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مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ
اء بشأنها في اجتماعو األول :مسائل توصي
إجر ً
بها لجنة التفاوض الحكومية الدولية :النظر في
التقرير المتعلق باإلحراق في األماكن المفتوحة

النظر في التقرير عن انبعاثات الزئبق المتصلة بإحراق النفايات في األماكن المفتوحة
مذكرة من األمانة
 - 2الحظت جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً بشأن الزئبق ،يف دورهتا
اخلامسة ،أن احلرق يف األماكن ادلفتوحة ميثل مصدراً زلتمالً لالنبعاثات يف بعض البلدان .ولكن إدراج احلرق
ادلفتوح يف قائمة مصادر االنبعاث اليت تشملها اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق مل حيظ بتأييد بعض البلدان بسبب
عدم توفر البيانات العلمية الكافية .وطُلب إىل األمانة أن جتمع ادلعلومات الكافية دعماً الختاذ قرار بشأن ادلسألة
وأن تقدم تقريراً عن جهودىا يف ىذا الصدد إىل مؤدتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا يف اجتماعو األول أو يف أقرب
وقت شلكن.
 - 4ويف أعقاب الدورة السابعة للجنة ،دعت األمانة احلكومات واجلهات األخرى إىل تقدًن مسامهات
لتقرير عن احلرق ادلفتوح .ويف الفرتة اليت مضت منذ انعقاد الدورة السابعة ،وردت مسامهات من  22حكومة
ومن عدد من ادلصادر غري احلكومية .ومجعت األمانة أيضاً معلومات من طائفة من ادلصادر ،مبا يف ذلك
ادلنشورات الصادرة عن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة والبنك الدويل ،ومن عدد من منظمات اجملتمع ادلدين .ويرد
يف مرفق ىذه ادلذكرة تقييم للمسامهات الواردة وادلعلومات اليت مجعت.
الكمية .وتوصي بعض ادلصادر باختاذ
 - 3ويف ادلرحلة الراىنة ،ال يتوفر سوى قدر زلدود من ادلعلومات ّ
إجراءات للتقليل من احلرق ادلفتوح أو إلغائو دتاماً يف إطار أنشطة التنمية ادلستدامة ،مع مالحظة ادلسامهة اليت قد
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تقدمها مثل ىذه اإلجراءات يف حتقيق خطة التنمية ادلستدامة لعام  4030وأىداف التنمية ادلستدامة .وجيدر
بالذكر أن من ادلرجح أن جتمع البلدان ادلعلومات اإلضافية ادلتعلقة بكميات الزئبق ادلنبعث نتيجة للحرق ادلفتوح
عند إعدادىا لقوائم جرد الزئبق اليت ستشكل جزءا من تقييماهتا األولية وعملياهتا التحضريية لتنفيذ اتفاقية
ميناماتا والتصديق عليها.
اإلجراء الذي يُقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف

 - 2قد يود مؤدتر األطراف النظر يف التقرير الذي يتناول انبعاثات الزئبق ادلتصلة باحلرق ادلفتوح للنفايات
(انظر ادلرفق) وقد يود النظر أيضاً يف توجيو طلب إىل األمانة لكي تواصل جتميع ادلعلومات عن االنبعاثات
النامجة عن احلرق ادلفتوح كجزء من رلمل عملية النظر يف قوائم اجلرد اليت تقدمها البلدان .وقد يود مؤدتر
األطراف النظر يف توجيو طلب إىل األمانة لكي تتيح تلك ادلعلومات كمعلومات أساسية يف االجتماعات ادلقبلة
للمؤدتر.
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المرفق
تقرير عن انبعاثات الزئبق المتصلة بإحراق النفايات في األماكن المفتوحة
ألف  -مقدمة
 - 2دتثل إدارة النفايات مسألة رئيسية تشكل حتدياً جلميع البلدان ،وال سيما البلدان النامية والبلدان اليت
دتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،عندما تكون ادلوارد ادلتاحة إلدارة النفايات زلدودة .وتشكل االنبعاثات
واإلطالقات الناجتة عن أنشطة إدارة النفايات خطراً على الصحة العامة والبيئة يف تلك البلدان ،يف حني تشكل
بعض ادللوثات هتديداً عادلياً ،بسبب حركتها العابرة للحدود.
 -4وميكن العثور على الزئبق يف رلموعة متنوعة من مسارات النفايات ،وال يقتصر ذلك على تلك
ادلسارات اليت يعرتف بأهنا خطرة بناء على تأكيد لوجود الزئبق فيها (مثل نفايات ادلنتجات ادلضاف إليها الزئبق
أو النفايات ادللوثة بالزئبق) .وتنص اتفاقية ميناماتا يف ادلادة  22على إدارة نفايات الزئبق بطريقة سليمة بيئياً،
على أن تؤخذ يف االعتبار ادلبادئ التوجيهية التقنية ادلوضوعة مبوجب اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل
النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود.
 -3وأدى االعرتاف بوجود الزئبق يف النفايات العامة إىل إدراج مرافق ترميد النفايات يف قائمة مصادر
االنبعاثات (انظر ادلرفق دال من اتفاقية ميناماتا) اخلاضعة للمراقبة مبوجب ادلادة  8ادلتعلقة باالنبعاثات من
اتفاقية ميناماتا .ويف الدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً بشأن
الزئبق ،اعتمدت اللجنة على أساس مؤقت التوجيهات ادلتعلقة مبراقبة وختفيض انبعاثات الزئبق من مرافق ترميد
النفايات وذلك ضمن التوجيهات العامة بشأن أفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية.
 -2ولكن يعرتف بأنو يف بلدان عديدة ال ُحيرق سوى جزء يسري من النفايات اليت يتم التخلص عنها
باحلرق يف مرافق رمسية إلدارة النفايات ،يف حني ُحيرق اجلزء األكرب منها بشكل غري رمسي عن طريق شلارسات
يشار إليها بادلصطلح العام ”احلرق ادلفتوح“ .وتنجم عن شلارسة احلرق ادلفتوح انبعاثات غري خاضعة للرقابة إىل
البيئة لطائفة من ادللوثات .ومن منظور الصحة العامة ،تشكل انبعاثات احلرق ادلفتوح خطراً عالياً لعدد من
األسباب .وتتخذ ىذه االنبعاثات عادة شكل انبعاثات على سطح األرض ،شلا يسفر عن ازدياد التعرض على
ادلستوى احمللي ،وتؤدي الطبيعة ادلختلطة للنفايات إىل إطالق طائفة من ادللوثات ذات آثار صحية متنوعة .وميثل
إنفاذ الضوابط على احلرق ادلفتوح حتدياً ألن مواقع احلرق كثرياً ما تكون متفرقة يف حني حيدث احلرق على فرتات
متقطعة .وترتبط طائفة من اآلثار الصحية بالتعرض للدخان ادلنبعث من احلرق ادلفتوح ،مبا يف ذلك أمراض
القلب واآلثار ادلرتتبة على اجلهاز التنفسي (.)Mavropoulos, 2015
 -5ويرتبط إلغاء احلرق ادلفتوح بأىداف التنمية ادلستدامة .وتشمل األىداف العادلية إلدارة النفايات اليت
ترد ضمن خطة التنمية ادلستدامة لعام  4030إلغاء احلرق ادلفتوح حبلول العام  ،4040األمر الذي يسهم يف
حتقيق عدد من األىداف.
باء -

تقديرات نطاق الحرق المفتوح
 -6يف التوقعات العادلية إلدارة النفايات ،الصادرة عن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف العام  ،4025يقدر
أن التخلص غري ادلنظم من النفايات يؤثر على  50يف ادلائة من سكان البلدان ادلنخفضة الدخل ،وترتفع ىذه
النسبة إىل  200يف ادلائة تقريباً يف ادلناطق الريفية يف تلك البلدان .وتشري تقديرات التقرير إىل أن عدداً ال يقل
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عن  3باليني من الناس ال يزال يفتقر إىل إمكانية االستفادة من ادلرافق اخلاضعة للرقابة للتخلص من النفايات،
وينفذ قسم كبري من عمليات التخلص من النفايات باحلرق يف ادلواقع غري اخلاضعة للرقابة لدفن النفايات.
جيم  -تقديرات انبعاثات الزئبق الناجمة عن حرق النفايات في األماكن المفتوحة
 -7الحظ التقييم العادلي للزئبق لعام  ،4023الصادر عن برنامج البيئة ،أن حصة الزئبق يف ادلنتجات اليت
تدخل مسارات النفايات تتوزع بني أنشطة إعادة التدوير والرتميد واإللقاء يف مدافن النفايات (وقد ينتج عن
ىذه األخرية انبعاثات الحقة للزئبق حسب الضوابط اليت تستخدم يف ادلدافن ادلعنية) .وميكن ادلضي يف تقسيم
النفايات إىل نفايات خاضعة للرقابة وغري خاضعة للرقابة سواء ألنشطة احلرق واإللقاء يف مدافن النفايات.
ووضعت يف التقييم مناذج لتقدير انبعاثات الزئبق النامجة عن ادلمارسات ادلختلفة إلدارة النفايات يف بلدان
سلتلفة ،وذلك بناء على تقديرات مستوى التطور .وتشمل منهجية التقييم بعض االفرتاضات بشأن شلارسات
إدارة النفايات ،ويتوقع أن تتحسن دقة التقديرات مع مجع البيانات اإلضافية.
 -8وميكن استخدام منهجية شلاثلة ،عرضت يف رلموعة أدوات حتديد الزئبق ادلتسرب وتقدير كميتو اليت
أعدىا برنامج البيئة ،لتقدير كمية الزئبق ادلنبعث من حرق النفايات ،مع استخدام عوامل لتقدير كميات احلرق
اخلاضع للرقابة مقابل احلرق غري اخلاضع للرقابة على الصعيد الوطين .وميكن مواصلة حتسني التقديرات الناجتة
مبراعاة ادلعلومات الوطنية اإلضافية .ومع وضع البلدان لقوائم جرد االنبعاثات واإلطالقات يف إطار تنفيذىا
التفاقية ميناماتا ،سيتاح مجع ادلزيد من ادلعلومات ،كما سيكون من ادلمكن وضع صورة أدق لنطاق انبعاثات
الزئبق.
دال -

المعلومات المجمعة من التقارير التي تقدمها البلدان بشأن حرق النفايات
 -9أشار عدد من البلدان إىل أن حرق النفايات غري مسموح بو على الصعيد الوطين .وتشمل األساليب
األخرى دلعاجلة النفايات إعادة التدوير أو ادلعاجلة احلرارية يف مرافق معتمدة أو الدفن اخلاضع للرقابة .وتوجد
لدى بعض البلدان شلارسات قائمة الستخدام احلرارة الناجتة عن ترميد النفايات لتوليد الكهرباء أو لتدفئة ادلباين.
وأشار أحد البلدان إىل أن ادلناسبات الدينية والثقافية يف أراضيو تشمل حرق مقدار معني من النفايات ،ولكن
ىذا ادلقدار يعترب ضئيالً ولذلك يتوقع أن تكون مستويات الزئبق منخفضة (أي شلاثلة لتلك اليت توجد يف
األجسام الطبيعية يف البيئة ،مثل األشجار).
 -20وقدمت عدة بلدان معلومات مفصلة فيما يتعلق بادلمارسات اليت تستخدمها يف إدارة النفايات.
وقدمت كوستاريكا معلومات عن النفايات للعام  .4022ففي ذلك العام أُنتج حنو  2,5مليون طن من
النفايات .وجرى التخلص من معظم النفايات يف مدافن القمامة .وتشري التقديرات إىل حرق حوايل  68يف ادلائة
من النفايات اليت مل ترسل إىل مدافن النفايات .وباستخدام معامالت االنبعاث الواردة يف رلموعة أدوات برنامج
ادلتسرب وتقدير كميتو ،قدرت انبعاثات الزئبق يف عام  4022تقدر حبوايل  275كيلوغراماً.
البيئة لتحديد الزئبق ِّ
 -22وتقدر غواتيماال أهنا أنتجت يف عام  4023كمية من النفايات العامة تبلغ  420 000طناً .ولكن مل
تتوفر لديها أي معلومات أو تقديرات عن متوسط زلتوى الزئبق يف النفايات أو نسبة النفايات اليت ختضع
للحرق ادلفتوح.
 -24وقدم اجلبل األسود معلومات مفصلة عن النفايات ادلنتجة يف أراضيو .ودتكن من تقدًن تقديرات
للنفايات يف عدد من الفئات تشمل النفايات البلدية والنفايات الصناعية ونفايات البناء ،ومحأة مياه اجملاري،
والنفايات الطبية ،ونفايات ادلركبات ،ونفايات البطاريات وادلكثفات ،ونفايات التغليف ،ونفايات اإلطارات،
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ونفايات ادلنتجات الكهربائية واإللكرتونية ،ونفايات الزيوت .ولكن مل تتوفر لديو أي معلومات عن النسبة ادلئوية
للنفايات اليت يتم تصريفها عن طريق احلرق ادلفتوح وال عن متوسط زلتوى الزئبق يف النفايات.
 -23وأشارت ادلملكة العربية السعودية إىل أنو ،يف وقت اإلبالغ ،مل تكن لديها أي معلومات موثوقة عن
مستوياهتا الوطنية لالنبعاثات وإطالقات الزئبق ومركبات الزئبق .وىي جتري حالياً االستقصاءات والدراسات
األخرى اليت تتناول تلوث اذلواء بشكل مباشر ،مبا يف ذلك الزئبق ومركبات الزئبق ،وادلوجهة حنو تقدير ىذه
االنبعاثات .وأشارت ادلملكة العربية السعودية يف التقرير الذي قدمتو إىل أهنا قد اختذت التدابري التالية:
•

ختفيض توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى (مبا يف ذلك الزئبق ومركبات الزئبق) إىل أدىن
حد شلكن ،آخذة يف االعتبار اجلوانب االجتماعية والتكنولوجية واالقتصادية؛

•

تطبيق وإنفاذ ادلعايري البيئية الوطنية للملوثات اجلوية (مبا يف ذلك الزئبق ومركبات الزئبق) النامجة
عن مجيع األنشطة البشرية.

•

حظر احلرق ادلفتوح للنفايات البلدية وغريىا من النفايات.

•

كفالة إتاحة مرافق كافية للتخلص ألغراض اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة اليت حتتوي
على الزئبق وغريه من مركبات الزئبق ،على أن تقع ىذه ادلرافق ،قدر اإلمكان ،يف موقع
التخلص من النفايات؛

•

كفالة اختاذ ادلشاركني يف إدارة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى للخطوات على النحو الالزم
من أجل منع التلوث ،ويف حالة حدوث التلوث ،ختفيض آثاره على الصحة البشرية والبيئة إىل
أدىن حد شلكن.

•

تنفيذ وإنفاذ أحكام اتفاقية بازل ،مبا يف ذلك كفالة تقليل نقل النفايات اخلطرة وغريىا من
النفايات عرب احلدود إىل أدىن حد شلكن ،مبا يتسق مع اإلدارة السليمة والفعالة بيئياً ذلذه
النفايات ،والقيام بذلك على حنو حيمي الصحة البشرية والبيئة من اآلثار الضارة اليت قد تنجم
عن ىذا النقل ،وكفالة اتساق ىذا النقل مع أحكام اتفاقية بازل.

•

منع استرياد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى إىل أراضيها.

 -22وقدمت السنغال تقديراً لالنبعاثات وإطالقات الزئبق النامجة عن احلرق ادلفتوح يف أراضيها .ويقدر أن
حوايل  4 557كيلوغراماً من الزئبق قد انبعثت يف اذلواء ،وأن حوايل  485كيلوغراماً من الزئبق بقي موجوداً يف
النفايات ادلتبقية بعد احلرق.
 -25وأشارت جنوب أفريقيا إىل أنو ال تتوفر لديها حالياً أي معلومات عن احلرق ادلفتوح يف أراضيها ،يف
حني أشارت أوغندا إىل أن ترميد النفايات الصلبة ال ميارس عادة يف أراضيها ،وميثل الدفن ادلباشر يف مدافن
القمامة ادلمارسة األكثر شيوعاً إلدارة النفايات.
ىاء -

االستنتاجات
 -26وفقاً للتقييم العادلي للزئبق للعام  4023الصادر عن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،تساىم إدارة النفايات
(مبا يف ذلك ادلدافن واحلرق اخلاضع للرقابة) بأقل من  5يف ادلائة من إمجايل انبعاثات الزئبق على الصعيد العادلي.
وترتاوح تقديرات مسامهة احلرق ادلفتوح من صفر يف بعض البلدان إىل ما قد يبلغ  200يف ادلائة من عمليات
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التخلص من النفايات يف البلدان األخرى .وستتحسن تقديرات كميات الزئبق ادلنبعثة وادلطلقة مع جتميع ادلزيد
من البيانات ،وىي عملية جتري حالياً بالفعل يف العديد من البلدان يف إطار التقييمات األولية التفاقية ميناماتا
والعمليات التحضريية لتنفيذ االتفاقية.
 -27ولكن حتديات احلرق ادلفتوح للنفايات تتجاوز كثرياً مشكلة انبعاثات الزئبق .وكجزء من خطة التنمية
الشاملة ،مت حتديد إلغاء احلرق ادلفتوح كأولوية للتنمية ادلستدامة ،شلا يساعد على تقليل نطاق ملوثات اذلواء
ويقدم منافع اجتماعية واقتصادية.
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