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مسائل تنص عليها االتفاقية ويتعين أن يتخذ مؤتمر
األطراف إجراءات بشأنها :المبادئ التوجيهية
بشأن التخزين المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق
المشار إليها في الفقرة  ٣من المادة ١٠

المبادئ التوجيهية بشأن التخزين المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق المشار إليها في الفقرة ٣
من المادة ١٠
مذكرة األمانة
 - 1تنص الفقرة  3من املادة  10من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أن يعتمد مؤمتر األطراف مبادئ
توجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق ومرّكبات الزئبق من غري نفايات الزئبق ،آخذاً يف االعتبار أي
ُّ
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلّص منها عرب
توضع مبوجب اتفاقية بازل بشأن
مبادئ توجيهية ذات صلة َ
احلدود وأي توجيه آخر ذي صلة.
 - 2ونظرت جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق يف دورهتا السادسة
يف مسألة التخزين املؤقت وطلبت إىل البلدان أن تقدم لألمانة معلومات عن ممارسات التخزين املؤقت السليم بيئياً
للزئبق اليت اعتمدهتا ونفذهتا بنجاح .وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تعد جتميعاً وتلخيصاً للمعلومات املقدمة من
البلدان لكي تنظر فيه اللجنة يف دورهتا السابعة؛ وأن حتدد بالتعاون مع أمانة اتفاقية بازل واخلرباء املعنيني تلك
األجزاء اليت قد تكون ذات صلة بالتخزين املؤقت للزئبق خبالف نفايات الزئبق ،يف املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة
باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من الزئبق األويل والنفايات احملتوية على الزئبق أو امللوثة هبا ،واليت وضعت
يف إطار اتفاقية بازل؛ وأن تقرتح خريطة طريق للعمل على املبادئ التوجيهية للتخزين املؤقت.
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 - 3ويف الدورة الس ا ا ا ا ا ااابعة ،لوت اللجنة املعلومات املقدمة من البلدان ،وطلبت إىل األمانة املؤقتة أن تعد
مشا ا ا ا ا ا اارو املب ا ا ااادئ التوج يهي ا ا ااة بش ا ا ا ا ا ا ا ا ااأن التخزين وفق ا ا ااً خلريط ا ا ااة الطريق اليت اتفق ا ا اات عليه ا ا ااا اللجن ا ا ااة
( ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1املرفق العاشر).
 - 4وبناء على الطلب ،دعت األمانة املؤقتة احلكومات واجلهات األخرى إىل ترشيح خرباء معنيني للمشاركة
يف عملية وضع مشرو املبادئ التوجيهية .وبالتشاور مع أمانة اتفاقية بازل وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني،
أعدت األمانة املؤقتة مشروعاً أولياً للمبادئ التوجيهية للتخزين املؤقت ،باالستفادة من الفر املعين من املبادئ
التوجيهية التقنية التفاقية بازل اليت تتناول اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات احملتوية على الزئبق أو امللوثة به .ويف
متوز/يوليه  ،2016جرى تعميم مشرو أويل على اخلرباء املرشحني للتعليق عليه ،مع طلب تقدمي هذه التعليقات
للول تشرين الواين/نوفمرب  .2016وأدرجت التعليقات الواردة يف مشرو املبادئ التوجيهية ،وجرى تعميم املشرو
املعدَّل للمبادئ التوجيهية املعدلة على اخلرباء املرشحني يف كانون األول/ديسمرب  .2016وبعد املناقشات مع
اخلرباء ،أتيح املشرو الطال مجيع أصحاب املصلحة عن طريق املوقع الشبكي التفاقية ميناماتا ،مع طلب أن
تقدم التعليقات للول  23آذار/مارس .2017
 - 5وقُدمت التعليقات من عدد من احلكومات وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية ،وأدرجت يف
املشرو املنقح قدر اإلمكان .وأوصى بعض املعلقني بتنفيذ عمل تقين إضايف على املبادئ التقنية ،وهو أمر غري
ممكن يف الوقت املتاح .ويف بعض احلاالت ،وردت تعليقات متناقضة ،حيث أوصى بعضها بإدراج بعض التفاصيل
اإلضافية ،يف حني اقرتحت تعليقات أخرى هنجاً يتسم بقدر أكرب من البساطة ،وال سيما يف احلاالت اليت قد
تتاح فيها املعلومات من منتديات أخرى .ويرد مشرو املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق
خبالف نفايات الزئبق يف املرفق الواين هلذه املذكرة.
اإلجراء الذي يقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف
 - 6قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف مشرو املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت للزئبق خبالف
نفايات الزئبق ،واملوافقة على استخدامها يف األجل القصري .وقد يرغب مؤمتر األطراف أيضاً أن يطلب املزيد من
العمل التقين على املبادئ التوجيهية من أجل مواصلة حتسينها ،وأن تعرض عليه صيغة منقحة منها لكي ينظر فيها
يف اجتماعه الواين.
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المرفق األول
مشروع المقرر ا م :]xx[/١-المبادئ التوجيهية للتخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق ،بخالف نفايات
الزئبق
إن مؤمتر األطراف،
إذ يسلم بضرورة مساعدة األطراف يف التخزين السليم بيئياً للزئبق خبالف نفايات الزئبق عن طريق توفري
املبادئ التوجيهية،
 -1يعتمد املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق خبالف نفايات الزئبق
الستخدامها يف األجل القصري؛
 -2يوافق على تشجيع استخدام تلك املبادئ التوجيهية على أساس مؤقت ملساعدة األطراف يف تلبية
التزاماهتا مبوجب املادة  10من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛
 -3يطلب إىل األمانة أن تدخل املزيد من التنقيح على املبادئ التوجيهية ملتمسة مسامهات تقنية من
اخلرباء املعنيني ،وأن تقدم املبادئ التوجيهية املنقحة إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا يف اجتماعه الواين ملواصلة
النظر فيها واحتمال اعتمادها.
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المرفق الثاني
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أوالً  -مقدمة
 - 1اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق هي صك عاملي ملزم قانوناً يهدف إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة من
االنبعاثات واإلطالقات البشرية املنشأ للزئبق ومرّكبات الزئبق .وتتضمن االتفاقية التزامات تتعلق بانبعاثات الزئبق
وإطالقاته النامجة عن مجيع مراحل استخدام الزئبق ،مبا يف ذلك اإلمدادات والتجارة واالستخدام والنفايات واملواقع
امللوثة .وهناك التزامات حمددة تتعلق بالتخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق ومركبات الزئبق خبالف نفايات الزئبق،
وترد يف املادة  10من االتفاقية.
 - 2وتنص االتفاقية على أن يعتمد مؤمتر األطراف مبادئ توجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق
ومرّكبات الزئبق ،ضمن نطاق املادة  .10وتأخذ املبادئ التوجيهية يف االعتبار أية مبادئ توجيهية ذات صلة
باملوضو توضع يف إطار اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود وغريها
من التوجيهات ذات الصلة .وعلى هذا األساس ،أعدت املبادئ التوجيهية التالية ،وفقاً لطلب جلنة التفاوض
احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق يف دورهتا السابعة ،وبالتشاور مع اخلرباء املعنيني.
 - 3وال حتدد املبادئ التوجيهية شروطاً إلزامية وال حتاول أن تزيد أو تنقص من التزامات أي طرف مبوجب
االتفاقية ،وال سيما املادة  10من االتفاقية .ومع ذلك ،ينبغي أن يأخذ الطرف يف االعتبار املبادئ التوجيهية اليت
يعتمدها مؤمتر األطراف ،عند اختاذه التدابري اليت تكفل تنفيذ التخزين املؤقت للزئبق ومركباته على حنو سليم بيئياً.
وباإلضافة إىل املبادئ التوجيهية املقرر اعتمادها ،قد يود مؤمتر األطراف اعتماد شروط للتخزين املؤقت يف مرفق
إضايف لالتفاقية .وسيعتمد هذا املرفق وفقاً إلجراءات اعتماد املرفقات اإلضافية املبينة يف املادة  27من االتفاقية.

ثانياً  -اإلدارة العامة للمواد الخطرة
 - 4ينبغي لألطراف أن تضع وتنفذ خطط إدارة املواد الكيميائية من أجل معاجلة اإلدارة السليمة بيئياً للمواد
اخلطرة املخزنة داخل أراضيها (وقد يشمل ذلك التشريعات والقواعد التنظيمية والسياسات واالتفاقات مع قطا
الصناعة واملعايري املتفق عليها ،أو أي جمموعة من هذه اآلليات اإلدارية وغريها) .وينبغي أن تكون لدى األطراف
ختزن“ وفقاً للمادة  .10ولكي يفهم طرف من األطراف احتياجاته
خطط إدارة حمددة للزئبق ومركبات الزئبق اليت ” َّ
للتخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق ،قد يكون من املفيد لذلك الطرف أن يقوم ،أثناء وضع أنشطته التنفيذية،
باملزيد من العمل لتحديد الزئبق ومركبات الزئبق املوجودة يف أراضيه ،وأن يكتسب فهماً عاماً لكميات الزئبق
ومركبات الزئبق املخزونة يف كل موقع لتيسري التخزين اآلمن واملالئم .وقد تسهم هذه املعلومات أيضاً يف حتديد
التدابري املالئمة للسالمة والتفتيش الرقايب ،وكذلك يف إعداد خطط االستجابة يف حاالت الطوارئ.
 - 5وقد يكون أحد العناصر اهلامة خلطط اإلدارة هذه هو اكتساب املعرفة بشأن هوية املواد اخلطرة املوجودة
ضمن أراضي الطرف وكميات كل مادة منها .وهلذا الغرض ،وكجزء من اإلدارة الوطنية للمواد اخلطرة ،متول قوائم
اجلرد أداة هامة لتحديد هوية املواد املوجودة يف أراضي الطرف وقياس كمياهتا وحتديد خصائصها .وفيما يتعلق
حتديداً بالزئبق أو مركبات الزئبق ،ميكن لقوائم اجلرد الوطنية أن توفر معلومات مفيدة عن مجيع جوانب تنفيذ
اتفاقية ميناماتا .وتنص املادة  3من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أن يسعى كل طرف إىل حتديد كل كمية
على ِحدة من خمزونات الزئبق أو مرّكبات الزئبق اليت تزيد على  50طناً مرتياً باإلضافة إىل مصادر اإلمداد بالزئبق
اليت تتولّد عنها خمزونات تزيد عن  10أطنان مرتية سنوياً واملوجودة على أراضيه .وقد ترى األطراف أن من املفيد
أيضاً حتديد املخزونات أو اإلمدادات ذات احلجم األصغر من الزئبق يف إطار إدارهتا العامة للزئبق .وميكن لطرف
ما أن يقدر الكميات التقديرية للزئبق الذي قد يتطلب التخزين بتحديد استخدامات الزئبق داخل أراضيه .وجتدر
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اإلشارة إىل أن وجه االستخدام املقرر للزئبق املخزن قد ال يكون معروفاً يف مجيع احلاالت .وقد تساعد يف هذا
املتسرب وتقدير كميته( )1اليت وضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة وغريها من
الصدد جمموعة أدوات حتديد الزئبق ِّ
املنهجيات الوطنية بتوفري موارد أو معلومات إضافية .وعلى الرغم من أن اهلدف الرئيسي جملموعة األدوات هو
تقييم االنبعاثات واإلطالقات ،فقد متول أيضاً مصدراً قيماً للمعلومات عن استخدامات الزئبق على الصعيد الوطين.
 - 6ويف إطار اإلدارة العامة للمواد اخلطرة ،من املهم حتديد خطوط أساس للكميات املنتجة أو املتداولة أو
املتاجر هبا أو املستخدمة .وميكن أن تستخدم هلذا الغرض التوجيهات اليت وضعتها واعتمدهتا بشكل مؤقت جلنة
َ
التفاوض احلكومية الدولية فيما يتعلق بتحديد املخزونات .وقد تسهم املعلومات يف إنشاء سجل للمعلومات على
الصعيد الوطين ،مما قد يساعد يف جمال السالمة والتفتيش الرقايب ،وكذلك يف إعداد خطط االستجابة حلاالت
الطوارئ مبا يتوافق مع القواعد التنظيمية والتشريعات الوطنية .وكحد أدىن ،قد يلزم إنشاء سجل للمواقع املعتمدة
للتخزين املؤقت للزئبق لضمان أن يتم التخزين على حنو سليم بيئياً .وينطوي هذا أيضاً على إمكانية تتبع التقدم
احملرز على الصعيد الوطين حنو التخلص التدرجيي من استخدام الزئبق.

ثالثاً  -نطاق المبادئ التوجيهية
 - 7هتدف هذه املبادئ التوجيهية إىل توفري املعلومات املتعلقة بالتخزين املؤقت للزئبق ومركباته املقرر استعماهلا
لغرض استخدام مسموح به ألي طرف مبوجب االتفاقية .ومبوجب االتفاقية ،فبعض استخدامات الزئبق لن يسمح
هبا بعد تاريخ معني (أي استخدام بعض املنتجات اليت يضاف إليها الزئبق يف التصنيع بعد تاريخ التخلص النهائي
على النحو احملدد يف املرفق ألف مبوجب املادة  4من االتفاقية) .ومجيع استخدامات الزئبق اليت ال حتددها االتفاقية
كاستخدامات غري مسموح هبا ستعترب استخدامات مسموح هبا لألطراف مبوجب االتفاقية.
 - 8وال تبحث هذه املبادئ التوجيهية اخليارات للتخزين النهائي أو الدائم للزئبق أو لوضعه يف حالة استقرار
أو حالة صلبة .ويعترب أن هذه اخليارات تتعلق باإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق ،وهي مشمولة باملبادئ
التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات احملتوية على الزئبق أو امللوثة به ،واليت وضعت يف إطار اتفاقية بازل.
 - 9وتغطي املادة  10ختزين الزئبق ومركبات الزئبق على النحو الذي تُا ّعرف به يف املادة  ،3وهي املواد اليت
ال تدخل ضمن تعريف نفايات الزئبق .وعلى هذا األساس تشري هذه املادة إىل ما يلي:
يشمل الزئبق خالئط الزئبق مع مواد أخرى ،مبا يف ذلك سبائك الزئبق اليت ال يقل تركيز الزئبق
(أ)
فيها عن  95يف املائة من وزهنا؛ و
(ب) مرّكبات الزئبق تعين (أول) كلوريد الزئبق (املعروف أيضاً باسم الكالوميل) ،و(ثاين) أكسيد
الزئبقيك ،و(ثاين) كربيتات الزئبقيك ،و(ثاين) نرتات الزئبقيك ،والزجنفر ،وكربيتيد (سلفيد) الزئبق.
 - 10واستناداً إىل التعاريف الواردة يف املادة  ،3ال تشمل تلك املادة ما يلي:
مرجعي؛

(أ)

ستخدم يف البحوث على نطاق خمتربي أو كمعيار
كميات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت ستُ َ
ّ

( )1ميكن االطال عليها على الرابط:

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/14777/Hg-Toolkit-

Guideline-IL1-January2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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الفلزات
(ب)
الكميات النازرة من الزئبق أو مرّكبات الزئبق املوجودة بطبيعتها يف املنتجات املعدنية مول ّ
ّ
أو اخلامات أو املنتجات املعدنية غري احملتوية على الزئبق ،مبا يف ذلك الفحم أو املنتجات املشتقة من هذه املواد،
والكميات النازرة غري املقصودة يف املنتجات الكيميائية؛ أو
(ج)

املنتجات املضاف إليها الزئبق.

 - 11وباإلضافة إىل ذلك ،ونظراً ألن املادة  10ال تشمل الزئبق الذي يعرف كنفايات زئبق مبوجب املادة 11
من االتفاقية ،ال تشمل تلك املادة أيضاً ما يلي:
املواد أو األشياء املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق ،أو احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق بكمية تزيد
عن املستويات احل ّدية ذات الصلة اليت حيدِّدها مؤمتر األطراف ،بالتعاون مع اهليئات ذات الصلة يف اتفاقية
بازل وبطريقة متسقة ،واليت جيري التخلص منها أو املزمع التخلص منها أو املطلوب التخلص منها مبوجب
أحكام القانون الوطين أو هذه االتفاقية .ويستوىن من هذا التعريف الغطاء الصخري أو الرتايب الذي
يغطي املعدن اخلام أو نفايات الصخور أو نفايات اخلام ،ما عدا تلك الناجتة عن التعدين األويل للزئبق،
إال إذا كانت حتتوي على زئبق أو مركبات زئبق تزيد كميتها عن املستويات احلدية اليت حيددها مؤمتر
األطراف.
 - 12ومبوجب االتفاقية يتخذ كل طرف تدابري لكفالة االضطال بالتخزين املؤقّت للزئبق ومركبات الزئبق
املخصصة الستخدام مسموح به لطرف ما مبوجب هذه االتفاقية بطريقة سليمة بيئياً ،آخذاً يف االعتبار أي مبادئ
توجيهية ووفقاً ألي اشرتاطات يتم اعتمادها .وال تتضمن االتفاقية تعريفاً ملصطلح ”املؤقت“ .وتُفهم كلمة
( )interimاملستخدمة يف األصل اإلنكليزي على أهنا تعين ”يف الفرتة الوسيطة أو الفاصلة؛ أو املرحلية أو املؤقتة“.
ولذلك فهي قد تنطبق يف حالة اتفاقية ميناماتا على الفرتة اليت تفصل بني إنتاج الزئبق أو احلصول عليه وبني
استخدامه ألغراض االستخدام املسموح هبا مبوجب االتفاقية ،وكذلك الفرتة أثناء أي عملية نقل .وستختلف
شروط اإلدارة السليمة بيئياً للزئبق بني الزئبق املوجود يف املرافق والزئبق قيد النقل وقد تطبق ضوابط معينة خاصة
بالنقل.
وتعرف اتفاقية بازل اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى بأهنا ’’اختاذ مجيع اخلطوات
ِّ - 13
العملية لضمان إدارة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى بطريقة حتمي الصحة البشرية والبيئة من اآلثار املعاكسة
(الضارة) اليت قد تنتج عن هذه النفايات‘‘.
 - 14وباالستنباط من هذا التعريف ،ميكن اعتبار أن التخزين السليم بيئياً للزئبق ومركبات الزئبق ،خبالف
نفايات الزئبق ،هو ختزين يدار الزئبق فيه بطريقة حتمي الصحة البشرية والبيئة من اآلثار الضارة اليت قد تنتج عن
الزئبق ومركبات الزئبق .وتقدم املعلومات الواردة يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتخزين املؤقت أمولة ونصاً توجيهياً
بشأن ما قد تعتربه األطراف مناسباً.
 - 15وعلى الرغم من عدم وجود تعريف صارم لفرتة التخزين القصوى بالنسبة لل ا ا ”التخزين املؤقت“ ،فوفقاً
لالستخدام الشائع للكلمة اإلنكليزية ( )interimاليت تعين ”االنتقايل“ أو ”املؤقت“ جيوز ألحد األطراف أن
حيدد على الصعيد الوطين أقصى مدة ختزين ميكن اعتبارها ”مؤقتة“ وال سيما من أجل التصدي ملخاوف أن
يصبح التخزين املؤقت لكم األمر الواقع ختزيناً دائماً أو هنائياً .وجيوز ألحد األطراف أن ينظر يف تطبيق ضوابط
أكور صرامة على الزئبق املخزن بعد فرتة أولية (مخس سنوات موالً).
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 - 16وألن الزئبق ومركبات الزئبق املشمولة تعترب ”زئبقاً متداوالً كسلعة“ فهي تعترب مناسبة لكي يتوىل مالكها
أو من يتعهدها أو اجلهة اليت ستحقق رلاً جتارياً من استخدامها مسؤولية التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق .وقد
يلزم إبرام اتفاق رمسي بني مالك الزئبق وإدارة مرفق التخزين من أجل التفويض الرمسي للمسؤولية عن التخزين
السليم بيئياً للزئبق .وجتدر اإلشارة إىل أن مرافق التخزين قد تكون خاضعة مللكية خاصة أو عامة ،سواء على
الصعيد الوطين أو على الصعيد اإلقليمي .وميكن أن متنح السلطة الوطنية املعنية صالحية تشغيل مرفق ختزين
الكمية ملقدار الزئبق الذي سيتم ختزينه إىل جانب الشروط ذات الصلة ملرفق
مؤقت ،وميكنها أن تضع احلدود ّ
التخزين .وال تزال املسؤولية عن الزئبق ومركبات الزئبق قيد النقل تقع على عاتق اجلهات احملددة يف القواعد التنظيمية
واملعايري الوطنية والدولية أو يف التوجيهات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة (أي املستورد واجلهات املسؤولة عن النقل
واملناولة).
 - 17وال حتدد االتفاقية مقدار الزئبق أو مركبات الزئبق اليت ميكن ختزينها .ولذلك تغطي املبادئ التوجيهية
للتخزين املؤقت مجيع كميات الزئبق اليت ميكن ختزينها قبل االستخدام .ومع ذلك ،يُعرتف بأنه قد يلزم تطبيق
املبادئ التوجيهية مبرونة وفقاً للشروط املطلوبة ملواقع معينة .وعلى النحو املشار إليه أعاله ،حتدد املادة  3من
اتفاقية ميناماتا ،واملتعلقة مبصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيه ،أن على كل طرف أن يسعى إىل حتديد كل كمية
على ِحدة من خمزونات الزئبق أو مرّكبات الزئبق اليت تزيد على  50طناً مرتياً باإلضافة إىل مصادر اإلمداد بالزئبق
اليت تتولّد عنها خمزونات تزيد عن  10أطنان مرتية سنوياً واملوجودة على أراضيه .وتتاح التوجيهات بشأن حتديد
هذه املخزونات ومصادر اإلمداد يف وثيقة توجيهية منفصلة اعتمدهتا بصفة مؤقتة جلنة التفاوض احلكومية الدولية
يف دورهتا السابعة وسيُنظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول( .سيشار إىل الصيغة النهائية للوثيقة التوجيهية
بعد اعتمادها رمسياً).
 - 18ومن املتوقع أن تتناسب الكمية احملتفظ هبا يف التخزين مع االستخدام املقرر ،وستكون هي كمية الزئبق
اليت يعتربها الطرف ضرورية لتلبية االحتياجات لألنشطة احمللية اجلارية وفقاً لالتفاقية ،سواء كانت هذه األنشطة
تشمل إنتاج املنتجات املضاف إليها الزئبق ،أو القيام بعملية تستخدم الزئبق ،أو استخدام الزئبق يف تعدين الذهب
احلريف والضيق النطاق .ويف حالة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ،ينبغي أن تتناسب كميات الزئبق املخزونة
مع قوائم اجلرد خلطوط األساس ومع أنشطة التخفيض والقيم املستهدفة احملددة يف خطة العمل الوطنية املذكورة يف
املادة  ،7عند اللزوم .وقد تتناول خطة العمل الوطنية أيضاً كيفية تطبيق التزامات التخزين الواردة يف املادة 10
(مع مراعاة هذه املبادئ التوجيهية) لألنشطة واملواقع املرتبطة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.
 - 19مالحظة :يشري النص حالياً إىل الكمية اليت يعتربها الطرف ضرورية .وقد حنتاج إىل النظر فيما إذا كان
ينبغي توسيع نطاق هذه املبادئ التوجيهية وربطها بكميات الزئبق املتوقع استخدامها يف فرتة معينة .وستكون
املعلومات اليت تقدمها قطاعات الصناعة وغريها مفيدة لتوضيح ما ميكن اعتباره كمية ”معقولة“ للتخزين يف املوقع.
غري أن ربط ذلك بالقرار الذي يتخذه الطرف قد ال يعترب كافياً.

رابعاً  -الممارسات السليمة للتخزين

ألف  -مكان مواقع تخزين الزئبق ومعايير اختيار المواقع
 - 20ينبغي النظر يف عدد من العوامل عند اختاذ قرار بشأن مواقع مرافق التخزين .وينبغي أن يكون لدى املرفق
نظام قائم لإلدارة البيئية .وبالنسبة لتحديد املوقع وتصميمه من أجل تفادي أي خماطر كبرية إلطالقات الزئبق اليت
تنتج عن عوامل من قبيل املوقع اجلغرايف ،ال ينبغي أن تشيد مرافق التخزين ،إن أمكن ذلك ،يف أماكن حساسة
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مول السهول الفيضانية ،واألراضي الرطبة ،واملناطق اليت ميكن أن ترشح منها إىل املياه اجلوفية ،ومناطق الزالزل،
واملناطق املتشكلة باحنالل الصخور القابلة للذوبان ،ومواقع التضاريس غري الوابتة ،أو املواقع ذات األحوال املناخية
غري املالئمة ،أو األراضي ذات االستخدام غري املالئم.
 - 21وعند اختيار مكان للمواقع اجلديدة لتخزين الزئبق أو مركبات الزئبق ،ينبغي مراعاة الشروط املتعلقة بذلك
يف القانون الوطين ،مبا يف ذلك ما يتعلق مبسائل من قبيل تقسيم املناطق أو القيود املفروضة على استخدامها.
ويقرتح أن تعقد مشاورات عامة إلعالم اجملتمع احمللي بشأن معايري حتديد املواقع واإلجراءات املتبعة لتخفيف
املخاطر املرتبطة بتخزين الزئبق .وينبغي أن تكون املواقع جمهزة بشكل كاف لتيسري تلقي الزئبق وصرفه من أجل
االستخدام .وينبغي النظر إىل العوامل اليت قد تؤثر على أمن املوقع أو املرفق املعين .ويف املرافق اخلاصة اليت تستخدم
الزئبق أو مركبات الزئبق ،ينبغي النظر يف املوقع الذي خيزن فيه الزئبق داخل املرفق ،مبا يف ذلك سهولة الوصول إىل
الزئبق أو مركبات الزئبق .وينبغي أيضاً مراعاة أمن املوقع.
 - 22وعند تقييم مواقع ختزين الزئبق ،ميكن أن تستخدم بعض املعايري ك ا ا ”معايري لالستبعاد“ .ويلغي وجود
هذه العناصر احتمال استخدام موقع معني .وقد تعترب معايري أخرى عوامل إجيابية أو سلبية ولكنها ال تستبعد
املوقع بالكامل من اخليارات .ويستند تقييم أمهية املعاير املختلفة إىل االعتبارات الوطنية ،مبا يف ذلك حتديد املخاطرة
املقبولة .وقد تتعلق أمهية معايري اختيار املوقع املناسب بتأثري املوقع على استقرار التخزين .ويلزم لذلك إجراء تقييم
ملخاطر كل موقع من املواقع احملتملة .ولدى إجراء هذا التقييم ،ينبغي مراعاة مجلة أمور منها كميات الزئبق أو
مركبات الزئبق اليت ستخزن يف املرفق ،ألن الكميات قد تؤثر على متطلبات التخزين .وقد خيتلف مستوى الرقابة
الالزمة إلدارة الزئبق بشكل آمن حسب كمية الزئبق املخزونة.
 - 23وعند لث مواقع ختزين الزئبق ،ميكن النظر فيما إذا كانت مواقع التخزين الوطنية ضرورية أو إذا كان من
املمكن ختزين الزئبق املتداول كسلعة أو مركبات الزئبق يف مرافق التخزين اإلقليمية قبل االستخدام.
 - 24وميكن أن تقع مول هذه املرافق بالقرب من نقطة استرياد مما يقلل إىل أدىن حد ممكن من احلاجة إىل
النقل.
باء -

تشييد مواقع التخزين ،بما في ذلك توفير الحواجز
 - 25عند بناء مرفق جديد أو حتديث مرفق قائم ،ينبغي مراعاة الشروط املتعلقة باحلجم واملخطط الداخلي
والتصميم ومتانة األرضية ،وكذلك طالء السطوح والسباكة واجملاري وتدفق اهلواء والتهوية ،والنطاق املقبول لدرجات
احلرارة عند ختزين الزئبق األويل .وسيعتمد حجم مرفق التخزين على املساحة الالزمة للتخزين احلايل واملستقبلي
وعلى أسلوب التخزين .ولكن بغض النظر عن احلجم ،جيب أن تستويف مرافق التخزين خصائص حمددة لالحتواء
من أجل كفالة التخزين املؤقت اآلمن والسليم بيئياً للزئبق (.)QSC, 2003
 - 26وينبغي أن تكون هذه املواقع مزودة لواجز هندسية أو طبيعية كافية حلماية البيئة من تسربات الزئبق،
وليز احتواء ٍ
كاف لتخزين الكمية الكلية للزئبق ( .)EU, 2011وينبغي أن تصمم املرافق على حنو ييسر املناولة
اآلمنة للحاويات وميكن أن تشمل مناطق منفصلة قائمة بذاهتا لعمليات التحميل املرتبطة بشحن احلاويات أو
استقباهلا وكذلك لعمليات إعادة التغليف وهي أكور العمليات عرضة للحوادث وخلطر انسكاب الزئبق.
 - 27وبقدر اإلمكان ،ينبغي ختصيص املرافق لتخزين الزئبق حصراً ،واإلبقاء عليها منفصلة متاماً ،وال سيما عن
املواد اليت ال تتوافق مع الزئبق ،لضمان عدم حدوث ردود فعل كيميائية أو فيزيائية جتاه الزئبق .وللتقليل من خطر
9

UNEP/MC/COP.1/25

احلرائق ،جيب تشييد املرافق من مواد غري قابلة لالشتعال وينبغي أن تستخدم املواد غري القابلة لالشتعال يف منصات
النقل ورفوف التخزين وغريها من التجهيزات الداخلية (.)QSC 2003
 - 28وجيب أن تكون املمرات يف مرافق التخزين واسعة بالقدر الكايف للسماح مبرور أفرقة التفتيش ،وآليات
التحميل ،ومعدات حاالت الطوارئ .وينبغي بناء مرافق التخزين من مواد غري قابلة لالشتعال مول اخلرسانة
املصبوبة ،أو الكتل اخلرسانية وينبغي أن تكون جمهزة بنظم اإلنذار من احلرائق ونظم إطفاء احلرائق .أما مناطق
املناولة داخل املرفق اليت قد جيري فيها نقل الزئبق أو مركبات الزئبق بني احلاويات ،فينبغي أن تتسم ببيئة ضغط
عكسي من أجل تفادي انبعاثات الزئبق إىل خارج املبىن .ويف احلاالت اليت يتم فيها دفع اهلواء الداخلي إىل خارج
املبىن ،وال سيما يف مناطق املناولة ،ينبغي أن جيري ذلك بواسطة الفحم املنشط أو غري ذلك من النظم اليت تقوم
باحتجاز الزئبق.
 - 29وجيهز موقع التخزين بنظام للحماية من احلرائق ( .)EU, 2011وينبغي إعداد خطط االستجابة حلاالت
الطوارئ بالتنسيق مع اإلدارات احمللية املعنية بإطفاء احلرائق للتأكد من تزويدها مبا يكفي من املعلومات والتدريب
واملعدات وكفالة إعدادها بالوسائل األخرى لكي تتعامل بأمان مع أي حرائق يف املرفق .وملواصلة السعي إىل تقليل
خماطر احلرائق إىل أدىن حد ممكن ،يقرتح استخدام الرافعات الشوكية الكهربائية اليت تعمل بالبطاريات من أجل
نقل الزئبق داخل املخزن (.)QSC, 2003
 - 30وينبغي النظر بعناية يف محاية الرتبة واملياه اجلوفية واملياه السطحية ،وال سيما عند بناء املرافق الالزمة
لتخزين كميات كبرية من الزئبق .وينبغي حتقيق هذه احلماية باجلمع بني حاجز جيولوجي وحواجز عازلة أخرى.
وينبغي أن يُركب داخل مرافق التخزين نظام لتصريف ومجع مياه الصرف الناجتة يف املرافق ليث ميكن رصد الزئبق
قبل تصريف املياه إىل النظام املائي العام .وعالوة على ذلك ،ينبغي إرساء إجراءات لرصد مراحل التشغيل وما بعد
اإلغالق ملواقع التخزين ،ليث ميكن حتديد أي آثار ضارة حمتملة على البيئة من مواقع التخزين ومن مث اختاذ
التدابري التصحيحية املناسبة .وينبغي أن يسرتشد تطوير موقع التخزين بطبيعة املوقع ومواصفاته اجليولوجية وغريها
من العوامل اليت ختص املشرو بعينه ،وكذلك باملبادئ املناسبة لعلم اهلندسة اجليوتقنية .وقد تكون هذه العوامل
أقل أمهية بالنسبة للمواقع املصممة لتخزين كميات قليلة من الزئبق.
جيم  -األحوال المادية في مواقع التخزين
 - 31ينبغي تصميم أرضيات مرافق التخزين لكي تطيق محولة أكرب بنسبة  50يف املائة من جممو محولة الزئبق
املخزن فيها وينبغي أال خترتقها أي فتحات تصريف أو توصيالت سباكة .وميكن استخدام األرضيات املنحدرة
ومزاريب التصريف املفتوحة ذات األطراف الدائرية املتجهة إىل أسفل لتفادي حبس الزئبق حتت أغطية املزاريب
ولتيسري مجع الكميات املنسكبة .وينبغي تغطية أرضيات مرافق التخزين مبواد مقاومة للزئبق ،مول طالء راتنج
اإليبوكسي ،وينبغي أن تكون ذات لون فاتح للسماح بكشف قطريات الزئبق .وينبغي تفتيش األرضيات وطالئها
بشكل متكرر للتأكد من عدم تشقق األرضيات وسالمة الطالء .وينبغي بناء اجلدران من املواد اليت ال متتص خبار
الزئبق بسهولة .ومن املهم توفري نظم إضافية قادرة على التعامل مع كميات أكرب من إطالقات الزئبق ملنع اإلطالقات
يف حالة وقو حوادث غري متوقّعة .ويشمل ذلك نظم االحتواء الوانوي ،ونظم رصد اإلطالقات ومحاية القوى
العاملة وعامة الناس من التعرض ( .)US DOE, 2009; World Chlorine Councilوينبغي احلفاظ على درجة احلرارة
فضل أن تبقى ثابتة عند  21درجة مئوية .وينبغي وضع عالمات
يف مرافق التخزين منخفضة إىل أدىن حد ممكن ،ويُ ّ
حتذير واضحة يف أماكن التخزين (.)FAO, 1985; US EPA, 1997; US DOE, 2009
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 - 32ويتعني أن جيري ختزين الزئبق داخل املباين عندما يكون ذلك ممكناً .وعند ختزين الزئبق يف مرافق خارجية
مغلقة ،جيب أن توجه عناية خاصة لضمان وجود تدابري وقائية ملنع إطالقات الزئبق يف الرتبة واملياه اجلوفية أو املياه
السطحية .وينبغي أن تكون احلاويات حمكمة اإلغالق ملنع تسرب خبار الزئبق .وينبغي محاية الزئبق املخزن من
عوامل الطبيعة ملنع إحلاق الضرر باحلاويات وينبغي فحص سالمة احلاويات املخزنة بانتظام.
 - 33وينبغي تأمني ومحاية مرافق التخزين لتفادي السرقة أو حاالت الدخول إليها دون إذن.
دال -

حاويات تخزين الزئبق ،بما في ذلك الحاويات الثانوية
 - 34خيزن الزئبق إما كزئبق أويل أو كمركبات زئبق .ويكون الزئبق األويل (أو املعدين) سائالً يف درجة حرارة
الغرفة ،بينما تكون معظم مركبات الزئبق صلبة .ويتطلب التخزين الصلب والسائل نوعني خمتلفني من احلاويات.
وجيب كذلك تفادي خماطر تلوث املواد أخرى .وال ينبغي وضع احلاويات والرزم اليت حتوي الزئبق جبوار احلاويات
اليت حتوي مواد أخرى .وينبغي إنشاء مناطق ختزين منفصلة ،حىت لو كان ذلك ضمن نفس مرفق التخزين .وينبغي
وضع عالمات على احلاويات والرزم وختزينها يف مكان جاف مول املستود أو أي حيز آخر ال يرتدد إليه الناس
عاد ًة .وال ينبغي ملناطق التخزين هذه أن تشرتك يف نظم التهوية مع أماكن العمل أو األماكن العامة .وينبغي أن
تكون هلا نظم هتوية مستقلة أو أن تكون هلا منافذ هتوية مباشرة إىل اخلارج .ومن الناحية املوالية ،ينبغي أن تشمل
نظم التهوية أجهزة ملراقبة التلوث من أجل احتجاز أي تسرب لبخار أو غبار الزئبق .وتقدم التوجيهات اليت وضعها
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لنفايات الزئبق النامجة عن مرافق الرعاية الصحية إرشادات مفصلة يف هذا الصدد،
قد تنطبق على العديد من املرافق التجارية.
 - 35وجيب تغليف الزئبق األويل الوارد يف شكل سائب بعناية ووضعه يف احلاويات املالئمة ،مول تلك اليت
حتددها توصيات األمم املتحدة املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة ،النظام النموذجي ) .(United Nations (2015aوينبغي
ختزين حاويات الزئبق األويل بوضعها العمودي الصحيح على منصات حتميل مرتفعة عن األرض ،وينبغي تغطيتها
بشكل إضايف (مول التغليف املضغوط ملنصات التحميل) لتوفري احلماية أثناء املناولة .وبدالً من ذلك ،ميكن أن
تزود الرزم بتغليف خارجي واق مول العلبة أو الصندوق .وينبغي جتنب استخدام األخشاب أو املواد املسامية
األخرى ملنصات التحميل ،ألن هذه املواد يصعب تنظيفها من التلوث بعد االستخدام .وينبغي أن توضع حاويات
الزئبق السائل يف أطباق حاجزة أو يف مناطق مضادة للتسرب يف مرافق التخزين حيث تكون حواف مناطق التخزين
منحنية للحد من احتمال جتمع الزئبق يف األركان ،وحيث ميكن احتواء وحجز التسربات .وجيب أال يقل حجم
املساحة احلاجزة للسائل عن  125يف املائة من احلجم األقصى للسائل ،على أن يؤخذ يف االعتبار الفراغ الذي
ستشغله األصناف املخزنة يف املساحة احلاجزة .وجيب ختزين مركبات الزئبق الصلبة يف حاويات حمكمة اإلغالق
مول الرباميل أو العلب ذات األغطية اليت تغلق بشكل جيد ،أو يف حاويات منشأة خصيصاً هلذا الغرض ،وال
ينطلق منها خبار الزئبق.
وتسربه إىل البيئة .وينبغي أن يوضع
 - 36وينبغي أن ينتبه العاملون يف مناولة الزئبق إىل مسألة منع ّ
تبخر الزئبق ّ
تبني أهنا حتتوي على
الزئبق يف حاويات ُحم َكمة َّ
لتسرب الغازات والسوائل ،وحتمل عالمات مميزة ّ
السد مانعة ّ
زئبق ’’سام‘‘ .وأنسب احلاويات لتخزين الزئبق هي احلاويات الفوالذية املصممة خصيصاً لذلك ،ألن الزئبق يندمج
مع كوري من املعادن األخرى مبا يف ذلك الزنك والنحاس والفضة .وبعض اللدائن ،مول البويل إيولني عايل الكوافة
تنفذ منها أخبرة الزئبق ،ولذلك ينبغي جتنب استخدامها.
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 - 37وينبغي أن تكون حاويات الزئبق أو مركبات الزئبق سليمة هيكلياً وأن تتيح التخزين السليم بيئياً هلذا
الزئبق .ويوصى باستخدام الزجاجات واحلاويات غري امللحومة إللغاء خطر حدوث ثغرات على طول خط االلتحام
(.)QSC 2003
 - 38ويوجد نوعان أساسيان من احلاويات املعتمدة دولياً لتخزين الزئبق ونقله :الزجاجات بسعة  76رطالً
واحلاويات بسعة طن مرتي واحد ( .)QSC, 2003وينبغي أن جتتاز أنوا التصميم اختبار السقوط ،واختبارات عدم
التسرب على النحو املوصوف يف الفصلني  3-5-1-6و  4-5-1-6من توصيات األمم املتحدة بشأن نقل
البضائع اخلطرة ،دليل االختبارات واملعايري ( .)EU, 2011ولنقل الكميات الصغرية من الزئبق كورياً ما تستخدم
أحجام أخرى للحاويات ( 16 - 1رطالً ،موالً) أو أنوا أخرى منها (مول البويل إيويلني والزجاج) (.)QSC, 2003
 - 39وعند ختزين الزئبق يف حاويات ،من املهم ترك بعض ”الفراغ العلوي“ .وينبغي عدم ملء احلاويات إىل
أكور من  80يف املائة من حجمها ،وبالتايل ترك ’’فراغ علوي‘‘ قدره  20يف املائة على األقل يف كل حاوية
للسماح بالتمدد احلراري للزئبق ( .)EU, 2011وينبغي أن تليب احلاويات املعايري التالية:
ال ينبغي أن تكون متضررة من أي مواد كانت خمزنة فيها سابقاً ،وال أن تكون قد احتوت
(أ)
سابقاً على مواد تتفاعل بشكل سيئ مع الزئبق؛
(ب)

وينبغي أن تتمتع بسالمة هيكلها؛

(ج)

وال ينبغي أن تظهر قدراً كبرياً من التآكل؛
مزودة بطالء (دهان) و ٍاق حيميها من التآكل؛
وينبغي أن تكون ّ
وينبغي أن تكون مانعة لتسرب الغازات والسوائل.

(د)
(ه)

 - 40وتشمل املواد املناسبة حلاويات الزئبق ،الكربون (ال يقل عن  ASTM A36وفقاً ملعايري اجلمعية األمريكية
لالختبار واملواد) أو الفوالذ غري القابل للصدأ (مبعيار  AISI 304أو  316Lحسب املعهد األمريكي للحديد
والصلب) ،اليت ال تتفاعل مع الزئبق يف درجات احلرارة احمليطة .وال يلزم طالء واق للسطوح الداخلية للحاويات
ما دام الزئبق الذي خيزن فيها يستويف معايري النقاء الالزمة لتخزينه كزئبق أويل وطاملا مل يكن هناك ماء يف احلاوية.
ولكن ينبغي وضع الطالء الواقي (موالً دهان اإلبوكسي أو الطالء بالكهرباء) على مجيع السطوح اخلارجية للصلب
الكربوين ليث ال ترتك سطوح الفوالذ مكشوفة .وجيب وضع الطالء على حنو يقلّل إىل أدىن حد ممكن من ظهور
الفقاعات والتقشر والتش ّقق يف الدهان .وينبغي أن تلصق على كل حاوية بطاقات تعريفية تتضمن املعلومات عن
أمساء موردي الزئبق ،ومنشأ الزئبق ،ومستواه ونقائه ،ورقم احلاوية ،ووزهنا اإلمجايل والصايف ،وتاريخ حقن الزئبق يف
كالة“ ( US
احلاوية ،باإلضافة إىل عالمة تبني أن احلاوية حتتوي على مواد تسبب التآكل (”” )“corrosivesمواد أ ّ
 .)Department of Energy, 2009وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تبني البطاقات التعريفية أن احلاوية تستويف املعايري
التقنية الوطنية والدولية املناسبة فيما يتعلق مبنعها للتسرب واستقرارها من حيث الضغط ومقاومتها للصدمات
وكيفية جتاوهبا مع التعرض للحرارة يف مجلة أمور أخرى.
 - 41وعند ختزين الزئبق ومركبات الزئبق ،ينبغي أن تكون نقية بقدر اإلمكان لتفادي التفاعالت الكيميائية
وتدهور حالة احلاويات .ويُوصى مبحتوى زئبق أعلى من نسبة  99،9يف املائة حسب الوزن .وملستويات النقاء
األقل ( 95إىل  99،9يف املائة حسب الوزن) ،قد يكون من الضروري رصد حالة احلاويات للكشف عن أي
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تدهور حيدث مع مرور الزمن .وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار فرتة ختزين الزئبق احملتوي على امللوثات ،ألن فرتات
التخزين الطويلة قد تؤثر على حاويات التخزين.
هاء  -النقل
 - 42ينبغي التغليف السليم للزئبق الذي يُنقل إىل نقطة االستخدام ووضع البطاقات التعريفية عليه على حنو
مناسب .وكورياً ما ختضع إجراءات تعبئة وتغليف النفايات ولصق البطاقات التعريفية عليها ،من أجل نقلها،
للمراقبة مبوجب التشريعات الوطنية املتعلقة باملواد اخلطرة أو نقل البضائع اخلطرة ،وينبغي الرجو إىل تلك التشريعات
أوالً (انظر القسم اخلامس أدناه” ،التوجيهات املتعلقة باجلمع واملناولة والتغليف والنقل“) .فإذا كانت هذه
التشريعات ناقصة أو ال توفر ما يكفي من التوجيهات ،ينبغي االسرتشاد باملواد املرجعية اليت تصدرها احلكومات
الوطنية ،ومنظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية واللجنة االقتصادية ألوروبا .وقد ُوضعت معايري
قياسية دولية بشأن العمليات السليمة لوسم املواد الكيميائية واخلالئط وتعريفها ،ويشمل ذلك املواد املرجعية التالية:
األمم املتحدة ( ،)2015النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها ،الطبعة املنقحة
(أ)
السادسة (يتم تنقيحه وحتسينه مرة كل سنتني)؛
(ب) نظام التصنيف املتكامل املتجانس بشأن خماطر املواد واخلالئط الكيميائية على الصحة البشرية
والبيئة لعام  ،2001الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( Organization for Economic
Cooperation and Development (2001), Harmonised Integrated Classification System for Human Health

.)and Environmental Hazards of Chemical Substances and Mixtures
 - 43وال تُدرج يف هذه التوجيهات االحتياجات املفصلة للنقل يف هذه املرحلة ،ألهنا تعترب أكور مالءمة
للمصدر األويل املعين الذي سيسرتشد به من أجل هذه املعلومات.

 - 44وبالنسبة للوسم والتغليف يف غري أحوال النقل ،ينبغي أخذ النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية
وومسها يف االعتبار ،حسب االقتضاء.
مالحظة – ميكن أن تُدرج هنا صور مناسبة من النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها ،أو ميكن
إتاحتها كرابط إلكرتوين لالطال على هذه الصور عرب شبكة اإلنرتنت.
واو -

تسجيل حركة الزئبق وتتبعها
 - 45وينبغي وض ا ا ا ا ا ااع قااائمااة جرد كاااملااة للزئبق ومركبااات الزئبق احملتفظ هبااا يف موقع التخزين ،وحتااديااث هااذه
القائمة عند إضا ااافة الزئبق إىل مرفق التخزين أو نقله منه أو عند اسا ااتخدامه أو التخلص منه وفقاً للمادة  11من
االتفاقية .وينبغي التحقق من صااحيفة اجلرد دورياً باملقارنة مع احلاويات املخزنة يف املرفق لضاامان دقتها املسااتمرة.
وينبغي تس ا ا ااجيل ش ا ا ااحنات الزئبق أو مركبات الزئبق ،مع مراعاة متطلبات املادة  3من االتفاقية املتعلقة باس ا ا ااترياد
وتص ا ا ا ا ا اادير الزئبق من البلد .ومن املفيد حفظ س ا ا ا ا ا ااجالت التتبع من أجل تدقيق عمليات املرافق ،وتقدمي التقارير
مبوجب املادة  3فيما يتعلق مبخزونات الزئبق اليت تزيد عن  50طناً مرتياً .ومن املمكن النظر يف فرتات اإلبالغ
الدورية أو الس اانوية للزئبق املخزن أو املس ااتخدم للحص ااول على البيانات الالزمة لإلبالغ مبوجب املادة  .3وميكن
االطاال عالاى الاتاوجاياه ا ا ااات املاتاعالاق ا ا ااة باتاح ا ا اادي ا ا ااد ه ا ا ااذه املاخازون ا ا ااات عالاى املاوقاع الش ا ا ا ا ا ا اباكاي لاالتاف ا ا اااقيا ا ااة
(.)www.mercuryconvention.org
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 - 46وينبغي إجراء عمليات تفتيش منتظمة ملناطق التخزين ،مع الرتكيز بصفة خاصة على حاالت الضرر،
واالنسكاب ،والتدهور فيها .وينبغي تنفيذ عمليات التنظيف وإزالة التلوث بسرعة ،على أن يتم ذلك مع تنبيه
السلطات املعنية يف مجيع احلاالت (.)FAO, 1985; US EPA, 1997
زاي -

تعليم الموظفين وتدريبهم
 - 47ينبغي أن يتاح للموظفني العاملني يف مناولة أو ختزين الزئبق أو مركبات الزئبق التدريب املناسب والكايف.
أما املوظفون الذين ال يقومون مبناولة الزئبق يف منطقة التخزين والذين قد يتعرضون لتسرب عرضي فينبغي هلم أيضاً
فهم خماطر الزئبق والتعرف على خطط املرفق لالستجابة يف حاالت الطوارئ ( .)QSC 2003وينبغي حظر الوصول
إىل مناطق التخزين إال لألشخاص الذين تلقوا التدريب الكايف الذي يشمل إدراك املخاطر اخلاصة للزئبق وكيفية
التعامل معه.
 - 48وينبغي تقدمي التدريب للموظفني على اإلدارة السليمة بيئياً والصحة والسالمة يف مكان العمل من أجل
كفالة مجلة أمور منها محاية املوظفني من تسربات الزئبق داخل املرفق ،ومن خماطر التعرض له وحوادث اإلصابة
الناجتة عنه.
 - 49وتشمل املعارف األساسية اليت يلزم أن يتمتع هبا املوظفون ما يلي:
(أ)

اخلصائص الكيميائية واآلثار الضارة للزئبق؛

(ب) كيفية التعرف على الزئبق وفصله عن املواد اخلطرة األخرى؛
(ج) معايري السالمة املهنية ذات الصلة بالزئبق وكيفية محاية صحتهم من التعرض للزئبق؛
(د) كيفية استخدام معدات احلماية الشخصية ،مول املالبس اليت تغطي اجلسد ،واألقنعة الواقية للعني
والوجه ،والقفازات وأجهزة محاية اجلهاز التنفسي؛
(ه) معايري الوسم والتخزين اليت تعترب مناسبة للمرفق أو املرافق ،واملتطلبات املتعلقة باحلاويات املوافقة
ووضع التواريخ ،وشروط احلاويات املغلقة؛
(و)

كيفية املناولة اآلمنة للزئبق باستخدام املعدات املتاحة يف املرفق الذي يعملون فيه؛

(ز)

كيفية استعمال الضوابط اهلندسية لتقليل التعرض إىل أدىن حد ممكن؛

(ح) كيفية االستجابة يف حالة انسكاب الزئبق عرضاً؛ و
(ط) كيفية استخدام أجهزة رصد خبار الزئبق لتحديد املصادر احملتملة الرتفا مستويات الزئبق يف
املرفق وتزويد العمال باملعلومات اليت حيتاجون إليها لضمان السالمة (على سبيل املوال ،عندما تدعو احلاجة إىل
استخدام أجهزة محاية اجلهاز التنفسي).
 - 50ومن املهم للغاية توفري التأمني للعمال والتأمني ضد مسؤولية أصحاب العمل حسب ما يقتضيه القانون
الوطين.
 - 51ويُوصى باستخدام جمموعة أدوات التوعية اليت وضعها برنامج األمم املتحدة يف تدريب العاملني
 .)2008وجيب ترمجة كافة مواد التدريب إىل اللغات احمللية وتيسريها الطال املوظفني.
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حاء -

الجداول الزمنية لإلصالح واالختبار والصيانة
 - 52ينبغي إجراء عمليات تفتيش منتظمة للتأكد من أن املرفق يف حالة جيدة ،مبا يف ذلك مجيع املعدات.
وينبغي أن يشمل هذا التفتيش فحص احلاويات ومنطقة جتمع االنسكابات واألرضيات واجلدران للتأكد من عدم
وجود أي تسربات للزئبق وأن مجيع املعدات والسطوح املطلية سليمة .وينبغي النظر يف إجراء رصد دوري للهواء
لكشف التسربات ومحاية العاملني يف املوقع .ولكشف التسربات ومحاية العاملني يف املوقع ،ميكن استخدام نظام
يرصد اهلواء الداخلي بشكل مستمر ،مع وضع أجهزة االستشعار على مستويي األرضية والرأس وتزويدها بنظم
لإلنذار املرئي واملسمو  .وعند اكتشاف التسربات ،ينبغي للمسؤول عن تشغيل املرفق أن يتخذ على الفور مجيع
التدابري الالزمة لتجنب حدوث أي إطالقات للزئبق ( .)EU, 2011وينبغي اختبار معدات الرصد بانتظام للتأكد
من أهنا معايرة بشكل مناسب وتعمل على الوجه الصحيح .وينبغي أن ختضع مجيع املعدات للصيانة الدورية ،مبا
يف ذلك معدات الرصد.
 - 53وميكن حتديد اجلدول الزمين للتفتيش عن طريق اللوائح الوطنية أو بواسطة تعليمات مدير املرفق .وينبغي
وضع خطة واضحة للرصد واإلصالح املنتظمني قبل بدء تشغيل املرفق .وينبغي تعهد سجالت تفصيلية توضح
عمليات التفتيش والصيانة.

طاء -

التدابير الطارئة ،بما في ذلك معدات الحماية الشخصية
 - 54جيب وضع اإلجراءات اخلاصة بكل موقع لتنفيذ متطلبات السالمة اليت مت حتديدها لتخزين الزئبق ومركبات
الزئبق مبا يتوافق مع املعايري الوطنية ومبوافقة أقسام احلكومة املعنية باألمن واإلدارة البيئية .وينبغي وجود خطة طوارئ
عملية تتناول اإلجالء واإلجراءات الواجب اتباعها يف حاالت اإلرهاب واحلرائق وغريها من األحداث الكارثية
اليت قد تسفر عن تسربات كبرية للزئبق داخل حميط املبىن وخارجه .وينبغي وجود اخلطة وتنفيذها على الفور يف
حاالت االنسكاب العرضي أو غريها من حاالت الطوارئ ( .)QSC 2003وينبغي تعيني شخص يتوىل املسؤولية
يف حاالت الطوارئ ،لكي يأذن بتغيريات إجراءات السالمة الالزمة لتسهيل عمل موظفي االستجابة حلاالت
الطوارئ .وينبغي ضمان االختيار الصحيح ملواقع املرافق األمنية ،وإمكانية الوصول إىل املنطقة املتضررة.
 - 55وينبغي أن متتول خطط أو إجراءات االستجابة يف حاالت الطوارئ للمتطلبات على الصعد اإلقليمية
والوطنية وأن تشمل إجراءات لعمل املسعفني ،مبا يف ذلك موظفو اإلطفاء ،وموظفو االستجابة يف حاالت
الطوارئ ،والعاملون يف مركبات اإلسعاف واملستشفيات احمللية ( .)QSC 2003وعلى الرغم من أن هذه اخلطط قد
تتباين وفقاً للظروف املادية واالجتماعية لكل موقع ،فإن العناصر الرئيسية خلطة االستجابة حلاالت الطوارئ تشمل
حتديد املخاطر احملتملة؛ والتشريعات اليت ختضع هلا خطة الطوارئ؛ واإلجراءات اليت ينبغي اختاذها يف حاالت
الطوارئ ،مبا يف ذلك تدابري التخفيف؛ وخطط تدريب املوظفني؛ واجلهات اليت يستهدفها االتصال (خدمات
إطفاء احلريق ،والشرطة ،والتجمعات السكانية اجملاورة ،واحلكومات احمللية وغريها) والوسائل املتبعة يف حاالت
الطوارئ؛ والوسائل واجلداول الزمنية املتبعة الختبار معدات االستجابة للطوارئ .وينبغي إجراء تدريبات االستجابة
يف حاالت الطوارئ.
 - 56وينبغي أن تغطي خطط أو إجراءات االستجابة يف حاالت الطوارئ عدداً من السيناريوهات املختلفة،
اليت قد تشمل ،على سبيل املوال ال احلصر ،ما يلي:
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(أ) األضرار اليت تلحق لاويات التخزين أثناء املناولة ،مبا يف ذلك التمييز بني األضرار الطفيفة
واألضرار الكارثية (على سبيل املوال ،التعطل الكامل للسدادة اليت حتكم إغالق غطاء إحدى األسطوانات أو
آلليات اإلغالق األخرى)؛
(ب) اكتشاف تسرب من احلاوية أثناء عمليات التفتيش الروتينية؛
(ج) التسرب الذي حيدث أثناء إعادة عمليات إعادة التغليف؛
(د) الضرر الذي يلحق مبرفق التخزين نفسه (على سبيل املوال ،بسبب الفيضانات واحلرائق والظروف
املناخية القاسية أو احلوادث اخلطرية اليت متس بشكل ما السالمة املادية للمرفق).
 - 57ويف كل سيناريو ،ينبغي أن حتدد توجيهات االستجابة األمور التالية:
(أ)

املعدات واإلجراءات الالزمة ملعاجلة حالة التسرب أو اإلطالق؛

(ب) موظف املوقع املسؤول عن اإلشراف على تقييم احلالة (أي ما إذا كان اإلطالق ثانوياً أو كبرياً)
واإلشراف على العمال أثناء معاجلة اإلطالق أو احلادث؛
(ج) إجراءات اإلخطار للعمال اآلخرين يف املرفق (ال سيما فيما يتعلق بضرورة استخدام معدات
احلماية الشخصية)؛
إضايف؛

(د)

وقت إخطار العاملني احملليني يف جمال االستجابة حلاالت الطوارئ من أجل احلصول على دعم

(ه) وقت إخطار عامة الناس ،واإلجراءات اليت ينبغي للعامة اختاذها؛
(و) الوقت املناسب إلجالء العمال غري األساسيني من املرفق؛
(ز)

الوقت الذي يصبح فيه إجالء مجيع العمال من املرفق ضرورياً.

 - 58وينبغي أن تتاح يف املوقع مجيع املعدات الالزمة ملعاجلة حاالت انسكاب أو إطالق الزئبق أو مركبات
الزئبق وأن تكون صاحلة للعمل على أكمل وجه .وقد تشمل هذه املعدات املواد املاصة ،واملنتجات الكيميائية
الكاشفة اليت ميكن إضافتها إىل الزئبق األويل املنسكب لتخفيض قدرته على االنتقال ،واجلواريف وغريها من
األدوات الالزمة اللتقاط املواد املنسكبة ،وعدد إضايف من الرباميل واحلاويات األخرى من أجل وضع املواد اليت
يتم تنظيفها .وينبغي أن تتمتع املرافق أيضاً بالقدرة على استيعاب وإدارة مياه الغسل امللوثة اليت قد تنجم عن
ذلك.
 - 59وعندما حتدث حالة طوارئ ،فإن اخلطوة األوىل هي فحص املوقع .وعلى الشخص املسؤول أن يقرتب
لذر ،مرتدياً معدات الوقاية الشخصية ،وذلك من جهة هبوب الرياح ،وأن يؤمن املكان ،وحيدد اخلطر .ومن
مصادر املعلومات القيمة يف هذا الصدد الالفتات ،وامللصقات املوبتة على احلاويات ،ووثائق الشحن ،وصحائف
بيانات سالمة املادة ،وجداول تعريف املركبات ،واألشخاص الذين يتمتعون مبعرفة املوقع .وينبغي بعدئذ تقييم
احلاجة إىل إخالء املكان ،ومدى توفر املوارد البشرية واملعدات ،واإلجراءات الفورية اليت ميكن اختاذها .ومن أجل
ضمان السالمة العامة ،ينبغي االتصال بوكالة خدمات االستجابة يف حاالت الطوارئ ،وكتدبري وقائي فوري ينبغي
عزل منطقة االنسكاب أو التسرب ملسافة  50مرتاً على األقل يف مجيع االجتاهات .ويف حالة نشوب حريق ،ينبغي
استخدام مادة إمخاد مناسبة لنو احلريق ،وال ينبغي استخدام املاء .وللمزيد من املعلومات يُرجى االطال
على ”دليل االستجابة يف حاالت الطوارئ“ الذي ميول مورداً مفيداً يف هذا الصدد ( US Department of
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Transportation, Transport Canada, and the Secretariat of Communications and Transportation of Mexico

.)(SCT
 - 60وانسكاب الزئبق األويل ،ولو بكميات قليلة من أجهزة قياس احلرارة اليت تكسر بسهولة ،ينبغي أن يعترب
أحد املخاطر اليت ينبغي تنظيفها لذر .وينبغي إبالغ اإلدارة باالنسكابات وتوثيق التاريخ والوقت واملفتش املسؤول
واملوقع والكمية التقريبية للزئبق املنسكب وتعهد سجالت ملول هذه احلوادث ( .)QSC 2003ومن األمور ذات
األمهية البالغة لتحديد نو االستجابة املالئمة حلادثة من حوادث انسكاب الزئبق ،تقييم حجم االنسكاب ومدى
تشتته ،وما إذا كانت موارد التنظيف واخلربات الضرورية متاحة أم ال .فإذا كان االنسكاب صغرياً وعلى سطح غري
مسامي (مول أرضية اللينوليوم) ،أو على أحد املوجودات املسامية اليت ميكن التخلص منها (مول سجادة أو حصرية
صغرية) ،فمن املمكن أن ينظفه املوظفون أو العاملون يف املرفق والتخلص منه بعد ذلك على حنو سليم بيئياً .أما
إذا كان االنسكاب كبرياً أو على سجادة ال ميكن التخلص منها ،أو على التنجيد أو يف شقوق أو فجوات ،فقد
يكون من الضروري االستعانة بعاملني ذوي تدريب متخصص إذا مل تكن هذه اخلربات متاحة يف املرفق .أما
حاالت االنسكاب الكبرية اليت تشتمل على كميات زئبق أكرب من تلك اليت قد توجد يف املنتجات املنزلية العادية،
فينبغي أن تبلغ هبا السلطات احمللية املعنية بالصحة البيئية .ويف حاالت عدم التيقن مما إذا كان االنسكاب ينبغي
أن يُصنف بوصفه ”كبرياً“ ،ينبغي االتصال بالسلطات احمللية لصحة البيئة لالطمئنان .ويف ظروف معينة مبينة يف
خطة مواجهة الطوارئ ،قد يكون من املستصوب التماس مساعدة موظفني مؤهلني لتنفيذ املهام املتخصصة
للتنظيف أو رصد اهلواء بغض النظر عن حجم االنسكاب .وميكن االطال على التوجيهات املتعلقة بتنظيف
االنسكابات املنزلية ( )2()Environment Canada, 2002وجيوز تعديلها لالستخدام يف احلاالت األخرى .وينطوي
انسكاب الزئبق األويل يف سياق األنشطة التجارية ويف املنازل على احتمال تعرض العمال وعامة الناس ملخاطر
أخبرة الزئبق .وباإلضافة إىل ذلك ،تؤدي االنسكابات إىل تعطيل الروتني اليومي وتنظيفها مكلف .وترد إجراءات
التنظيف يف حاالت االنسكاب الصغرية للزئبق يف الوثيقة حاالت انسكاب الزئبق والتخلص منه وتنظيف املواقع
(.)US EPA 2007
ياء -

التفتيش والرصد
 - 61ينبغي أن يكون لدى املرافق برامج كافية للرصد والتسجيل واإلبالغ ،من أجل كفالة تلبيتها للشروط
الوطنية املتعلقة بتتبع كميات الزئبق وإطالقات الزئبق احملتملة إىل البيئة.
عما إذا كانت عملية التخزين تؤدي وظيفتها وفقاً خلطة تصميمها،
 - 62وجيب أن تقدم برامج الرصد مؤشراً ّ
كما ينبغي أن تكشف الربامج التغريات اليت تنجم عن هذه العملية يف نوعية البيئية (مول انبعاثات أو إطالقات
الزئبق أو مركبات الزئبق) .وميكن أن تستخدم املعلومات اليت ُحيصل عليها عن طريق برامج الرصد كإشارة للتحقق
من تنفيذ اإلدارة السليمة للزئبق املخزن ،لتحديد املشاكل احملتملة املتعلقة باحتمال تسربات الزئبق أو التعرض
للزئبق ،وللمساعدة يف تقييم ما إذا كان من املناسب إدخال تعديالت على ناُ ُهج اإلدارة .وبتنفيذ برنامج الرصد،
يستطيع مديرو املرافق حتديد املشكالت واختاذ التدابري املناسبة لعالجها.
 - 63وجيدر بالذكر أنه يتوفر جتارياً عدد من نظم القياس املستمر للزئبق إلتاحة بعض أنوا رصد الزئبق .وقد
يلزم تنفيذ مول هذا الرصد مبقتضى التشريعات الوطنية أو احمللية .وبدالً من ذلك ،جيوز تنفيذ الرصد بواسطة أخذ
عينات من املوقع يف البيئة.
()2

ميكن االطال عليها على الرابط .https://www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&n=D2B2AD47-1
17

UNEP/MC/COP.1/25

خامساً  -التوجيهات بشأن الجمع والمناولة والتعبئة والنقل
 - 64يقدم هذا القسم توجيهات تقنية حمددة بشأن املناولة املالئمة للزئبق ،ومن الضروري للجهات اليت تنتج
الزئبق (مول مرافق إعادة التدوير اليت قد تنتج الزئبق املتداول كسلعة من أجل االستخدام) ومرافق ختزينه أن تراجع
أيضاً الشروط الوطنية واحمللية املطبقة وأن تلتزم هبا.
تبخر الزئبق وتسربه إىل البيئة.
 - 65املناولة :عند مناولة الزئبق ،ينبغي أن ينتبه العاملون بوجه خاص إىل منع ّ
وينبغي للمرافق أن تضع إجراءات حمددة للغاية ملناولة الزئبق من أجل تقليل احتماالت فقدان الزئبق باالنسكاب
أو التبخر الزائد إىل أقل حد ممكن.
 - 66التعبئة :توفر احلاويات اليت ينقل فيها الزئبق ومركبات الزئبق أفضل األساليب املباشرة ملنع اإلطالقات.
ولذلك فمن الضروري تعبئة الزئبق ومركبات الزئبق بعناية يف حاويات مناسبة تصنع وفقاً للمعايري والقواعد التنظيمية
الوطنية والدولية ،مبا يف ذلك معايري األمم املتحدة للتعبئة.
 - 67وبالنسبة لنقل الزئبق وحركته عرب احلدود ،ينبغي الرجو إىل آخر نسخة من الوثائق التالية من أجل تقرير
املتطلبات احملددة لذلك:
(أ) املنظمة البحرية الدولية ،املدونة البحرية الدولية للسلع اخلطرة
( )Dangerous Goods Codeجيري حتديوها بصورة منتظمة)؛

( International Maritime

(ب) منظمة الطريان املدين الدويل ،التعليمات التقنية من أجل أمن النقل اجلوي للبضائع اخلطرة
()Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air؛
(ج) احتاد النقل اجلوي ( ،)2016اللوائح التنظيمية للبضائع اخلطرة
)Regulations؛
(د)

( Dangerous Goods

األمم املتحدة ( ،)2015توصيات األمم املتحدة املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة :النظام النموذجي.

 - 68وجيب أن ينقل الزئبق ومركبات الزئبق على حنو سليم بيئياً من أجل جتنب االنسكابات العرضية؛ وينبغي
أيضاً تتبع الزئبق ومركباته أثناء النقل حىت وصوهلا إىل وجهتها النهائية .وقبل النقل ،يتعني إعداد خطط طوارئ من
أجل التقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار البيئية املرتبطة باالنسكابات ،واحلرائق وحاالت الطوارئ األخرى اليت
قد حتدث أثناء عملية النقل .وأثناء النقل ،ينبغي حتديد الزئبق ومركبات الزئبق ،وتعبئتها ونقلها وفقاً لألنظمة
الوطنية املعنية لنقل البضائع اخلطرة ،اليت تستند عادة إىل توصيات األمم املتحدة املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة:
النظام النموذجي (الكتاب الربتقايل).
 - 69وعلى الشركات اليت تنقل الزئبق أو مركبات الزئبق يف بلداهنا أن حتمل إذناً بنقل البضائع اخلطرة ،وينبغي
أن يكون العاملون فيها مؤهلني أو معتمدين يف جمال مناولة البضائع اخلطرة وفقاً للقواعد واللوائح الوطنية واحمللية.
وعلى املسؤولني عن نقل الزئبق إدارته على حنو مينع تعرضه للكسر أو الرطوبة أو إطالقه إىل البيئة.
 - 70ومن أجل كفالة إبقاء إطالقات الزئبق أو مركبات الزئبق النامجة عن املناولة والنقل عند أدىن حد ممكن،
من املهم توعية األطراف املعنية مبخاطر الزئبق (موالً املسؤولون عن النقل وإعادة التدوير والعاملون يف املعاجلة).
وميكن حتقيق هذه التوعية عن طريق أنشطة التدريب ،مول احللقات الدراسية ،اليت ميكن أن توفر املعلومات عن
النظم واللوائح التنظيمية اجلديدة ،وتوفر أيضاً الفرص لتبادل املعلومات ،وإعداد وتوزيع املنشورات ،ونشر املعلومات
عن طريق اإلنرتنت.
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ألف  -الصحة والسالمة
 - 71هناك جانبان رئيسيان للتخزين السليم بيئياً للزئبق ومركباته ،ومها( :أ) األنشطة املتعلقة بالصحة والسالمة
العامة؛ و(ب) األنشطة املتعلقة بصحة العمال وسالمتهم واليت متنع أو تقلل إىل أدىن حد ممكن من التعرض للزئبق
ومركباته.
باء -

الصحة والسالمة في المجال العام
 - 72تعتمد معاجلة السالمة العامة على قيام مشغلي املرفق باإلبالغ على النحو املناسب عن إطالقات الزئبق
يف احلاالت الروتينية والعرضية .ويتطلب إبالغ السلطات احمللية هبذه املعلومات يف الوقت املناسب أن حتدد بوضوح
قبل بدء تشغيل املرفق اإلجراءات االعتيادية والطارئة لإلبالغ عن اإلطالقات ،مبا يف ذلك إىل السلطات املدنية
واجلهات احمللية لالستجابة للطوارئ .وقد يتعرض األشخاص الذين يعيشون أو يعملون بالقرب من مرافق التخزين
إىل خماطر الصحة البيئية واحلوادث .وقد تتعلق هذه املخاطر أساساً باالنبعاثات واإلطالقات النامجة عن األعمال
املضطلع هبا يف املرفق ،وكذلك تلك النامجة عن النقل من املرفق وإليه .ومن الضروري وضع التدابري الكافية ملنع
اآلثار املرتتبة على صحة اإلنسان والبيئة والتقليل منها إىل أدىن حد ممكن .وقد تساعد برامج الرصد على حتديد
املشاكل واختاذ التدابري املناسبة لعالجها .وقد تشمل هذه الربامج رصد أي انبعاثات أو إطالقات للزئبق من املرفق
لتحديد ما إذا كانت قد تؤدي إىل تعرض السكان احملليني .وقد يود مشغلو املرفق استضافة منتديات لتوعية
اجملتمعات احمللية تتناول املسائل املتعلقة بتحديد موقع املرفق وتشغيله وخطط االستجابة حلاالت الطوارئ.

جيم  -صحة العمال وسالمتهم
 - 73ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا محاية صحة وسالمة كافة املوظفني أثناء العمل .وينبغي لكل صاحب
عمل أن حيصل على تأمني وحيافظ عليه ،مبوجب بوليصة مقبولة صادرة عن شركة تأمني معتمدة ،وليث يوفر هذا
التأمني مستوى تغطية كاف يف حالة املسؤولية (مبا يف ذلك احلاالت اليت قد تتطلب التعويض) عن األمراض البدنية
أو اإلصابات اليت تلحق باملوظفني وتكون ناشئة عن عملهم وأثناء قيامهم به ،وذلك وفقاً للقوانني الوطنية .وينبغي
أن توضع خطط للصحة والسالمة خاصة باملرفق يف مجيع املرافق اليت تقوم مبناولة الزئبق أو مركبات الزئبق لضمان
محاية مجيع األشخاص يف هذه املرافق ويف املناطق احمليطة هبا .وينبغي أن يعد هذه اخلطط خرباء مؤهلون يف جمال
الصحة والسالمة ممن يتمتعون باخلربة يف إدارة املخاطر الصحية املرتبطة بالزئبق.
 - 74وميكن حتقيق محاية العمال الذين يتعاملون مع الزئبق أو مركبات الزئبق ،والعامة ،ومحاية عامة الناس عن
طريق الوسائل التالية:
(أ)

حظر الوصول إىل املرافق إال للموظفني املأذون هلم؛

(ب) كفالة عدم جتاوز حدود التعرض املهين للمواد اخلطرة ،عن طريق التأكد من قيام مجيع املوظفني
باستخدام معدات احلماية املناسبة؛
(ج) ضمان التهوية املالئمة للمرافق للتقليل إىل أدىن حد ممكن من خطر التعرض للمواد املتطايرة أو
املواد اليت ميكن أن تنتقل عن طريق اهلواء؛
العمل.

(د)

ضمان امتوال كافة املرافق جلميع القوانني الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالصحة والسالمة يف مكان

19

UNEP/MC/COP.1/25

 - 75وقد حددت منظمة الصحة العاملية القيم التوجيهية بشأن تركيزات الزئبق يف مياه الشرب واهلواء احمليط،
وهي  0.006ملغم/لرت بالنسبة للزئبق غري العضوي و 1ميكروغرام/م 3لبخار الزئبق الالعضوي ( ;WHO, 2006
 )WHO Regional Office for Europe, 2000وتشجع احلكومات على رصد اهلواء واملياه من أجل محاية صحة
اإلنسان ،وال سيما قرب املواقع اليت تنفذ فيها أنشطة تستخدم الزئبق .وقد حددت بعض البلدان املستويات
املسموحة لوجود الزئبق يف بيئة العمل (موالً  0.025ملغم/م 3من الزئبق للزئبق الالعضوي ،ما عدا كربيتيد الزئبق،
و 0.01ملغم/م 3من الزئبق ملرّكبات األلكيل الزئبقي ،يف اليابان) .وينبغي االضطال بعمليات إدارة النفايات
على حنو يليب الشروط املطبقة فيما يتعلق مبستويات الزئبق املسموح هبا يف بيئة العمل ،وينبغي تصميم وتشغيل
املرافق اليت تُنفَّذ فيها تلك العمليات ليث يتسىن التقليل إىل أدىن حد ممكن تقنياً من إطالقات الزئبق يف البيئة.
دال -

معايير تحديد المخزونات
 - 76اعتمدت جلنة التفاوض احلكومية الدولية بصفة مؤقتة يف دورهتا السابعة التوجيهات املتعلقة بتحديد
خمزونات الزئبق ومركبات الزئبق .وسيشار يف مشرو املبادئ التوجيهية هذا إىل الصيغة النهائية من هذه التوجيهات
بعد قيام مؤمتر األطراف باعتمادها رمسياً.
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