئبق .وقد استخدم الزئبق كذلك يف إنتاج
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األسيتالدهيد .وتشمل العمليات الصناعية األخرى اليت قد تستخدم الزئبق إنتاج كلوريد الفاينل املوحود
(للستخدام يف كلوريد البوليفاينل) ،ميثلت أو إيثيلت الصوديوم أو البوتاسيوم ،وإنتاج البوليوريثان .وأي من
عمليات التصنيع هذه ميكن أن يلوث موقع اإلنتاج كنتيجة للعملية نفسها ،أو من خلل االنسكابات الناجتة عن
سوء املناولة أو احلوادث أو سوء إدارة نفايات الزئبق الناجتة عن العملية.
 - 10ويستخدم الزئبق على نطاق واسع يف عمليات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ،حيث ميزج مع
الركاز احملتوي على الذهب .ويلتحم الزئبق بالذهب مشكل ملغما يتم بعد ذلك تسخينه إلطلق الزئبق على
شكل خبار ،تاركا الذهب خالصا .والطابع غري الرمسي للعديد من عمليات تعدين الذهب على النطاق الضيق
يعين أن هناك القليل من الضوابط املفروضة على استخدام الزئبق وإطلقه ،هذا إن كانت هناك ضوابط أصلا،
مما يؤدي يف الغالب إىل مستويات عالية من تعرض العمال وتلوث املوقع .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تتعرض
أسر بكاملها أو جمموعات من الناس لبخار الزئبق يف املنزل أو املستودع الذي جتري فيه املعاجلة.
 - 11وميكن وقد ينبعث الزئبق أيض ا من عدد من األنشطة األخرى اليت تنفذ على نطاق صناعي ،حيث يظهر
كملوث يف املواد األولية أو كناتج عرضي لعمليات اإلنتاج .ومن األمثلة على ذلك عمليات إحراق الفحم (يف
ِّ
احملطات احلرارية لتوليد الكهرباء واملراجل الصناعية) ،ويف عمليات الصهر والتحميص للمعادن غري احلديدية،
وإنتاج كلنكر اإلمسنت ،وترميد النفايات .وميكن التقاط معظم هذا الزئبق من خلل تدابري مكافحة التلوث ،غري
أن ذلك ينتج بدوره نفايات صلبة وسائلة ملوثة بالزئبق ،حتتاج إىل إدارة آمنة .وميكن أن يؤدي سوء إدارة النفايات،
وخاصة املياه املستعملة ،إىل إطلقات للزئبق يف املاء واليابسة والرتبة .وميكن أن تؤدي أنشطة التعدين على نطاق
صناعي ،وخصوص ا عندما يكون الركاز حمتويا على نسبة عالية من الزئبق ،إىل إطلقات الزئبق يف نظم اهلواء
واليابسة واملاء ،يف حني أن نفايات املناجم قد تكون شديدة التلوث بالزئبق.
انبعاثات الزئبق وإطلقاته
 - 12أشار التقييم العاملي للزئبق لعام  2013إىل أن أكرب مصادر انبعاثات الزئبق ذات املنشأ البشري يف اهلواء
هي عمليات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ،وعمليات إحراق الفحم ( ،)UNEP, 2013يليها إنتاج املعادن
احلديدية وغري احلديدية وإنتاج اإلمسنت .كما قيَّم التقييم العاملي للزئبق لعام  2013إطلقات الزئبق من نقاط
االنبعاث ،واملواقع امللوثة ،ومواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق .وخلص التقييم إىل أن انبعاثات الزئبق
العاملية ذات املنشأ البشري يف اهلواء قدرت يف عام  2010مبا يبلغ  1960طن مرتي ،يف حني بلغت انبعاثات
الزئبق ذات املنشأ البشري يف املاء  1000طن مرتي على األقل .وتشري التقديرات إىل أن املواقع امللوثة تطلق
كميات ترتاوح من  8إىل  33طن ا مرتي ا من الزئبق سنويا يف املياه ،ومن  70إىل  95طن ا مرتي ا من الزئبق يف اهلواء،
مما يساهم مبقدار ضئيل نسبيا يف اجملموع العاملي .وقد وجدت دراسات أخرى ()Kocman and others, 2013
مستويات أعلى من اإلطلقات يف املاء ،تقدر فيما بني  67و 165طن ا مرتي ا من الزئبق يف السنة .وتشري هذه
األرقام إىل أن اجملتمعات احمللية ميكن أن تتعرض بشكل كبري للزئبق املنبعث من املواقع امللوثة.
االلتزامات مبوجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
 - 13حتدد املادة  12من اتفاقية ميناماتا االلتزامات التالية فيما يتعلق باملواقع امللوثة:
 -1يسعى كل طرف إىل وضع اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد وتقييم املواقع امللوثة بالزئبق أو مركبات
الزئبق.
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تخذ أي إجراءات للحد من املخاطر اليت تش ّكلها هذه املواقع بطريقة سليمة بيئي ا تشمل ،حيثما
 -2ت َ
كان ذلك مناسب ا ،تقييم ا للمخاطر بالنسبة لصحة اإلنسان وللبيئة النامجة عن الزئبق أو مرّكبات
الزئبق اليت حتتوي عليها.
 -3يعتمد مؤمتر األطراف توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة ،مكن أن تشمل طرائق ومناهج من
أجل:
(أ)

حتديد املواقع ومساهتا؛

(ب) إشراك اجلمهور؛
(ج) تقييمات األخطار على صحة اإلنسان والبيئة؛
(د)

خيارات إلدارة األخطار اليت تشكلها املواقع امللوثة؛

(ه) تقييم الفوائد والتكاليف؛
(و) التحقق من صحة النتائج.
 -4وتشجع األطراف على التعاون يف وضع االسرتاتيجيات وتنفيذ األنشطة لتحديد املواقع امللوثة
وتقييمها وحتديد أولوياهتا وإدارهتا والقيام ،وفق ا للمقتضى ،بتطهريها.
 - 14وقد وضعت هذه التوجيهات وفقا للفقرة  3من املادة  12من االتفاقية ،وهي تنتظم حول الطرائق والنُّهج
الرئيسة املذكورة فيها .وهي تشري إىل السياسات الوطنية املتبعة يف عدد من البلدان.

باء  -حتديد املواقع ومساهتا
حتديد املواقع
 - 15تلزم الفقرة  1من املادة  12األطراف بالسعي إىل وضع اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد وتقييم املواقع امللوثة
بالزئبق أو مركبات الزئبق .وتستتبع هذه العبارة وضع هنج يتضمن إجراء استعراض شامل على الصعيد الوطين ملدى
خطورة مشكلة املواقع امللوثة لدى كل طرف من األطراف .ويعين ذلك يف معظم احلاالت البدء بتجميع املعلومات
اليت حتدد املرافق اليت قد تكون منخرطة يف التصنيع ،ومن احملتمل بسبب ذلك أن تتسبب يف إطلقات من الزئبق.
وعلى النحو املذكور أعله ،سيشمل ذلك مواقع التصنيع النشطة واملهجورة اليت كانت تستخدم الزئبق أو مركبات
الزئبق يف عملياهتا أو منتجاهتا ،وعمليات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ،وعمليات تعدين الذهب ،وغريها
من عمليات تعدين املعادن غري احلديدية والعمليات الصناعية األخرى .وهبذا التحديد األويل للمواقع والتقديرات
األولية حلجم التلوث واحتماالت إطلق الزئبق وتعرض السكان له ستتمكن الدول من البدء يف حتديد أولويات
استجابتها للمواقع امللوثة فيها.
 - 16وتتمثل أول خطوة يف وضع برنامج لتقييم وإدارة املواقع امللوثة يف التحديد الواضح للمقصود باملوقع
وتعرف املبادئ التوجيهية خلطة عمل البحر
امللوث .فاالتفاقية ال تقدم تعريفا حمددا ملصطلح ”املوقع امللوث“ِّ .
األبيض املتوسط بشأن أفضل املمارسات البيئية لإلدارة السليمة بيئيا للمواقع امللوثة بالزئبق يف البحر املتوسط
( )MAPUNEP, 2015املواقع امللوثة بأهنا ”كل مكان يوجد فيه تراكم للمواد أو املخلفات السامة اليت قد تؤثر
على الرتبة واملياه اجلوفية والرواسب ،ويف حالة الزئبق حىت على اهلواء ،مبستويات تشكل خطرا على البيئة أو صحة
اإلنسان ،أو تكون أعلى من احلدود اآلمنة املوصى هبا الستخدام من االستخدامات احملددة“ .أما املكتب
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اإلقليمي ألوروبا التابع ملنظمة الصحة العاملية فيعرف املواقع امللوثة بأهنا ”مناطق تستضيف أو استضافت يف
املاضي أنشطة بشرية أنتجت أو قد تنتج تلويثا بيئيا للرتبة أو املياه السطحية أو اجلوفية أو اهلواء أو السلسلة
الغذائية ،أفضى أو حيتمل أن يفضي إىل أثر على صحة اإلنسان“ ( .)WHO/EURO, 2013وتشمل تعريفات
أخرى مفهوم املواقع اليت تظهر فيها املواد برتكيزات أعلى من مستويات تركيزها الطبيعي يف احمليط ،ومتثل أو حيتمل
أن متثل خطرا مباشرا أو خطرا بعيد األمد على صحة اإلنسان أو البيئة ،أو املواقع اليت تظهر فيها املواد برتكيز
أعلى من املستويات احملددة يف السياسات واللوائح التنظيمية .ومبا أن االستخدامات املقرتحة لألرض ميكن أن
تتغري بسرعة ،فرمبا يتعني النظر يف وضع تعريف أعم .ويقرتح البعض ضرورة حتديد املقصود ’’باملوقع‘‘ ،مشريين
إىل أن املوقع قد ال يقتصر بالضرورة على شكل أرضي مثل حقل أو غابة أو تل ،بل قد يشمل بيئات مائية مثل
اجلداول واألهنار والبحريات واملستنقعات واألراضي الرطبة ومصاب األهنار واخللجان يف احلاالت اليت يتدفق فيها
التلوث بالزئبق إىل املناطق املائية ،كما هو حال مناجم الذهب احلرفية والصغرية على سبيل املثال (.)IPEN, 2016
ومبا أن الزئبق عنصر موجود يف الطبيعة ،فقد تكون هناك مستويات تركيز طبيعية منه يف الرتبة يتعني أخذها يف
االعتبار عند توصيف املوقع.
 - 17ويتبع لتحديد املواقع امللوثة هنجان :هنج شامل وهنج فردي .فأما النهج الشامل فيبدأ بتنفيذ استعراض
وطين شامل لتاريخ استخدام األراضي للمواقع املختلفة ،ووضع قائمة مبدئية باملواقع اليت حيتمل أن تكون ملوثة.
بعد ذلك توضع أولويات القائمة وحتدَّد املواقع اليت تتطلب مزيدا من البحث .وميكن أن يكون هذا النهج فعاال
عند وضع خطة وطنية شاملة للتدابري املضادة للمواقع امللوثة بالزئبق .وأما النهج الفردي فيستند إىل إدارة املخاطر،
وحيدد املواقع اليت تتطلب مزيدا من البحث ،باستعراض تاريخ استخدام األراضي يف احلاالت اليت يكون فيها خطر
انتشار التلوث بالزئبق قائما ،كما هو احلال عند تغيري طبيعة األرض .ويكون هذا النهج فعاال بوجه خاص حني
يكون البلد قد أجرى نوعا من التحديد للمواقع امللوثة فيه وطبق تدابري إدارة ملئمة بيئيا .وعلى سبيل املثال ،ملا
كانت املواقع امللوثة مثل مواقع التخلص من النفايات اليت تدار بشكل صحيح ال متثل أي خطر النتشار التلوث
إال إذا لزم تغيري طبيعة األرض ،فليس من الضروري إدراجها يف أهداف التحديد.
 - 18إن استعراض تاريخ استخدام األراضي يعد عامل مساعدا مهما يف عملية حتديد املواقع امللوثة احملتملة
( .)CCME, 2016وميكن أن ميثل ذلك االستعراض أول خطوة يف حتديد املواقع اليت تتطلب مزيدا من البحث.
وإىل أن يثبَت التلوث من خلل البحث يف كل موقع ،ميكن اإلشارة إىل هذه املواقع بوصفها مواقع ”يشتبه“ أهنا
تدمج املواقع امللوثة بالفعل واملشتبه يف كوهنا ملوثة يف قاعدة بيانات على
ملوثة .ويف بعض الواليات القضائية َ
اإلنرتنت .فإذا تغري تصنيف املوقع (كأن يثبت على سبيل املثال أنه خال من التلوث) ،يشار إىل ذلك يف قاعدة
البيانات .وهناك جمموعة من املصادر احملتملة لتلوث املواقع ،منها عمليات ختزين الزئبق ،وتصنيع منتجات مضاف
إليها الزئبق ،واستخدام الزئبق يف عمليات التصنيع ،وأنشطة التعدين (مبا يف ذلك أنشطة تعدين الذهب احلريف
والضيق النطاق وأنشطة التعدين الصناعية) ،واملصادر الثابتة النبعاثات الزئبق ،وإدارة النفايات .وقد ال تقتصر
مصادر التلوث ،مثل تصنيع منتجات مضاف إليها الزئبق ،واستخدام الزئبق يف التصنيع ،واملصادر الثابتة النبعاثات
الزئبق ،على األنشطة املذكورة يف مرفقات اتفاقية ميناماتا فحسب ،بل قد تشمل أيض ا أنشطة أخرى ال ختضع
للرقابة مبوجب هذه االتفاقية .وجتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من وجود موقع تلوث أويل ،قد توجد أيض ا مواقع
ثانوية مرتبطة به يصلها التلوث من املوقع األويل بسبب اجلريان السطحي أو النض أو باالنتقال .ويف بعض
احلاالت ،وخصوص ا عند جريان املياه يف أر ٍ
اض رطبة أو غريها من النظم اإليكولوجية احلساسة ،قد يتكون التلوث
يف املوقع الثانوي أساس ا من ميثيل الزئبق بعد التحول البكتريي ،أو من أشكال أخرى من الزئبق ،مثل كربيتيد
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الزئبق الذي قد يتكون بسبب احتاد الزئبق بالكربيت املوجود يف الرتبة .ويف بعض البلدان ،قد تكون املعرفة بتاريخ
استخدام املواقع حمدودة ،خصوصا بالنسبة للمواقع اليت نفذت فيها أنشطة حرفية .وينبغي ،يف حدود اإلمكان،
وضع قاعدة بيانات تتضمن املعلومات املتعلقة باملواقع امللوثة احملتملة.
 - 19ويف حالة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ،قد ميثل حتديد املواقع مشكلة بشكل خاص بسبب عدد
املواقع اليت حيتمل أن تكون ملوثة ،والطبيعة غري الرمسية (وأحيانا غري القانونية) للنشاط ،وعدم وجود سجلت
رمسية .وقد يكون من الضروري حتديد جمموعة أو منطقة من املواقع اليت ميكن أن تكون ملوثة من أثر التعدين
احلريف ،مث االشتغال يف املنطقة املعنية لتحديد فرادى املواقع املثرية للقلق.
 - 20ومن أجل وضع جرد وطين أويل للمواقع امللوثة املشتبه هبا أو احملتملة ،ميكن للوكاالت احلكومية أن تعمل
على جتميع سجلت لألنشطة احلالية واملاضية أو الستخدامات األراضي مثل تلك املذكورة أعله ،لوضع أساس
ملزيد من البحث .ويف بعض الواليات القضائية ،يتعني على الوكاالت احلكومية واألعمال ومالكي األراضي اخلاصة،
مبوجب القانون( ،)1إخطار السلطات البيئية املختصة إذا كانت لديهم أر ٍ
اض يشتبه يف كوهنا ملوثة أو معروف عنها
أهنا ملوثة ،وإال تعرضوا لعقوبات مالية.
 - 21يف كثري من احلاالت ،ميكن أن حتدد املواقع اليت يشتبه يف كوهنا ملوثة حتديدا مبدئيا بالوسائل التالية
(:)UNEP, 2015
•

السجلت اليت حتدد األنشطة الصناعية أو غريها من األنشطة اليت سبق تنفيذها يف املوقع

•

امللحظة البصرية لظروف املوقع أو ملصادر التلوث املرتبطة به

•

امللحظة البصرية لعمليات التصنيع أو غريها من العمليات اليت يعرف أهنا استخدمت أو أطلقت
ملوثا ذا خطورة خاصة

•

اآلثار الضارة املرصودة لدى اإلنسان وأنواع احليوانات والنبات ،واليت قد تكون ناجتة عن قرهبا من
املوقع

•

النتائج املادية أو التحليلية اليت تبني مستويات امللوثات

•

البلغات اليت يقدمها أفراد اجملتمعات احمللية إىل السلطات خبصوص اإلطلقات املشتبه يف حدوثها

مسات املواقع
 - 22بعد حتديد املواقع امللوثة احملتملة ،ينبغي اختاذ إجراءات ملواصلة حبث املواقع اليت متثل أكرب املخاطر (بسبب
عوامل مثل مكان املوقع والعوامل البيئية) من أجل حتديد مستويات التلوث وأهم املخاطر اليت يشكلها كل موقع.
 - 23وميكن أن ميثل وضع منوذج مفاهيمي للموقع خطوة مفيدة .والنموذج املفاهيمي للموقع هو متثيل بصري
ووصف سردي للعمليات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية اليت حدثت أو حتدث يف املوقع .وجيب أن حيكي
النموذج كيف جرى تلوث املوقع ،ويصف درجة التلوث ،واألوساط امللوثة ،والطريقة اليت انتقل أو ينتقل هبا
التلوث ،وأين سينتهي به األمر ،واجملموعات السكانية والنظم اإليكولوجية اليت ميكن أن يلحقها منه ضرر ( CCME,

( )1انظر على سب ب بببيل املثال قانون املواقع امللوثة لغرب أس ب ب برتاليا لعام Government of Western Australia, Western :2003
 Contaminated Sites Act 2003, Part 2, Division 1, sect.11 (3), Australianامل ب ب ب ب بت ب ب ب بباح ع ب ب ب ب بل ب ب ب ببى ال ب ب ب ب براب ب ب ب ببط:
.https://www.legislation.wa.gov.au
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 .)2()2016وينبغي إيلء االعتبار يف مثل هذا النموذج للخصوصية الكيميائية للزئبق ،وكذلك للملوثات األخرى
اليت قد تكون موجودة .ومن العوامل األخرى اليت ميكن إدراجها يف النموذج ،الوسائل اليت يتعامل هبا الناس مع
موقع ملوث معني ،واليت قد ترتاوح بني االستعمال الشديد التواتر ،كما هو حال املناطق السكنية ،واالستعمال
األقل تواترا ،كحال املناطق الرتفيهية على سبيل املثال .وقد يكون من املهم حتديد استخدامات املياه اجلوفية يف
املنطقة ،وما إذا كانت تلك املياه صاحلة أو غري صاحلة للشرب .وجيب العمل على استكمال النموذج املفاهيمي
للموقع كلما توفرت معلومات جديدة .وميكن أن تكون اخلطوات املتضمنة يف تطوير منوذج مفاهيمي لكل موقع
مفيدة يف حتديد األولويات إلجراء مزيد من األحباث يف مواقع معينة .ومن املمكن أال يعتمد ترتيب األولويات
على املواقع اليت يتوقع أن تظهر فيها أعلى مستويات من الزئبق فحسب ،بل كذلك على املواقع اليت قد يكون هلا
أكرب أثر على األنظمة البيئية أو السكان.
 - 24وميكن حتديد مسات املواقع امللوثة احملتملة اليت جرى التعرف عليها بشكل أدق بفضل بروتوكوالت تقييم
مستويات الفحص( )3والتقييمات التفصيلية .وميكن أن يفيد تقييم مستويات الفحص للتمييز بني املواقع األكثر
واألقل إثارة للقلق ،لكي ميكن تركيز املوارد على أهم املشكلت.
 - 25وجيب أن يدرج تقييم املوقع يف سياق ”أهداف البحث“ ،مثل:
•

حتديد تاريخ استخدام املوقع

•

توصيف أنواع امللوثات املوجودة يف املوقع

•

حتديد مدى انتشار التلوث وتوزيعه

•

تطوير فهم أعمق وأمشل للمعطيات اجليولوجية واهليدرولوجية للموقع

•

توصيف اهلجرة الفعلية للملوثات (املصري والنقل واملستقبلت واملسارات البيئية ومسارات التعرض
ذات الصلة) ،وحتديد احتماالت اهلجرة

•

تقييم التعرض الفعلي واحملتمل للسكان احملليني والبيئة.

 - 26وميكن حتديد أهداف حبث خاصة مبوقع معني من أجل االستجابة لشواغل حملية معينة.
 - 27وعند االنتهاء من حتديد أهداف البحث ،ينبغي وضع خطة ألخذ العينات والتحليل .وجيب أن تنبع
هذه اخلطة من املعلومات املتاحة عن املوقع ومن أهداف للبحث .كما جيب أن تتضمن خطة أخذ العينات
والتحليل العناصر التالية:
•

استعراض البيانات املتاحة ،مبا يف ذلك حتديد املصادر احلقيقية واحملتملة ،األولية والثانوية منها على
حد سواء

( )2وضعت وزارة الصحة الكندية ( )Health Canadaأيضا أداة للتطوير املنهجي لنموذج مفاهيمي للموقع .وهذه األداة متوفرة
عند الطلب لدى قسم املواقع امللوثة يف الوزارة على الرابطhttps://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/contact- :
.us/contaminated-sites-division.html
( )3انظر على سبيل املثال.https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls-generic-tables :
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•

املهام اليت تسبق التعبئة ،مبا يف ذلك إعداد خطة للصحة والسلمة ،وحتديد مواقع املرافق واهلياكل
اليت من شأهنا أن تؤثر يف األحباث التفصيلية أو أن تتأثر هبا (يراد من هذه اخلطوة كفالة أال تلحق
أنشطة أخذ العينات والتحليل ضررا بصحة وسلمة العمال واملارة وغريهم)

•

األوساط اليت تؤخذ منها العينات ،وأنواع البيانات ،وأدوات البحث ،مبا يف ذلك القرارات املتعلقة
باألوساط اليت ستؤخذ العينات منها (كالرتبة والرواسب واملياه اجلوفية وخبار الرتبة واهلواء والكائنات
احلية واملياه السطحية وغريها( ).ميكن استخدام عملية أخذ العينات من أجل حتديد معطيات مثل
الرتكيز الكيميائي واخلصائص الفيزيائية وقابلية امللوثات للرتشاح)

•

تصميم عملية أخذ العينات

•

طرق أخذ العينات والتحليل وخطة مشروع ضمان اجلودة

 - 28وينبغي تقييم الربوتوكوالت القائمة ألخذ العينات والتحليل يف موقع وطين من أجل معرفة مدى ملءمتها
لتحقيق أهداف االتفاقية.
امللوثات املوجودة يف
 - 29وينبغي تصميم عمليات أخذ العينات من أجل بلوغ أهداف التقييم ،أي حتديد ِّ
املوقع ،ومعرفة توزيعها فيه ،وحتديد مواقع البؤر الساخنة اليت من شأهنا أن تنطوي على خماطر غري مقبولة على
صحة اإلنسان والبيئة .وتوضع اسرتاتيجية أخذ العينات على أساس املعلومات اليت يتم مجعها ،وتأخذ يف االعتبار
النموذج املفاهيمي للموقع من أجل حتديد منط أخذ العينات؛ والكثافة والعدد والتوزيع لنقاط أخذ العينات وطريقة
أخذ العينات (على مرحلة واحدة أو على مراحل) ونوع العينات نفسها (مفردة أو مركبة) والعمق الذي تؤخذ منه
العينة (ينبغي أن تؤخذ عينة واحدة من مكان قريب جدا من السطح ،بسبب إمكانية االتصال املباشر أو االبتلع
أو االستنشاق) ومسافات األعماق اليت تؤخذ منها العينات ،وكذلك امللوثات املهمة (مثل الزئبق وميثيل الزئبق
و/أو مركبات الزئبق األخرى) .وينبغي أن تؤخذ العينات أيضا من املياه اجلوفية عندما يشتبه يف بلوغ التلوث
منسوب املياه اجلوفية أو تقاطعه معه أثناء عمليات حفر اآلبار.
 - 30وقد اعتربت منهجيات أخذ العينات جزءا من مشروع موله مرفق البيئة العاملية هبدف وضع خطة للرصد
العاملي لتعرض اإلنسان للزئبق وتركيزاته يف البيئة .وتتاح منهجيات موحدة ألخذ العينات ،مبا يف ذلك عينات اهلواء
(أخذ العينات بالوسائل النشطة (الضخ) واخلاملة (االنتشار) ،وكذلك الرتسب الرطب) ،والكائنات احلية (أخذ
عينات من األنسجة العضلية لرصد الزئبق الكلي) ،والرصد البيولوجي البشري (على أن يعتمد اختيار املصفوفة
على نوع التعرض للزئبق الذي يواجهه السكان املعنيون) .وفضلا على ذلك تتبع يف بعض البلدان أساليب معيارية
ألخذ العينات والتحليل من أوساط بيئية أخرى ،مثل الرتبة[ .ستدرج إحالة مرجعية إىل تقرير سيصدر قريبا،

يتضمن بروتوكوالت منظمة الصحة العاملية وغريها من املنهجيات املوحدة ألخذ العينات ،وذلك حاملا يتاح هذا
التقرير].

 - 31وتشمل منهجيات أخذ العينات هنجا تقسم فيه األرض إىل قطع صغرية ،مث تؤخذ العينات بعد ذلك من
مركز كل قطعة ،ويف هنج آخر حتدد نقاط أخذ العينات مبساعدة منوذج مفاهيمي للموقع .وحسب درجات احلرارة
وطبيعة احلاوية املستعملة لنقل عينات الرتبة من موقع أخذ العينات إىل املكان الذي ستخضع فيه للتحليل ،فإن
الزئبق قد يتبخر ،مما يفضي إىل تقديرات غري صائبة .وهناك أيضا معيار ألخذ العينات حسب املنظمة الدولية
لتوحيد املقاييس (.)ISO 18400
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 - 32وعندما حيدد التقييم املخاطر ،مثل وجود أو عدم وجود سبيل للتعرض ،يكون من املهم حتديد أولويات
العمل املطلوب القيام به إلدارة املخاطر .وبتعبري آخر ،جيب اختاذ قرار بشأن ما إذا كانت األرض تتطلب معاجلة
فورية أو ما إذا كان يكفي إيلء اهتمام خاص خلطر انتشار التلوث بسبب حتريك الرتبة امللوثة – عن طريق أعمال
البناء على سبيل املثال.

جيم  -إشراك اجلمهور
 - 33إن إشراك اجلمهور ،وخصوصا بشأن القضايا احلساسة ،مثل وجود مواقع ملوثة قريبة ،أمر مهم لإلدارة
الناجحة للمشاكل واملواقع .وتقوم بتنسيق عمليات إشراك اجلمهور يف الغالب املؤسسات احلكومية احمللية أو
اإلقليمية أو الوطنية ،اليت كلفت بإدارة املواقع امللوثة .وهناك مصطلحات كثرية تصف مفهوم ”إشراك اجلمهور“،
منها ”مشاركة اجلمهور“ ،و”مشاركة اجملتمع“ ،و”اخنراط اجملتمع“ و”التواصل مع اجملتمع“ ،و”اخنراط اجلهات
صاحبة املصلحة“ ،و”إشراك أصحاب املصلحة“ ( National Environmental Justice Advisory Council,
 .)2013وتعترب استشارة اجلمهور عنصرا مهما يف املعاجلة املستدامة ،بل هي أمر تتطلبه تشريعات بعض الواليات
القضائية .وجيري الرتكيز ،يف سياق إشراك اجلمهور ،على ضرورة إعلم اجلهات (من األشخاص أو اجلماعات)
اليت قد تتأثر بإجراء ما أو ميكن أن تكون معنية أو مهتمة به ،وإشراك تلك اجلهات يف عملية اختاذ القرار وفقا
ألدوارها أو مسؤولياهتا .ولذلك من املهم البدء يف إشراك اجلمهور يف وقت مبكر من عملية التحديد أو التقييم
التفصيلي ملوقع ملوث .وميكن أن تكون املعارف احمللية ذات أمهية كبرية يف حتديد املواقع امللوثة احملتملة واختاذ القرار
بشأن اسرتاتيجية أخذ عينات الرتبة.
 - 34وهناك عدد من العناصر اليت يتعني أخذها يف االعتبار عند إعداد عملية استشارة عامة .وأول تلك
العناصر هو التواصل الفعال ،مع عملية ثنائية االجتاه لنقل املعلومات وتلقيها ،وهذا التواصل مهم لتعزيز الفهم
لدى أصحاب املصلحة .وينبغي أن تنشر املعلومات العلمية بأكثر الوسائل فعالية بني أفراد اجملموعة املعنية ،لتضييق
الثغرة بني املخاطر احلقيقية واملخاطر احملسوسة .وال تقل أمهية املشاركة حني يكون هناك شعور باملخاطر ،وذلك
لضمان أخذ الشواغل بعني االعتبار .ورغم أن هناك عناصر مشرتكة بني مجيع عمليات اإلشراك ،إال أنه ينبغي
تكييف النهج مع االحتياجات اخلاصة والفريدة لكل مجاعة حملية .ويتاح عدد من األدوات واملنهجيات إلعداد
عمليات االستشارة العامة(.)4
 - 35ومن املهم أن يرى أعضاء اجملموعة أنفسهم أصحاب مصلحة يف القضية املطروحة .وينبغي أن تستهدف
التوعية اجملتمعية مستويات خمتلفة .وملك األراضي والسكان املقيمون قرب املوقع أو فيه ،واجلماعات احمللية املتأثرة
بالتلوث من املواقع ،وكذلك الصناعات األخرى اليت ميكن أن تتأثر بالتلوث ،ميكن اعتبارهم مجيعا أصحاب
مصلحة .وميثل مديرو املواقع والعمال املشتغلون يف املواقع العاملة حالي ا أصحاب مصلحة أيض ا؛ ولكن جيب
ملحظة أنه إذا كان تلوث املوقع ناجت ا عن سوء تعامل مع نفايات أو منتجات حتتوي على الزئبق مثل ،فينبغي
معاجلة مسألة املصدر قبل اختاذ أي إجراء آخر .ويف بعض احلاالت قد تكون هناك مجاعات جمتمعية حملية ميكنها
التحدث باسم اجملتمع ككل أو باسم شرائح معينة منه ،مثل املنظمات غري احلكومية والعاملني يف جمال الصحة
العامة .ويف بعض احلاالت ،وخصوصا حني تكون هناك مشاكل قدمية قائمة بني األطراف املعنية ،قد يكون من
املفيد أن يقود العملية االستشارية طرف ثالث مستقل (كمستشار أو أكادميي) .وميكن أن يكون هذا الطرف

( )4انظر على سبيل املثال .https://www.epa.gov/superfund/superfund-community-involvement-tools-and-resources
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الثالث معنيا فقط بقسم العملية املتعلق بتوعية اجلمهور ،أو قد يشارك يف أنشطة أخرى مرتبطة بتحديد املوقع أو
حىت باملعاجلة احملتملة للمواقع امللوثة.
 - 36وينبغي تقدمي نوعية املشاركات على كميتها ،وأن مينح االخنراط للحصول على املعلومات من اجملتمع
احمللي نفس الرتكيز الذي مينحه على األقل لتزويد اجملتمع احمللي باملعلومات .ومن املهم أن تكون عملية مشاركة
اجملموعات سارية طوال أنشطة البحث واإلدارة و/أو املعاجلة للموقع ،ألن مرحلة اإلدارة قد تنجم عنها خماطر كبرية
على اجملتمعات احمللية اجملاورة .فقد يؤدي التنقيب عن املواد امللوثة واملعاجلة يف نفس املوقع إىل إطلق الغبار واألخبرة
والروائح .وقد تتمثل إحدى آليات املشاركة املفيدة يف إنشاء جلنة تشاور جمتمعية يتاح من خلهلا تبادل املعلومات
التقنية والعملية والقصصية بني السلطات ومقاويل املوقع واجملتمع احمللي ،من أجل كفالة التوصل إىل فهم مشرتك
لألنشطة اليت يقرتح القيام هبا يف املوقع امللوث .وقد متثل هذه اللجنة منتدى مفيدا للنظر يف برامج الرصد (لألخبرة
والغبار وغريمها) اليت ميكن األخذ هبا يف املوقع وحوله ،استجابة لشواغل اجملتمع احمللي أثناء مرحلة اإلدارة.
 - 37وجيب االعرتاف خبربة أفراد اجملتمع احمللي ،فقد يكون لديهم أكرب قدر من املعرفة واخلربة عن تاريخ املواقع
امللوثة وتأثرياهتا وآثارها ،فضلا عن أي تغيريات يف التأثريات مع مرور الزمن .ومن شأن هذا أن يساهم يف التوصل
إىل فهم املسائل اليت حتتاج إىل تقييم .والنهج الشامل إلدارة املوقع امللوث هو النهج الذي يشرك أفراد اجملتمع
احمللي إشراك ا وثيق ا ويرى فيهم حمور األنشطة اليت تعين جمتمعهم.
 - 38وميكن أن تبدأ عملية إشراك اجلمهور مبد اجملتمع احمللي املعين باملعلومات .ومن املمكن أن تتضمن
املعلومات املقدمة يف هذه املرحلة معلومات أساسية عن املوقع ،مبا يف ذلك استخداماته السابقة وطبيعة التلوث
املشتبه فيه .فهذا مفتاح ممكن لضمان تعاون اجملتمع احمللي وامتثاله ،السيما مع التدابري األولية اليت قد يلزم اختاذها
(مثل تثبيت سياج ملنع الدخول إىل املناطق امللوثة) ،وكذلك مع أنشطة معاجلة املوقع .وقد يؤدي استمرار النشاط
يف املوقع إىل جعل تلك املشاركة أكثر صعوبة .وتتضمن املعلومات األخرى اليت جيب تقدميها بيانا حول الكيفية
اليت تطلب هبا املشاركة من اجملتمع احمللي ،ألن ذلك يساعد يف حتديد توقعات مشرتكة بالنسبة للعمل اجلاري.
وينبغي وضع جدول زمين أويل لألنشطة ،مبا يف ذلك أي مواعيد هنائية لتقدمي التقارير أو إعدادها .وميكن توفري
املعلومات األولية بتوزيع املواد املطبوعة (كالنشرات) داخل اجملتمع احمللي ،أو من خلل النشر يف الصحف احمللية
أو صحف اجملتمع املعين أو على املواقع اإللكرتونية ذات الصلة .وميكن استخدام احملطات اإلذاعية والتلفزيونية
احمللية لنشر املعلومات والتعريف باألنشطة الرئيسية .وجيب توفري معلومات االتصال ،لكي يستخدمها املهتمون
باحلصول على مزيد من املعلومات من أجل ذلك.
 - 39وجيب تقدمي خطة مبدئية حتدد الطرق اليت يراد هبا إشراك اجلمهور ،مبا يف ذلك جدول زمين ألنشطة
املشاركة املقرتحة .ويف احلاالت اليت تلتمس فيها املسامهات ،ينبغي تقدمي معلومات عن الكيفية اليت ينبغي هبا مجع
ِ
االجتماعات العامةَ اليت ميكن عقدها يف
املعلومات وكيفية استخدامها .وميكن أن تشمل أنشطة إشر ِاك اجلمهور
مواقع مركزية يف اجملتمع احمللي ،أو يف املوقع املتضرر يف بعض احلاالت .وميكن أن تأخذ االجتماعات العامة أشكاالا
خمتلفة ،وقد تستفيد مراحل العمل املختلفة من أشكال متنوعة من االجتماعات .فاالجتماعات الكربى من نوع
”االجتماعات اجملتمعية املفتوحة“ ،اليت يطرح فيها أفراد مطلعون النقا َط األساسية للنقاش ،لتلي ذلك جلسة من
األسئلة واألجوبة ،قد تكون مفيدة يف املشاركة األولية ،يف حني ميكن أن تكون صيغ حلقات العمل أو اجتماعات
التخطيط مفيدة يف املراحل اللحقة ،من أجل رفع مستوى التفاعل والتوصل إىل استنتاجات متفق عليها .وينبغي
إيلء االعتبار ملنح األفراد فرص تقدمي املسامهات بطريقة سرية ،جتنبا ألي ضغط حمتمل من مالكي املرافق أو
مشغليها ،السيما على العمال.
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 - 40وقد يكون من املناسب استخدام منهجيات خمتلفة للتعامل مع اجلمهور ،وذلك وفقا للمرحلة اليت بلغتها
العملية (حتديد املوقع ،البحث ،املعاجلة ،والرعاية اللحقة ،وغري ذلك) .وينبغي نشر نتائج عملية املشاورة العامة
والقرارات املتخذة فيما يتعلق باألنشطة املستقبلية بطريقة مماثلة للطريقة اليت نشرت هبا املعلومات األولية يف بداية
عملية املشاركة.

دال  -تقييمات األخطار على صحة اإلنسان والبيئة
 - 41إن أخطار الزئبق معروفة جيدا ،وتتاح معلومات علمية وافرة عن عواقب التعرض للزئبق ،مبا يف ذلك
الزئبق األويل والزئبق غري العضوي وميثيل الزئبق .غري أن هناك حاجة لضمان توفر هذه املعلومات للجمهور
األوسع.
 - 42ووفقا ملنظمة الصحة العاملية ،فإن الزئبق األويل وميثيل الزئبق سامان للجهاز العصيب املركزي والطريف.
واستنشاق خبار الزئبق ميكن أن يؤدي إىل آثار ضارة على اجلهاز العصيب واجلهاز اهلضمي واجلهاز املناعي والرئتني
والكليتني ،وميكن أن يكون مميتا .وتسبب أملح الزئبق غري العضوية خترشات أكالة للجلد والعينني واجلهاز
اهلضمي ،وقد تفضي إىل تسمم الكلى يف حال ابتلعها .وميكن ملحظة اضطرابات عصبية وسلوكية بعد استنشاق
خمتلف مركبات الزئبق أو التعرض المتصاصها عن طريق اجللد .وتشمل األعراض االرتعاش واألرق وفقدان الذاكرة
والتأثريات العصبية والعضلية والصداع والضعف اإلدراكي واحلركي .وقد أمكن مشاهدة علمات خفيفة ال يكشفها
الفحص السريري لدى العمال الذين تعرضوا على مدى عدة سنوات ملستويات من الزئبق األويل يف اهلواء تبلغ
 20ميكروغرام يف املرت املكعب أو أكثر .وترتاوح اآلثار املبلغ عنها على الكلى بني زيادة الربوتني يف البول والفشل
الكلوي .وقد لوحظت آثار دائمة على تطور اجلهاز العصيب عند األجنة واألطفال ،مما يعين أن هاتني الفئتني
تعرفان بوصفهما شديدتا احلساسية للتعرض للزئبق (.)WHO, 2017
َّ
 - 43أما اآلثار البيئية للتعرض للزئبق ،وخصوص ا لدى املفرتسات العليا املعرضة للتسمم الغذائي أكثر من
غريها ،فقد تشمل تراجع ا يف القدرة اإلجنابية وضعف ا يف القدرة على الصيد.
 - 44وقد تؤدي املواقع امللوثة إىل ازدياد مستويات تركيز الزئبق حمليا (وكذلك امللوثات األخرى) ،مما قد يشكل
خماطر على اإلنسان والبيئة على حد سواء .وميكن أن يؤدي شرب املياه اجلوفية أو السطحية امللوثة إىل التعرض
ملدة طويلة للتلوث ،وكذلك تناول األمساك واملأكوالت البحرية اليت تعيش يف مياه سطحية ملوثة .وقد تدخل
امللوثات أيضا إىل احملاصيل الغذائية املزروعة يف املواقع امللوثة أو بالقرب منها .وميكن للرتبة امللوثة بالزئبق ،وخصوصا
ميثيل الزئبق ،أن تطلق أخبرة حتت أرضية (تسمى أيضا خبار الرتبة) ،هتاجر بعد ذلك إىل هياكل املباين املشرفة
عليها لتصبح مصدرا مهما للتعرض عن طريق االستنشاق ( ،US DHHSوكالة تسجيل املواد السامة واألمراض).
واملواقع اليت حيتمل التعرض فيها لبخار الزئبق تبدو مقتصرة على تلك امللوثة بالزئبق املعدين ،مثل املواقع امللوثة
حول أماكن عمليات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.
 - 45وميكن أن ينجم عن املواقع امللوثة نض أو جريان سطحي للزئبق ،مما قد يلوث املياه اجلوفية أو السطحية،
ويفضي بالتايل إىل التعرض احملتمل للزئبق األويل أو غري العضوي عن طريق مياه الشرب .ولذلك ينبغي أن تؤخذ
يف االعتبار كذلك إمكانية تلويث املوقع للمياه اجلوفية أو السطحية .ويف الظروف اللهوائية ،ميكن للزئبق أن
يتحد مع امليثيل يف البيئة بفعل البكرتيا ،وخصوصا يف الرواسب أو غريها من األوساط البيئية املناسبة .عندئذ قد
ينفذ ميثيل الزئبق إىل السلسلة الغذائية ،مما يفضي إىل تعرض غذائي كبري لألحياء املفرتسة ،ويشمل ذلك اإلنسان.
وهذا مصدر قلق على اخلصوص فيما يتعلق باستهلك األمساك .وقد وضعت عدة واليات قضائية برامج لرصد
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األمساك ولوضع القواعد االستشارية الستهلك السمك ،السيما حول النقاط املعروف عنها أو املشتبه فيها أو
املعروفة تارخييا بكوهنا مصادر ثابتة النبعاثات الزئبق.
 - 46وتتعلق املخاطر املرتبطة مبوقع معني مبستوى التلوث وباحتمال التعرض معا .فاملوقع الشديد التلوث
املعزول عن املراكز السكنية ،أو الذي ال ينطوي على احتمال كبري للنض ،يشكل خطرا أدىن بكثري من اخلطر
الذي يشكله موقع أقل تلوثا لكنه يقع يف منطقة حضرية ،أو موقع يرتبط بشكل أوثق باألراضي الرطبة أو يؤدي
إىل تسربات كبرية إىل املياه اجلوفية .وهلذا ستختلف أهداف التنظيف اخلاصة باملواقع من موقع إىل آخر حسب
اختلف مستويات التعرض الفعلية أو املتوقعة .ويقتضي تقييم التعرض أن تؤخذ يف االعتبار مستويات الزئبق أو
مركبات الزئبق يف املوقع ،وهجرة الزئبق إىل خارج املوقع ،وكذلك القرب من السكان احملليني .وهذه املعلومات
ميكن أن تكون قد مجعت أثناء عملية حتديد املوقع ،أو قد تتطلب عملية إضافية ألخذ العينات .وتتاح مناذج
للنقل والتعرض من أجل تقييم املخاطر ،وال بد من إجراء معاينات مستمرة مع مرور الزمن للتأكد من أن حالة
املوقع ال تتدهور.
 - 47واعتمادا على تاريخ املوقع ،قد توجد ملوثات كثرية أخرى غري الزئبق مبستويات تربر القلق على املستوى
الوطين .وميكن مجع املعلومات املتعلقة مبثل هذه امللوثات أيضا أثناء عملية تقييم املوقع .وميكن أن يؤثر وجود مواد
أخرى (مبا فيها املعادن الثقيلة األخرى وامللوثات العضوية الثابتة أو غري ذلك من املواد اخلطرة) على القرارات
اخلاصة بسبل اإلدارة ،مبا يف ذلك االختيارات املتعلقة بالعلج املمكن ووسائل العلج واحلاجة إىل اعتماد تدابري
إلدارة املخاطر ،مثل تقييد الوصول إىل املوقع واملنطقة احمليطة به.
 - 48وق يؤثر منط احلياة بدوره (كالتدخني والعادات الغذائية وغري ذلك) على مدى الضرر الذي قد تلحقه
امللوثات بصحة اإلنسان؛ وجتدر اإلشارة هبذا اخلصوص إىل أهنا متيل إىل التأثري أكثر ،وبشكل غري متناسب ،على
األشخاص احملرومني اقتصاديا.

هاء  -خيارات إلدارة األخطار اليت تشكلها املواقع امللوثة
 - 49بعد االنتهاء من تقييم موقع ملوث ،يلزم اختاذ قرارات بشأن أنسب الوسائل إلدارة املخاطر اليت يطرحها
املوقع املعين .وميكن اختاذ مثل هذه القرارات على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو احمللي ،أو ،يف ظروف معينة،
من قبل مالكي األراضي أو كيانات أخرى .وينبغي االتفاق على هدف إدارة املخاطر قبل أي إجراء ،وجيب أن
يكون ذلك اهلدف متوافقا مع هدف اتفاقية ميناماتا فيما يتعلق حبماية صحة البشر والبيئة من اإلطلقات
واالنبعاثات ذات املنشأ البشري من الزئبق ومركباته .وميكن حتديد متطلبات إدارة املوقع يف التشريعات والسياسات
الوطنية.
 - 50وهناك طريقتان رئيسيتان ملعاجلة تلوث املواقع الناجم عن األنشطة الصناعية السابقة أو األنشطة البشرية
األخرى :إدارة املوقع ،ومعاجلة املوقع .ويرجح أن تكون إدارة املوقع الزمة كخطوة أولية بعد حتديد املوقع ومعرفة
مسارات اإلطلق/التعرض احملتملة ،سواء نفذت املعاجلة أم ال.
 - 51وأما إدارة املوقع فتشمل اإلجراءات املتخذة للحد من تعرض اإلنسان والبيئة للزئبق أو مركبات الزئبق
املوجودة فيه .وقد يلزم أن يؤخذ بعني االعتبار مصدر دائم أو أويل للتلوث.
 - 52وقد تشمل اإلجراءات املتخذة تقييد الوصول إىل املوقع للتقليل من التعرض املباشر (من خلل وضع
سياجات وعلمات حتذير) أو وضع قيود على أي أنشطة قد تؤدي إىل تنشيط التلوث يف املوقع .فإذا مل يكن
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هناك خطر مباشر على البيئة أو السكان احملليني ،فيمكن اعتبار أنه من املناسب ترك املواد امللوثة دون علج حىت
االنتهاء من معاجلة املواقع ذات األولوية األعلى .وقد يكون من املمكن عزل التلوث يف املوقع يف مرفق احتواء إىل
حني معاجلته الحق ا .وينبغي يف مثل هذه احلال استعراض تلوث املوقع بشكل منتظم لضمان عدم انتقال الزئبق
إىل خارج املوقع وعدم تأثريه على البيئة خارج حدود املوقع .ومن املهم أيض ا احلرص على إبقاء املعلومات املتعلقة
بالرتبة ونوعيتها ،وكذلك املعلومات األخرى عن حالة املوقع ،متاحة ملستخدميه يف املستقبل.
 - 53وميكن تنفيذ عمليات رصد طويلة األجل لتحديد أي انبعاثات وإطلقات مستمرة ترتبط بوجود امللوثات
ومستقلباهتا .ومن املرجح أن تقدم العينات املأخوذة من الرتبة أفضل املؤشرات عن حالة التلوث ،غري أن الرصد
ميكن أن يشمل أيضا قياس مستويات الزئبق يف الغلف اجلوي حول املوقع .وإذا اتضح خلل عملية التقييم األويل
للموقع أن املياه السطحية أو اجلوفية ملوثة ،ميكن النظر عندئذ يف أخذ عينات من املاء بصفة منتظمة كجزء من
خطة اإلدارة.
 - 54ومتثل معاجلة املواقع طريقة أخرى لتقليل املخاطر املرتبطة باملواقع امللوثة .وتشمل املعاجلة اإلجراءات
املتخذة إلزالة امللوثات أو مسارات التعرض أو ضبطها أو احتوائها أو التقليل منها .أما اهلدف من املعاجلة فهو
جعل املوقع مقبوال وآمنا للستخدام احلايل وكذلك زيادة فرص االستخدامات املستقبلية احملتملة .ويتطلب قرار
املعاجلة النظر يف عدد من العوامل ،مبا يف ذلك النتيجة املنشودة ،ومستوى التلوث ،والتعرض احملتمل الناتج عن
التلوث ،وجدوى خيارات املعاجلة ،واعتبارات التكاليف مقابل املنافع ،واآلثار الضارة احملتملة من اختاذ أي إجراءات
(كالتلوث البيئي املرتبط بتحريك الرتبة امللوثة) ،وكذلك املوارد املتاحة إلجراء املعاجلة .وينبغي أيض ا ،عند اختاذ
التدابري العلجية ،إيلء االعتبار اللزم للحاجة إىل القيام هبذه األنشطة بطريقة مستدامة.
 - 55ويتاح عدد من خيارات املعاجلة ،ختتلف يف نطاقات فعاليتها وتكلفتها .وعند اختيار طريقة املعاجلة ينبغي
أن يؤخذ يف االعتبار االستخدام املعلن للموقع واملخاطر املرتبطة هبذا االستخدام .وقد يؤثر وجود ملوثات أخرى
كذلك على اختيار طريقة املعاجلة .وجتدر اإلشارة إىل أن اسرتاتيجية العلج تتطلب يف غالب األحيان اجلمع بني
عدد من تقنيات املعاجلة من أجل التصدي للمشكلة بطريقة صحيحة .وتقييم فرادى اخليارات العلجية واملقارنة
بينها لتحديد احلل األكثر فعالية ميثل جانبا مهما من تقييم املخاطر البيئية والصحية املرتبطة باملوقع امللوث.
معاجلة الرتبة
 - 56قد يكون من األفضل ،عند اإلمكان ،تنفيذ املعاجلة يف املوقع إلزالة امللوث أو التقليل من املخاطر املرتبطة
به إىل حد مقبول .وينبغي أن يتم هذا العلج ،يف حدود اإلمكان ،دون آثار ضارة بالبيئة والعمال واجملتمعات
السكانية اجملاورة للموقع واجلمهور الواسع.
 - 57وقد يكون احتواء املنطقة امللوثة بالزئبق يف املوقع خيارا قابل للتطبيق يف ظروف معينة .وتستخدم احلواجز
املادية ملنع انتقال الزئبق عن طريق الرتبة أو إىل اهلواء ،علما بأن التغطية متثل حاجزا مادي ا فعاالا من حيث الكلفة.
حفر خنادق عميقة يف الرتبة لتطويق التلوث مث ملءَ تلك اخلنادق بامللط (مثل
وقد يقتضي ذلك َ
البنتونيت/اإلمسنت وخلئط الرتبة) .وقد يشمل أيضا حقن الرتبة يف املوقع مبواد كيميائية مساعدة على االستقرار،
باستخدام مثاقب مصممة خصيصا لذلك .وجتدر ملحظة أن هذه اإلجراءات ال تقلل من كتلة الزئبق املوجودة،
وأهنا تنطوي على إمكانية إلطلق املواد امللوثة أثناء العملية ( .)Merly and Hube, 2014ومن املمكن أن تشكل
الضوابط املؤسسية ،مثل تقييد سندات امللكية أو إعلنات سجلت األراضي ،عوامل مكملة فعالة للتدابري املتخذة
للوقاية من انتقال الزئبق.
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 - 58وميكن أن جترى أعمال احلفر ،وغريها من األنشطة اليت من شأهنا حتريك الرتبة يف املوقع ،داخل هياكل
حمكمة اإلغلق ال تسمح مبرور اهلواء ،وذلك باستخدام مرشحات الكربون وضغط اهلواء السليب .وخيفف هذا
اإلجراء من خماطر إطلق األخبرة واجلسيمات اليت ميكن أن تلحق الضرر باجملتمعات احمللية والبيئة .وميكن أيض ا
االستعاضة عن هذه اهلياكل بربامج لرصد اهلواء احمليط وإن كانت ذات تكلفة باهظة ،لكوهنا توفر قدرا أكرب من
الثقة خبصوص مستويات تعرض العمال والسكان احملليني.
 - 59وإذا كانت معاجلة الرتبة امللوثة يف املوقع إلزالة التلوث غري ممكنة ،فهناك خيار آخر يتمثل يف حفر الرتبة
امللوثة وإزالتها من املوقع ملعاجلتها خارجه .وميكن إرساهلا عندئذ إىل موقع معتمد أو مرفق ختزين للمعاجلة الحقا.
فإذا اعت ِمد هذا اخليار ،سيلزم الطرف املعين أن يتحقق من أن كل مرفق استقبال قادر على إدارة النفايات وفقا
ألحكام اإلدارة السليمة بيئيا لنفايات الزئبق ،على النحو املنصوص عليه يف املادة  11من االتفاقية .وهتدف معاجلة
الرتبة املستخرجة يف خارج املوقع إما إىل إزالة امللوث أو تقليل املخاطر املرتبطة به إىل مستوى مقبول .وتعاد الرتبة
املعاجلة ،إذا كان ذلك ممكنا ،إىل املوقع أو ترسل إىل موقع آخر .ومن املفرتض أن حتتوي بقايا الرتبة املعاجلة على
تركيزات عالية من الزئبق ،مما يقتضي إدارهتا كنفايات للزئبق .ومما جتدر ملحظته كذلك أنه عندما جتري معاجلة
الرتبة امللوثة والتخلص منها خارج املوقع ،فإن ظروف وحدة إدارة النفايات ميكن أن تؤثر على فعالية املعاجلة.
 - 60وتشمل األساليب اليت أثبتت جناحها يف معاجلة الرتبة امللوثة بالزئبق التصليد والتثبيت وغسل الرتبة
واستخراج األمحاض واملعاجلة احلرارية والتزجيج ( ،)US EPA, 2007وكذلك التقنيات احلركية الكهربائية واالمتزاز
احلراري يف املوقع .ويتقرر اعتماد اخليار األنسب بناء على مستوى تركيز الزئبق وامللوثات األخرى وتوزيعها وطبيعة
املنطقة امللوثة .ولذلك يتعني اختيار طريقة املعاجلة املناسبة وفق خصائص املوقع ،مع مراعاة التقنيات املتوفرة حملي ا
ووطني ا.
 - 61وتتضمن عملية التصليد خلط الرتبة امللوثة أو النفايات مع مادة مساعدة على التماسك ،من أجل إنشاء
ملط أو عجينة أو حالة أخرى شبه سائلة تتصلب مع مرور الوقت ( .)US EPA, 2007وميكن القيام
بالتصليد/التثبيت سواء يف املوقع أو خارجه .وقد استخدمت هذه التقنية من قبل للتنظيف ،وهي متاحة جتاريا يف
بعض البلدان ( .)US EPA, 2007وهناك عدة عوامل تؤثر على أداء وكلفة تقنية املعاجلة هذه ،مبا يف ذلك الرقم
اهليدروجيين للمادة املعاجلة ،ووجود املركبات العضوية وحجم اجلسيمات ،ومستوى الرطوبة ،وحالة أكسدة الزئبق
املوجود .وتشمل أمثلة املركبات املساعدة على التماسك إمسنت بورتلند ،وإمسنت بوليمر الكربيت ،والكربيتيد،
والفوسفات ،وغبار أفران اإلمسنت ،وراتنجات البوليسرت ،ومركبات البوليسيلوكسان .وختتلف هذه املركبات من
حيث فعاليتها يف االرتباط بالزئبق .وميكن خللط الزئبق مع الكربيت أن يثبت الزئبق على شكل كربيتيد الزئبق ،مما
يقلل من قابلية ارتشاحه وتطايره ،غري أن كربيتيد الزئبق ميكن أن يتحول من جديد إىل زئبق أويل يف ظل ظروف
معينة .وميكن إجراء عملية تثبيت البوليمر ،حيث حتدث لكربيتيد الزئبق عملية كبسلة دقيقة يف مصفوفة الكربيت
البوليمريية ،اليت تشكل كتل صلبة ( .)UNEP, 2015وتقلل هذه العملية ذات املرحلتني من املخاطر البيئية النامجة
عن الزئبق ،ولكنها تقلل أيضا من إمكانات استخراج الزئبق يف مرحلة الحقة.
 - 62وميكن استخدام غسل الرتبة واستخراج األمحاض للتعامل مع الرتبة امللوثة املستخرجة من املوقع واملعاجلة
بشكل منفصل .وعملية غسل الرتبة ،كما يدل امسها ،تنطوي على غسل الرتبة من أجل إزالة امللوثات .ويستخدم
غسل الرتبة واستخراج األمحاض أساس ا يف معاجلة أنواع الرتبة ذات احملتوى الصلصايل املنخفض نسبيا ،واليت ميكن
فصلها إىل أجزاء .ويكون غسل الرتبة أقل فعالية أيض ا يف الرتبة ذات احملتوى العضوي املرتفع .وقد يتأثر أداء هذه
العملية وتكاليفها كذلك بتجانس الرتبة ،وحجم اجلسيمات ،ودرجة احلموضة ،ومستوى الرطوبة.
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 - 63تستخدم املعاجلة احلرارية ملعاجلة النفايات الصناعية والطبية اليت حتتوي على الزئبق ،غري أهنا بوجه عام
غري مناسبة للرتبة ذات احملتوى العايل من الصلصال أو احملتوى العضوي .وتتأثر فعالية املعاجلة وكلفتها بعوامل منها
حجم اجلسيمات ومستوى الرطوبة .واملعاجلة احلرارية عملية تستخدم فيها احلرارة جلعل الزئبق يتطاير ،لكي جيمع
بعد ذلك من الغازات املنبعثة .وجتري هذه العملية عادة خارج املوقع .وال بد عند تطبيق املعاجلة احلرارية تأمني
التحكم يف الزئبق الذي يتبخر نتيجة هلا .وميكن تطبيق االمتزاز احلراري إما بشكل مباشر أو غري مباشر .فاالمتزاز
احلراري املباشر يتمثل يف تعريض املادة املراد معاجلتها للحرارة بشكل مباشر .أما االمتزاز غري املباشر فيتم عرب
التسخني اخلارجي للحجرة اليت حتتوي على املادة املراد معاجلتها ،لتنفذ احلرارة إليها من خلل الغلف اخلارجي
للحجرة .ويتميز االمتزاز احلراري غري املباشر بفصله ما بني الغازات املتصاعدة من املادة املعاجلة والغازات املستخدمة
لإلحراق ،مما يقلل بشكل كبري من حجم الغازات امللوثة اليت تلزم تصفيتها .وميكن أن تعاجل الغازات املتصاعدة
من املادة املعاجلة ،لكي يسرتجع الزئبق منها بوسائل منها عمليات التكثيف على سبيل املثال ( Environment
 .)Agency, 2012واملعاجلة باحلرارة العالية يف أفران تقطري ( )retort ovensعند درجات حرارة ترتاوح بني 425
و 540درجة مئوية تقنية مناسبة للرتبة امللوثة ذات الرتكيز العايل من الزئبق ( .)US EPA, 2007وجتدر اإلشارة إىل
أن االنبعاثات الناجتة عن حرق النفايات ختضع للرقابة مبوجب املادة  8اتفاقية ميناماتا ،وأن مؤمتر األطراف يف
اتفاقية ميناماتا اعتمد توجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية من أجل التحكم يف
انبعاثات الزئبق ومركباته ،والعمل ،كلما أمكن ذلك ،على التقليل من تلك االنبعاثات من مصادرها املختلفة ،مبا
يف ذلك عمليات حرق النفايات(.)5
 - 64وتستخدم التقنيات احلركية الكهربائية تيارا منخفض الشدة يف الرتبة امللوثة .وتتمثل هذه التقنية عادة يف
أربع عمليات خمتلفة :النزوح الكهربائي (وهو نقل األنواع الكيميائية احلاملة لشحنة كهربائية بالسائل العابر
للمسام) ،والتناضح الكهربائي (أي انتقال السائل العابر للمسام) ،واحلث الكهربائي (حركة اجلزيئات احلاملة
لشحنة كهربائية) ،والتحليل الكهربائي (التفاعل الكيميائي الناتج عن تيار كهربائي) .ورغم قدرة هذه التقنيات
على استخراج املعادن من الرتبة امللوثة ،إال أن كفاءهتا تتوقف على عوامل كثرية .وقد يصعب استخدام التقنيات
احلركية الكهربائية حبكم ضعف قابلية الزئبق للذوبان يف معظم أنواع الرتبة الطبيعية ،وقد يعيق العملية أيضا وجود
الزئبق األويل يف املوقع (.)Feng and others, 2015
تقنيات معاجلة املياه
 - 65ينبغي تقييم حالة املواقع امللوثة من أجل حتديد مدى احتمال تلوث املياه اجلوفية أو السطحية .ومن
شأن تقييم األحوال اهليدروجيولوجية أن يكون عامل مساعدا يف ذلك .فإن ثبت وجود الزئبق يف مياه متصلة
باملوقع امللوث ،ميكن اللجوء إىل عدد من تقنيات املعاجلة .وتشمل هذه التقنيات الرتسيب/الرتسيب املصاحب،
واالمتزاز ،والرتشيح الغشائي ( .)US EPA, 2007أما إذا كانت رواسب القاع ملوثة بالزئبق ،فقد ميثل احلفر واإلزالة
والتغطية علجا مناسبا.
 - 66وتقنية الرتسيب/الرتسيب املصاحب تقنية شائعة االستخدام ،غري أهنا تتطلب توفُّر منشأة ملعاجلة املياه
املستعملة يف العملية ،وتتطلب وجود عمال تشغيل ذوي كفاءة .كما أن فعاليتها تتأثر بالرقم اهليدروجيين وبوجود
ملوثات أخرى يف املاء .وتستخدم يف هذه العملية مواد كيميائية مضافة حتول امللوثات الذائبة إىل مادة صلبة غري
( )5انظر

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/forms%20and%20guidance/English/

.BATBEP_introduction.pdf
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كون كتلا صلبة غري قابلة للذوبان تلتصق هبا امللوثات الذائبة عرب االمتزاز.
قابلة للذوبان (ترتسب بعد ذلك) ،أو ت ِّ
بعد ذلك يرشَّح السائل أو يص ّفى لفصل املواد الصلبة منه.
 - 67ويشيع استخدام تقنية االمتزاز (باستخدام الفحم املنشط غالبا) على اخلصوص يف معاجلة األنظمة ذات
احلجم األصغر اليت ليس فيها ملوثات أخرى غري الزئبق .وترِّكز هذه التقنية الزئبق على سطح مادة ماصة ،مما يقلل
ميرر
من تركيزه يف الطور السائل السائب .وبوحه عام توضع املادة املستخدمة يف االمتزاز داخل أسطوانة جوفاء َّ
املاء امللوث عربها .بعد ذلك يتعني إما إعادة تنشيط الوسائط املستخدمة يف االمتزاز من أجل استخدامها مرة
ثانية ،وإما التخلص منها بطريقة مناسبة .ومن املمكن أن تتأثر فعالية هذه التقنية أكثر من غريها من التقنيات
بوجود ملوثات أخرى غري الزئبق.
 - 68وأما الرتشيح الغشائي فعمليةٌ بالغة الفعالية ،تفصل فيها امللوثات عن السائل بتمريره خلل مسام غشاء
نصف منفذ .غري أن هذه التقنية تتأثر بوجود ملوثات أخرى يف املاء ،فاألجسام الصلبة العائمة فيه ،واملركبات
العضوية وغري ذلك من امللوثات تقلل من فعالية الغشاء أو تعطله متام ا.
 - 69وقد يتيح اختاذ قرار بعدم بدء إجراءات املعاجلة الفورية فرصة لتطوير تقنيات حديثة جتعل املعاجلة أكثر
جدوى يف املستقبل مما هي عليه اليوم .وقد يقتضي األمر يف مثل هذه احلاالت وضع برنامج رصد طويل األجل،
وتنفيذ عملية استعراض للنظر يف طريقة املعاجلة اليت ميكن تطبيقها يف املستقبل.

واو  -تقييم الفوائد والتكاليف
 - 70يرتتب على كل األنشطة املرتبطة بتحديد وتقييم املواقع امللوثة مستوى معني من التكاليف .وقد تشمل
هذه التكاليف الوقت الذي يصرفه العاملون يف أعمال مثل التقييمات املكتبية من أجل التحديد األويل للمواقع
امللوثة احملتملة ،والزيارات االستكشافية لتفتيش املواقع احملتملة ،وجتميع العينات لتحديد مستويات التلوث .وكذلك
فتحليل العينات ،سواء أجراه خمترب حكومي أو جامعي أو قامت به شركة خاصة تعمل يف جمال التحليل ،سترتتب
عليه تكاليف أيضا .وقد تنشأ أيضا تكاليف خاصة مرتبطة باخنفاض قيمة األرض بسبب التلوث ومطالبات
التعويض وفقدان املوقع لفائدته .ويعترب مبدأ تغرمي امللوث ممارسة مقبولة عموما لتغطية التكاليف .فإذا كان امللوث
غائبا أو غري معروف ،فإن إنشاء مؤسسة خمصصة لألمر قد ميثل هنجا فعاال يف هذا الشأن.
 - 71وقد تنجم عن املشاورات العامة أيض ا تكاليف ترتبط بوقت الفريق العامل أو بتوظيف خبري استشاري أو
شركة متخصصة.
 - 72وإدارة املواقع امللوثة أو معاجلتها ال بد أن ترتتب عليها تكاليف ،منها ما هو نفقة واحدة ال تتكرر
(تكاليف رأمسالية) ،ومنها ما هو متكرر مستمر ،مثل تكاليف التشغيل والصيانة والرصد .وختتلف التكاليف
الفعلية باختلف خصائص املواقع ،وتعتمد على توفر التقنية املناسبة على املستوى الوطين ،وعلى التكاليف احمللية
للمواد واليد العاملة.
 - 73وكذلك فآثار الزئبق على السكان احملليني والبيئة احمللية سترتتب عليها بدورها تكاليف .وبعض هذه
التكاليف مباشر (مثل العناية الصحية باألشخاص الذين يعانون من آثار ضارة على الصحة) ،يف حني أن بعضها
اآلخر غري مباشر (مثل فقدان الدخل املرتبط بالسمك امللوث الذي ال ميكن صيده وال بيعه ،أو بفقدان أر ٍ
اض
زراعية) .وقد تظهر التكاليف املرتبطة بتأثري موقع ملوث على البيئة احمللية على املدى القصري أو الطويل ،ولكن
الفوائد الناجتة عن اإلدارة الناجحة ملوقع ملوث تظل قائمة لزمن طويل جدا .وقد تشمل التكاليف قصرية األجل
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اإلزعاج املرتبط بأعمال املعاجلة ،بينما ميكن أن تشمل التكاليف طويلة األجل اخنفاضا يف قيمة األرض حول
َ
املوقع ووضع القيود على اإلنتاج الزراعي أو على غريه من استخدامات األراضي .أما التكاليف اليت تتحملها
اجملتمعات املتضررة ،من العواقب غري السوقية ،مثل االعتلل وتلف الدماغ وفقدان املوارد الطبيعية أو املياه النظيفة،
فلعلها تكون أعلى بكثري من ذلك كله .وهي تكاليف ينبغي إدراجها يف أي عملية تقييم اقتصادي.
 - 74وقد جرى تقييم التكاليف املرتبطة بعدد من تقنيات املعاجلة املمكنة .وكثري من التقنيات املتاحة يستتبع
تكاليف رأمسالية أولية وتكاليف أخرى مستمرة للصيانة والتشغيل والرصد .ولألطراف أن حتدد أولوياهتا الوطنية
لضمان استعمال األموال املتاحة استعماال فعاال .وميكن أن يقوم حتديد األولويات على أساس ترتيب للمواقع
يعتمد نظاما حلساب النقاط متفقا عليه على املستوى الوطين ،من أجل حتديد درجة أولوية كل موقع .وتتاح
معلومات مفصلة خبصوص إمكانية تطبيق بعض التقنيات املتاحة واملخاطر املمكنة املرتبطة هبا ،ومعلومات أقل
تفصيل عن تقنيات أخرى مل تكتمل بعد.
 - 75وال يعين خضوع موقع معني لإلدارة أن ذلك املوقع مل يعد له تأثري على البيئة أو صحة اإلنسان .فتقييد
الوصول إىل موقع ملوث بالزئبق قد يقلل من تعرض اإلنسان واحليوان تعرضا مباشرا ،لكنه ال مينع بالضرورة تلوث
املياه اجلوفية أو انتقال الغبار امللوث إىل خارج املوقع أو تلوث اهلواء بأخبرة الزئبق .وكل هذه اآلثار تستتبع تكاليف،
وجيب أخذها يف االعتبار عند إجراء التقييم.

زاي  -التحقق من صحة النتائج
 - 76جيب أن تكون األهداف املنشودة من إدارة املواقع امللوثة معروفة من أجل حتديد أنسب اخليارات إلدارة
املخاطر املرتبطة مبوقع ملوث معني .ومن املهم أن ميكن التحقق من مدى فعالية اإلجراءات املتخذة يف بلوغ تلك
األهداف .وينبغي إرساء وسائل التحقق أثناء عملية التخطيط األويل ،كما ينبغي أن تدرج يف املشروع اإلمجايل
املوارد اللزمة للقيام باألعمال الضرورية ،مثل الرصد.
 - 77وستختلف أهداف برنامج الرصد باختلف األعمال اليت يقع عليها االختيار إلدارة املوقع .وميكن قياس
جناحه مبدى اخنفاض مستويات الزئبق يف املوقع ،أو اخنفاض كميات الزئبق املتسربة من املوقع إىل البيئة ،أو درجة
تعرض السكان احمليطني باملوقع ،أو عودة املوقع نفسه إىل بعض االستخدام املناسب .فإذا ظهر ما يدل على أن
اإلجراءات املتخذة إلدارة املوقع ال تليب أهداف املشروع اإلمجالية ،فقد يلزم اختاذ املزيد من اإلجراءات .كما قد
يلزم تكرار دورة اإلدارة ،من ختطيط وتنفيذ وتقييم واختاذ قرار وإعادة تنظيم ،وخصوصا عند النظر يف أي إجراء
مستقبلي.
 - 78وهناك منوذج شائع للتحقق ،يقوم على التأكد من صحة عينات املوقع .فعند إجراء حفريات يف بؤرة
لرتكيز الزئبق ،جيب أن تظهر العينات املأخوذة من جدران موقع احلفر وقاعه مستويات من الزئبق أدىن من املستويات
احملددة كأهداف للمعاجلة من حيث تركيزات الزئبق يف الرتبة .كما ميكن قياس تركيزات الزئبق يف املياه السطحية
ويف اجلو ومستوياته لدى الكائنات احلية ،من أجل تقييم مدى حتق ِ
ُّق أهداف اإلدارة و/أو املعاجلة.
 - 79ويف إطار التقييم الشامل لإلجراءات األولية املتخذة إلدارة موقع ملوث معني ،ميكن النظر يف اختاذ
إجراءات أخرى مثل املعاجلة ،خصوصا إذا كانت التطورات التكنولوجية جتعل هذا أكثر قابلية للتطبيق منه عند
إجراء التقييم األويل للموقع .وعلى كل حال قد يلزم إجراء رصد مستمر ملستويات الزئبق يف الرتبة ،وذلك حىت
بعد االنتهاء من املعاجلة.
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حاء  -التعاون يف وضع االسرتاتيجيات وتنفيذ األنشطة اليت هتدف إىل حتديد املواقع امللوثة وتقييمها وترتيب
أولوياهتا وإدارهتا ،ومعاجلتها عند االقتضاء
 - 80يشجع نص االتفاقية على التعاون بني األطراف ،سواء يف املادة اخلاصة بالواقع امللوثة على وجه التحديد،
أو ضمن أحكام املادة  ،14املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.
 - 81وميكن أن يشمل التعاون أنشطة من قبيل تبادل املعلومات ،واستكشاف إمكانات التقييم املشرتك
للمواقع ،وتنسيق خطط االتصال فيما يتعلق باملواقع ،وغري ذلك من األنشطة اليت ترى مناسبة.
فرص لتبادل املعلومات من خلل عملية حتديد املواقع امللوثة ،اليت قد تتيح أيضا إمكانية التقييم
 - 82وقد تربز ٌ
املشرتك للمواقع .وقد يكون هذا مناسبا بوجه خاص حني يكون هناك على سبيل املثال عدد من املواقع يف منطقة
دون إقليمية كانت متلكها أو تديرها يف السابق شركة واحدة ،أو عندما تكون تلك املواقع قد عرفت يف السابق
أنشطة متماثلة (كعمليات التعدين أو عمليات إنتاج الكلور والقلويات).
 - 83ومن شأن األنشطة التعاونية أثناء عمليات تقييم املواقع امللوثة أن حتقق وفورات يف التكاليف وزيادة يف
الفعالية ،وخصوصا حني تتمكن األطراف من تقاسم تكاليف أخذ العينات وحتليلها .وقد يكون من اجملدي أن
يتوىل طرف من األطراف على سبيل املثال مهمة أخذ العينات ،على أن يتوىل طرف آخر حتليلها لتمتعه بقدرات
خمتربية أكرب.
 - 84وبالنسبة لرتتيب أولويات املواقع امللوثة ،ميكن لكل بلد أن يتخذ قراراهتا بشأهنا استنادا إىل أولوياته
الوطنية ،غري أن اتباع هنج تعاوين قائم على تقاسم املعلومات والنظر املشرتك يف األولويات قد يكون ذا فائدة
أكرب ،السيما يف احلاالت اليت حيتمل انتشار التلوث فيها متجاوزا احلدود الوطنية .وبإمكان الطرف األكثر تضررا
بآثار التلوث أن يقدم معلومات تفيد يف عملية ترتيب األولويات .وعلوة على ذلك ،قد ترغب األطراف يف
التعاون عند وجود عدد من املواقع امللوثة على مقربة منها ،ويرجح أن تشهد ذلك املناطق اليت عرفت يف السابق
أنشطة تعدين .وقد حتتاج األطراف إىل التعاون من أجل تقييد الوصول إىل بعض املواقع .وإذا تقرر التخطيط
ألنشطة للمعاجلة قد ميكن وضع خطط مشرتكة خبصوص معاجلة املواد امللوثة ،مما قد يتيح جين فوائد األحجام
األكرب و ِّ
ميكن من إجراء املعاجلة يف مرافق متخصصة.
 - 85ويوجد عدد من الشبكات التنظيمية القائمة منذ زمن ،اليت تعىن بإدارة األراضي امللوثة .وعلى املستوى
العاملي ،أنشئت اللجنة الدولية املعنية باألراضي امللوثة يف عام  .1993ويف االحتاد األورويب ،شاركت الدول
األعضاء واملفوضية األوروبية يف املنتدى املشرتك املعين باألراضي امللوثة منذ عام  ،1994وبدأت مبادرتني
لإلجراءات املنسقة بشأن تقييم املخاطر وإدارة املخاطر( .)6وقد انبثقت عن هاتني املبادرتني وثائق توجيهية بشأن
اإلدارة املستدامة لألراضي امللوثة ،وهي وثائق متاحة جمانا للتحميل على املوقع http://www.iccl.ch/ and
.https://www.commonforum.eu/

( ) 6انظر CLARINET – Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies
(https://www.commonforum.eu/references_clarinet.asp), and CARACAS – Concerted Action for Risk Assessment
.for Contaminated Sites in Europe (https://www.commonforum.eu/references_caracas.asp).
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التذييل األول
مزيد من املعلومات التقنية
جاء إعداد التوجيهات املتعلقة بإدارة املواقع امللوثة كجزء من العملية واخليارات املمكنة إلدارة املواقع امللوثة مبا
يتوافق مع املادة  12من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق .وتتوفر معلومات تقنية إضافية بشأن كثري من القضايا اليت
تغطيها التوجيهات ،وقد تكون مفيدة ألولئك الذين يعدون خطط عمل أو يضطلعون بأنشطة اإلدارة.
والروابط املذكورة يف قائمة املوارد التالية تظهر كما وردت من أصحاب املصلحة ،وهي تقدَّم هنا من باب اإلعلم.
وميكن استكمال القائمة دون حاجة إىل مقرر إضايف من قبل مؤمتر األطراف.
كندا
وضعت وزارة الصحة الكندية توجيهات بشأن الصحة البيئية والصحة يف مكان العمل ،وميكن االطلع عليها
على املوقع:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplacehealth/contaminated-sites/guidance-documents.html.

وتتاح معلومات حول اآلثار الصحية للزئبق من وزارة الصحة الكندية على املوقع:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/healthy-living/your-health/environment/
mercury-human-health.html.

وتتوفر معلومات تقنية تتعلق بالتوجيهات عن مياه الشرب ،على املوقع:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/guidelinescanadian-drinking-water-quality-guideline-technical-document-mercury.html.
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التذييل الثاين
اإلطار وشجرة القرارات األولية إلدارة املواقع امللوثة
سيستكمل وضعها بعد االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
____________
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