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على وضع سیاسات وممارسات آمنة  تعمل  "IPEN" الثابتة لعضویة ت الملوثااللحد من  لیةولدالشبكة ا

 .للمواد الكیمیائیة وتنفیذها من شأنها أن تحمي صحة اإلنسان والبیئة في جمیع أنحاء العالم
العالمیة من  IPEN تتألف شبكة. في إیجاد مستقبل للجمیع خال من المواد السامة IPEN تكمن مهمة

من خالل  IPEN تم تنسیقی .بلدا 111منظمة غیر حكومّیة تعمل للمصلحة العامة في  077من أكثر 
العمل في الساحة السیاسة الدولیة وفي البلدان النامیة وفي مكاتب دولیة في الوالیات المتحدة والسوید 

الشرقیة / الوسطى في أفریقیا وآسیا والمحیط الهادئ وأوروبا   IPENعبر ثمانیة مكاتب إقلیمیة تابعة لـ
 . وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي والشرق األوسط

الرجاء اإلطالع على البرنامج الخالي من الزئبق الخاص  IPEN لمزید من المعلومات حول
 www.ipen.org على الموقع IPEN بـ

لمعالجة المستوى الحرج للتهدیدات التي تمّس  0717من الزئبق في عام  حملتها الخالیة IPEN أطلقت
تركز الحملة الخالیة من الزئبق من . صحة اإلنسان والبیئة التي یشكلها الزئبق في جمیع أنحاء العالم

بناء القدرات وتثقیف المنظمات غیر الحكومیة وتوجیهها بشأن القضایا المتصلة : على 0717-0712
لزئبق وإشراك وتشجیع مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في عملیة معاهدة الزئبق لتعزیز بالتلوث با

دولة على النص النهائي  147، وافقت حكومات من 0712في جانفي . وضع معاهدة قویة تعنى بالزئبق
عتماد تم ا. أول معاهدة عالمیة تتعلق بالبیئة منذ أكثر من عقد من الزمن -لمعاهدة عالمیة حول الزئبق 
تعكس هذه المعاهدة إجماع عالمي . وأطلق علیها اسم اتفاقیة میناماتا 0712المعاهدة فیما بعد في أكتوبر 

على أن الزئبق یشكل تهدیدا خطیرا على صحة اإلنسان والبیئة ویقتضي ممارسة الضغط للّتخلّص من 
فإّن البرنامج الخالي من الزئبق  بفضل المعاهدة الساریة المفعول. استخدام الزئبق في االقتصاد العالمي

بناء القدرات وتثقیف المنظمات غیر الحكومیة وتوجیهها بشأن القضایا  -: یركز على  IPENالخاص بـ
تفاقیة والحّد من التلوث إلرض لتنفیذ ااألالمتصلة بالتلوث بالزئبق واتفاقیة میناماتا ودفع الجهود على 

 .العالمي والمحلي بالزئبق
صورة امرأة أفریقیة وطفلها بصدد القیام بالغسیل للحصول على الذهب : ى صورة الغالفالمشرفون عل

 .0712بولیتزر حول تقاریر األزمة / مركز برایس . والتي أعّدها الري س

http://www.ipen.org/
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 المختصراتقائمة 

 

 

AAP األطفال لطب ةیكیاألمر ةیاألكادیم 

ALMR والزئبق حیالمصاب ریتدو مؤسسة 

AMDE الجوي بالغالف الزئبق نضوب ذكرى 

APCD الهواء تلوث في التحكم أجهزة 

ASGM ةیوالحرف رةیالصغ الذهب مناجم 

BAT المتاحة اتیالتقن أفضل 

BPOM اإلندونیسیة ةیواألدو ةیاألغذ على الرقابة ئةیه 

CDC األمراض ومنع لمكافحة المتحدة اتیالوال مراكز 

CFL المدمجة الفلوریسنت حیالمصاب 

COP األطراف مؤتمر 

CSO المدني المجتمع منظمة 

EMEA ةیالدوائ المنتجات مییلتق ةیاألوروب ئةیاله 

EPA ةیكیاألمر ئةیالب ةیحما وكالة 

EPR للمنتج الممتدة ةیالمسؤول 

FAO المتحدة باألمم والزراعة ةیاألغذ منظمة 

FDA ةیكیاألمر ةیواألدو ةیاألغذ ئةیه 

FGD الغازي التدفق من تیالكبر إزالة نظم 

GAIA المحارق لبدائل ةیالعالم المساعدات 

GC ئةیللب المتحدة األمم برنامج إدارة مجلس 

GEM الغازي الزئبق عنصر 

HCWH أذى بدون ةیالصح ةیالرعا 

HID الكثافة ةیعال غیالتفر حیمصاب 

IARC ةیالعالم الصحة بمنظمة السرطان ألبحاث ةیالدول الوكالة 

IPEN الثابتة ةیالعضو الملوثات من للحد ةیالدول الشبكة 

LCD السائلة ةیالبلور العروض 

LED للضوء المشع الثنائي الكهربي الصمام 

LNG المسال عيیالطب الغاز 

MSDS للمادة السالمة اناتیب فةیصح 

NGO ةیحكوم ریغ منظمة 

PAN داتیللمب العالمیة شبكة 

POP الثابتة ةیالعضو الملوثات 

PTWI احتماله الممكن المأخوذ األسبوع المؤقت المقدار 

PVC لینیف البولي دیكلور 

RGM المتفاعل الغازى الزئبق 

RoHS الخطرة المواد استخدام دییتق 

S/S تیالتثب  /بیالتصل 

SCR اريیاالخت زىیالتحف االختزال 

TGM الكلي الغازي الزئبق 
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 مقدمة. 1
 

 الذي والضرر بالزئبق التلوث عن معلومات یوفر كما السام بالزئبق البیئي التلوث الكتیب هذا یتناول
إلیها أیضا بمعاهدة ویشار )واتفاقیة میناماتا المتعلقة بالزئبق المعتمدة حدیثا  والبیئة اإلنسان لصحة یسببه

 (.الزئبق أو المعاهدة

وتدعو هذه الطبعة األولى من دلیل المنظمات غیر الحكومیة حول التلوث الناتج عن الزئبق الصادرة 
إلى المساعدة على إعالم المنظمات غیر الحكومیة وغیرها من المنظمات التي  0717فعلیا في أكتوبر 

 .أن الزئبق التي أدت إلى إبرام إتفاقیة میناماتاشاركت في مناقشات المعاهدة الدولیة لش

 لالنخراط العالمیة المدني المجتمع مؤسسات وتمكین وتشجیع لمساعدة الكتیب ومراجعته هذا تحیین وتم
 التي المعلومات ویشمل. بالزئبق التلوث على السیطرة إلى الرامیة والدولیة والوطنیة المحلیة األنشطة في

 وبین المؤسسات هذه أعضاء بین بالزئبق الوعي زیادة إلى تهدف وحمالت برامج في استخدامها یمكن
 في والتحكم بالسیطرة خاصة ومقترحات بالزئبق التلوث مصادر الكتیب یحدد كما. عام بوجه الجمهور

 والحدّ  الزئبق في للتحكم دولیة اتفاقیة في توافرها الواجب األحكام أنواع الكتیب یبین كما. المصادر تلك
 للمشاركة البلدان جمیع في المدني المجتمع منظمات ویشجع والبیئة البشریة الصحة لحمایة به التلوث من

 كامال تنفیذا وتنفیذها علیها والتصدیق الحكومات التفاقیة وتبني إعتماد لتأكید الرامیة الجهود وبذل
 .وفعاال

منظمات المجتمع المدني في جمیع البلدان على یلخص الكتیب أیضا أهم جوانب اتفاقیة میناماتا ویشجع 
االنخراط في جهود الدعوة الرامیة إلى ضمان اعتماد الحكومات لمعاهدة الزئبق والتصدیق علیها 

كما یشمل أیضا اقتراحات إضافیة بشأن كیفیة امكانیة استخدام مختلف جوانب . وتنفیذها بشكل كامل
المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني لتشجیع  معاهدة الزئبق في الحمالت التي تقوم بها
 .العمل الحكومي للحد من التلوث بالزئبق

 المهتمة المدني المجتمع ومنظمات الحكومیة غیر المنظمات وأعضاء رؤساء الكتیب هذا ویستهدف
 العامة الصحة منظمات كذلك و بالزئبق التلوث عن الناجمة األضرار من والبیئة العامة الصحة بحمایة
 أو المجتمعات تمثل التي والمنظمات والصحیة الطبیة الرعایة في المتخصصة والمنظمات البیئة وحمایة
 .وغیرها النقابات العمالیة وكذلك للزئبق تعرضها من المتأثرة األنماط

 وهي الثابتة العضویة الملوثات من للحد الدولیة الكتیب وتحیینه من طرف الشبكة هذا إصدار تم وقد
 من أكثر في تعمل البیئیة وشؤون بالصحة مهتمة حكومیة غیر منظمة 077 من أكثر تضم عالمیة شبكة
 صحة لحمایة الدولیة االتفاقیات بشأن التفاوض تعزیز بهدف االساس في الشبكة تأسست وقد. دولة 177

 الحكومات تبني وبعد. الثابتة العضویة الملوثات وخاصة السامة الكیمیائیة المواد من والبیئة اإلنسان
 الشبكة مهام توسیع نطاق تم (POPs) الثابتة العضویة الملوثات بشأن استكهولم اتفاقیة واعتمادها

 من والبیئة البشریة الصحة حمایة إلى الرامیة والدولیة واإلقلیمیة والوطنیة المحلیة الجهود لدعم الدولیة
 .السامة الكیمیائیة المواد أنواع لجمیع التعرض من الناجمة األضرار

 األخرى والجهات البیئة لشؤون السویسري الفیدرالى والمكتب السویدیة البیئة حمایة وكالة نشكر أن ونود
إن وجهات النظر المعبر عنها ال تعكس . الكتیب هذا إلصدار المالي الدعم لتوفیر الدولیة للشبكة الداعمة

 . ضرورة آراء الجهات الداعمة للشبكة الدولیة
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وشكر . كلیا أو جزئیا فیه النظر إعادة في ساهم أو الكتیب هذا إلصدار معلومات قدم من كل نشكر كما
 Joe DiGangi, Yuyun Ismawati, Valerie Denney, Jindrich Petrlik, Gilbertخاص إلى 

Kuepouo, Manny Calonzo and Bjorn Beeler  باإلضافة إلى كل الذین شاركوا في الطبعة األولى
 .ویتحّمل المؤلفون دون غیرهم مسؤولیة كّل وجمیع األخطاء في هذا الكتیب. من هذا الكتیب

 

 لي بال
  جوي دیغانجي

جفاینبرك جا  
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 اتفاقية ميناماتا المتعلقة بالزئبق. 2
  

نما جوهر الوعي العلمي بمضار التعرض للزئبق على صحة اإلنسان والبیئة على مر السنین وقد اتخذت 
العدید من الحكومات في إطار صالحیاتها بعض االجراءات للحّد من األنشطة الصناعیة والبشریة 

ذلك وبإعتبار أن الزئبق مادة ملوثة عالمیة فإنه ال یمكن ألي ومع . األخرى التي تطلق الزئبق في البیئة
 .حكومة وطنیة تعمل لوحدها أن تحمي شعبها وبیئتها من األضرار الناجمة عن التلوث بالزئبق

على بدء مفاوضات بشأن معاهدة حكومیة دولیة تهدف  0772وإدراكا لهذا، فقد اتفقت الحكومات سنة 
عقد االجتماع األول للجنة التفاوض الحكومیة . تحكم في الزئبق ملزمة قانوناإلى إعداد معاهدة دولیة  لل

تم . 0717الدولیة إلعداد وثیقة عالمیة ملزمة قانونا تتعلق بالزئبق في ستوكهولم، السوید، في جوان 
 0712االنتهاء من المفاوضات بعد ثالث سنوات واعتمدت اتفاقیة میناماتا المتعلقة بالزئبق في أكتوبر 

 .خالل مؤتمر دبلوماسي في كوماموتو، الیابان

من االنبعاثات واإلطالقات  حمایة صحة اإلنسان والبیئة "یتمثل الهدف من وراء هذه اإلتفاقیة في 

 (.1الماّدة ". )البشریة المنشأ للزئبق ومّركبات الزئبق

في جمیع أنحاء العالم وتمثل تعتبر المعاهدة الجدیدة خطوة هامة نحو األمام في مكافحة التلوث بالزئبق 
إجماعا عالمیا بأن التلوث بالزئبق یشكل تهدیدا خطیرا على صحة اإلنسان والبیئة وهناك حاجة إلى اتخاذ 

كما . إجراءات للحّد من انبعاثات الزئبق وإطالقاته والقضاء علیها من أجل التقلیص من هذا الخطر
یة الدولیة من حیث أنها توفر وتسلط الضوء خصیصا على تطّورت المعاهدة في نطاق االتفاقیات الكیمیائ

. وهو شرط غالبا ما یكون غائبا في المعاهدات الكیمیائیة األخرى –الحاجة إلى حمایة صحة اإلنسان 
مع التدابیر واألنشطة ( 11المادة )وتشمل هذه المعاهدة بشكل ملحوظ مادة خاصة تتعلق بصحة اإلنسان 

فضال عن أنها تحّدد شرطا مهما یتمثل في . قییم صحة اإلنسان وحمایتها من الزئبقالتي یمكن القیام بها لت
ضرورة نشر المعلومات المتصلة بالزئبق وصحة اإلنسان فیجب أال تبقى سریة مما یؤكد حق الجمهور 

 .في معرفته آلثار الزئبق على صحته

عموما، تسعى معاهدة الزئبق إلى تخفیض إمدادات الزئبق واإلتجار به والتخلص التدریجي أو التخفیض 
وقد تّم . من بعض المنتجات والعملیات التي تستخدم الزئبق والتحكم في انبعاثات الزئبق وإطالقاته

ر مصادر التلوث هو واحد من أكب والحرفیة الصغیرة الذهب مناجماالعتراف أّن استخدام الزئبق في 
بالزئبق في الغالف الجوي في العالم الیوم وتشمل معاهدة الزئبق أحكاما لتقییم وتقلیل استخدام الزئبق في 

تشكل انبعاثات وإطالقات التلوث بالزئبق من قطاع الوقود األحفوري . والحرفیة الصغیرة الذهب مناجم
ته من خالل مجموعة من األحكام الرامیة إلى مصدرا إضافیا ورئیسیا للزئبق بشري المنشأ ویتم معالج

تتطرق المعاهدة أیضا إلى المساهمة في التلوث العالمي بالزئبق المتأتیة . القیام بعملیات تخفیض كبیرة
من النفایات بما في ذلك التعدین والعملیات الصناعیة والمنتجات المضاف إلیها الزئبق في مرحلة 

 .والترمید التخلص منها مثل مدافن النفایات

تعترف المعاهدة بكامل اآلثار المترتبة عن دورة حیاة المنتجات والعملیات ذات الصلة بالزئبق في جزء 
منها من خالل مواد محددة تتعلق بالعرض والتجارة واالستخدام في المنتجات والعملیات ونفایات الزئبق 

بینما تخضع العدید من المنتجات . لبیئیةوالمواقع الملوثة والتخلص من الزئبق بشكل سلیم من الناحیة ا
 مناجممثل )والعملیات للتخلص التدریجي أو التخفیض مع تواصل بعض االستخدامات المسموح بها 

وبالنسبة لهذه التراخیص التجاریة المحددة فإن التخزین المؤقت بشكل سلیم ( والحرفیة الصغیرة الذهب
 .من الناحیة البیئیة مطلوب
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غیر أّنه یمكن أن تستخدم . ن مواد المعاهدة على مزیج من التدابیر اإللزامیة والتطوعیةتحتوي العدید م
العدید من هذه األحكام للتأثیر ایجابیا من طرف الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة وغیرها من 

 .الجهات التي ترغب في بذل مجهودات للتقلیل من الزئبق والحّد منه

قد . عم المالي والتقني من اآللیة المالیة المخصصة إلى التدابیر اإللزامیةومن المرجح منح أولویة الد
تؤهل اإلجراءات بموجب هذه المواد والمكونات التطوعیة لمواد أخرى أو للحصول على المساعدة 

 . المالیة

 IPENتخطط . باستخدام أحكام المعاهدة في المشاریع والحمالت في الدول التي تعمل بها IPENتلتزم 

أیضا للمشاركة إیجابیا في مؤتمرات معاهدة األطراف ومجموعة الخبراء من خالل الجهود الرامیة إلى 
 .تعزیز فعالیة المعاهدة متى كان ذلك ممكنا

 مواد إتفاقية ميناماتا المتعلقة بالزئبق
مادة من  حیث تتعلق. یتناول هذا الكتیب المواد الفردیة التفاقیة میناماتا الخاصة بالزئبق بطریقتین

المعاهدة بمصدر معین للزئبق أو تلوث الزئبق أو النشاط الذي ینطوي على الزئبق وسیتم تناول تلك 
وهي  ASGMمن المعاهدة تتعلق بـ 0على سبیل المثال المادة )المادة في القسم المناسب من هذا الكتیب 

بینما (. الصغیرة لتعدین الذهباستخدام الزئبق في الورش من هذا الكتیب بعنوان  2.1مبینة في القسم 
تتعلق مادة من المعاهدة بجوانب أخرى للمعاهدة مثل الدیباجة والمسائل اإلجرائیة والتوقیت فقد تّم تناول 

 .من هذا الكتیب 1العناصر اإلداریة والمالیة في الملحق 

فقرات المشار إلیها في هذا تتعلق المواد التالیة مباشرة بمسائل التلوث بالزئبق ویمكن االطالع علیها في ال
 .1الكتیب وكذلك في الملحق 

 (0.7انظر القسم )مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فیه  3الماّدة 
  

 (8انظر القسم )المنتجات المضاف إلیها الزئبق  4الماّدة 
 

 (2.4انظر القسم )عملیات التصنیع التي یستخدم فیها الزئبق أو مركبات الزئبق  5الماّدة 
 

 (2.1انظر القسم )تعدین الذهب الحرفي والضیِّق النطاق  7الماّدة 
 

 (17انظر القسم ( )الهواء)اإلنبعاثات  8الماّدة 
 

 (17انظر القسم ( )األرض والماء)اإلطالقات  9الماّدة 
 

 (11.4انظر القسم ) التخزین المؤقت السلیم بیئیا للزئبق، بخالف نفایات الزئبق 01الماّدة 
 

 (11.0انظر القسم ) نفایات الزئبق 00الماّدة 
 

 (11انظر القسم ) المواقع الملوثة بالزئبق 02الماّدة 
 

 (7انظر القسم ) الجوانب الّصحیة 01الماّدة 

 
 



    

 8                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 لسامةدن المعال امیناماتا حون يبان عالإ 2.0
 

بینما نهضت العدید من جوانب معاهدة الزئبق بالعدید من الدول من خالل التوافق في اآلراء بشأن 
أیضا أن هناك المزید من  IPENالتأثیرات الضارة للتلوث بالزئبق نحو العمل اإلیجابي فقد اعترفت 

ات القانونیة للمعاهدة فإن وباإلضافة إلى االلتزام. اإلجراءات التي یمكن القیام بها لتعزیز فعالیة المعاهدة
IPEN ُتنشأ التزاما أخالقیا لألطراف  اتفاقیة میناماتا المتعلقة بالزئبقترى أن تسمیة معاهدة الزئبق ب

لمنع تفشي مرض میناماتا وتستجیب بحزم وتحل أي مأساة مماثلة لمیناماتا وتقلل إلى حد كبیر من 
یمثل التلوث بالزئبق تهدیدا . یصیب األسماك وثمار البحرالمستویات العالمیة للتلوث بمیثیل الزئبق الذي 

كبیرا وخطیرا على صحة اإلنسان والبیئة وبالتالي تلوح الحاجة إلى رّدة فعل عالمیة قویة وطموحة 

 .لمواجهة هذا التهدید

 IPEN، وضعت 0712وكتعبیر عن وجهات النظر هذه وقبیل اعتماد معاهدة الزئبق العالمیة في عام 

اعتمدت الجمعیة العامة . علنیا شامال بشأن برنامجها المتعلقة بالزئبق والمعادن السامة األخرىبیانا 
وقّدم  0712في أكتوبر  لسامةدن المعال امیناماتا حون یبان عالإهذا البیان الذي یحمل عنوان  IPENلـ

 .بالیابان إلى ضحایا مرض میناماتا وأنصار المجتمع في ندوة میناماتا الدولیة في میناماتا

 IPENیعّبر اإلعالن عن التضامن مع ضحایا مرض میناماتا في نضالهم من أجل العدالة ویؤكد نیة 

شجعت . تفعیل مواقف السیاسة في معاهدة الزئبق على أرض الواقع لتحدید التلوث بالزئبق والقضاء علیه
IPEN صدیق السریع على معاهدة كجزء من هذا البرنامج للتقدم من السیاسة إلى الممارسة، على الت

 .الزئبق وتنفیذ أنشطة القضاء على الزئبق من خالل المنظمات المشاركة فیه

من هذا  0في الملحق لسامة دن المعال امیناماتا حون یبایمكن اإلطالع على النص الكامل إلعالن 
 .الكتیب

 الزئبق في البيئة. 3
 

 والتيHydrargyrum الیونانیة  الكلمة من اختصار وهو Hg كیمیائیا له یرمز طبیعي عنصر الزئبق
 درجات عادیة للحرارة في سائل أبیض فضي معدن هو النقیة صورته في والزئبق. السائلة الفضة تعني

. السائل الزئبق أو المعدني أو الزئبق السریعة بالفضة النقي الزئبق یسمى أخرى حاالت وفي. والضغط
 .المعدني الزئبق الزئبق أو عنصر اسم الزئبق على یطلق ما وغالبا

 تحرره عند صغیرة مضغوطة كرویة قطرات یشكل فإنه للزئبق السطحي التوتر درجة الرتفاع ونظرا
 المرتفع البخاري الضغط أن إال ثبات حالة في عادة تكون الزئبق قطرات أن من وبالرغم. البیئة في

 األماكن في الزئبق استنشاق مخاطر وتزداد. األخرى المعادن مع مقارنة تبخره في یتسبب للزئبق
  1.الغالف الجوي في خلدوی الزئبق یتبخر الطلق الهواء وفي. المغلقة

 ویوجد البركانیة الثورات خالل من البیئة إلى الزئبق وینطلق. او تدمیره تخلیقه یمكن ال عنصر والزئبق
 .الزئبق كبریتید مثل الزئبق أمالح صورة في غالبا األرض قشرة في طبیعیا

                                                
1
 "Treatment Technologies for Mercury in Soil, Waste, and Water," U.S. EPA Office of Superfund Remediation and 

Technology Innovation, 2007, http://www.epa.gov/tio/download/remed/542r07003.pdf. 

http://www.epa.gov/tio/download/remed/542r07003.pdf
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 ویمكن. البلیون في جزء 177 بمعدل بتركیز الملوثة غیر التربة في جدا صغیرة بكمیات الزئبق ویوجد
 تتسبب كما. 2البلیون في جزء 07777 و 17 بین تتراوح بتركیزات الزئبق على الصخور تحتوي أن

 .البیئة في إنطالقه إلى یؤدى مما األرضیة القشرة من الزئبق إزالة في المختلفة البشریة األنشطة
 من عالیة تركیزات على یحتوي والذي سینابار یسمى خام من البشري لالستخدام الزئبق إنتاج ویمكن
 النحاس مثل المعادن وتنقیة والتعدین التنقیب من ثانوي كمنتج استخالصه یمكن وكذلك. الزئبق كبریتید
 یتم وأحیانا التدویر إعادة عملیات من الزئبق استخالص أیضا ویمكن. والزنك والرصاص والذهب

 .األخرى الحفري الوقود أنواع من أو الطبیعي الغاز من استخالصه

 وما طبیعیة مصادر من العالمیة البیئة في والموجود المنتشر الزئبق ثلث حوالي أن إلى التقدیرات وتشیر
 .3األخرى والبشریة الصناعیة األنشطة من تنتج الكمیة ثلثي من یقرب

 للصخور التعریة عوامل تشمل للزئبق األخرى الطبیعیة المصادر فإن البركانیة الثورات إلى وباإلضافة
 والمحیطات المائیة والجداول والبحیرات والتربة الجو في الموجودة الزئبق كمیة زادت وقد والتربة
 البیئة في الزئبق مستویات فإن لذلك ونتیجة 4الصناعیة الثورة بدایة منذ وأربعة اثنین بین یتراوح بعامل
 .خطیرا ارتفاعا تشهد

 وخامات الحفري الوقود في الزئبق یوجد حیث البیئة إلى الزئبق البشریة األنشطة من العدید وتطلق
 والتنقیة التنقیب عملیات خالل او الفحم احتراق عند كبیرة بكمیات ینطلق كما. األخرى والمعادن المعادن
 الجو في تتبخر منه كبیرة كمیات فإن الزئبق ویستخدم ینتج وحیثما. األسمنت وصناعة المعادن لخامات
 تستخدم كما الزئبق من كبیرة كمیات قصد عن الحجم وصغیرة الحرفیة الذهب مناجم عمال ویستخدم
 من وغیرها الكیماویة الصناعات في أولیة مواد أو حفارة كعوامل األحیان بعض في الزئبق مركبات
 االستهالكیة المنتجات من عدیدة أنواع في موجودة ومركباته الزئبق فإن وأخیرا. الصناعیة العملیات

 .والصناعیة

 نهایة في یسقط ان إلى قصیرة او طویلة لمسافات الریاح مع یتحرك الهواء في الزئبق ینطلق وعندما
 سیتبخر األرض على سقط أو المحیطات في سقط الذي  الزئبق من جزء إن. االرض على المطاف
 في الموجود الزئبق من یتبخر لم الذي  الجزء أما أخرى، أماكن في لیسقط الریاح مع بخاره وینتقل
 إلى ثم والبحیرات األنهار إلى ینتقل والباقى التربة في یثبت وبعضه العضویة المواد مع یتحد فإنه التربة

 ویصل األنهار أو المحیطات تیارات مع ینتقل ثم الرواسب مع الزئبق یتحد المائیة البیئة وفي. المحیطات
 الزئبق، میثیل مركب إلى الزئبق بتحویل المائیةاألوساط  في الدقیقة الكائنات وتقوم الماء في ذائبا بعضه
 الزئبق میثیل النقي ویصبح الزئبق من المنخفضة الجرعات في سمیة أكثر فلزي عضوي مركب وهو

 الكائنات من أنواع بواسطة ینتقل ثم إحیائیا ویتضخم یتراكم بل المائیة الغذائیة السلسلة من جزءا
 .المهاجرة

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
2
 "Locating and Estimating Air Emissions from Sources of Mercury and Mercury Compounds," U.S. Environmental 

Protection Agency, 1997, http://www.epa.gov/ttnchie1/le/mercury.pdf. 
3
 U.S. Environmental Protection Agency, http://www.epa.gov/mercury/control_emissions/global.htm. 

4
 Health Canada, http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/mercur/q1-q6_e.html. 

http://www.epa.gov/ttnchie1/le/mercury.pdf
http://www.epa.gov/mercury/control_emissions/global.htm
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/mercur/q1-q6_e.html
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 وىلجواء الهافي ق ئبزلا

 .  قیقةواد دا بمطتبرمون بعضه یكن لكویة زلغاالحالة افي ون یكو لجافي ود جولمق ائبزلظم امع
ون یة ضئیلة منه تكونسبة مئن لك،  وق ئبزلر اعنصورة  قى صدة عازي لغاق ائبزلظم امعون یكو
 .قئبزلد اكسیق وأئبزلد ایوركلل مثق ئبزلت اكبارلى مدة إكسؤم
 
رة لفتو لجافى ت ثابء ولماافي ن باذولاشحیح ( زىلغاق ائبزلر ایسمى عنصذى لوا)لنقي ق ائبزلر ابخاو
ل یلة مما یجعت طوفالمسال النتقان امق ئبزلن ایمكرار الستقهذا ا. نسنتار وشهأستة ن ما بیدرة مق
فى زى لغاق ائبزلر ابخازات كبرتظ أن بالحن لكو.  ويلجواء الهاما د لى حإثابتة ره بخازات كیرت
 .بىولجنرة الكف اته فى نصزاكبرتن على مأصناعیا دم لمتقواضیة رألرة الكن الشمالى مف النصا
 
لتفاعلى زى الغاق ائبزلرة اوفى صون یة تكزفى حالة غاوى لجواء الهافي ود جولمق ائبزلت اكبارمو
(RGM )منه فى رارا ستقل اقأنها أكما زى ، لغاق ائبزلن امء لماافي ن باذوقابلیة للوا طنشار كثأى ، وه
 .رطبلب اسیرلتاما یسمى طر، وهو لمطرات اله مع قزونل كما یسهوى ، لجواء الها
 

رات لفتظل تق ئبزة بالطتبرلمت االجسیمك الذكرة وقصیرة لفتو لجالتفاعلي في زي الغاق ائبزلایبقى 
 .فلجارطب أوالب اسیرلتها بالتن إزایمكونسبیا رة قصی

 
جة دربواء لهن الته مإزایع طال تستر اطألمه امیان فإذا لء ، لمااقى زى لغاق ائبزلن اباذولقلة ظرا نو 

ت سادرالض ابعك ناوه. سةدرالت اتحت لزاسیبه الرتولته ن إزامختلفة تمكننا مت لیاك آناوه. مناسبة
 . ويلجف احیة للغالطلست ابقاطلاكیمیائیة في وءلضت التفاعالالى زى إلغاق ائبزلب اسیرجع ترت
د حر أیعتبذى لت والغابان العلیا من األغصاافي دث یحن أن یمكف لجاب اسیرلتأن الى إبعضها ر تشیو
ظل ظروف نه في رى أخأسة رت دراشاوا. ولجت ابقان طمزى  لغاق ائبزلهامة للب اسیرلتل اسائو

 5,6,7 .تاطلمحیل احواعلى سو لجت ابقان طمزى لغاق ائبزلالة ن إزامعینة یمك
 

" وىلجواء الهن امق ئبزلذ استنفاا"علیها ق لأطنسبیا دة یدجهرة اك ظنات أن هسادرالر اتشیو
(AMDE )س لشمروق اشوبیع رلل افصل یة خالدلكنابیة طلقت اتفعارلمانه فى ث أألبحارت اشاث احی 

ت ثبد قالجو، وفى ود جولموزون األذ استنفام انفسه یتت قولافي د وحال بشكق ئبزلزات اكیرتض تنخف
ئیة ولضالكیمیائیة ت التفاعالالى ك إلب ذجع سبریو. بىولجنطب القوالشمالي طب القاقتى طفي منك لذ

د كاسیأ خاصةویة ربحول صن أى مت وهجیناولهالوزون واألت اكبارمن لمنخفضة بیو الجت ابقاطفي 
ق ئبزلت اكبارلى مول إیتحو ولجافي ود جولمق ائبزلد ایتأكسوزون  وألطم العملیة یتحهذه افي .  روملبا
 . لتفاعلیةایة زلغاا
یا وسنري متطن  ٠٣٣ن مرب لى ما یقوالتفاعلى بحزى الغاق ائبزلن اسیبها مرتم لتى یتت الكمیادر اتقو

قة طفي نق ئبزلت اسبارى مضاعفة كمیة تهضحة والانتیجة لوا.  هرهاظلذه الشمالي نتیجة لهطب القافي 
ت سبارلتك أن هذه الن ذمر ألكثوا. بیعرلافى ذ الستنفااعملیة ب قع في غیاومتهو ما ن لشمالي عطب القا

                                                
5 X. W. Fu et al., "Atmospheric Gaseous Elemental Mercury (GEM) Concentrations and Mercury Depositions at a High-
Altitude Mountain Peak in South China," Atmospheric Chemistry and Physics, 2010, http://www.atmos-chem-
phys.net/10/2425/2010/acp-10-2425-2010.pdf. 
6 E.-G. Brunke et al., "Gaseous Elemental Mercury Depletion Events Observed at Cape Point During 2007–2008," 

Atmospheric Chemistry and Physics, 2010, http://www.atmos-chem-phys.net/10/1121/2010/acp-10-1121-2010.pdf.  
7 "Fact Sheet: Mercury—A Priority Pollutant," Arctic Monitoring and Assessment Programme, 2005, 
http://mst.dk/media/mst/67134/AMAPACAPMercury.pdf 

http://www.atmos-chem-phys.net/10/2425/2010/acp-10-2425-2010.pdf
http://www.atmos-chem-phys.net/10/2425/2010/acp-10-2425-2010.pdf
http://www.atmos-chem-phys.net/10/1121/2010/acp-10-1121-2010.pdf
http://mst.dk/media/mst/67134/AMAPACAPMercury.pdf
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ر في تفسیهرة اظلك اتلف كتشاد اساعد قو. 8,9,10یاومتاحة حیدة كسؤمق ئبت زكبارمورة في صر هظت
 .قئبزلل المیثیرض لتعالشمالیة نتیجة ابیة طلقاقة طلمنوب اشعر تأثدة یاب زسب

فى و لجت ابقاطفي ود جولمزى الغاق ائبزلب اسیرتم لتى یتت اآللیار الخاصة بتفسیوث البحزال اال تو
 .رةمستمه  لمیارض أو األا

 
 قئبزلص اخصائض بع

 

 لقیمةا صلخصائا 

 200.59 ذرىلوزن الا 

 80 ذرىلدد العا 

 C°38.87- رالنصهااجة در 

 C°356.58 نلغلیااجة در 

 C 2 x 10-3 mm hg°25د عنز لغاط اضغ 

 C 20-30 μg/L°25د  عنء لماافى ن باذولا 

 6-97-7439 لكیمیائى  ل التسجیم اقر 

 gm/cc 13.5336 لكتلةا 

 

 

 

 الزئبق وميثيل للزئبق السامة التأثيرات. 4
 

 

 التسمم "بلیني" الروماني  العالم وصف المیالدي عندما األول القرن في سام الزئبق أن اكتشاف تم
یعتبر  ذلك أن إلى الزئبق مشیرا ببخار الملوثة المناجم في بالعمل یقومون الذین العبید كمرض بالزئبق

  11...الرومان للمواطنین صحي غیر
 ألیس مغامرات" روایة في الواردة( المجنون هاتر)بشخصیة  بالزئبق التسمم ارتبط الشعبیة الثقافة وفي
 أعراض من القبعات صناعة في العاملون اإلنجلیز عانى عشر التاسع القرن وفي. "العجائب بالد في

 هو زئبقي لمركب لتعرضهم الكالم في والتعثر واالرتجاف واالكتئاب والخجل الهیاج مثل كثیرة عصبیة
 المادة وهذه اللباد، القبعات صناعة في واسع نطاق على یستخدم كیمیائي مركب وهو - الزئبق نترات

 هي المادة هذه من الصناعة هذه في العمال تسمم أن الكثیرون ویعتقد األعراض هذه سبب هي الكیمیائیة
 لشخصیة الموحیة وهي  (Mad as a Hatter)" القبعات كصانع مجنون"  اإلنجلیزى التعبیر مصدر
  12.المجنون القبعات صانع

 العدید في للعاملین الحاضر مشكلة الزالت ولكتها الماضى من مشكلة لیست للزئبق المهنى التعرض إن
 الفلورسنت ومصابیح المحاریر وتصنیع القلوي الكلور وإنتاج الزئبق تعدین مثل الصناعات من

 والنحاس والرصاص والفضة الذهب مثل الزئبق على تحتوى التى المنتجات من وغیرها والبطاریات،
 الحرفیة الذهب مناجم في العاملین هم المتعرضین أكثر ومن. األسنان طب ومجال النیكل وتنقیة وتعدین

                                                
8 A. Steffen et al., "A Synthesis of Atmospheric Mercury Depletion Event Chemistry in the Atmosphere and Snow," 

Atmospheric Chemistry and Physics, 2008, http://www.atmos-chem-phys.org/8/1445/2008/acp-8-1445-2008.pdf.   
9 Jens C. Hansen et al., "Exposure of Arctic Populations to Methylmercury from Consumption of Marine Food: An Updated 
Risk-Benefit Assessment," International Journal of Circumpolar Health 64:2, 2005. 
10

 Laurier Poissant et al., "Critical Review of Mercury Fates and Contamination in the Arctic Tundra Ecosystem," Science of 

the Total Environment 400, 2008, 173-211. 
11 Encyclopedia Britannica Online, February 20, 2010, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/424257/occupational-

disease. 
12 "NIOSH Backgrounder: Alice's Mad Hatter and Work-Related Illness," U.S. National Institute for Occupational Safety and 
Health, March 2010, http://www.cdc.gov/niosh/updates/upd-03-04-10.html. 

http://www.atmos-chem-phys.org/8/1445/2008/acp-8-1445-2008.pdf
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/424257/occupational-disease
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/424257/occupational-disease
http://www.cdc.gov/niosh/updates/upd-03-04-10.html


    

 3.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 وسیئة بدائیة ظروف تحت الشوائب من الذهب لفصل الزئبق یستخدمون أنهم حیث الحجم وصغیرة
 .للزئبق تعرضا أكثر االجتماعیة وبیئتهم ومجتمعهم الصناع وأسرهم هؤالء فإن لذلك ونتیجة

 

 

 یصل الزئبق حیث وبخار الزئبق میثیل الزئبق وخاصة أشكال لجمیع جدا   حساس العصبي إن الجهاز
 أو العضوي غیر أو المعدني الزئبق من عالیة لمستویات التعرض ویؤدى. المخ إلى بسهولة فیهما الزئبق

 األم تعرض من شهور بعد حتى النامیة األجنة على تأثیره ثبت كما والكلیتان للمخ دائم تلف إلى العضوي
 والعمى العقلي والتخلف المخ تلف الجنین إلى األم من تنتقل أن یمكن التي الضارة اآلثار ومن. للزئبق

 نمو في مشاكل من بالزئبق تسمموا الذین األطفال ویعانى. الكالم على القدرة وعدم المرضیة والنوبات
 أخرى أعراضا للزئبق تعرضوا الذین البالغین لدى ویظهر. الكلوي والفشل والهضمي العصبي الجهاز
 التعرض یؤدى وقد. الذاكرة في ومشاكل السمع أو الرؤیة في والقصور واالرتجاف والخجل الهیاج مثل

 واالسهال والتقیؤ والغثیان الرئة تلف إلى المعدني الزئبق أبخرة من عالیة لمستویات المدى قصیر
 13..العین التهاباتو الجلدي والطفح القلب ضربات معدل أو الدم ضغط وارتفاع

 

 تنص إرشادیة وثیقة معا( (UNEPللبیئة  المتحدة األمم وبرنامج العالمیة الصحة منظمة أصدرت وقد
 وجهاز الدورة والكلى العصبي الجهاز على االول المقام ومركباته في الزئبق سمیة تؤثر: " یلي ما على

 األكثر هي للجنین العصبي الجهاز مثل النمو طور في األجهزة بعض ان المعروف ومن. الدمویة
 من بكثیر أعلى بتركیزات الجنین مخ في الزئبق مستویات وتظهر. السامة آلثار الزئبق حساسیة
 هأن ثبت والذي  للجنین المركزي العصبي الجهاز بتطور الراهن الوقت في نهتم لذا األم، دم في الموجودة

 وجهاز الدورة الهضمي والجهاز التنفسي الجهاز مثل االخرى األجهزة بعض تتأثر وقد. حساسیة األكثر
  14."والجهاز التناسلي المناعة الدمویة وجهاز

 

 

 غير العضوية الزئبق وأمالح الزئبق عنصر 4.0
٪ 87یتم امتصاص حوالي . یمكن ان یتسمم االشخاص بالزئبق النقي عن طریق استنشاق أبخرة الزئبق

 إلى جهاز الدورة تنتقل ثم المستنشق عن طریق الجهاز التنفسي أو الجیوب األنفیة ومنمن بخار الزئبق 
 حتى االستنشاق طریق عن للزئبق المزمن التعرض أظهر وقد  15.الجسم أنحاء جمیع و منه إلى الدمویة

 وتوجد  16.النوم واضطراب االدراكیة المهارات وضعف الدوخة مثل مختلفة منخفضة تأثیرات بتركیزات
 األسنان وعیادات المستشفیات في أیضا یوجد أن یمكن كما الصناعیة األماكن في الزئبق أبخرة

 مخاطر على األبخرة هذه استنشاق وینطوى. الزئبق على المحتویة المنتجات حیث والمنازل والمدارس
 .كبیرة

                                                
13 "ToxFAQs for Mercury," Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 1999, 

http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts46.html#bookmark05. 
14 "Guidance for Identifying Populations at Risk from Mercury Exposure," UNEP DTIE Chemicals Branch and WHO 
Department of Food Safety, Zoonosis, and Foodborne Diseases, 2008, p.4., 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingmaterialToolkits/GuidanceforIde
ntifyingPopulationsatRisk/tabid/3616/language/en-U.S./Default.aspx  
15 Wikipedia entry on mercury poisoning, M.G. Cherian, J.G. Hursh, and T.W. Clarkson, "Radioactive Mercury Distribution 
in Biological Fluids and Excretion in Human Subjects after Inhalation of Mercury Vapor," Archives of Environmental Health 

33, 1978: 190-214. 
16 Wikipedia entry on mercury poisoning, C.H. Ngim, S.C. Foo, K.W. Boey, and J. Keyaratnam, "Chronic Neurobehavioral 
Effects of Elemental Mercury in Dentists," British Journal of Industrial Medicine 49 (11), 1992; 
and Y.X. Liang, R.K. Sun, Z.Q. Chen, and L.H. Li, "Psychological Effects of Low Exposure to Mercury Vapor: Application 
of Computer-Administered Neurobehavioral Evaluation System," Environmental Research 60 (2), 1993: 320–327.  

http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts46.html#bookmark05
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingmaterialToolkits/GuidanceforIdentifyingPopulationsatRisk/tabid/3616/language/en-US/Default.aspx
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingmaterialToolkits/GuidanceforIdentifyingPopulationsatRisk/tabid/3616/language/en-US/Default.aspx
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=1039326
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=1039326
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 یصعب أنه حیث العضویة وغیر العضویة الزئبق مركبات معظم عن السائل شكله في الزئبق ویختلف
 أقل تمتص واألمعاء المعدة أن إلى البیانات وتشیر. للجلد مالمسته او إبتالعه تم إذا الجسم في امتصاصه

 17.المعدني الزئبق ابتلعوا ألشخاص تسمم حاالت وجدت ما ونادرا. بلعها تم إذا الزئبق من  %7.71 من
 التعرض یسبب كما. التآكل وتسبب سمیة أكثر العضویة غیر الزئبق أمالح ان نالحظ اخرى جهة ومن
 ویمتص. الكلى تلف یسبب أن یمكن واالمعاء، كما المعدة في تآكل العضویة غیر الزئبق ألمالح الحاد
 أضرارا یسبب ما وهو الجلد مع تالمسها أو تناولها حالة في الزئبق أمالح من % 17 حوالى الجسم
 الزئبق ألمالح الجسم امتصاص معدل ویزید. المركزي العصبي الجهاز وخاصة الجسم ألجهزة بالغة
 مركبات امتصاص معدالت من أقل ولكنه المعدنى الزئبق امتصاص معدل عن بكثیر العضویة غیر

18.واألمعاء المعدة طریق عن تماما امتصاصه یتم والذي  میثیل الزئبق مثل العضویة الزئبق
 

 

 میثیل الزئبق 2.4
 األسماك في الزئبق لیثیم (CH3Hg) بالزئبق التلوث عن أساسا المسؤولة الزئبق أشكال من شكل هو

 واألمعاء المعدة تقوم الزئبق لیثیم شخص بتلعی عندما. منها تأكل التي اتییوالثد وریوالط والمحار

.ةیالعضو ریغ الزئبق مركبات امتصاص من أكثر بامتصاصه
19

  

 في تعیش التي والتي تقوم بها البكتیریا biomethylation الحیویة المیثلة هي الطرق هذه أهم ومن
 في رواسب  ذلك یحدث والمالحة العذبة المیاه ففي. فیها الذائب األوكسجین مستویات انخفاض عند المیاه

 من الزئبق یسقط عندما المحیطات في أیضا الزئبق میثیل ویتكون. 20البحیرات وقاع األنهار مصبات 
 تحلل التى طبیعیا الموجودة حیث البكتیریا المحیط أعماق إلى وینتقل المحیط سطح على الجوي الهواء
21.الزئبق میثیل إلى بتحویله العضویة و فیى الوقت نفسه تقوم المواد

 البیئة في الزئبق میثیل یتراكمو 
 .األصغر الكائنات بتناول األكبر الحیة تقوم الكائنات كلما احیائیا ویتضخم
 بمیثیل ملوثا طعاما شخصا یأكل فعندما امتصاصه، سرعة في المعدني الزئبق عن الزئبق میثیل ویختلف
 واألطفال البالغ الشخص مخ إلى ومنه الدم مجرى إلى وتنتقل بسرعة واألمعاء المعدة تمتصه الزئبق
  22.العضوي الزئبق غیر إلى ببطء ویتحول المخ في الزئبق میثیل ویتراكم. واألجنة

 
 الوطنیة األكادیمیة للبحوث الوطني المجلس من األمریكیة البیئة حمایة وكالة طلبت ،0777 عام في

 األكثر الفئات أن الدراسة على وأفرزت. الزئبق لمیثیل السامة اآلثار عن دراسة بإجراء والهندسة للعلوم
 األسماك من كبیرة كمیات تناولن الالئي النساء أبناء األطفال هم الزئبق لمیثیل التعرض لخطر عرضة

 كافیة السكان من الفئة هذه على الخطر أن وجد وقد. مباشرة الحمل قبل أو خالل البحریة والمأكوالت
 ورعایة دراسیة فصول توفیر یستوجب الذي  األمر الدراسة، في یعانون الذین األطفال عدد لزیادة
23.خاص وتعلیم خاصة

 من یعانون الذین األطفال أن ایضا أظهرت الدراسات أن إلى اإلشارة وتجدر 
 تدنى من ذلك ویتضح المستقبلیة، حیاتهم طوال نجاحا أقل أیضا نجدهم عصبیة وتشوهات مشاكل
 تعرضوا الذین األفراد تؤذي فقط ال العصبیة التشوهات تلك. مادى كسب من علیه یحصلون وما أجورهم

                                                
17 Wikipedia entry on mercury poisoning, T.W. Clarkson and L. Magos, “The Toxicology of Mercury and Its Chemical 
Compounds," Critical Reviews in Toxicology 36 (8), 2006: 609-62. 
18 Barry M Diner et al., "Toxicity, Mercury," eMedicine, 2009, http://emedicine.medscape.com/article/819872-overview.  
19 Ibid.  
20 Definition of methylmercury, U.S. Geological Survey, http://toxics.usgs.gov/definitions/methylmercury.html.  
21 A New Source of Methylmercury Entering the Pacific Ocean, U.S. Geological Survey, 

http://toxics.usgs.gov/highlights/pacific_mercury.html. 
22 "Toxicological Effects of Methylmercury," The Committee on the Toxicological Effects of Methylmercury, the Board on 
Environmental Studies and Toxicology, and the National Research Council, 2000, p.4, 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=9899#toc.  
23 Ibid., p. 9. 

http://emedicine.medscape.com/article/819872-overview
http://toxics.usgs.gov/definitions/methylmercury.html
http://toxics.usgs.gov/highlights/pacific_mercury.html
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=9899#toc


    

 5.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 التعلیم تكالیف زیادة خالل من المجتمع على تراكمیا تأثیرا لها كان وأیضا وعائالتهم بل التسمم لهذا
 24.القومي الناتج انخفاض وكذلك المتضررین لألفراد والرعایة

 

 من الزئبق لمیثیل السامة لآلثار حساسیة أكثر النمو طور في العصبي الجهاز :العصبية التأثيرات 

 حساسة لألجنةأو  للبالغین سواء العصبیة األجهزة أن من الرغم وعلى. المتطور العصبي الجهاز
25.الزئبق لمیثیل

 المخ في العصبیة الخالیا وتطور نمو في یؤثر الوالدة قبل األجنة تعرض أن إال، 
 ویؤدى. المركزي النامي  العصبى للجهاز ال رجعة فیه ضررا یسبب مما أخرى، أماكن وفي

 قد الذین الرضع األطفال لدى مشاكل إلى الملوثة لألسماك األمهات بتناول المرتبط المزمن التعرض
 األطراف في العجز یظهر الحقا ولكن حیاتهم من األولى القلیلة األشهر خالل طبیعیین أنهم یبدو

 واالنتباه الحركة وظائف في وقصور العضالت وتشوه الذكاء معدل في والقصور العصبیة
 .الزئبق میثیل من منخفضة لمستویات التعرض وكذلك 26واإلبصار

 
 قویة بیانات قاعدة وتوجد كبیرة الزئبق لمیثیل التعرض من العصبیة السمیة تأثیرات على األدلة إن

 وتشمل. معملیة وفحوصات الحیوانات على تجریبیة وأدلة اإلنسان على متعددة دراسات تتضمن

 لمستویات وكذلك التعرض والمزمن والعالى المفاجئ التعرض من لكل تقییمات البشریة الدراسات
  27.الزئبق میثیل من منخفضة

 

 الملوثة األسماك استهالك بین عالقة وجود الباحثون الحظ: أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم 

 من تناول أكثر أن وجد الصیادین على دراسة وفي. القلبیة بالنوبات االصابة وخطر الزئبق بمیثیل
 الوفاة أو قلبیة بنوبةاإلصابة  خطر أضعاف ثالثة أو مرتین یضاعف یومیا األسماك من غراما 27

 یتعرضون الذین الرجال لدى الدم ضغط ارتفاع لوحظ كما. الدمویة القلب أوعیة في لقصور المفاجئة
 28.مهنیا له

 

 یؤثر  أن یمكن للزئبق التعرض أن إلى المهنیة الدراسات تشیر :المناعي الجهاز على التأثيرات

 للجهاز سام الزئبق أن الحیوانات على الدراسات أظهرت كما. اإلنسان في المناعي الجهاز على
 الجهاز على المدى طویلة آثار إلى الزئبق لمیثیل الجنین تعرض ویؤدى. اإلنسان لدى المناعى
 قابلیة اإلنسان من یزید أن یمكن الزئبق لمیثیل التعرض أن إلى الدراسات وتشیر. النامي المناعي
29.المناعي بالجهاز لألضرار نتیجة الذاتیة المناعة وقصور المعدیة باألمراض لإلصابة

 

 

 النتائج ولكن الحاد الدم وسرطان للزئبق التعرض بین صلة هناك أن دراستان أوضحت :السرطان 

عدم وجود رقابة لعوامل  هناك كان كما السكان من صغیرة فئة على كانت ألنها محدودة كانت
 وتلف الكلى وأورام للزئبق التعرض بین ارتباط أخرى دراسة في لوحظ كما. الخطر األخرى

 وقد. المعملیة والنتائج والحیوان اإلنسان على المتاحة النتائج على بناء الفئران ذكور في الصبغیات
 مسرطن (C)" الفئة من لإلنسان مسرطنة الزئبق كمادة میثیل األمریكیة البیئة حمایة وكالة صنفت
30."لإلنسان محتمل

 

 

                                                
24 Philip Landrigan et al., "Environmental Pollutants and Disease in American Children," 

http://ehp.niehs.nih.gov/members/2002/110p721-728landrigan/EHP110p721PDF.PDF. 
25 Ibid., 22, p. 310. 
26 Ibid., p. 17. 
27 Ibid., p. 326. 
28 Ibid., p.18, 309-10. 
29 Ibid., p. 308. 
30 Ibid., p. 308. 

http://ehp.niehs.nih.gov/members/2002/110p721-728landrigan/EHP110p721PDF.PDF
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 على كاف بشكل التناسل على الزئبق لمیثیل التعرض تأثیرات تقییم یتم لم :التناسلية التأثيرات 

 شخص 1777 من ألكثر ومالحظات سریریة أعراض تقییم نتائج على العثور تم ذلك ومع اإلنسان،
 معدل خفضت والتى العراق في المركب بهذا القمح تلوث حادث أثناء الزئبق لمیثیل تعرضوا قد

 كما. اإلنسان في الخصوبة معدل على الزئبق تأثیر میثیل على كداللة (% 02 بنسبة) الحمل
 مبكر فقدان مع الحمل وانخفاض معدالت مشاكل تناسلیة حدوث الحیوانات على الدراسات أوضحت
31.عقم حاالت حدوث او لألجنة

 

 

 المواد من الزئبق ومیثیل المعدني الزئبق من كل المتعرف علیه أن من :الكلى على التأثيرات 

من  مستویات ألي إلى اإلنسان تعرض ناتجة عن  الكلیتین في تلف حدوث لوحظ وقد. للكلى السامة
 على أخرى وصفت دراسات وقد. األشكال العضویة للزئبق و التي تسبب أیضا آثارا عصبیة

32.الكلى على الزئبق میثیل سمیة الحیوانات
 

 

 

 الزئبق لميثيل البيئية التأثيرات  4.3
 اإلنسان على السمیة على تمت مثلما كافیة بصورة الزئبق بمیثیل للتلوث البیئیة التأثیرات دراسة تتم لم

 التي الحیوانات تضرها وكذلك بمستویات األسماك في یتراكم الزئبق میثیل بأن نعلم فنحن ذلك ومع
 عن الزئبق لمیثیل عرضة أكثر األسماك على تتغذى التي والثدییات الطیور تكون ما تتغذى علیها وعادة

 معرضة المستهلكة لألسماك المفترسة الحیوانات فإن وكذلك المائیة البیئیة النظم في األخرى الكائنات
 النسور في الزئبق میثیل على العثور تم األمریكیة البیئة حمایة وكالة لتقریر ووفقا. الخطر أیضا لهذا

 إلى التقریر الصادرة عن التحالیل وتشیر. فلوریدا بوالیة باالنقراض المهددة والفهود الماء وثعالب
 .لمیثیل الزئبق التعرض جراء البریة الحیوانات أنواعالضرر الكبیر ببعض 

  
 التي الشاذة السلوك أنماط وظهور النمو وبطء الخصوبة معدالت وانخفاض الموت األضرار تلك وتشمل
 البیئة في الموجودة الزئبق میثیل مستویات فإن ذلك إلى باإلضافة الحیوانات هذه بقاء على تؤثر أن یمكن

 33,34.وتكاثرها نموها على بالغ األثر له یكون مما لألسماك الصماء الغدد نظام قد اثر على
 

 7.77 من البیض في تركیزاته تصل عندما التكاثر عملیات في للزئبق التعرض یتداخل الطیور، وفي
 هذا في الطیور الكندیة أنواع بعض بیض وجود ثبت وقد. كیلوغرام لكل ملیغرام 0.7 إلى ملیغرام 
 الطیور الكندیة من األخرى األنواع من العدید بیض في باستمرار الزئبق تركیزات وتزداد النطاق
 البیضاء والحیتان الحلقیة الفقمة حیوان في الزئبق مستویات ارتفعت وقد. المستویات هذه من لتقترب
 المناطق بعض في الماضیة 07 الـ خالل السنوات أضعاف أربعة إلى ضعفین بنسبة الشمالي بالقطب
 في المفترسة البحریة الثدییات أن على مؤشرات أیضا وهناك  35.جرینالند وفي الكندیة الشمالیة القطبیة
في هونغ كونغ  الموجودة الدالفین على أجریت دراسة وفي. للخطر أیضا معرضة تكون قد الدافئة المیاه
 36.الدالفین هذه على للزئبق صحیا خطرة مستویات وجدت

                                                
31 Ibid., p. 309. 
32 Ibid., p. 18, 309. 
33 "Environmental Effects: Fate and Transport and Ecological Effects of Mercury," U.S. Environmental Protection Agency, 
http://www.epa.gov/hg/eco.htm. 
34 "Poisoning Wildlife: The Reality of Mercury Pollution," National Wildlife Federation, September 2006, 
http://www.nwf.org/nwfwebadmin/binaryVault/PoisoningWildlifeMercuryPollution1.pdf.  
35 F. Riget, D. Muir, M. Kwan, T. Savinova, M. Nyman, V. Woshner, and T. O’Hara, "Circumpolar Pattern of Mercury and 
Cadmium in Ringed Seals, Science of the Total Environment, 2005, p. 351-52, 312-22. 
36 "Global Mercury Assessment: Summary of the Report," chapter 5, UNEP, 2003, 
http://www.chem.unep.ch/mercury/Report/Summary%20of%20the%20report.htm#Chapter5. 

http://www.epa.gov/hg/eco.htm
http://www.nwf.org/nwfwebadmin/binaryVault/PoisoningWildlifeMercuryPollution1.pdf
http://www.chem.unep.ch/mercury/Report/Summary%20of%20the%20report.htm#Chapter5


    

 1.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 للسالسل الهام المیكروبیولوجي النشاط انخفاض عن المسئول هو الزئبق أن إلى حدیثة أدلة وتشیر
 في كثیرة أخرى في أماكن وربما أوروبا من كبیرة أجزاء في التربة وفي األرض على الموجودة الغذائیة
  37.مشابهة تربة خصائص لها والتي العالم

  الزئبق میثلة عملیة على العالمي بتغیر المناخ المرتبط المیاه منسوب ارتفاع ویؤثر
(Mercury methylation) هناك المثال سبیل وعلى. األسماك في وتراكمه الزئبق میثیل إلى وتحوله 

 غمرتها التي من المناطق العدید في الصغیرة الدافئة البحیرات في الزئبق میثیل تكوین زیادة على دالئل
 38.مؤخرا الفیضانات

 

 التلوث بالزئبق وصحة اإلنسان. 5
 

 أیضا وهو. عالیة بمستویات الزئبق لمیثیل التعرض یسببه ممیت وغالبا خطیر مرض هو میناماتا مرض
 الملوثة النفایات أو الصناعیة العملیات بعض عن الناتج بالزئبق حاد تلوث بها التى باألماكن مرتبط
 عن البعیدة المناطق في حتى والبیئة اإلنسان لصحة بالغة أضرارا بالزئبق التلوث ویسبب. بالزئبق
 والبحیرات واألنهار بالبرك والمحار االسماك فإن وعموما. المحلیة مصادره او الزئبق تصنیع

 في تتسبب أن ممكن الزئبق و میثیل من مختلفة بتركیزات ملوثة العالم مناطق جمیع في والمحیطات
 یعتمدون الذین وخاصة الملوثة األسماك هذه یتناولون الذین لألشخاص وتشوهات كبیرة صحیة أضرار
 .للبروتینات كمصدر رئیسی والمحار األسماك على

التأثیرات حین أصبح مرض میناماتا یمثل أنموذجا للتسمم الحاد بالزئبق، ال زالت مجموعة كاملة من 
ان السّم العصبي . على صحة اإلنسان جراء التعرض ألشكال وتركیزات مختلفة للزئبق تخضع للبحث

األكثر تعقیدا للزئبق أصبح للباحثین أكثر وضوحا اذ تمكنوا من تحدید تأثیرات دقیقة على السكان على 
 . 39قنطاق واسع بشأن القدرة المعرفیة والذكاء نتیجة للتلوث العالمي بالزئب

 ماذا تذكر معاهدة الزئبق بشأن الجوانب الصحیة ؟
  

تتطرق معاهدة الزئبق إلى االجراءات الخاصة بالجوانب الصحیة التي یقوم بها أطراف المعاهدة بموجب 
وعلى الرغم من أنها ال تحتوي على أحكام إلزامیة فهي تشجع األطراف في المعاهدة على . 11المادة 

لحكومیة للتعاون وهذا یوفر فرصة للمنظمات غیر ا. النهوض بمجموعة من التدابیر ذات الصلة بالصحة
مع الحكومات الوطنیة والجامعات وقطاع الرعایة الصحیة إلجراء دراسات وأنشطة أخرى لتحدید 
وحمایة هؤالء السكان الذین هم عرضة للتلوث بالزئبق بسبب وظائفهم أو نظامهم الغذائي أو ظروف 

 . أخرى
 

ال تعتبر " على أن ( دل المعلوماتتبا) 10في بند ذو صلة في إطار المادة ( 7)تنص فقرة فرعیة هامة 
 ".المعلومات الخاصة بصحة وسالمة اإلنسان والبیئة معلومات سریة

 
 الجوانب الصحية: 01الفصل 

  یتم تشجیع األطراف على القیام بأنشطة ذات الصلة بالصحة"تنص االتفاقیة على أن". 

 تشمل األنشطة االختیاریة: 
o   ،استراتیجیات وبرامج لمعرفة وحمایة السكان المعرضین للخطر 

                                                
37 Ibid.  
38 Ibid. 
39 Grandejean, P., and Landrigan P.J., (2006) Developmental neurotoxicity of industrial chemicals. Lancet. 2006 Dec 
16;368(9553):2167-78. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17174709
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o  تطویر وتنفیذ البرامج التعلیمیة والوقائیة المستندة إلى قاعدة علمیة فیما یتعلق بالتعرض
 للزئبق ؛

o  تعزیزالخدمات المالئمة للرعایة الصحیة الوقائیة و العالج و الرعایة الصحیة للسكان
 ، المتضررة من التعرض للزئبق

o  ،إنشاء وتعزیز   القدرات المهنیة الصحیة و المؤسساتیة للوقایة ، التشخیص ، العالج
 ,ورصد المخاطر الصحیة الناجمة عن التعرض للزئبق

  یتعین على مؤتمر األطراف استشارة منظمة الصحة العالمیة ، منظمة العمل الدولیة والمنظمات
 ,تضاءالحكومیة الدولیة األخرى ذات الصلة، حسب االق

  یتعین على مؤتمر األطراف تعزیز التعاون وتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمیة ومنظمة
 .العمل الدولیة، والمنظمات الحكومیة الدولیة األخرى ذات الصلة

 

كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية استخدام معاهدة الزئبق للقيام بحملة خاصة بجوانب صحة اإلنسان 
 لتلوث بالزئبق؟جراء التعرض ل

 

 إشراك المؤسسات على القضايا الصحية الخاصة بالزئبق

تستطیع المنظمات غیر الحكومیة استخدام أحكام هذه المادة لمفاتحة الحكومات والمؤسسات األكادیمیة 
والمهنیین في القطاع الصحي بالمعلومات التي یمكن أن تحملها بشأن اآلثار الصحیة المتعلقة بالزئبق 

 .ة والمشتبه فیها في بالدهم وتسعى إلى وضع برامج لمعالجة هذه القضایا الصحیةالمبین

بإعتبار أن األحكام غیر إلزامیة فإنه یمكن للمنظمات غیر الحكومیة تسریع هذه األنشطة ذات الصلة  
 ASGMمثل تلوث األنهار بالزئبق نتیجة لنشاط )بالصحة من خالل تحدید المشاكل الصحیة التي تعلمها 

وتشجیع الحكومة على وضع برامج للتعرف على السكان المعرضین للخطر ودراسة التأثیرات وإنشاء ( 
كما یمكن أن یوفر العمل مع مؤسسات الرعایة الصحیة أیضا توفیر . قدرة على التشخیص والعالج

ر الفرص لتطویر خدمات التشخیص والعالج المحینة للتعرف على السكان واألفراد المعرضین لخط
الناس المتأثرین وبالتالي " مجموعات"قد یكون لهذا أیضا فائدة غیر مباشرة لتحدید . التسمم بالزئبق 

 .تحدید المصادر الرئیسیة للتلوث بالزئبق التي قد ال تكون واضحة بطریقة مختلفة 

 

 بناء القدرات في الخدمات الصحية

التصرف في المواد الكیمیائیة ذات األهمیة لیس بمقدور وزارة الصحة في العدید من البلدان النامیة 
هذا هو الحال في الكثیر من األحیان بالنسبة لألمراض غیر المعدیة . وتأثیرها على صحة اإلنسان والبیئة

تستطیع المنظمات غیر الحكومیة العمل مع أعوان الصحة . جراء الزئبق والمعادن الثقیلة األخرى
أو مع وزارة الصحة لإلنطالق في توعیة أعوان الصحة /المحلیین ومقدمي الخدمات الصحیة و

ینبغي أن یكون . والممارسین والطلبة بخطورة المواد الكیمیائیة وخاصة منها موضوع الحال الزئبق
للعاملین في مجال الصحة والممارسین المعرفة الكافیة للزئبق بما في ذلك كیفیة تحدید استخدام الزئبق 

كما یتعّین أن یتمتعوا بالقدرة على تحدید . م أو مجتمعاتهم أو مدنهموطرق التعرض له في أحیاءه
یعتبر بناء القدرات . أعراض التسمم بالزئبق وربط ذلك بسجالت أو إحصاءات األمراض غیر المعدیة

 .لدى أعوان الصحة والممارسین المفتاح لتنفیذ المبادرات والبرامج الصحیة

 

  تنفيذ برامج الرصد البيولوجي 

غي أن تشجع وزارة الصحة أیضا وضع برنامج منسق وشامل للرصد البیولوجي یمكن تسییره ینب
بصورة دوریة لرصد وتقییم البیئة المعیشیة ودمجه في مخطط التنفیذ الوطني الذي یعنى بالتخلص من 

ة وینبغي توفیر اإلرشادات الخاص. وینبغي إتاحة النتائج للجمهور في أي وقت وإلى أي كان. الزئبق



    

 8.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

أو في مجاالت / باألسماك أو المواد الغذائیة استنادا إلى أحدث وضعیة عن التلوث بالزئبق في البالد و
 محددة مثل إزالة التلوث بالزئبق بالقرب من مواقع تعدین الزئبق األولیة أو التاریخیة وبالقرب من مواقع

 .وبالقرب من محطات تولید الطاقة التي تعمل بالفحم تعدین الذهب الحرفي والضیِّق النطاق

 
 البحث عن معلومات تتعلق بالتأثيرات الصحية للزئبق 

لتحقیق أهداف "الذي یلخص  10قد یوفر البند الخاّص بالصحة ذات الصلة المنصوص علیها في المادة 
قد توفر  "معلومات سریة ال تعتبر المعلومات الخاصة بصحة وسالمة اإلنسان والبیئةهذه االتفاقیة، 

اإلمكانیة للمنظمات غیر الحكومیة في الحصول على معلومات من حكوماتها بشأن المصادر والتأثیرات 
و یجوز نشر المعلومات التي سبق تصنیفها لنشر التوعیة حول التلوث . المعروفة للزئبق على مواطنیهم

ویمكن أن . ة عن خلق التلوث بالزئبقبالزئبق في المجتمع وعرض الصناعات التي قد تكون مسؤول
یؤدي هذا إلى مزید من أنشطة المنظمات غیر الحكومیة التي تستهدف مصادر التلوث بالزئبق قصد 

یمكن أن یحفز هذا الشرط . وضع تشریعات أكثر صرامة للرصد البیئي والرصد البیولوجي والنظافة
واد الملوثة ونقلها أو إدراج الزئبق في سجل أیضا الجهود الرامیة إلى إنشاء سجل یتعلق بإطالق الم

 .سابق
 

 ومرض ميناماتا بالزئبق الحاد التلوث  5.0
 جزیرة خلیج شاطئ طول على األسماك صید قرى في حدث قد بالزئبق الحاد التلوث أمثلة أشهر إن
 وتستخدم الخلیج من بالقرب تقع كیمیائیة مواد شركة وهي.  "شیسو شركة" من  ناتجة بالیابان "میناماتا"

 صرف یتم حیث. الفینیل وكلورید األسیتالدهاید مركبات إنتاج في محفّزة كمواد الزئبق وكلورید كبریتات
 من كل على تلك المیاه مخلفات وتحتوى میناماتا خلیج في المصنع من الناتجة الملوثة المیاه مخلفات
 وبالتالي  40.األسیتالدهاید إنتاج عملیات في ثانویة كمادة ینتج والذي  الزئبق ومیثیل العضوى غیر الزئبق
 الذین المحلیین السكان في وأیضا الخلیج بهذا والمحار الموجودة األسماك في الزئبق میثیل تراكم

 بمرض یعرف ما وهو الزئبق بتسمم إصابتهم إلى ادى والمحار األسماك على غذائهم في یعتمدون
 41.میناماتا

 یستطیع فال والقدمین الیدین في والتنمیل اإلحساس في فقدان من میناماتا بمرض المصابون ویعاني
 تم وقد. والبلع والسمع اإلبصار في صعوبات من یعاني كما یتعثر أن دون الجري أو المشي المریض
 المرض أن ثبت فقد 1272 عام في أما.  1271 عام في مرة ألول المرض هذا وتشخیص اكتشاف

 .الخلیج هذا في األسماك والمحار في الموجودة الزئبق لمیثیل العالیة التركیزات سببه

 في المصنع عمل بدایة منذ بالزئبق الملوثة المیاه من المخلفات صرف في "شیسو  شركة" استمرت 
 انتاج في الطریقة هذه أوقفت حتى 1218 عام حتى 1220 عام من الفترة في األسیتالدهاید إنتاج

 عام حتى المصنع نفس في الزئبق باستخدام محفز  الفینیل كلورید إنتاج استمر ولكن األسیتالدهید،
 إلى المصنع من الناتجة المیاه الملوثة مخلفات صرف تحویل یتم كان 1218 عام بعد ولكن 1201
 42. الخلیج في ولیس خاصة بحیرة

 ضیقة تعریفات على العتمادها الزئبق لمیثیل الخطیرة التأثیرات سبب تفسیر في العلمیة األوساط فشلت
 السمیة یسبب بأنه معروف الزئبق میثیل أن من بالرغم. مؤكدة غیر كیمیائیة وتفسیرات المصابة للحاالت

                                                
40 “Environmental costs of mercury pollution,” Lars D. Hylander et al, Science of the Total Environment, 2006, 
http://www.elsevier.com/authored_subject_sections/P09/misc/STOTENbestpaper.pdf.  
41 “Minamata disease,” Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Minamata_disease and “The Poisoning of Minamata,” 
Douglas Allchin, http://www1.umn.edu/ships/ethics/minamata.htm  
42 Ibid., 40 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minamata_disease
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 الثقیلة تأثیر العناصر لفهم أخرى عاما 77 إلى یحتاجون الباحثین فإن ،1270 عام حدث مثلما العصبیة
 وما للتلوث مصدر أي قبل ایقاف التأخیر یسبب ما وهذا النامي العصبي الجهاز على الزئبق میثیل مثل
43.التلوث هذا جراء من والمصابین الضحایا لتعویض قرارات إتخاذ في أكبر من تأخر یتبعه

 

 إجراء الیابانیة الحكومة تبنت للمرض، تشخیص أول بعد عاما خمسین أكثر من وبعد 0717 ماي وفي
و قد .  المجهودات من المزید ببذل ووعدت معروفین الغیر المیناماتا لمرضى إضافیة عالجیة إصالحات

 اعتذر وقد میناماتا ضحایا لذكرى 74 ال السنوى االحتفال في الیابان وزراء رئیس مشاركة ذلك تلى
 وفي. الصناعي في البالد حالةالتلوث أسوأ في المرض هذا انتشار منع على حكومته قدرة عدم عن

 التسمم بالزئبق من مزید لمنع دولیة وإصدار اتفاقیة إعداد في الیابان تساهم أن في أمله عن عبر خطابه
 . 44 "ميناماتا اتفاقية" تسمیتها واقترح

على الرغم . ومع ذلك، فإّن عددا من القضایا العالقة ال تزال تؤثر على ضحایا میناماتا ومجتمع میناماتا
، فإّن عشرات 0711شخص رسمیا بوصفهم مرضى میناماتا إبتداء من عام  0.002من االعتراف بـ 

 . ف بهم رسمیااآلالف لدیهم خاصیات أعراض عصبیة للتسمم بمیثیل الزئبق ولكن ال یزالون غیر معتر

كما حّدت إعادة . شخص بطلبات إلى الحكومة للتخفیف من مرض میناماتا 17.777تقدم ما یقرب من 
بخصوص الذین " شیسو"هیكلة الشركات التي اتخذت بموافقة من الحكومة الیابانیة أیضا، من مسؤولیة 

 .یعانون من مرض میناماتا

ي عن عدم صالحیة المعاییر الطبیة المستخدمة من قبل أعلنت الجمعیة الیابانیة للطب النفسي والعصب
وغیر صالحة  1228الحكومة الیابانیة لتقییم ضحایا میناماتا والمصادقة علیهم من الناحیة الطبیة في عام 

أیضا في إزالة كمیات هائلة من النفایات " شیسو"فشلت شركة . .077445من قبل المحكمة العلیا في عام 
تقترب . حول بلدة میناماتا منذ عقود" المؤقتة"تي مازالت محتجزة في هیاكل االحتواء الملوثة بالزئبق ال

الهیاكل المصممة من نهایة عمر تشغیلیتها وهي معرضة لخطر تسرب الزئبق مرة أخرى إلى البیئة 
 .وكذلك أیضا الخطر الكبیر المتأتي من الزالزل والتسونامي

المسؤولیة إلى استمرار استیاء سكان " شیسو" ذه المسائل وتحمیلأدى فشل الحكومة الیابانیة في تناول ه
 .میناماتا والمنظمات التي تمثل ضحایا التلوث بالزئبق

فقد ألقت . في والیة نیجاتا Aganoفي حوض نهر  1217تفشى مرض میناماتا ثانیة في الیابان عام 
كبریتات الزئبق وعملیة مماثلة، بمیاه شركة كیمیائیة أخرى تقوم بإنتاج األسیتالدیهید باستخدام محفز 

شخص بالمرض  127وقد أعلنت الحكومة الیابانیة عن إصابة . Aganoصرفها الصحي في نهر 
 .خالل هذا االنتشار للمرض

 حتفهم شخصا 17777 حوالي لقي عندما العراق في السبعینات أوائل في أیضا میناماتا مرض وظهر
 كما  46.الزئبق بمیثیل المعالج القمح تناول جراء المخ في شدید بتلف آخرون 177777 حوالي وأصیب
 من الزئبق مخلفات صرف نتیجة بكندا جراسى مضایق في األصلیین كندا لسكان تسمم حاالت ظهرت
إلى  1210 عام من الفترة في أونتاریو -درایدن  في والمطاط للورق ومصنع القلوي  -الكلور مصنع

                                                
43 Grandjean, P.,Satoh, H.,Murata, K. Eto, K., (2010). Adverse effects of methylmercury: environmental health research 
implications. Environ Health Perspect 118(8): 1137-1145 

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.0901757.  
44 "Hatoyama Apologizes for Minamata; At Memorial Service, Says Redress Not End of Matter," The Japan Times, May 2, 

2010, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20100502a1.html.  
45 McCurry, J. (2006). Japan remembers Minamata. Lancet, 367(9505), 99-100. 
46

 Arne Jernelov, "Iraq's Secret Environmental Disasters," http://www.project-syndicate.org/commentary/jernelov3/English.  

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.0901757
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20100502a1.html
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 .8                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 وأقل جیدا معروفة غیر ولكنها بالزئبق الحاد التلوث نتیجة أخرى اصابةحاالت  هناك والزالت 120747
 میناماتا مرض في الرائد العالمي الخبیر هارادا ماسازومي صرح وقد. المعروفة الحاالت من مأساویة

 فهناك میناماتا لمرض بالنسبة الزئبق ولكن بتسمم والصین وكندا األمازون في أنهار تأثر ثبت قد بأنه
 ولكنه بالزئبق یتأثرون فهؤالء األولى الوهلة من المرض شدة علیهم یبدو المرضى من قلیلة أعداد

 "48.المرض من األولى المراحل في الزالوا أنهم أو ضئیلة أجسامهم بكمیات في موجود

 

 بالزئبق األسماك تلوث 5.2
 بمستویات بالزئبق للتلوث فاالنتشار الواسع. كبیرة صورة من جزء سوى لیس بالزئبق الحاد التلوث إن

 .العالم جمیع أنحاء في والجداول والبرك واألنهار والبحیرات المحیطات في یوجد أن یمكن مقلقة

 میاه خالل من أو الهواء من مباشرة یسقط حینما المائیة المسطحات الى الزئبق یدخل سابقا أشرنا وكما
 الزئبق میثیل إلى منه كبیر جزء یتحول المائیة البیئة دخوله وعند. التربة إلى بالزئبق الملوثة الصرف
 المائیة الكائنات ذلك بعد وتتناوله. البیئیة النظم هذه في طبیعیا الموجودة الدقیقة الحیة الكائنات بواسطة
 .واإلنسان والثدییات والطیور األكبر األسماك تأكلها والتى والمحار األسماك علیها تتغذى والتى الصغیرة

األكبر  الكائنات تغذت كلما حیویا ویتضخم یتراكم ثم ومن الغذائیة السلسلة قاع عند الزئبق میثیل ویبدأ
 األسماك أنواع بعض في الزئبق میثیل یتركز الحیوي التضخم لهذا ونتیجة. منها األصغر الكائنات على

 .  49فیها تعیش التي المیاه في الزئبق عن تركیز مرة ملیون تزید لمستویات لیصل

فالمسطحات المائیة الواقعة في اتجاه الریاح أو . إن التلوث بالزئبق في المسطحات المائیة واسع االنتشار
مصبات مصادر المیاه شدیدة التلوث بالزئبق مثل محطات الطاقة الكبیرة التي تعمل بفحم أفران اإلسمنت 

الورق والمطاط وغیرها من المصادر القلوي ومصانع  -والمناجم ومقالب النفایات ومصانع انتاج الكلور 
وقد وجدت مستویات عالیة من . الصناعیة الكبیرة خاصة التي بها مستویات عالیة من التلوث بالزئبق

وقد وجد . التلوث بالزئبق وحّتى في منطقة القطب الشمالي في مواقع بعیدة عن أي مصادر تلوث بالزئبق
لیومي في غذائهم یزید عن معدل التناول الیومي في الباحثون في عدة مجتمعات أن معدل التناول ا

كما وجدوا أدلة على وجود اضرار في الجهاز العصبي لألطفال . الخطوط االرشادیة الرسمیة القومیة
 المتحدة الوالیات في الجیولوجیة المساحة هیئة أجرتها دراسة وفي.  50وكذلك تأثیرات سلوكیة مرتبطة

 الوالیات أنحاء جمیع في موقعا 021 في التیارات في وجدت التي المفترسة األسماك عینات علي
 % 00 وأن العینات جمیع في جمعها تم سمكة كل في موجودا كان الزئبق أن الباحثون وجد المتحدة،

 میكروغرام 7.2والبالغ  البشریة للصحة البیئة حمایة وكالة وضعته الذي الحد تجاوزت قد العینات من
 51.األسماك من رطب وزن كیلوغرام لكل الزئبق میثیل من

 من األقصى للحد تشریعیة حدود أو إرشادیة وخطوط توصیات بوضع الحكومات من العدید قامت لقد
 لم ذلك ومع. األسواق في طرحها سیتم التي األسماك في بوجودها المسموح الزئبق میثیل أو /و الزئبق

                                                
47 "Grassy Narrows Protests Mercury Poisoning," CBC News, April 7, 2010, 
http://www.cbc.ca/canada/toronto/story/2010/04/07/tor-grassy-narrows.html. 
48 Asahi Shimbun, "Interview with Masazumi Harada," Asia Network, 
http://www.asahi.com/english/asianet/hatsu/eng_hatsu020923f.html.  
49 Health Canada, http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/mercur/q47-q56_e.html.  
50 Arctic Monitoring and Assessment Programme, “Executive Summary to the Arctic Pollution 2002 Ministerial Report," 
http://www.amap.no/documents/index.cfm?dirsub=/AMAP%20Assessment%202002%20-

%20Human%20Health%20in%20the%20Arctic.  
51 Barbara C. Scudder et al., "Mercury in Fish, Bed Sediment, and Water from Streams Across the United States, 1998–

2005," U.S. Geological Survey, 2009, http://pubs.usgs.gov/sir/2009/5109/pdf/sir20095109.pdf.  
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 هذه الحكومیة غیر المنظمات من العدید ناقشت وقد الموضوعة، اإلرشادیة الخطوط جمیع تنفیذ یتم
 لحمایة كافیة وغیر واختیاریة جّدا متساهلة اإلرشادیة والخطوط التوصیات أن وأوضحت التوصیات

 جانب من صارمة الجراءات األسماك صید صناعة تعرضت الحاالت بعض وفي. العامة الصحة
 اإلضرار إلى یؤدي قد ذلك أن في ومناقشات خالفات مع صرامة أكثر معاییر لوضع الحكومیة الهیئات
 .األسماك بتجارة

 العالمیة الصحة ومنظمة والزراعة األغذیة منظمة أنشأتها والتى – الغذائي الدستور هیئة قامت ولقد
 میكروغرام 7.7 من إرشادیة مستویات بوضع -األغذیة لسالمة الدولیة اآلمنة والحدود المعاییر لوضع

 من غرام لكل الزئبق میثیل من میكروغرام 1.7 المفترسة، غیر األسماك من غرام لكل الزئبق میثیل من
 1.7 مستوى عمل یقدر بـ (FDA) األمریكیة واألدویة األغذیة إدارة وضعت وقد. المفترسة األسماك

 وضعتها التى الحدود من كثیرا أعلى والمحار وهو من األسماك غرام لكل الزئبق میثیل من میكروغرام
 من میكروغرام 7.7 بوجود األوروبي االتحاد سمح كما. البشریة للصحة األمریكیة البیئة حمایة وكالة
 7.4 نسبة الیابان بوجود  وتسمح(. االستثناءات بعض مع) السمكیة المنتجات من غرام لكل الزئبق میثیل

من  غرام لكل الزئبق میثیل من میكروغرام 7.2 أو من أسماك غرام لكل الزئبق من میكروغرام
 الزئبق من میكروغرام 7.7 إلى الكندیة الغذائي التفتیش وكالة وضعتها التى النسبة وتصل  52.األسماك

 غرام لكل الزئبق من میكروغرام 7.0 نسبة الكندیة الصحة وزارة وضعت بینما. األسماك من غرام لكل
  53. كغذاء المستهلكة األسماك من
 

 األسماك أن كما الزئبق لمیثیل مستویات أعلى على الكبیرة المفترسة األسماك أنسجة تحتوي وعموما
 ببروتین الزئبق میثیل یرتبط حیث الصغیرة األسماك من تلوثا أكثر تكون عمرا واألكبر حجما األضخم
 بمیثیل الملوثة األسماك أو تنظیف سلخ فإن لذلك. الدهنیة باألنسجة ارتباطه من أكثر األسماك انسجة
 یقلل ال أیضا الزئبق بمیثیل الملوثة األسماك أن طهي كما لحومها في الزئبق محتوى من یقلل ال الزئبق
  54. فیها الزئبق مستوى

 
 جمیع أن فیها أوضحت إرشادیة وثیقة األمریكیة واألدویة األغذیة وإدارة البیئة حمایة وكالة أعدت وقد

 والمحاریات األسماك أنواع بعض وأن الزئبق من ضئیلة مقادیر على تحتوي والمحاریات األسماك أنواع
 هذه وتعتمد. وصغار األطفال لألجنة العصبي الجهاز تطور تضر قد الزئبق من مستویات على تحتوي

 الحوامل النساء الوثیقة وتوصي. فیها الزئبق ومستویات المأكولة والمحار األسماك كمیة المخاطر على
 التي تماما األسماك أنواع تناول بتجنب الصغار واألطفال حوامل یصبحن قد الالئي والنساء والمرضعات

. والماكریل السیف وسمك القرش سمك مثل الزئبق من مقبولة وغیر عالیة مستویات على عادة تحتوي
 التي والمحاریات األسماك من األسبوع في( غرام 247)أوقیة  10 من أكثر تناول بعدم كذلك تنصح كما

 وتقترح. أسبوعیا األسماك من وجبتین عن یزید ال بمعدل أي الزئبق من أقل مستویات على تحتوي
 توفر عدم حالة وفي محلیا، صیدها یتم التي األسماك سالمة حول المحلیة اإلرشادات مراجعة الوثیقة

 أن إال.  55األسبوع في واحدة وجبة على المحلیة األسماك تناول یقتصر أن یجب المحلیة االرشادات
 غنى هام غذائي مصدر أنها حیث الغذائیة الوجبات من المحار او االسماك إلغاء عدم تقترح أیضا الوثیقة

 المشبعة الدهنیة األحماض من محتوها أن كما األخرى الهامة الغذائیة وبالعناصر الجودة عالي بالبروتین

                                                
52 "Guidance for Identifying Populations at Risk from Mercury Exposure," UNEP DTIE Chemicals Branch and WHO 
Department of Food Safety, Zoonoses, and Foodborne Diseases, 2008, p. 4, 

http://www.who.int/foodsafety/publications/chem/mercuryexposure.pdf.   
53 Lyndsay Marie Doetzel, "An Investigation of the Factors Affecting Mercury Accumulation in Lake Trout, Salvelinus 
Namaycush, in Northern Canada," http://library2.usask.ca/theses/available/etd-01022007-
094934/unrestricted/LyndsayThesis.pdf. 
54 Ibid., p. 8. 
55 "What You Need to Know About Mercury in Fish and Shellfish: Advice for Women Who Might Become Pregnant, 
Women Who are Pregnant, Nursing Mothers, and Young Children," U.S. Department of Health and Human Services and 
U.S. Environmental Protection Agency, March 2004, http://www.epa.gov/waterscience/fish/advice/advisory.pdf. 

http://www.who.int/foodsafety/publications/chem/mercuryexposure.pdf
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http://library2.usask.ca/theses/available/etd-01022007-094934/unrestricted/LyndsayThesis.pdf
http://www.epa.gov/waterscience/fish/advice/advisory.pdf


    

 83                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 نسبة في والغنیة الزئبق الضئیل مستوى ذات األسماك باختیار التغذیة خبراء وینصح. 56منخفض
 .2أومیجا  نوع من الدهنیة األحماض

 

كبیر  اختالف لألسف یمكن أن تكون النصیحة المتعلقة باستهالك األسماك مربكة ویصعب اتباعها فهناك
 السنة من وقت أي وفي صیدها وأماكن وحجمها نوعها الختالف طبقا األسماك في الزئبق مستویات في

 في الموجودة االسماك أن نجد الصناعیة البلدان في أنه االختیار تعقید من وزاد. العوامل من وغیرها
 یقوم الغنیة البلدان في أنه نجد ذلك ومع. البعید العالم نصف من استیرادها تم المطاعم قوائم في أو السوق
 أو األسبوع في لمرتین لألسماك استهالكهم من الحد في یرغبون كانوا إذا ما باختیار واألطفال النساء

ومع ذلك، فهناك الكثیر من الناس في . بالبروتین الغنیة األغذیة من بغیرها األسماك عن االستعاضة
 .العالم یعتبرون أّن تقیید استهالك األسماك قد ال یكون خیارا عملیا

 
 بصید الفقراء وبعض األصلیة الشعوب تقوم وغیرها وكندا المتحدة الوالیات مثل الصناعیة البلدان وفي

 ومصدر كغذاء علیها واالعتماد لألسماك اآلكلة والثدییات الطیور صید وكذلك بأنفسهم والمحار األسماك
 أعداد تعتمد النامیة الدول وفي. البدیلة المغذیة األطعمة توفیر یستطیعون ال غالبا فهم للبروتین، رئیسى

 طول على أو الساحلیة المناطق أو الجزر في یعیشون الذین فالسكان األسماك على السكان من أكبر
 األغذیة منظمة وتقدر. للغذاء أساسي كمصدر على األسماك یعتمدون وغیرها الداخلیة المائیة الممرات

 من % 17 بحوالى األسماك تمدهم األقل على شخص ملیار 0.2 حوالي نأ. 57(FAO)والزراعة 
 من أكثر أو % 77 توفر األسماك فإن ذلك إلى باإلضافة. الحیواني البروتین من الفرد احتیاج متوسط

 وكمبودیا بنغالدیش مثل الدول وبعض النامیة الصغیرة الجزر بعض لسكان الحیواني البروتین احتیاجات
 األغذیة منظمة تقاریر افادت كما. وإندونیسیا وغانا وغمبیا وسیرالیون الفرنسیة وغینیا االستوائیة وغینیا

 الوسطى الشمالیة امریكا في الحیواني البروتین استهالك من %8 حوالى تمثل األسماك ان والزراعة
 ملخص تقدیم یتم ولم)آسیا،  في % 01 من یقرب وما أفریقیا في % 12و أوروبا في % 11و

 األرقام من أعلى الفعلي االستهالك أن إلى أیضا التقریر ویشیر(. الجنوبیة أمریكا في األسماك الستهالك
 .الرسمیة اإلحصاءات في المقدمة

 
 الملوث والمحار األسماك من كبیرة كمیات تناول عن الناجمة السلبیة الصحیة اعتبار اآلثار مع وحتى
 خیارا یكون قد أنه لألسماك استهالكهم على مشددة قیودا یفرضون الذین الناس من العدید فهناك بالزئبق

. جوعا الموت أو الجوع مواجهة من خوفا األسماك من استهالكهم یخفضوا أن یمكن ال فالبعض. سیئا
 ونسب السكریات من عالیة نسب على تحتوي لألسماك البدیلة األغذیة أن نجد وبالنسبة لآلخرین

 من وغیرها القلب وأمراض السكري وأمراض السمنة إلى تناولها یؤدي والتي البروتین من منخفضة
 الصحیة الفوائد تفوق فقد البدیلة المغذیة توفیر األطعمة تستطیع ال التي للمجتمعات وبالنسبة. األمراض
 في المجتمعات هذه افراد وسیستمر. للزئبق بالتعرض المرتبطة الصحیة المخاطر األسماك الستهالك
 ناجحة دولیة إجراءات اتخاذ یتم حتى الزئبق لمیثیل التعرض على المترتبة الصحیة العواقب من المعاناة
 التفاقیة الفعال والتنفیذ االعتماد بدون یتم لن بدوره وهذا. بالزئبق األسماك تلوث من كبیرة بدرجة للحد
 األطعمة تناول في االستمرار في وغیرهم األصلیین السكان یمنع لن وهذا. الزئبق في للتحكم شاملة

 .واالجتماعیة الثقافیة بتقالیدهم مرتبطة ألسباب بهم التقلیدیة الخاصة
 

 

 

 

                                                
56 Ibid. 
57 "The State of World Fisheries and Aquaculture," Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2008, p. 9, 61, 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250e/i0250e.pdf. 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250e/i0250e.pdf
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 لشماليطب القاــوب على شعق ئبزلرت اتأثي
خ مناث أن حیق ئبزللص خال بشكن ألصلیین السكااخاصة ولشمالي طب القاقة طمنن سكارص یتع
زاء جأألساسیة في ائیة ذالغالسلع ر التي غالبا ما تعتبر الخضوب أو الحباعة زرابم قة ال یسمح لهطلمنا
مكلفا للغایة ون ة یكیذألغن ایزتخن فإدة نائیة بعیطق في مناون یعیشم ألنهظرا نو. رىألخم العالا
م مهظعلى نء لبقاوى اسر خر آخیام یهدلس فإنه لیذا ل.  عةربسف لقابلة للتلالصحیة ایة ذألغاخاصة و
.  كألسمااعلى ذى لتي تتغور ایطلت واییادلثن ایضا من ألكك وألسمار ایزغط فقس لتى لیائیة ذالغا
لصناعیة دان البلن امر لشمالیة لكثیطق المناافي ولشمالي طب القاألصلیة في وب الشعة احیارى أن نو

 .لنامیةد البالن اسكاة حیارا تشبه كثی
 

ت الیاولا)السكا د وأینالنرجدا وكنل لساحلیة بشماالشمالیة ابیة طلقطق المناافي و السكیمب اشعإن 
. یةدلتقلیائیة ذالغم امهظئیسي في نرلر العنصایة رلبحت اییادلثل اتمث(. سیارو)تكا وكوتش، و( دةلمتحا
ون یعیشن یذلواسة درلمن اسل قبل فاطألن ام% 17ن مرب ما یقق أن ئبزللرض لتعن اسة عدرافى و

ل فاطحتماله لألن الممكاعى وألسبول التنادل امعن عد یزتت الدبمعق ئبزللون ضریتعدا بكنوت نافوفي ن
ق ئبزلل امیثین مرام جرومیك 1,1وى بما یسا 1228م لعالمیة عاالصحة امة ظضعته منذى ولا

في ل فاطألالجمیع ق ئبزلول اتنادل معط سومتد أن جد وقو. عیاوسبم ألجسن وزن امد حوالرام اجوكیللل
وأن . عیاوسبم الجسن وزن امد حوالرام اجوللكیلق ئبزلل امیثین مرام جرومیك 0,20هوسة درالا

ء لبیضاان لحیتان امد یعذى لوك المكتول اتنان ة مـــــناتجل فاطالء االهؤصابة ت إحاالن م%  22,20
ت إلٌصابان ام% 14,01ر ، لبحدن اكركن موع لمصنوك  المكتول اتنان مت إلصابان ام% 07,27، 
و یبرلكاوم الحول تنان م% 1,70ك ، ألسماول اتنان ناتجة م% 17,17، لحلقیة الفقمة د اكبول تنان م
لكلى ول االتنن ام% 27ن مر كثدر ألمصال هذه اتمثو.  لحلقیةالفقمة وم الحول تنان م% 4,72، 
 58. قئبزلن امل فاطلأل
 

ل لمیثیرض لتعن اتة مومتفات جادرلشمالي بطب القافي رى ألخاألصلیة وب الشعایضا رت أكما تأث
لشمالي طب القد اقعة عنوالن اثاباسكاء أنحاأفي جمیع ن ألصلیین السكاافیها ش لتي یعیرى افالق. قئبزلا

ف لصیافي ك ، وألسماد اصیت وناوالحید اصی علىش تعیرى لكبر األنهاطول الشمالیة على ایكا رألم
یج رولنن المعیشة لسكال اسبأن كما .    59رةكبیك سماد أصیت حالل رلعمرى لقت العائالرك اتت
عى راء ورلفت ذات اناوالحید اصیولساحلي د الصیل اسیة تشمرولاال وكرة یزشبه جدا وفنلند ویولسوا
ینتج ذى لوابیة طلقاقة طبالمنوي لجف الغالافي ق ئبزلذ استنفان ابأت حارلمقتض ابعك ناوه.   60مألغناا

لى أدى إلشمالي طب القافي درا لتنت ایة على غاباولحیق ائبزلت اكبارمن مرة كبیت كمیاب سرعنه ت
في ق ئبزلل ابمیثیه لمیاوث امع تلك لهم ذساد قو. درالتنت ائیة بغاباذالغالشبكة افي ق ئبزلم اتضخدة ویاز
 61 .وبلشعك ایة لتلدلتقلیایة ذألغافي رة كبیت بكمیاق ئبزلم اكرات
 

 تلوث األرز بالزئبق 5.3
 والتي الصین من الداخلیة المناطق بعض في بالزئبق بالتلوث المتعلقة الحدیثة الدراسات بعض أشارت
 البیئي التلوث فیها مناطق ینتشر في یعیشون ولكنهم األسماك من قلیلة كمیات السكان معظم فیها یتناول
 تحول التى البكتیریا من لنوع مناسبة بیئة تعد األرز حقول تربة أن الباحثون الحظ وقد  62.بالزئبق

                                                
58 "Mercury Hair Concentrations and Dietary Exposure Among Inuit Preschool Children 
in Nunavut, Canada," Tian W. et al,  Environ Int. 2010, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20673686  
59 Tricia Brown, Athabascan, LitSite Alaska, http://www.litsite.org/index.cfm?section=Digital-Archives&page=People-of-

the-North&cat=Native-Peoples&viewpost=2&ContentId=2648.  
60 Wikipedia entry on the Sami people, http://en.wikipedia.org/wiki/Sami_people.  
61 "Critical Review of Mercury Fates and Contamination in the Arctic Tundra Ecosystem," cited above. 
62 Hua Zhang et al., "In Inland China, Rice Rather Than Fish Is the Major Pathway for Methylmercury Exposure," 
Environmental Health Perspectives, April 2010, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20673686
http://www.litsite.org/index.cfm?section=Digital-Archives&page=People-of-the-North&cat=Native-Peoples&viewpost=2&ContentId=2648
http://www.litsite.org/index.cfm?section=Digital-Archives&page=People-of-the-North&cat=Native-Peoples&viewpost=2&ContentId=2648
http://en.wikipedia.org/wiki/Sami_people
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 نباتات تمتصه أن یمكن التربة هذه في الناتج الزئبق میثیل أن الباحثون واستنتج. الزئبق میثیل إلى الزئبق
 على غذائهم في یعتمدون الریف سكان أن إلى الدراسة وأشارت. نفسها الحبوب إلى یصل وأن األرز

 السكاني التعرض إجمالي من % 27 حوالي أن ووجدوا. األرز وأهمها المحلیة المحاصیل منتجات
 .األرز تناول من یتأتى الزئبق لمیثیل

 
 تناول من الزئبق لمیثیل أّن التعرض التي أجریت على مجموعة من األشخاص الدراسات اشارت وقد

 هؤالء أن إلى الباحثون وخلص تحمله الممكن األسبوعي التناول بمعدل مقارنة منخفضا كان األرز
 من قریبة مناطق في یعیشون الذین السكان على الدراسات أن إال قلیلة مخاطر یواجهون ربما السكان
 وتعدى لدیهم التعرض معدل زاد قد لألرز تناولهم من الزئبق لمیثیل أیضا ویتعرضون الزئبق مناجم
 الباحثون وأشار. حقیقیة صحیة مخاطر في وأنهم تحمله الممكن األسبوعي التناول معدل كبیرة بدرجة

 النمو تحسن والتي األسماك في الموجودة الصغرى والعناصر المغذیات على یحتوي ال األرز أن إلى
 اإلرشادیة الخطوط أن إلى الباحثون وخلص. للزئبق التعرض یسببه الذي الضرر وتوازن العصبي
 تكون ال قد األسماك من البشري االستهالك أساس على والمبنیة الزئبق لمیثیل بالتعرض الخاصة الحالیة
 من المزید إلى دعوا فقد لذا. األرز تناول جراء الزئبق لمیثیل المتعرضین االشخاص لحمایة كافیة

 الزئبق میثیل من منخفضة لجرعات یتعرضون الذین الحوامل النساء على الصحیة اآلثار حول األبحاث
 .األرز تناول من
 الرئیسي الغذاء هو األرز أن حیث عاجال، عمال یتطلب األمر هذا أن بالدراسة القائمون أوضح وقد

 ومشتقاته األرز على شخص ملیار 0 من أكثر یعتمد وحدها آسیا وفي. العالم سكان نصف من ألكثر
 استكمال یجب أنه إلى الباحثون وخلص. الیومیة التغذیة من للطاقة احتیاجاتهم من % 07 من أكثر لتلبیة

 الهند مثل األخرى والمناطق البلدان في أیضا ولكن الصین في فقط لیس السرعة وجه على الدراسات
 الغذاء هو األرز والتي فیها العالم في األرز كبیرة من نسبة تنتج والتي والفلبین وبنجالدیش واندونیسیا
 63.للسكان الرئیسي

                                                                                                                                                   
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action;jsessionid=F7154FD5C22DD646D5200FC587451A05?articleURI=info
%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.1001915. 
63 Ibid. 

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action;jsessionid=F7154FD5C22DD646D5200FC587451A05?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.1001915
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action;jsessionid=F7154FD5C22DD646D5200FC587451A05?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.1001915
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 البيئة الي الزئبق يدخل كيف. 6
 

 كالثورات الطبیعیة الظواهر لبعض نتیجة یدخل الزئبق فبعض. مختلفة طرق بعدة البیئة إلى الزئبق یدخل
 ونرى. الزئبق على المحتویة الصخور على التعریة عوامل وآثار لألرض الحراریة واألنشطة البركانیة

 علیها یطلق أن یمكن والتي البشري النشاط نتیجة دخل العالمیة البیئة في حالیا الموجود الزئبق معظم أن
 إلى ویدخل یتبخر أن یمكن األرضیة أو المائیة في البیئة الزئبق وجود وبمجرد. للزئبق البشریة المصادر

 .أخرى مرة الجوي والغالف الجو
 

 : عريضة فئات ثالث تحت للزئبق البشرية المصادر وتندرج

 القیام  أو الزئبق على یحتوي منتج إنتاج نحاول عندما الزئبق ینطلق حیث : مقصودة مصادر
مصابیح  أومركباته الزئبق على تحتوي التي المنتجات بین ومن. الزئبق فیها یستخدم بعملیة

 ومن. المماثلة المنتجات من وغیرها الكهرباء ومفاتیح والبطاریات المحاریر وبعض الفلورسنت
 تستخدم الزئبق والتي الصغیرة الذهب تعدین مناجم الزئبق تستخدم التي الصناعیة غیر العملیات
 أیضا التي الصناعیة العملیات ومن. التربة ورواسب الصغیرة الصخور من الذهب اللتقاط
 محفّزة وخاصة كمادة الزئبق مركبات تستخدم التي الكیمیائیة المواد مصانع أیضا الزئبق تستخدم

 المعدني كقطب الزئبق تستخدم والتي القلوي  -الكلور مصانع وبعض الفینیل كلورید إنتاج في
 . الكهربائي التحلیل عملیات في سالب

 أو  الحفري الوقود بحرق تقوم التي األنشطة عن المصادر هذه تنشأ : مقصودة غير مصادر

 محطات ذلك على واألمثلة. مرغوبة غیر كشوائب الزئبق على تحتوي التي والمعادن الخامات
 وعملیات وتنقیتها المعادن تعدین ومحطات األسمنت وأفران بالفحم تعمل التي الكهرباء تولید

 وكذلك المحارق القطران ورمال والصخر الزیتي والبترول الفحم من الحفري الوقود استخراج
 أیضا العملیات فهذه الزئبق، على المحتویة والنفایات المنتجات من للتخلص المستخدمة والمدافن

 .مقصودة مصادر غیر بأنها وتصنف البیئة في الزئبق تطلق

 الغابات تطهیر أو حرق من البشریة األنشطة عن المصادر هذه تنشأ : التحريك إعادة أنشطة .

سقط  الذي الزئبق على الغابات هذه في العضویة السطحیة والتربة الحیویة الكتلة تحتوى حیث
االستوائیة  الغابات وخاصة الغابات إزالة أو حرق عملیات وتطلق.  64الجوي الهواء من علیها

الكبیرة  السدود مشاریع كذلك. اخرى مرة الجوي الهواء إلى الزئبق من كبیرة كمیات والشمالیة
 الحیویة الكتلة في الموجود للزئبق یسمح مما الفیضانات من بالمیاه واسعة مناطق تغمر والتى

تسبب  ولما 65المائیة الغذاء سالسل إلى والدخول الزئبق میثیل إلى بالتحول السطحیة والتربة
 إنتاج میثیل یمكن حیث مشكلة یسبب مما المنابع عند المیاه مستویات تذبذب في الصغیرة السدود
 تفتح التي الصغیرة السدود مثل للهواء المعرضة الشواطئ على تنشط التي البكتیریا من الزئبق
 66. األنهار منابع عند الفیاضانات في للتحكم بواباتها وتغلف

 

 البشریة المصادر من البیئة في تنطلق التى الزئبق من اإلجمالیة الكمیة تقدیر الباحثون حاول وقد
 الطبیعي المصدر بین الصعب التمییز دقیقة ومن وغیر مكتملة غیر كانت المتاحة البیانات أن إال المختلفة

                                                
64 "Technical Background Report to the Global Atmospheric Mercury Assessment," AMAP and UNEP, 2008, p. 7, 

http://www.chem.unep.ch/mercury/Atmospheric_Emissions/Technical_background_report.pdf.  
65 "James Bay Dam, Electricity, and Impacts," The Global Classroom, American University, 

http://www1.american.edu/ted/james.htm. 
66 Kristen Fountain, "Study Links Mercury to Local Dams, Plants," Valley News, 2007, 
http://www.briloon.org/pub/media/ValleyNews1.10.07.pdf. 

http://www.chem.unep.ch/mercury/Atmospheric_Emissions/Technical_background_report.pdf
http://www1.american.edu/ted/james.htm
http://www.briloon.org/pub/media/ValleyNews1.10.07.pdf
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 وإعادة تحریك وإعادة( للصخور عوامل التعریة أو البركاني النشاط طریق عن البیئة یدخل الذي)للزئبق 
 .التربة أو المیاه في استقر ذلك وبعد البشریة مصادرال من البیئة إلى أساسا دخل الذي الزئبق انبعاث

 الجوي والغالف الجو في للزئبق الطبیعیة للمصادر التقدیرات المنشورة معظم احتوت التمییز ولصعوبة
 أدى وقد. 67البشریة لألنشطة نتیجة البیئة إلى دخل أن سبق الذي الزئبق انبعاث إعادة على مجملها في
 وقد طبیعیة مصادر عن الناتجة العالمیة البیئة في الزئبق لكمیات التقدیرات المنشورة تضخم إلى ذلك
 وعوامل البراكین ثورات طریق عن البیئة في ینطلق الذي  الزئبق بأن االنطباع غیر قصد عن ذلك عزز

. العالمي الجوي الغالف في الزئبق كأكبر مصادر الحقیقي وجوده أكبر من هو الصخور التعریة على
 كإضافة  البشریة لألنشطة نتیجة البیئة یدخل الذي الزئبق انبعاث إعادة كان من الممكن احتساب وإذا

 لألنشطة نتیجة الزئبق النبعاثات التقدیرات فإن العالمي الجوي الغالف في للزئبق الكلیة لالنبعاثات
 . المنشورة التقدیرات عن مرتفعة تبدو الجو إلى البشریة

 
. المصادر البشریة مختلف من الناتج بالزئبق العالمي للتلوث المئویة النسبة حساب أیضا الصعب ومن

 الذي  68"0712العالمي  الجوي بالغالف الزئبق تقییم( "UNEPیونیب )للبیئة  المتحدة األمم حّدد برنامج
. منها للعدید االنبعاثات بیانات وتقدم البیئة في الزئبق یإطالق تقوم التي المختلفة البشریة األنشطة یحدد

. المختلفة المصادر هذه من والناتجة العالم في بالزئبق التلوث من جزء على مؤشر البیانات هذه وكانت
یمثل المصدر األكبر للتلوث بالزئبق تعدین الذهب الحرفي والضیِّق النطاق استنادا إلى هذه البیانات، فإّن 

من اجمالي انبعاثات الزئبق في العالم الناتج من المصادر البشریة ویمثل حرق  % 27في الهواء وتقّدر بـ
 % 07الوقود الحفري والفحم الخام في المقام األول ثاني أكبر مصدر للتلوث بالزئبق في الهواء ویقدر بـ

 . 69من االنبعاثات العالمیة
 

 ان إلى ذلك ویرجع. المختلفة المصادر من الزئبق النبعاثات التقدیرات فهم هذه یساء أن غیر أنه یمكن
 تأخذ وال الهواء في مباشرة المنطلقة الزئبق قیاسات إلى فقط تستند الجوي الغالف في االنبعاثات تقدیرات

 الزئبق هذا من كبیرة كمیة أن لو حتى والمیاه والتربة النفایات من المنطلقة الزئبق انبعاثات الحسبان في
 یتم لم التي االخرى الزئبق انبعاثات االعتبار في التقدیرات هذه تأخذ ولم. للهواء الحقا ویدخل سیتبخر
 من بكثیر أعلى تكون قد ما مصدر من الحقیقیة الزئبق انبعاثات إن. المصدر بهذا والمرتبطة قیاسها

 .التقاریر هذه في المنشورة المصدر نفس من الزئبق انبعاثات
 

70األخیرةتعترف الیونیب في تقدیراتها 
بالعدید من هذه الثغرات في البیانات وتحسن في التقدیرات من  

غیر أنه ال تزال . خالل إضافة إطالقات الزئبق إلى المیاه وتقدیرات اإلطالقات من المصادر المتفرقة

هناك بعض الثغرات في البیانات الرئیسیة في تقدیرات الیونیب مثل االنبعاثات واإلطالقات من صناعة 
 (.یتم مناقشة هذا بمزید من التفصیل في أقسام أخرى من هذا الكتیب)كلورید الفینیل الصینیة  أحادي

 
 
 
 
 
 

                                                
67 N. Pirrone et al., "Global Mercury Emissions to the Atmosphere from Anthropogenic and Natural Sources," Atmospheric 

Chemistry and Physics, 2010, http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/10/4719/2010/acpd-10-4719-2010-print.pdf.  
68 UNEP, (2013) Global Mercury Assessment 2013, Sources, Emissions, Releases and Environmental Transport. UNEP 
Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. 
69 Ibid.  
70 Ibid. 

http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/10/4719/2010/acpd-10-4719-2010-print.pdf
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 تالنبعاثار ايدتقت بيانام فهء يساد ق

على ر شؤكمن معیدر مصن لتي تأتي مالعالمیة واء الهت انبعاثان ایة مولمئالنسبة دم اغالبا ما تستخ

ل یمثري لحفود اقولرق احرأ أن ما نقدعنل ، لمثال افعلى سبی .درلمصن هذا امق ئبزبالوث لتلدار امق

أن نستنتج أن بیعي طلن افم، یة رلبشدر المصان العالمیة ناتج مق ائبزلت انبعاثااجمالى ن إم% 07نسبة 

ون هذا یكد قن لكو. ريلحفود اقولرق احن ناتجة مق ئبزلعالمي بالوث التلامشكلة ن لنسبة مهذه ا

 :ىب هسبادة ألعل مضلج الستنتاا

 نسبة ر یدتقن مل یقلد قوهذا . قلیلةت لبیانات أو الها بیاناد جوال تق ئبزلت انبعاثادر امصاض بع

 .ركبید لى حدر إلمصان هذه امواء لهافى ق ئبزلت انبعاثاا

 در مصان نبعاثاته من اعدر لمصاض ابعن مو لجافي ق ئبزلت انبعاثااكمیة س قیال لسهن ام

 .قیاسهاب لتى یصعدر اللمصاواء لهافى ق ئبزلت انبعاثاامة في هلمسار ایدتقن م لیقلد قوهذا .  رىخأ

 ب لصعن امون یكد قو. دةمعقة حیادورة لها ت لمنتجاافي ق ئبزلل امثق ئبزلدر امصاض بع

ذه ة بهطتبرلمت االنبعاثارات ایدلمنتج في تقة احیار طوال دورة هظلتي تق ائبزلت انبعاثاإدراج ا

 .درلمصاا

 هذه . تلنفایاوابة رلتء والماافي ق ئبزلن امرة كبیت كمیاق ئبزلدر امصاض بعق لطتد ق

ط ساوألالى ق إلطینذى لق ائبزلن افإك لذمع ولعالمیة ایة زلغات االنبعاثااجمالي ن إمد ال تعت النبعاثاا

لى إإلضافة با. لعالميوث التلاجمالي إمة في هلمساوالمائیة البیئیة ظم النث ایوبتلوم یقواء لهن امرى ألخا

ون یكد قو. واءلهالى ق إالحت قوفى ر یتبخوف سط  ساوألن هذه امق لطلمنق ائبزلن امر كثین فإك ، لذ

در ة بالمصطتبرلمالعالمیة واء الهت انبعاثاالى واء إلهایة فى ولثانت االنبعاثاب إدراج هذه الصعن ام

 . ألصليا

والصین (. VCM)ل لفینید ایوركلر مونومج اـنتدر هو إلمصاك التلر یدلتقل اضحة لتقلیوالاألمثلة ن امو

متاحة ت بیاناد جونه ال تدو أیبث حیو  VCMهي البلد الوحید الذي یستخدم طریقة الزئبق استنادا إلنتاج 

رات یدبقا لتقر طحتسابها صفم التى یتل ، والفینید ایوركلج نتان إمواء لهافى ق ئبزلت انبعاثان اع

وي لجف الغالو والجالى إیة رلبشاة طألنشن امق ئبزلت انبعاثااجمالي إ نللبیئة مدة لمتحم األمانامج رلب

ن مر كثل ألفینید ایوركلج نتاإفي ق ئبزلن امد یزلمدم ایستخن آلاحتى و.  ريمتطن  1217لتى تبلغ وا

ل لفینید ایورمة كلهمساد كؤترى خب اسباك أناوه. رىألخودة امقصر لغیدرالمصاامه فى داستخا

ت للبیئة لالنبعاثادة لمتحم األمانامج ربرات یدنا بتقذخك إذا ألذمع و.  قئبزبالوث لتلائیسي فى ل ركــــبش

د یوركلج نتان إلناتجة موث التلانسبة ن ئ  بأطلخاج االستنتاالى ل إنصن أن یمكر شؤلعالمیة كمایة ولجا

 .  ملعالافى ق ئبزلكلى للوث التلن ام% ر ى صفل هلفینیا

ن م% 18ل لتى تمثذهب والن ایدلتعرة لصغیوافیة رلحل العمورش القها طلتى تالنسبة راراقإن إ

درت أن لتى قواللبیئة دة لمتحم األمانامج ربرات یدبقا لتقطیة رلبشاة طألنشن الناتجة مق ائبزلت انبعاثاا

ورش لك اة تلطنشوأن ایا وسنري متطن  1227ى وي هلجف الغالافي ق ئبزلت انبعاثاوع امجم

ر یشیت لبیانادم هذه اقذي لرایرلتقأن اال إ.  قئبزلت انبعاثان امري متطن  277ق لطتذهب فیة للرلحا



    

 88                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

ر لمصیرا عتبااى طنعب أن یجذا ل. یاوسنق ئبزلن امري متطن  871ك تستهلورش لك اة تلطنشأن ألى إ

 (.ريمتطن  471ـ  بدر لتى تقورش والط هذه افى نشاك لمستهلق ائبزلن المتبقیة مالكمیة ا

ة طألنشك اجع فى تلرلمستق ائبزلظم امعن ان مم غربال)ود لمفقق ائبزلن هذا امزء جع جارستان یمكد قو

زء جق لطین(. عاطلقهذا افى ق ئبزلك استهالرات ایدفي تقر هظال ید قومه داباستخم لمناجل اعماوم یق

مها ال ظمع، ولبیئة الى ذهب إلن ایدتعورش ة طنشألتي تستهلكها ق ائبزلن امطن  871ـ  لن امر كبی

ق لطالحقا تنت  ولنفایاالى وإلیابسة ه والمیاالى ق إلطتنواء ، لهافى ت سمیة لالنبعاثارلر ایرلتقااتشمله 

واء لهافي ت النبعاثاابة على جمیع ومحسون التكد نه قن أمم غرلاعلى واء ، ولهالى رى إخرة ام

ن مر بكثیر كثذهب أفیة للرلحاورش لاة طنشن أمق ئبزبالوث لتلانسبة أن یعني وهذا . هلمیاالى ق إلطتنو

 0712في المائة في عام  20إلى  0778ن في تقییم األمم المتحدة للبیئة لعام مبیهو كما % 18نسبة 

 .حسب تقدیرات األمم المتحدة للبیئة 

یة ولمحترى األخت المنتجان امت أو أى سنوفلح مصبااو یة راطبن مص لتخلد اعنل ، لمثال افعلى سبی

رور بمق ئبزلن اا موهمحتن مر كبیزء جق لطینت لنفایان افدامت أو لمخلفاب امقالفى ق ئبزلاعلى 

 بة ولصعر كبأعة ربسق ئبزلق الطقها ینرفى حالة حو. رىألخالبیئیة ط اساوألواء والهالى ت إقولا

ل لفینید ایوركلوي ولقلور الكلج انتاإمصانع ق لطكما ت. یثةدلحت اشحارمساكه  حتى بالمزه أو إحتجاا

 .سمیةرلرات ایدلتقالیها ر إلتى تشیق ائبزیة للولجت االنبعاثان امر كثألبیئة افي ق ئبزلن امرة كبیت یاكم

منها ر لكثیوالبیئة الى إلنهایة افى ل تصودة لمقصدر المصااة طسوابك لمستهلق ائبزلت انبعاثاظم امعإن 
ن مق ئبزلت الخاصة بانبعاثاات لبیاناون اتكن ألدة حیولایقة طرلوا. ويلجف الغالو والجالى ق إلطین
جة دربهم تساودة لمقصدر المصان البیئة من امق ئبزلت انبعاثار أن انقأن ى هال ویة مقبرلبشاة طألنشا
ن أل، ولعالمى البیئى انامج رلبت النبعاثات ابیانان مم لعالافى ق ئبزلكلى بالوث التلافى ن مر بكثیر كبأ

ت لبیانات اماولحكالتى تجمع بها طرق الس اتعكومیة وحكدر مصان لعالمى تأتى مالبیئة انامج ربت بیانا

ب أن میة یجولحكر اغیت ماظلمنن افإذا ل. لبیئةالى رى إألخت االنبعاثاووالجافى ق ئبزلت انبعاثان اع
 .نیةوطلت اماولحكامها دلتى تستخق ائبزلت انبعاثات ابیاناق قیدلتد جیل بشكل تعم
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 مصادر الزئبق. 7

 

 تستخدمه على أو /مركباته  أو الزئبق على تحتوي التي العملیات أو المنتجات كل تعتمدمن المفترض أن 
 .مصدر لعنصر الزئبق

 

 التنقيب عن الزئبق 7.1
 علیها یطلق والتي حمراء بنیة أو حمراء طبیعیة خامة عن بالتنقیب االنسان قام القدیمة، العصور منذ

 للسینابار منجم أول على العثور تم وقد. الزئبق كبریتید من كبیرة نسبة على تحتوي ، والتي"سینابار"
 من سنة 1477 وقبل. بیرو في اإلندیز جبال في سنة 2777 من أكثر منذ واسع نطاق على فیه والعمل
 وتم. بیرو – بهوانكافیلیكا حالیا تعرف مدینة من بالقرب منجم من السینابار خام استخراج تم المیالد
 من طویلة فترة قبل الموقع في السینابار عن التنقیب وبدأ. القرمزیة الحمراء الصبغة لعمل الخام تكسیر
 الزئبق كبریتید صبغة اإلنسان استخدم وقد. الحدیث العصر حتى واستمرت اإلنكا حضارة ظهور

 وتزیین االحتفاالت في اإلنسان جسم لتغطیة األخرى القدیمة والحضارات اإلنكا حضارة في القرمزیة
 في واستخدمت والهند الصین في أیضا الصبغة تلك عرفت وقد. 71الدفن أقنعة مثل الذهبیة المقتنیات

 . فوزهم عند  72القادة وجوه لتلوین قدیما روما
 

البخار  من الزئبق تكثیف ثم الهواء وجود في تسخینه طریق عن السینابار خام من الزئبق إنتاج یمكن
 اإلغریق عرف وقد( HgS + O2 → Hg + SO2المعادلة الكیمیائیة للتفاعل الذي یحصل هي )المتصاعد 
 أدلة أیضا توجد كما. 73المیالد قبل عام 077 من أكثر منذ العملیة هذه والهندوس والصینیون والرومان

 أكبر وتوجد. 74باألوروبیین اتصالهم قبل الزئبق إلنتاج الطریقة بهذه اإلنكا قبائل معرفة تؤكد
 هذا في التكریر وعملیات التعدین بدأ وقد باسبانیا المادین منجم في السینابار لخام العالمیة االحتیاطیات

 منذ المنجم هذا من الزئبق والرومان والقرطاجیون الفینیقیون واستخدم. سنة 0777 من أكثر منذ الموقع
 مفصال وصفا قدم من أول بلیني الروماني الكاتب كان وقد .والفضة الذهب وتركیز لتجمیع الوقت ذلك
 .75"الطبیعي التاریخ" كتابه في العملیة لهذه

 
 القرون مدى على األخرى والمناجم المادین منجم في السینابار عن التنقیب عملیات عن بیانات وتتوفر
 السینابار من الزئبق من متري طن ملیون من یقرب ما إنتاج تم م 1777 العام فمنذ. الماضیة الخمسة

 كما.  1207 عام قبل طن 777777 الكمیة هذه نصف إنتاج تم األخرى، والمناجم المادین منجم من
 في اإلسبانیة بالمستعمرات الفضة والذهب تعدین في الستخدامها اسبانیا من الزئبق شحنات استمرت
 .عاما 077 لمدة( 76المكسیك اآلن اصبحت والتي)أمریكا 
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 لسابقةرون القالفضة في ذهب والن ايدتع
كان أكبر استخدام للزئبق من القرن السادس عشر الى الثامن عشر في انتاج الذهب و الفضة بأمریكا 

و تم شحن معظم هذه . مما أسفر عنه انطالق كمیات هائلة من الزئبق الى البیئة العالمیة, االتینیة 
و البرتغال مما أسهم بشكل رئیسي في التوسع االقتصادي الكمیات من الفضة و الذهب الى اسبانیا 

 .السریع في أوروبا الغربیة
 

كما شهد القرن التاسع عشر طفرة كبیرة في تعدین الزئبق بأمریكا الشمالیة لیستخدمه عمال المناجم 
في و قد ساهم انتاج الذهب في القرن التاسع عشر أیضا . الذهب بكالیفورنیا و شمال كندا و أالسكا

أسترالیا و بلدان أخرى و من هنا استقرت كمیات كبیرة من الزئبق المستخدم في التنقیب عن الذهب و 
 77,78. .الفضة في البیئة كمصدرا للضرر

 

 الهواء في الزئبق أبخرة من كبیرة كمیات إطالق في وتنقیته الخام الزئبق عن التنقیب عملیات تساهم
 الجوي الهواء في الزئبق تركیز أن دراسة وجدت وقد. بالزئبق للتلوث وكبیر مباشر مصدر فهي وبالتالي
 خلصت كما. 79المحیطة األخرى اإلقلیمیة المواقع من بكثیر أعلى الصین في للزئبق مهجور منجم حول
 الزئبق مناجم من بالقرب منطقة في المزروع األرز تناول من للزئبق اإلنسان بتعرض تتعلق دراسة

 مصاهر من القریبة المناطق مع بالمقارنة حتى أجسامهم في عالیة نسبة وجود إلى المعادن ومصاهر
 الزئبق كمیات بقیاس كالیفورنیا بوالیة الباحثون قام وقد. 80بالفحم المرتبطة الثقیلة والصناعات الزنك

 وأشارت طویلة فترات منذ المهجورة الزئبق مناجم بجوار موقع المتدفقة المائیة الجداول في الموجودة
 أنها كما المائیة، بالمسطحات بالزئبق للتلوث الكبرى الرئیسیة المصادر هي المناجم تلك أن إلى النتائج
 .81الجوي والغالف الجو في الزئبق مستمرة النبعاثات مصادر تعتبر
 .الزئبق على الطلب انخفاض بسبب العالم في الخام الزئبق مناجم معظم إغالق تم األخیرة، السنوات في

 1227 عام الوالیات المتحدة في للزئبق منجم اخر اغالق وتم. المناجم الغالق البیئیة الضغوط وكذلك
 المادین بمنجم التعدین توقف وتم 1227 عام سلوفینیا - أدریجا من بالقرب آخر كبیر منجم إغالق تم كما
 أوروبا أو الشمالیة أمریكا في الخام بالزئبق تعمل مناجم توجد ال وحالیا.  0772 عام اسبانیا في

 الجزائر في الرئیسي المنجم ذلك في العالم بما في األخرى الزئبق مناجم معظم إغالق تم وقد. الغربیة
 .82,83 0774 عام بنهایة العمل عن توقف والذي

 
 الصین في حالیا تتم الخام للزئبق التعدین عملیات معظم الجیولوجي األمریكی فإن مسحللمركز ا ووفقا

 الزئبق من متري طن 1077 من یقرب ما الصینیة المناجم أنتجت 0710 عام وفي. فقط وقیرغیزستان
 الزئبق صادرات فإن الصینیة للحكومة ووفقا. 84متري طن 177 بـ یقدر ما إنتاج تم قیرغیزستان وفي
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 في التعدین مجمع ینتج أخرى ناحیة ومن. 85محلیا الزئبق معظم یستخدم حیث للغایة منخفضة منها
 عام الزئبق من المناجم إنتاج األمریكیة إجمالي الجیولوجیة المساحة هیئة وتقدر. 86للتصدیر قیرغیزستان

 .87متري طن 177 حوالي األخرى البلدان جمیع في 0710
 

التي كانت تعتبر في  88أدى االرتفاع األخیر في أسعار الزئبق بالصین إلى إعادة فتح بعض مناجم الزئبق
وكانت الزیادة في أسعار الزئبق تعزى أساسا إلى ارتفاع سعر الذهب . السابق غیر مجدیة اقتصادیا

، باإلضافة إلى ارتفاع الطلب على مصابیح (واستخدام الزئبق)وبالتالي الزیادة في إنتاج الذهب 
 .على الزئبق التي تحتوي( المصابیح)الفلورسنت المدمجة ذات الكفاءة الطاقیة 

 

 

 الحديدية غير المعادن تنقية عمليات أثناء ثانوي كمنتج الزئبق إنتاج 7.2
 بكمیات الزئبق على العثور تم وقد. الخام المعادن تنقیة عند ثانوي كمنتج أحیانا الخام الزئبق إنتاج یتم

 والفضة والذهب والرصاص والنحاس الزنك مثل الحدیدیة غیر المعادن خامات معظم في جدا ضئیلة
 النفایات من كجزء البیئة إلى الخامات هذه من الزئبق محتویات تنطلق كانت قریب وقت وحتى. وغیرها
 استرجاع في المصافي بعض بدأت األخیرة السنوات وفي. أو التكریر التعدین عملیات أثناء المتولدة
 الذین المنتجین على وكان. 89الدولیة أو المحلیة االسواق في الخام لبیعه الزئبق وإنتاج النفایات من الزئبق
 على كان أخرى حاالت وفي. الدولة او بالقطاع الوطنیة اللوائح أو للقوانین االمتثال بذلك القیام قرروا

 استرداد تكلفة تكون وربما الزئبق نفایات من التخلص تنظم التي اللوائح أو للقوانین االمتثال المنتجین
 التخلص لطرق االمتثال عند الزئبق نفایات من التخلص تكلفة من أقل وبیعها النفایات من الزئبق

 .المعتمدة
 

 عن مسؤول العالم مستوى على للتلوث مكافحة نظام 27 من یقرب ما هناك المثال، سبیل وعلى
 نطاق على الذهب تعدین عملیات تتم وهناك. 90الزنك بمصاهر المداخن غازات من الزئبق استخالص

 ووفقا. الزئبق هذا وبیع النفایات من الخام الزئبق السترجاع الشمالیة وأمریكا الجنوبیة أمریكا في واسع
 عام في عالمیا الزئبق من متري طن 477 إلى 277 من یقرب ما استرجاع تم فإنه التقدیرات ألحد

 الكبیر االئتالف التقدیر هذا یشمل ال 91.والفضة والنحاس والرصاص والذهب الزنك مصافي من 0777
 االئتالف هذا قیرغیزستان وبموجب في وتكریره الزئبق لتعدین خایدركان ومرافق الروسي االتحاد بین
 الروسیة والمصاهر الكبیرة الزنك مصاهر من بالزئبق الملوثة النفایات من الحالیة المخزونات نقل یتم

 طن 0777 من یقرب ما استخراج یتم أنه إلى التقدیرات وتشیر. لتكریرها قیرغیزستان إلى األخرى
 .92بیعها تم النفایات هذه من عنصر الزئبق من متري

 

 الطبيعي الغاز من الناتج الزئبق 7.3
 وفي. الغاز حرق عند البیئة إلى تنطلق والتي الزئبق من قلیلة كمیات على أیضا الطبیعي الغاز یحتوي
 تركیزات تكون وغیرها وكرواتیا والجزائر الشمال لبحر المجاورة الدول ذلك في بما المناطق بعض
 من استرجاع یتم أن المتوقع ومن. بالغاز الزئبق من بالتخلص المعالجات مرتفعة وتقوم الغاز في الزئبق
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88 Hu, Fox Yi., (2012) South China Morning Post ‘Toxic mercury mines reopen as price soars’ Friday, 30 March, 2012. 
89 "Summary of Supply, Trade and Demand," UNEP, cited above. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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 بیانات توجد وال. 93األوروبي باالتحاد الطبیعي الغاز بقایا من سنویا الزئبق من متري طن 07-27
أخرى و مع ذلك أوضحت إحدى التقدیرات  أي مناطق في الطبیعي الغاز من الزئبق استرجاع عن متاحة

طن متري من عنصر الزئبق من إنتاج الغاز العالمي خارج  17أّنه یمكن استرجاع ما یقارب عن 
 .94اإلتحاد األوروبي

 
 الموجود الزئبق فإن وإال تبریده قبل الطبیعي الغاز من الزئبق بإزالة المسال الطبیعي الغاز منتجو ویقوم
. الطبیعي الغاز تسییل محطات في المستخدمة األلمنیوم الحرارةالمصنعة من مبادالت سیدمر الغاز في

 الزئبق من میكروغرام 7.71 من اقل الى الطبیعي بالغاز الموجود الزئبق محتوى تقلیل هذا ویتطلب
 المعدات تصنیع شركات من المواد تسویق لتقریر وطبقا. العادي الطبیعي الغاز من مكعب متر لكل

 في التسییل من حمایتها هو المعدات هذه لشراء الرئیسي السبب أن وجد الغاز، من الزئبق بإزالة الخاصة
 الغاز من الزئبق إزالة تقنیات استخدام یتم ال الغربیة أوروبا خارج أنه ونجد. الكیماویات إنتاج محطات
 التجاریة األفران أو والطبخ المنزلیة التدفئة في لالستخدام بیعه یتم والذي واسع نطاق على الطبیعي

 الطبیعي للغاز العادیین المستهلكین على الزئبق هذا تأثیر عن الكثیر نعرف وال. 95والغالیات والصناعیة
 . بالزئبق العالمي الجوي والغالف الجو تلوث إجمالى في مساهمته أو

 
 في تراوحت بأنه التسییل معدات لحمایة الطبیعي الغاز من الزئبق إزالة معدات موردي أوضح أحد وقد

 میكروغرام 107 من أقل إلى تذكر تكاد ال نسبة من الطبیعي الغاز في الزئبق مستویات األخیرة اآلونة
 خارج اسمه عن یكشف لم مكان في لمنشأة نموذجیة حالة المورد وقدم. غاز مكعب متر لكل الزئبق من

 میكروغرام 07 من المنشأة إلى الداخل بالغاز الموجودة الزئبق نسبة تراوحت حیث. األوروبي االتحاد
 الغاز في الزئبق محتوى ان حین في الطبیعي الغاز من مكعب متر لكل الزئبق من میكروغرام 77 إلى

 طریق عن الطبیعي الغاز من الزئبق إزالة وتتم. والتقدیر االكتشاف حدود دون ما منخفض الى المنبعث
 – الشركة ذلك أعلنت كما – خاصة بتكنولوجیا الزئبق وإزالة ذلك بعد تجمیعها ویتم خاصة ممتزجات

 الرائج الخام الزئبق هذا الغربیة أوروبا خارج یظهر ال فإنه ذلك ومع. 96األسواق في بیعه لهم لیتسنى
 .الزئبق لمصادر الدولیة البیانات في التقنیات والمستخرج بتلك

 

 واسترجاعه  الزئبق تدوير إعادة 7.4
 التي الصناعیة العملیات من التدویر إعادة خالل من استرجاعه تم والذي الخام الزئبق معظم على نحصل
 نفس من استرجاعه تم الذي الزئبق استخدام إعادة یتم الحاالت بعض وفي. مركباته أو الزئبق تستخدم
 لسحب اتفاقات إلى التوصل تم الحاالت بعض وفي. االسواق في یعرض أخرى حاالت وفي. الصناعة
 .دائمة بصورة لتخزینه االسواق من المسترجع الزئبق
 هذه تنتج حیث. المسترجع أو تدویره المعاد الزئبق مصادر أكبر من والقلوي الكلور صناعة وتعتبر

 للمیاه الكهربائي التحلیل عملیة خالل من( الصودیوم هیدروكسید)والقلویات  الكلور غاز الصناعة
 كقطب الزئبق فیها یستخدم والذي الزئبق خالیا عملیات القلوي  -الكلور مصانع بعض وتستخدم. المالحة
 الحظ ولحسن. هائال تلوثا یسبب مما الزئبق من كبیرة كمیات القلوي  -الكلور مصانع وتستهلك. 97سالب
 ال اخرى بدیلة بعملیات الزئبق خالیا محطات معظم من للتخلص اتجاه هناك األخیرة السنوات في فإنه

 .الزئبق تستخدم

                                                
93 Ibid. 
94 Concorde East West (2006) Mercury flows and safe storage of surplus mercury. Commissioned by the Environment  
Directorate-General of the Commission of the European Communities. page 12. 
95 Giacomo Corvini et al., "Mercury Removal from Natural Gas and Liquid Streams," UOP LLC, 
http://www.uop.com/objects/87MercuryRemoval.pdf. 

 
97 A description of this process can be found at http://en.wikipedia.org/wiki/Castner-Kellner_process. 
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 یمكن أنها كما اإلنتاج في الستخدامها الخام الزئبق من األطنان مئات على واحدة زئبق خلیة تحتوى وقد
 خلیة عن االستغناء وعند. المفقود الزئبق لتعویض مخازنها في أكثر بكثیر الزئبق من بكمیات تحتفظ ان

 من التدریجي التخلص حالیا یتم طوعي التفاق وطبقا. الزئبق هذا من كبیر جزء استرجاع یتم الزئبق
 في أجریت دراسة وذكرت. 0707 عام بحلول الغربیة أوروبا في القلوي  -الكلور بمصانع الزئبق خالیا
 تم 0777-1287 عام من الفترة في أنه القلوي للكلور الزئبقیة الخالیا إغالق عن 0774 عام أوروبا

 أن الدراسة وقدرت. عنها االستغناء تم التي الخالیا الزئبق من من طن 1777 من یقرب ما استرجاع
 07777 حوالي بلغت القلوي  - 0774 عام الكلور في محطات بتشغیل ترتبطالتي  الزئبق مخزونات

 الصناعة رابطة ذكرت 0717 عام من أبریل وفي. الغربیة أوروبا في تقریبا الكمیة هذه نصف وان طن
 في تحتوي والتي أوروبیة دولة 14 في تعمل القلوي  -للكلور زئبق خلیة 22 هناك مازال أنه األوروبیة
 .الخام الزئبق من متري طن 8077 على إجمالیها

 
یمكن أن تحتوي محطة واحد لصناعة الخالیا الزئبقیة على مئات األطنان من الزئبق إلستخدامه في 

عندما یتم االستغناء عن . ذلك في مخازنه إلستعادة الزئبق المهدوراإلنتاج وقد یحتوي على أكثر من 
 -یجري التخلص ببطء من محطات الكلور . خلیة الزئبق، فإنه یمكن استرداد الكثیر من هذا الزئبق

القلوي لصناعة الخالیا الزئبقیة في أوروبا الغربیة بموجب اتفاق طوعي وفقا لتاریخ إنجاز متفق علیه 
درست إغالق خالیا زئبق أوروبیة إلنتاج  0774وخلصت دراسة أجریت عام . 0707محدد بعام 

طن من الزئبق من الخالیا الزئبقیة المستغنى عنها  1،777الكلور القلوي أنه تم استرداد ما یقرب من 
طن من  07.777، ارتبطت حوالي 0774وقدرت الدراسة أنه في عام . 0777و  1287بین 

ذكرت . 98القلوي العاملة آنذاك، حوالي نصفها في أوروبا الغربیة -ات الكلور مخزونات الزئبق مع محط
ال تزال  القلوي  -كلورمحطة الب خلیة زئبق 22أن هناك  0717جمعیة أوروبیة للصناعة في أفریل 

 .99طن متري من الزئبق 8.077دولة أوروبیة تحتوي مجتمعة على  14تعمل في 
في العقد المقبل أو تحویلها إلى  القلوي  -كلورخالیا الزئبق بمحطات المن المتوقع إغالق المزید من 

 القلوي -وتشیر تقدیرات المجلس العالمي للكلور أن عدد محطات الكلور . محطات خالیة من الزئبق
باستخدام وحدات التحلیل الكهربائي بالزئبق في الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا والمكسیك وأوروبا 

 77إلى  0770محطة في عام  21والهند والبرازیل واألرجنتین وأوروغواي قد انخفض من وروسیا 
 . 0710100محطة في عام 

 
 وتشیر. نفایاتها من الزئبق باسترجاع األحیان بعض في القلوي -الكلور بمحطات الزئبق خالیا وتقوم

 من متري طن 147-27 بین ما استرجاع تم العالم أنحاء جمیع وفي 0777 عام في أنه إلى التقدیرات
 .101المشتغلة الخالیا من الزئبق

 
 أحادي إنتاج وهي الزئبق من كبیرة كمیات تدویر وتعید تستخدم والتي الصناعات من آخر نوع وهناك
 عدم من وبالرغم. حفّزم كعامل الزئبق كلورید تستخدم والتي فینیل البولي كلورید إلنتاج الفینیل كلورید
 وأكثر روسیا في تعمل تزال ال منشآت أربعة یوجد أنه یعتقد انه إال البلدان معظم في العملیة هذه استخدام

 بالد في تعمل مماثلة منشآت هناك كانت إذا عما معلومات توجد وال. الصین في تعمل منشأة 17 من
 .102 أخرى

 

                                                
98 "Mercury Flows in Europe and the World: The Impact of Decommissioned Chlor-Alkali Plants," European Commission 
Directorate General for Environment, 2004, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/report.pdf. 
99 "Storage of Mercury: Euro Chlor View," Euro Chlor, April, 2010, 

http://www.eurochlor.org/news/detail/index.asp?id=325&npage=1&archive=1.  
100 World Chlorine Council (2013) World Chlorine Council Report to UNEP on Chlor-Alkali Partnership - Data 2012 
101 "Summary of Supply, Trade and Demand Information on Mercury, " UNEP, 2006, p. 32, 
http://www.chem.unep.ch/mercury/HgSupplyTradeDemandJM.pdf. 
102 Ibid. 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/report.pdf
http://www.eurochlor.org/news/detail/index.asp?id=325&npage=1&archive=1
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/1WCC%20Hg%20reporting%20in%202013.xls
http://www.chem.unep.ch/mercury/HgSupplyTradeDemandJM.pdf
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 من متري طن 117 بـ الصینیة المحطات في واحدة سنة في المستخدمة المحفّزة المواد كمیة وتقدر
 حوالي المحفزات في الموجود الزئبق نصف من یقرب ما تدویر إعادة تم 0774 عام وفي. الزئبق

استهلكت  0777في عام . 103المتبقیة الكمیة مصیر عن أخرى معلومات اي تقدم ولم( طن 027)
استرداد مماثلة طن متري من الزئبق مع معدالت  877-077صناعة أحادي كلورید الفینیل الصینیة 

في المائة سنویا على  27-07وقد قدر معدل نمو استخدام الزئبق في هذه الصناعة بـ . 0774لعام 
یتم الجمع بین الزئبق الذي لم یتم . الرغم من أن هذا قد یتأثر بمعدالت النمو االقتصادي مع مرور الوقت

یعتبر . 104یدروكلوریك ولیس استردادهاسترداده في عملیات أحادي كلورید الفینیل مع مشتقات حمض اله
 .مصیر هذا الزئبق غیر واضح

 
یمكن استرداد الزئبق من خالل تصرف سلیم في المنتجات المحتویة على الزئبق في نهایة حیاتها، مثل 

 كما. مماثلة أخرى وعناصر الفلورسنت المحاریر المحتویة على الزئبق والملغم السني ومفاتیح ومصابیح
 المنتجات بتصنیع تقوم التي المصانع في الموجودة بالزئبق الملوثة النفایات من استرجاعها یمكن

 تشغیل أو حرق بعملیات تقوم التي أو اإلنتاجیة في عملیاتها الزئبق تستخدم التي أو على الزئبق المحتویة
 .بالزئبق الملوثة المعادن أو الوقود

 

 الحاجة إلى خفض موارد الزئبق 7.5
بین  الزمن من القرن هذا خالل له مستوى أدنى في 0772 - 1221 بین الفترة في الزئبق سعر استقر

 فقد الدهشة تثیر بصورة الزئبق أسعار ارتفعت األخیرة اآلونة وفي. 105الواحد للكیلوغرام دوالرات 4-7
  106أمریكيدوالر  2.277-2.777 بین ما التقریر هذا كتابة وقت لندن سوق في الزئبق عبوة سعر بلغ
كبیرة  زیادة یمثل وهذا أمریكیا دوالرا 27و 81 بین ما سیكون الزئبق من الكیلوغرام سعر ان یعني بما

 مناجم إغالق نتیجة الزئبق مصادر النخفاض االرتفاع هذا یرجع قد. مقارنة باألسعار المنخفضة الحالیة
 الزئبق سعر ارتفاع یعزى الزئبق وقد صادرات لتقیید الحكومات بعض اتخذتها التي واإلجراءات الزئبق

 الذهب سعر ارتفاع نتیجة الزئبق على الحجم وصغیرة الحرفیة الذهب تعدین ورش طلب زیادة إلى
وقد أرجع بعض المحللین االرتفاع، في جزء منه، إلى التخلص التدریجي من مصابیح . كبیرة بمعدالت

وكان الطلب على . المدمجة التي تحتوي على الزئبقالضوء الساطع واستبدالها بمصابیح الفلوریسنت 
 0771و  0771مصابیح الفلوریسنت المدمجة عالیا جدا مع ثالثة أضعاف إنتاج الصین بین عامي 

في المائة من مصابیح الفلورسنت المدمجة العالمیة،  87تنتج الصین نحو . 107وحدة بلیون 0,4حتى 
ینه من قبل تجار الزئبق الذین یتوقعون أنه سیتم قریبا قد تعكس أیضا تخز. وهي مستورد صاف للزئبق

على األرجح، . اعتماد معاهدة عالمیة لمراقبة الزئبق من شأنها أن تحد من إمدادات الزئبق في المستقبل
 .تؤخذ جمیع العوامل المذكورة أعاله باإلعتبار

 من والتى البدائل استخدام تسهل سوف والتي استخداماته من بعض العالیة الزئبق أسعار تقلل وسوف
 العالمیة الزئبق اتفاقیة أهداف تحقیق إلى سیؤدي مما الزئبق استخدام من الحد أو / على القضاء شأنها
 بعض فإن ذلك ومع. علیه الطلب لتقلیل یكفي بما مرتفعة الزئبق اسعار ظلت ما إذا وجه خیر على

. مصادره في توسع أو للزئبق جدیدة مصادر إیجاد في تتسبب أن یمكن الزئبق في التحكم أنظمة مقومات

                                                
103 Ibid. 
104 ACAP (2005) – “Assessment of Mercury Releases from the Russian Federation.”  Arctic Council Action Plan to 
Eliminate Pollution of the Arctic (ACAP), Russian Federal Service for Environmental, Technological and Atomic 
Supervision & Danish Environmental Protection Agency. Danish EPA, Copenhagen. See 

http://www.mst.dk/udgiv/Publications/2005/87-7614-539-5/html/helepubl_eng.htm 
105 "Summary of Supply, Trade and Demand Information on Mercury," UNEP, cited above. 
106 Minor Metal Prices, MinorMetals.com, December 2013, http://www.minormetals.com. 
107 “Strong Growth in Compact Fluorescent Bulbs Reduces Electricity Demand.” Worldwatch Institute 
http://www.worldwatch.org/node/5920 

http://www.minormetals.com/
http://www.worldwatch.org/node/5920
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 المنتجات من التخلص وطرق انبعاثات الزئبق على صرامة أكثر ضوابط الحكومات فرضت كما
 وأنشطة تدویرها وإعادة المعادن وتنقیة تكریر لشركات حوافز تقدم أیضا ألنها بالزئبق، الملوثة والنفایات
 وفي. االسواق في الزئبق هذا عرض وإعادة الحفري والوقود النفایات من الزئبق السترجاع أخرى
 خالل من الزئبق على العالمي الطلب انخفاض في للزئبق عالمیة اتفاقیة تساهم ان یجب نفسه الوقت
 التجار قیام من وبالرغم. للزئبق الحالیة االستخدامات من الحد أو التدریجي والتخلص / على القضاء
. األجل قصیرة لفترة سیكون االرجح على ذلك فإن المستقبل في إمداداته لنقص تحسبا الزئبق بتخزین

 تقیید من للتأكد التدخالت بعض غیاب في اخرى مرة الزئبق أسعار تنخفض أن یمكن األسباب لهذه
 .العالمي الطلب إلى بالنسبة الزئبق العالمي من المعروض

 
. 0711 عام مارس في التنفیذ حیز ستدخل الئحة األوروبي االتحاد اعتمد المسألة، هذه ولمعالجة
 الزئبق وأكسید الزئبق وكلورید السینابار وخام المعدني الزئبق صادرات حظر الالئحة هذه وتفرض
 األولي اإلنتاج الالئحة تحظر كما. االوروبي االتحاد من األخرى المواد مع المعدني الزئبق ومخالیط
 خالیا من المسترجع المعدني الزئبق وتصنف. األوروبي االتحاد دول جمیع في السینابار خام من للزئبق

 المعادن وصهر تعدین عملیات من علیه الحصول تم الذي الزئبق وكذلك كنفایات، القلوي الزئبق محطات

 نفایات أنه على الزئبق هذا تصنیف ویعد. كنفایات أیضا صنفت الطبیعي الغاز تنقیة من أو الحدیدیة غیر
 منه التخلص ویجب استخدامه او بیعه یمكن ال األوروبي باالتحاد المصادر هذه من الزئبق هذا أن یعني

 . 108والبیئة اإلنسان صحة على آمنة بطریقة
 

 عام بحلول نافذا سیصبح والذي الزئبق صادرات بخصوص قانونا أیضا المتحدة الوالیات أقرت وقد
 وسوف المتحدة الوالیات من صادرات الزئبق (االستثناءات بعض وجود مع)یحظر وسوف.  0712
 .109المتحدة الوالیات داخل ینتج الذي لتخزین الزئبق األجل طویلة إلدارة خاص مرفق إنشاء یتطلب

 

. إیجابيّ  اتجاه في تسیر االوروبي واالتحاد المتحدة الوالیات اتخذتها التي والقرارات اإلجراءات هذه إن
من معاهدة  2قیود االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة في المادة وقد تم اختیار بعض الجوانب من 

غیر أّن العدید من جوانب هذه المادة ضعیفة نسبّیا حیث . الزئبق تتعلق بمصادر الزئبق والتجارة فیه
تسمح بفترات طویلة للتخلص التدریجي بالنسبة للتعدین األولي للزئبق والسماح بتداول الزئبق في البلدان 

ومع ذلك، یمكن تنظیم الزئبق الناتج عن إغالق مصانع . والحرفیة الصغیرة الذهب قطاع مناجمذات 
الكلور والقلوي بأكثر فعالیة والتخلص منه وفقا لمتطلبات المعاهدة التي قد تمنعه من الدخول في دورة 

 .تجاریة جدیدة
ا لتجنب كشفها في یوم من األیام في كما ینبغي االعتراف بأن كمیة كبیرة من الزئبق یتم تداولها وتوفیره

هناك أدلة واضحة على تهریب كمیات كبیرة من الزئبق إلى بعض البلدان التي یمارس . سلسلة التورید
ویعتقد أّن الزئبق . وحیث یتم فرض قیود على استخدام الزئبقتعدین الذهب الحرفي والضیِّق النطاق  فیها

قانونیة الى نقطة معینة قبل الدخول إلى البالد دون أن یتم قد دخل سلسلة التورید ووقع نقله بصفة 
 .من هذا الكتیب 2.1تمت مناقشة هذه المسألة بمزید من التفصیل في القسم . اكتشافه من قبل السلطات

 
 مصادر التزود بالزئبق وتجارته: الفصل الثالث

 یتم حظر التعدین األولي للزئبق اعتبارا من تاریخ دخول االتفاقیة حیز النفاذ من قبل الحكومة .
ومع ذلك، یجوز للحكومة الترخیص بذلك لمناجم الزئبق الجدیدة المقامة قبل هذا التاریخ، و في 

 . صورة تأجیل تصدیق الحكومة، فإنها حینئذ تمنح مساحة اكبر من الزمن

                                                
108 Regulation (EC) No. 1102/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the banning of 
exports of metallic mercury and certain mercury compounds and mixtures and the safe storage of metallic mercury; 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:304:0075:01:EN:HTML. 
109 "Mercury Export Ban Act of 2008," Global Legal Information Network, http://www.glin.gov/view.action?glinID=71491.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:304:0075:01:EN:HTML
http://www.glin.gov/view.action?glinID=71491
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  سنة من تاریخ دخول االتفاقیة  17التعدین األولي للزئبق القائمة مسبقا بعد یتم حظر عملیات
و في صورة تأجیل تصدیق الحكومة علیها، فبإمكانها حینئذ تعدین . حیز النفاذ بالنسبة للحكومة

 . الزئبق في مناجم الزئبق القائمة مسبقا لفترة أطول

  بعد التصدیق إال لصنع المنتجات المسموح بها ال یمكن استخدام الزئبق القادم من التعدین األولي
مثل مونومر كلورید الفینیل ، الخ، كما هو مبین أدناه )أو استخدامها في العملیات المسموح بها 

هذا یعني ضمنا ضرورة عدم . ، أو التخلص منها وفقا لشروط االتفاقیة(7و  4في الفصلین 
ام في التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق ما إتاحة الزئبق القادم من التعدین األولي لالستخد

 .إن تصادق دولة ما على االتفاقیة

  یجب أن تعمل " طن متري هو أمر اختیاري لكن البلدان  77تحدید مخزون الزئبق بأكثر من
. حول التخزین المؤقت 17هذه الفقرة في واقع األمر وثیقة الصلة بالفصل . للقیام بذلك" جاهدة

ضا اعتماد هذه الفقرة لتحدید أنشطة التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق في یمكن أی: مالحظة
أطنان متریة یمكن أن یحیل إلى نشاط  17بلد ما على اعتبار أن مخزون الزئبق الذي تتجاوز 

 . تعدین الذهب الحرفي في إطار ضیق
ظیف من خالل یمكن ألطراف االتفاقیة جعل مسالة تحدید المخزون أكثر شموال و قابلیة للتو

المخزون المؤقت و تفسیر / تضمین معلومات حول القدرة السنویة للمنشاة الخاصة بالتخزین 
 . الغایة من هذا المخزون و الخطط الموضوعة له مستقبال

  بما إن استخدام الزئبق في التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق أمر مسموح به  فانه یتم
و مع ذلك، یتعین على . بالتعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق السماح بتجارة الزئبق المرتبطة

البلدان التي قامت بالفعل بحظر استخدام الزئبق في التعدین و التعدین الحرفي للذهب في نطاق 
 . ضیق أن تعزز التزاماتها بخصوص حظر تجارة الزئبق على هذا األساس أیضا

   تكفل عملیة التخلص من " اتخاذ تدابیر"لوي، یتعین على البلدان ، عند غلق مصنع للكلور الق
فواضل الزئبق وفقا لشروط االتفاقیة و أن ال یتم إخضاعها لإلصالح، إعادة التدویر، 

هذه المسالة تعتبر أساسیة بالنظر . االستصالح، إعادة االستخدام المباشر أو أي استخدامات بدیلة
ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة . ة ثانیةإلى ضرورة الحیلولة دون دخول هذا الزئبق للسوق مر

یجب على البلدان أن تتخذ تدابیر تضمن معالجة هذه : مالحظة. إلى آلیات جیدة لضمان ذلك
والمبادئ التوجیهیة المستقبلیة التي یحددها مؤتمر  11النفایات بطریقة سلیمة بیئیا وفقا للفصل 
 . األطراف و التي ستضاف إلى االتفاقیة

 لزئبق، بما في ذلك الزئبق المعاد تدویره من صهر المعادن غیر الحدیدیة تجوز تجارة ا
 .بموجب االتفاقیة" استخدام مسموح به"والمنتجات المحتویة على الزئبق، إذا كان ذلك في إطار  

  فیما یخص تجارة الزئبق تفرض على " بالموافقة المسبقة عن علم"تتضمن االتفاقیة إجراء خاص
دیم  موافقته الخطیة على االستیراد للطرف المصدر و بالتالي ضمان استعمال البلد المستورد تق

 . الزئبق في االستخدامات المسموح بها في االتفاقیة فقط أو للتخزین المؤقت

 تقوم األمانة العامة بمسك سجل عام یحتوي على التبلیغات بالموافقة. 

 طرف فیها، فیتعین علیه أن یصرح  إذا قام طرف غیر منضو في االتفاقیة بتصدیر الزئبق إلى
 .بأن الزئبق قادم من مصادر غیر محظورة

  الكمیات الضئیلة من الزئبق أو مركبات الزئبق الموجودة بطبیعتها " ال یطبق الفصل على تجارة
في " الكمیات الضئیلة الموجودة عن غیر قصد"في خامات التعدین والفحم الحجري، أو " 

 .في أي من المنتجات المحتویة على الزئبقالمنتجات الكیمیائیة أو 
   بإمكان مؤتمر األطراف أن یقیم في وقت الحق ما إذا كانت التجارة في مركبات معینة من

الزئبق تؤدي إلى تقویض الغرض من االتفاقیة أو أن  یقرر بخصوص إضافة مركب زئبقي 
 .معین إلى هذا الفصل
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 یبرز من خالله ( 01المادة )ریرا إلى األمانة العامة یتعین على كل طرف في االتفاقیة أن یقدم تق
 .التزامه بالشروط الواردة في هذا الفصل

 

 
 

 استخدام معاهدة الزئبق للقيام بحملة على مصادر الزئبق والتجارة فيه 

 

 رصد وثيقة الموافقة المستنيرة المسبقة

لمعالجة مسائل مصادر الزئبق هناك عدد من األسالیب التي قد تستعملها المنظمات غیر الحكومیة 
وهو ( 2)وثمة عنصر رئیسي في المادة . من معاهدة الزئبق 2والتجارة فیه في بلدانهم بموجب المادة 

المذكورة أعاله حیث یجب تقدیم موافقة خطیة بشأن أي استیراد " الموافقة المستنیرة المسبقة " آلیة 
 .للزئبق إلى البلد المصدر من قبل البلد المستورد

من شأن هذه الخطوة إنشاء قاعدة بیانات متاحة للجمهور تتعلق بواردات الزئبق بما في ذلك الحجم 
تستطیع المنظمات غیر الحكومیة الولوج إلى هذه البیانات عن طریق أمانة معاهدة . واالستخدام المقصود

 .مخزونات الحالیةالزئبق وتحلیل كمیة الزئبق التي تدخل البالد جنبا إلى جنب مع بیانات عن ال

 

 الموافقة المستنيرة المسبقة وتعدين الذهب الحرفي والضيِّق النطاق 
قد تعطي هذه البیانات مؤشرا عما إذا كان تعدین الذهب الحرفي والضیِّق النطاق یجري على مستویات 

هب طن متري إلى نشاط تعدین الذ 17قد تشیر مخزونات تتجاوز . جّدا في بلد االستیراد" ضئیلة"
أداة قیمة إلقناع " الموافقة المستنیرة المسبقة "الحرفي والضیِّق النطاق بحیث یمكن أن تكون بیانات 

وسائل اإلعالم والمنظمین والسیاسیین أنه یجب اتخاذ إجراءات بشأن تعدین الذهب الحرفي والضیِّق 
حرفي والضیِّق النطاق فإنه من النشاط المحلي لتعدین الذهب ال" كبیرا"حالما یحدد بلد قدرا . النطاق

یتوّجب علیها تطویر خطة عمل وطنیة وتقدیمها إلى األمانة قبل ثالث سنوات بحلول بدء نفاذ معاهدة 
یمكن للمعلومات أیضا مساعدة المنظمات غیر الحكومیة على تحدید األطراف الرئیسیة في . الزئبق

الزئبق الستخدامات أخرى غیر مسموح بها تجارة الزئبق في بلدانهم وتحدید إمكانیة توجیه واردات 
 .بموجب معاهدة الزئبق

 

 تعزيز التصديق

یتعین على المنظمات غیر الحكومیة أیضا القیام بحملة للتأكد من مصادقة حكومتهم على معاهدة الزئبق 
لى في أقرب وقت ممكن لبدء العد التنازلي للفترة الزمنیة إلنتاج الزئبق األولي والقیود المفروضة ع

ال توجد أحكام في معاهدة الزئبق تمنع . مخزونات الزئبق الناجمة عن إغالق مصانع الكلور والقلوي
البالد من حظر الصادرات أو الواردات من الزئبق من جانب واحد في أي وقت قبل التصدیق على 

كما كان الحال ) المعاهدة أو تحظر استخدام الزئبق في أنشطة مثل تعدین الذهب الحرفي والضیِّق النطاق
ومن هذا المنطلق فإّن المنظمات غیر الحكومیة حّرة (. في بعض أجزاء من اندونیسیا ومالیزیا والفلبین

 .في النضال تجاه حكوماتها لفرض هذا الحظر دون انتظار التصدیق وطنیا على معاهدة الزئبق

 

 إنشاء مخازن مؤقتة لتأمين الزئبق 
أو البنیة التحتیة للتخلص من الزئبق المتوافقة مع أحكام / یعتبر تأهب البلدان الفردیة إلنشاء التخزین و

كما یجب على المنظمات غیر . معاهدة الزئبق عنصرا رئیسیا آخر في السیطرة والحد من تجارة الزئبق
أو مرافق / مخازن الزئبق و  الحكومیة أوال وقبل كل شيء العمل مع حكوماتها الوطنیة وتشجیعها إلنشاء
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یعتبر هذا األمر مهما ألنه یوفر وجهة مناسبة وآمنة للزئبق . تصریف قادرة على تأمین الزئبق الزائد
الناتج عن االستیالء على مخزونات غیر قانونیة أو واردات أو الزئبق الفائض من إغالق مرافق صناعة 

اقع الملوثة والنفایات والزئبق المنزوع من التعدین الكلور والقلوي والزئبق الناتج عن معالجة المو
سیكون من الصعب للغایة بالنسبة للبلدان منع الزئبق من . وتكریر النفط غیر الموجه لالستخدام القانوني

 .الدخول مجددا في سلسلة التورید العالمیة في ظل غیاب سعة تخزین آمنة وسلیمة بیئیا

ي وتحویلها من عملیات الخالیا الزئبقیة على أنها مصدر رئیسي تم تحدید غلق محطات الكلور والقلو
تستطیع المنظمات غیر الحكومیة رصد تشغیل محطات الكلور . لدخول الزئبق في سلسلة التورید العالمیة

والقلوي المعتمدة باألساس على الزئبق في بلدانهم والسعي إلغالقها أو تحویلها إلى عملیات خالیة من 
أن یولد إنهاء العملیات القائمة على الزئبق في مصنع الكلور القلوي مئات األطنان المتریة  یمكن. الزئبق

من الزئبق المعدني من الخالیا القدیمة وعملیات جرد الزئبق المخزن في المحطة التي تستخدم بانتظام 
 .لتجدید الخالیا

طات الكلور والقلوي ویمكن أن تلعب تمنع معاهدة الزئبق أي إعادة استخدام للزئبق الناتج عن إغالق مح
المنظمات غیر الحكومیة دورا رئیسیا في ضمان توجیه نفایات الزئبق إلى التخزین والتخلص منها على 

یعتبر وجود مخازن وبنیة تحتیة مناسبة لتصریفها قبل إغالق المحطة ضروریا لمنع . النحو المناسب
بغي أن تحاول المنظمات غیر الحكومیة قدر اإلمكان ین. الزئبق من الدخول مجددا في سلسلة التورید

أیضا التأكد من وحدات التخزین السنوي للزئبق في الخالیا وفي إطار جرد مرافق فردیة قبل إغالقها 
 .وضمان توافق هذه البیانات مع كمیة الزئبق المزمع التخلص منها وتخزینها بعد إغالق المصنع

 

 الذي يمكن أن يوجه إلى التخزين تحديد المصادر المحلية من الزئبق
یتعّین على المنظمات غیر الحكومیة أیضا أن تفكر في إقامة حوار مع الرابطات الصناعیة التي تمثل 
القائمین بإعادة تدویر الخردة المعدنیة ومشترو خردة السیارات والقائمین بإعادة تدویر مصابیح 

لحدیدیة والقطاعات األخرى في السوق حیث یمكن الفلوریسنت المدمجة وشركات تكریر المعادن غیر ا
تستطیع المنظمات غیر الحكومیة طلب التزامات طوعیة من هذه . استعادة كمیات كبیرة من الزئبق

 .الصناعات لتوجیه كل الزئبق المسترجع لتخزینه والتخلص منه بدال من إعادة بیعه في سلسلة التورید
 

 المنتجات المختلفةالزئبق في : المصادر المقصودة. 8
 

 في الزئبق ینطلق ما وغالبا. الزئبق مركبات أو الزئبق على تحتوي الشائعة المنتجات من عدد هناك
 والنفایات المخلفات في كملوث ینطلق كما (العمل مكان وخارج داخل) المنتجات هذه تصنیع خالل الهواء
 للكسر استخدامها أثناء األحیان من كثیر في الزئبق على المحتویة المنتجات وتتعرض. والسائلة الصلبة

 استرجاع او تدویر إعادة یتم ال صالحیتها مدة نهایة في وأیضا البیئة، إلى الزئبق من محتواها وانطالق
 نهایة في المنتجات هذه نقل یتم ما وغالبا. علیه المحتویة المنتجات جمیع من الزئبق من بسیط جزء سوى
 المحارق تلك في المستخدمة الهواء تلوث مكافحة لتدابیر ووفقا. القمامة ومقالب المحارق إلى أجلها
 في الملقاة المنتجات بهذه الزئبق محتویات تنطلق كما. الهواء في المنتجات هذه في الزئبق محتوى ینطلق
 فإن القول خالصة. الهواء وفي المیاه وفي التربة ولكن بصفة أبطأ في النفایات ومكبات القمامة مقالب
 .بأخرى أو بطریقة المطاف نهایة في البیئة طریقه إلى یجد المنتجات تلك في الموجود الزئبق

یقصد بكمیة الزئبق التي یمكن . ال یمكن االستهانة بالمخاطر المرتبطة بالمنتجات المضاف إلیها الزئبق
إطالقها في كل مرحلة من مراحل التصنیع خالل العمر اإلنتاجي ومرحلة التخلص أن احتماالت 

لص التدریجي من یكمن الحل في التخفیض والتخ. التعرض أثناء االستخدام الیومي لهذه المنتجات مرتفعة
في معظم الحاالت البدائل موجودة ولكنها . هذه المنتجات متى أصبحت البدائل الخالیة من الزئبق متاحة
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في بعض الحاالت تتطلب القوانین المحلیة . تجرب الحواجز للدخول إلى السوق لمجموعة من األسباب
في بعض الحاالت . یحتوي على الزئبق وبولیصات التأمین أو غیرها من األنظمة االستخدام المحدد لمنتج

قد تكون الحواجز ثقافیة أو دینیة وفي ظروف أخرى تجعلها تحرز مكانة كبیرة من السوق من المنتجات 
. المضاف إلیها الزئبق غیر مكلفة بالمقارنة مع البدائل الخالیة من الزئبق التي قد تكون جدیدة في السوق

بسهولة نسبیا إذا تم إبالغ الجمهور والحكومات حول مخاطر یمكن التغلب على معظم هذه الحواجز 
المنتجات المضاف إلیها الزئبق و تكلفتها على المجتمع من حیث التأثیرات على صحة البشر والضرر 

 .البیئي
 

 ما رأي معاهدة الزئبق في المنتجات المضاف إليها الزئبق؟
أخیرا تصنیع واستیراد وتصدیر المنتجات المضاف التي ستحظر  4تتضمن معاهدة الزئبق أحكام المادة 

وفي حین أنه من المرجح أن تكون آلیة التخلص التدریجي في شكل . إلیها الزئبق من قبل األطراف
عند " اتخاذ التدابیر المناسبة"فإن المعاهدة نفسها تستخدم عبارة  4تشریعات وطنیة تعكس مقصد المادة 

الملحق ألف من )تم إنشاء قائمة من المنتجات . من جانب األطراف اإلشارة إلى اإلجراءات المطلوبة
تخضع هذه القائمة للمراجعة وإضافة المزید من المنتجات بعد . ستخضع لهذه المتطلبات( معاهدة الزئبق

 .خمس سنوات من دخول المعاهدة حیز النفاذ
 

سعى للحصول على استثناءات یتوقف توقیت هذه التخلصات التدریجیة على ما إذا كان بعض األطراف ی
 17سنوات مع امكانیة التماس المزید من االستثناءات لمدة تصل إلى  7تصل إلى  1بموجب المادة 

 .0727سنوات وهذا یعني أّن التخلص التدریجي لن یكون فعاال إال في عام 
بموجب معاهدة " تخلص تدریجي"وقد تم اتخاذ المقاربة المعدلة في شأن الملغم السني والذي یخضع إلى 

یتم توفیر المزید من . الزئبق مع األطراف من خالل تقدیم قائمة البدائل العتمادها حسب الوضع الداخلي
 .4للمادة  IPENالتفاصیل أدناه في ملخص 

 :بما في ذلك( 4)إلیها الزئبق تماما من أحكام المادة تم استبعاد بعض المنتجات المضاف 
 

  اللقاحات التي تحتوي على مادة الثیومرسال 

  المنتجات العسكریة 

  منتجات أساسیة للحمایة المدنیة 

  منتجات تتعلق بالممارسات الدینیة والتقلیدیة 

  مفاتیح ومرحالت 

 بعض أشكال لوحات العرض اإللكتروني 
 
 

 المضاف إليها الزئبق المنتجات:  4الفصل 

  للتصنیع واالستیراد، أو " عدم السماح"إلى " اتخاذ التدابیر المناسبة"حظر المنتج یتم انطالقا من
 . یجوز ببیع المخزونات الحالیة: مالحظة. تصدیر المنتجات الجدیدة المحتویة على الزئبق

  یعني سرد االتفاقیة للمنتجات التي سیتم و هذا ". القائمة اإلیجابیة"تستخدم االتفاقیة ما یسمى بمقاربة
 .التخلص منها، أما البقیة فهي على األرجح غیر مشمولة ضمن االتفاقیة

  یتعین على األطراف في االتفاقیة عدم تشجیع التصنیع و المتاجرة بالمنتجات الجدیدة المضاف إلیها
ین لها وجود تهدید أو إذا بین تحلیل الزئبق قبل دخول االتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لها إال إذا ما تب

یتعین إبالغ األمانة العامة عن هذه المنتجات .  الفائدة وجود مزایا على البیئة أو على صحة اإلنسان
 .و هو األمر الذي سیجعل من المعلومات متاحة للعموم" ثغرة"التي تمثل 
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 ومع ذلك . 0707جیا بحلول عام هناك قائمة في المنتجات التي من المقرر أن یتم التخلص منها تدری
یمكن للبلدان تقدیم طلب الحصول على إعفاء لمدة خمس سنوات إلى تاریخ التخلص ( 1انظر المادة )

سنوات مما یجعل تاریخ التخلص  17التدریجي و یمكن تجدید هذا اإلعفاء لیصبح إجمالي الفترة 
 .0727التدریجي من المنتج نافذ في سنة 

 باستثناء بطاریات )تشمل البطاریات  0707التخلص منها تدریجیا بحلول عام  المنتجات التي سیتم
،   البطاریات الهوائیة بزر الزنك % 0أكسید الفضة بزر الزنك ذات المحتوى من الزئبق  بنسبة 

، ومعظم مفاتیح التبدیل والمرحالت؛ المصابیح الفلوریة % 0ذات المحتوى من الزئبق  بنسبة 
ملغ من الزئبق لكل مصباح  7واط و التي تحتوي على ما یزید عن  27و تفوق المتضامة تساوي ا

مصابیح ثالثیة الموجات أقل من  -؛ المصابیح الفلوریة الطولیة ( بقیمة مرتفعة بشكل غیر عادي)
واط  47غراما من الزئبق ومصابیح الهالوفسفاط أقل من  7واط والتي تحتوي على أكثر من  17

ملغ من الزئبق؛ مصابیح  بخار الزئبق عالیة الضغط ؛ الزئبق في  17كثر من والتي تحتوي على أ
سلسلة من المصابیح الفلوریة ذات الكاثود البارد، المصابیح الفلوریة ذات األقطاب الكهربائیة 
الخارجیة؛ مستحضرات التجمیل بما في ذلك منتجات تفتیح البشرة التي تحتوي على زئبق أعلى من 

ألن االتفاقیة )یون باستثناء الماسكارا ومستحضرات تجمیل منطقة العین األخرى جزء في المل 1
؛ المبیدات الحشریة والمبیدات الحیویة، المطهرات (تشیر إلى عدم توفر بدائل فعالة و أمنة

الموضعیة؛ واألجهزة غیر اإللكترونیة مثل مقاییس الضغط الجوي، الرطوبة وقیاس الضغط، 
 (.لقیاس ضغط الدم)غط الدم والحرارة، ومقاییس ض

  ملغم األسنان من المنتجات التي یجب التخلص منها تدریجیا ومن المفترض على البلدان اختیار اثنین
الظروف الداخلیة "من التدابیر الواردة في قائمة تضم تسعة احتماالت مع األخذ بعین االعتبار 

محتملة تتضمن اختیار عنصرین من قائمة إن اإلجراءات ال" .للطرف والتوجیهات الدولیة ذات الصلة
تشمل إنشاء برامج وقائیة لتقلیل الحاجة للحشو، وتشجیع استخدام بدائل خالیة من الزئبق فعالة من 
حیث التكلفة وفعالة سریریا، وعدم تشجیع برامج التأمین التي تعطي األفضلیة لملغم الزئبق على 

 .تقوم بحصر استخدام الملغم في شكله المغلفحساب البدائل الخالیة من الزئبق ، أو التي 

  المنتجات المستثناة من االتفاقیة تشمل المنتجات األساسیة للحمایة المدنیة واالستخدامات العسكریة؛
مفاتیح التبدیل والمرحالت،  المنتجات للبحوث ومعایرة األجهزة الستخدامها كمعیار مرجعي؛

المصابیح الفلوریة ذات األقطاب الكهربائیة الخارجیة   المصابیح الفلوریة ذات الكاثود البارد و
لألجهزة االلكترونیة، وأجهزة القیاس، إذا لم یكن هناك بدیل متاح خالیة من الزئبق، والمنتجات 
المستخدمة في الممارسات التقلیدیة أو الدینیة؛ اللقاحات التي تحتوي على ثیمیروسال كمادة حافظة 

، والزئبق في مستحضرات التجمیل و الماسكارا و المستحضرات (روسالالمعروف أیضا باسم الثیم)
 (.كما ذكر أعاله)األخرى في منطقة العین 

 تم خالل عملیة التفاوض استبعاد بعض المنتجات المدرجة للحظر في المسودات السابقة : مالحظة
 . مثل رسوم األلوان

 نتجات المضاف إلیها الزئبق و تقوم سوف تتلقى األمانة العامة معلومات من األطراف بشأن الم
 .بإتاحة المعلومات للعموم إلى جانب أي معلومات أخرى ذات صلة

  یمكن لألطراف اقتراح منتجات إضافیة لیتم التخلص التدریجي منها بما في ذلك المعلومات بشأن
 .الجدوى الفنیة واالقتصادیة والمخاطر والمنافع البیئیة والصحیة

  المنتجات المحظورة ضمن مؤتمر األطراف بعد خمس سنوات من دخول سیتم مراجعة قائمة
 .على وجه التقریب 0702المعاهدة حیز النفاذ، و ذلك سیكون سنة 
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كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية استخدام المعاهدة للنضال من أجل التخلص من المنتجات المضاف 
 إليها الزئبق من السوق؟

المنتجات التي تحتوي على الزئبق ومن المقرر التقلیل والتخفیض التدریجي تحدد معاهدة الزئبق بوضوح 
( حیث المنتجات المذكورة تخضع للمعاهدة" )القائمة اإلیجابیة"تتیح مقاربة . من الكثیر وإعفاء بعضها

الفرصة للمنظمات غیر الحكومیة للقیام بحملة للمنتجات المتسارعة المخفضة تدریجیا من المنتجات 
جة في بلدانهم والقیام بحملة على بلدانهم تقترح حالیا منتجات معفاة إلضافتها إلى قائمة المعاهدة في المدر

یمكن أن تلعب المنظمات غیر الحكومیة أیضا دورا حاسما في . اجتماعات مؤتمر األطراف في المستقبل
الخالیة من الزئبق  رفع مستوى الوعي حول مخاطر المنتجات المضاف إلیها الزئبق وفوائد المنتجات

تنطبق مذكرة تحذیریة . وبالتالي كسر الحواجز الثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة لقبول البدائل في بلدهم
أیضا في أّن بعض تلك البدائل الخالیة من الزئبق قد تنطوي على مخاطر أخرى على صحة اإلنسان 

م كل المنتجات البدیلة بالكامل للتأكد من أنها یتعّین على المنظمات غیر الحكومیة أن تسعى لتقیی. والبیئة
وهذا یشمل تقییم دورة حیاة . لیست استبداال لمنتج واحد بآخر له نفس القدر من الخطورة أو أخطر

خالل مرحلة االستخراج " خفیة"المنتجات الخالیة من الزئبق بالكامل لضمان خلّوها من مخاطر 
 .والتصنیع و التخلص

 الزمة لضمان سرعة التخلص التدريجي من منتجات المضاف إليها الزئبقاتخاذ اإلجراءات ال
من معاهدة الزئبق لضمان  4تتمتع المنظمات غیر الحكومیة بمجموعة واسعة من الفرص بموجب المادة 
من المهم أیضا إدراك أّنه . التخلص التدریجي من المنتجات المضاف إلیها الزئبق في أقرب وقت ممكن

لمنتجات المضاف إلیها الزئبق بنفس الطریقة حیث أّن مناهج المنتجات المضاف إلیها لن تعامل كل ا
 :الزئبق بموجب معاهدة الزئبق مختلفة وهي كاآلتي

 "من المنتجات المدرجة في الملحق ألف من معاهدة الزئبق بحلول عام " التخلص التدریجي
0707 

 "مجموعة من المنتجات والتدابیر البدیلة بموجب من الملغم السني الذي لدیه " التقلیص التدریجي
 معاهدة الزئبق

 "4بعض المنتجات من متطلبات المادة " إعفاء 

  یمكن )إلى المنتجات المضاف إلیها الزئبق المدرجة في الملحق ألف " المقترحة"اإلضافات
اقتراح منتجات مرشحة جدیدة بعد خمس سنوات من دخول معاهدة الزئبق حیز النفاذ على 

 ( 0702األرجح في 

  منتجات مهربة وهي أنواع جدیدة من المنتجات المضاف إلیها الزئبق یمكن تطویرها وإطالقها
من المنتظر ردع هذا النشاط بموجب معاهدة . )في السوق قبل دخول معاهدة الزئبق حیز التنفیذ

 (.شریةالزئبق ما لم یبّین تحلیل المخاطر والفوائد المنافع الصحیة البیئیة أو الب

 

 "التخلص التدريجي"اتخاذ إجراءات بشأن المنتجات الخاضعة لـ

یتمثل النشاط الحرج الذي یمكن للمنظمات غیر الحكومیة القیام به مع هذه المنتجات في ضمان تعجیل 
تسمح معاهدة الزئبق بإعفاء األطر الزمنیة . اإلطار الزمني للتخلص التدریجي في أسرع وقت ممكن

 1ي خمسة عشر عاما إذا اختار بلد االستفادة الكاملة من اإلعفاءات المتاحة بموجب المادة المقدرة بحوال
 .من معاهدة الزئبق بالنسبة للملحق ألف قائمة المنتجات المضاف إلیها الزئبق

وباعتبار نشر قائمة الملحق ألف بالفعل للعموم، فإنه یمكن للمنظمات غیر الحكومیة زیادة الوعي العام 
البة بالكشف عن محتوى الزئبق وعالمات التحذیر وتسلیط الضوء على األضرار الناجمة عن والمط

من شأن األنشطة مثل حمالت مقاطعة منتجات معینة مثل . الزئبق في هذه المنتجات في حمالتها الحالیة
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بالنسبة  أو الفحوصات المخبریة للمنتجات المضاف إلیها الزئبق( XRF)جهاز التصویر باألشعة السینیة 
للحمالت اإلعالمیة أن تشكل ضغطا على الشركات والحكومات الوطنیة لوضع سیاسات للتخلص 

كما یمكن للمنظمات . التدریجي من هذه المنتجات في وقت أقرب مما هو مطلوب بموجب معاهدة الزئبق
في عملیة التخلص إذا تبین أّن حكوماتهم تماطل " ال لالستثناءات"غیر الحكومیة القیام بحملة من أجل 

 .التدریجي

یمكن أن تساعد الحمالت اإلیجابیة أیضا ویتعّین على المنظمات غیر الحكومیة النظر في بدائل لتسلیط 
الضوء على المنتجات المضاف إلیها الزئبق مثل المحاریر الرقمیة المنزلیة بدال من المحاریر الزئبقیة أو 

 (.LED)ة الصمامات الكهربائیة الباعثة للضوء استبدال مصابیح الفلوریسنت المدمجة بإضاء

یمكن أن تكون الوكاالت الحكومیة مستعدة للتعاون على هذه المخططات وعقد أیام تجمیع منسقة على 
أساس المناطق للمنتجات المضاف إلیها الزئبق بالتعاون مع مجموعات المنظمات غیر الحكومیة التي 

مما یزید من الوعي بمخاطر المنتجات المضاف إلیها الزئبق . زئبقیمكنها أیضا تعزیز بدائل خالیة من ال
وینبغي إیالء االهتمام . في المجتمع وإزالة كمیة كبیرة من الزئبق من المنازل والمدارس والشركات

. لضمان اجراءات السالمة الكافیة لهذه األنشطة في حال تم كسر منتج مضاف إلیه الزئبق خالل التجمیع
تجمیع هذه ناجحة جدا في كثیر من البلدان عند التعامل مع النفایات اإللكترونیة والنفایات كانت أیام ال

باإلضافة إلى الفوائد األخرى فقد (. الدهانات والمذیبات واألحماض والكلور وغیرها)المنزلیة الخطرة 
ینتهي بها المطاف أزالت هذه المخططات التي تعنى بالتجمیع الزئبق من مجرى النفایات العامة التي قد 

 .في مقالب النفایات أو المحارق التي تشتت الزئبق في البیئة

من المهم التأكد من دعم كل مخطط تجمیع بالتخزین المؤقت الكافي وإعادة التدویر أو االستصالح أو 
 .المحتملالبنیة التحتیة المخصصة للتخلص لمنع المنتجات المضاف إلیها الزئبق من التسبب في التلوث 

 

 "التخلص التدريجي"اتخاذ إجراءات بشأن المنتجات الخاضعة لـ
وقد جادل بعض أطباء األسنان . یمثل الملغم السني مادة مثیرة للجدل بسبب احتوائه الخطر على الزئبق

لالحتفاظ به ألنه غیر مكلف ومتعدد اإلستعماالت ولكن هناك أیضا إجماع دولي على المخاطر المرتبطة 
وهناك أیضا مبرر . مجمع سمي عصبي في فم شخص یمكن أن یطلق الزئبق في جسمه لعقودبوضع 

واضح إلزالة المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة المهنیة للعاملین في طب األسنان نظرا لكثرة الحاالت 
لمستمر المسجلة التي تعاني من مستویات عالیة من بخار الزئبق في مرافق الرعایة باألسنان والتعرض ا

وقد اعترفت حكومة الوالیات المتحدة أیضا أن الزئبق في . للعاملین في مجال طب األسنان والمرضى

( إذا كان لألم حشوات ملغمّیة)الملغم السني قد یمثل أیضا خطرا كبیرا على األطفال الذین لم یولدوا بعد 
من خالل حشوات الملغم عندما والمعضلة األخالقیة المتعلقة بفرض مخاطر صحیة كبیرة على األطفال 

 .ال یكونون في موقف ال یملكون فیه الخیار باالیجاب أو بالرفض

باإلضافة إلى التأثیر الشخصي للملغم بالزئبق على مریض األسنان فإنه هناك أیضا أثر بیئي كبیر مع 
ل محطات معالجة في المائة من كل الزئبق الذي یدخ 47ویقدر أحد التقاریر أّن ما یزید عن . استخدامه

هناك أیضا انبعاثات زئبقیة . 110میاه الصرف البلدیة في الوالیات المتحدة متأت من مكاتب أطباء األسنان
. جویة هاّمة من محارق الجثث عندما یتم حرق الجثث بسبب تطایر أبخرة الزئبق من حشوات الملغم

                                                
110 Association of Metropolitan Sewerage Agencies, “Mercury Pollution Prevention Program, Draft Report,” submitted by 
Larry Walker Associates, 2001. 
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ر للتلوث الجوي بالزئبق بحلول وتشیر بعض التقدیرات أّن إطالقات زئبق المحارق ستكون أكبر مصد
 .111في الوالیات المتحدة لوحدها غك 0،077مع ما یزید عن  0707عام 

یهدف التخلص التدریجي من الملغم السني كما سبق الذكر إلى التخلص الكامل من هذا المنتج في 
توصلت العدید من الدول مثل السوید والنرویج والدنمارك طوعا إلى قرار حظر ملغم . السنوات المقبلة

 . الزئبق بصورة جوهریة

للتخلص التدریجي من ملغم الزئبق في ویمكن لمجموعات المنظمات غیر الحكومیة القیام بحملة علنیة 
یمكن . أقرب وقت ممكن سواء من منظور صحي شخصي أو منظور بیئي اعتمادا على توجه مجموعتهم

للمنظمات غیر الحكومیة أیضا تشكیل تحالفات مع الجماعات المطالبة بمرافق رعایة صحیة خالیة من 
وغیرها من المنتجات الطبیة المضاف إلیها عن طریق استبدال المحاریر ومقاییس ضغط الدم )الزئبق 

غالبا ما تشترك مكاتب خدمات طب األسنان في الموقع مع الخدمات (. الزئبق ببدائل خالیة من الزئبق
یمكن أن " مراكز صحیة خالیة من الزئبق"الصحیة األخرى وبالتالي فإن الحمالت المشتركة إلنشاء 

 .تكون فعالة

الحكومیة أیضا من مستوى الوعي العام ببدائل األسنان غیر المكلفة یمكن أن ترفع المنظمات غیر 
وقد أثبت نموذج تدریجي . لمواجهة الحجج التي تدعي أّن الملغم هو الحل األرخص بالنسبة للبلدان النامیة

فعالیة كبیرة للتسوس القاعدي على ( ART)من العالج یعرف باسم العالج الترمیمي الالرضحي 
ال تنطوي هذه التقنیة على أي حفر أو تخدیر وهي أقل توسعیة وأقل إیالما من تقنیات  أوال،. مستویین

فهي تنطوي على حفر یدوي للمنطقة التالفة وتترك أكثر بكثیر . الحفر التقلیدي والملء باستخدام الملغم
. لمشاكل في الحینالمواد السنیة السلیمة من تقنیة الحفر أكثر تدمیرا التي یمكن أن تؤدي إلى المزید من ا

ثانیا، أنت غیر مطالب بأن تكون طبیب أسنان مؤهل كي تستخدام هذه التقنیة والتي یمكن إدارتها من قبل 
خبراء مدربین للعنایة بصحة األسنان ومساعدي أطباء األسنان مما یجعل العالج أكثر سهولة بكثیر في 

وخاصة في المناطق النائیة أو )ن المؤهلین البلدان النامیة حیث قد یكون هناك نقص في أطباء األسنا
وقد أجازت منظمة الصحة العالمیة العالج الترمیمي . و یقلل بشكل ملحوظ من تكالیف العالج( الریفیة 

 .بلدا 07الالرضحي وهو یستخدم في 

سیكون أي عمل یمكن أن تضطلع به المنظمات غیر الحكومیة لزیادة الوعي العام بمخاطر الملغم السني 
بفضل إتاحة . إیجابیا باعتبار أّن اختیار المستهلك هو أحد الجوانب الرئیسیة للتخلص التدریجي من الملغم

فرصة االختیار بین بدائل أسنان بأسعار مماثلة فإّن عددا قلیال من المرضى أو أولیاء أمور المرضى 
مكن أن یرسل اختیار المستهلك ی. سیختارون حشوات الملغم إذا تم إعالمهم بالكامل بعواقب ملغم الزئبق

 .إشارة سوقیة مثیرة ألطباء األسنان إذا كانوا یرفضون قبول حشوات ملغم الزئبق

یتعّین على المنظمات غیر الحكومیة أیضا الضغط على الحكومة لتأمین عدم تفضیل خطط التأمین 
ستخدام الزئبق في طب یعمل هذا النوع من التأمین على إدامة ا. الصحي على األسنان للملغم السني

 .األسنان ویناهض الجهود العالمیة الحالیة للتخلص التدریجي من هذا المنتج

 "المقترحة"و" المعفاة"اتخاذ إجراءات بشأن المنتجات المضاف إليها الزئبق 
. تم استبعاد عدد من المنتجات المضاف إلیها الزئبق من متطلبات التخلص التدریجي من معاهدة الزئبق

" األساسیة"ل بعض مستحضرات تجمیل العیون مثل المسكرة والثیومرسال في اللقاحات والمعدات وتشم
وهناك أیضا مجموعة من األدوات العلمیة المستخدمة ألغراض . العسكریة وذات الصلة بالدفاع المدني

 7قل من مصابیح الفلوریسنت المدمجة تجنب أیضا التخلص التدریجي اذا كانت تحتوي على أ. المعایرة

                                                
111 Bender, Michael, "Testimony to the Domestic Policy Subcommittee of the Oversight and Government Reform  
Committee Hearing on 'Assessing EPA's Efforts to Measure and Reduce Mercury Pollution from Dentist  Offices' ", Mercury 
Policy Project/Tides Center, May 26, 2010, 8 pages  
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ملغ من  7یحتوي جزء صغیر فقط من المصابیح الزئبقیة على أكثر من . ملغ من الزئبق لكل مصباح
هنا تكمن قضیة التلوث الرئیسیة بإعتبار أنه یتّم تصنیع ملیارات المصابیح الفلوریسنت المدمجة . الزئبق

( ند اعتبار إجمالي الوحداتع)كل عام محدثة طلبا كبیرا على الزئبق وكذلك توزیع كمیات كبیرة منه 
مرة أخرى في المجتمع حیث یمكن أن یحدث التعرض على نطاق واسع عند انكسار المصابیح أو 

 .التخلص منها بطریقة غیر سلیمة بیئیا أو إعادة تدویرها لصناعة الزجاج دون حمایة كافیة للعمال

جات المعفاة على أساس كل حالة على تستطیع المنظمات غیر الحكومیة اتخاذ إجراءات للتعامل مع المنت
التي تمثل الخطر األكبر على صحة اإلنسان والبیئة ( المعفاة حالیا)حدة عن طریق تحدید تلك المنتجات 

وضمان معلومات وافیة وصادقة وتوسیم المنتجات وتسلیط الضوء على البدائل والقیام بحمالت من أجل 
سیتم استعراض الملحق ألف في . ملحق ألف من اتفاقیة الزئبقإضافة تلك المنتجات عالیة الخطورة إلى ال

في حین أن . موعد ال یتجاوز خمس سنوات من دخول معاهدة الزئبق حیز التنفیذ كما ذكر في وقت سابق
هذا التأخیر یتیح لألسف دخول المزید من المنتجات المضاف إلیها الزئبق في المجتمع كما یدع المجال 

من بین العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند وضع الملحق . بدیلة الخالیة من الزئبقلتطویر المنتجات ال
في . ألف نذكر توفیر قائمة التخلص التدریجي لبدائل خالیة من الزئبق فعالة من حیث التكلفة لمنتج معین

تا بعض الحاالت، سیستغرق وضع هذه البدائل أو تكوین مكانة كافیة في السوق لخفض التكالیف وق
تستطیع المنظمات غیر الحكومیة تتبع أحدث التطورات لهذه التكنولوجیا والمساعدة في توفیر . طویال

 .بدائل مجدیة والضغط من أجل إدراج المنتجات المعفاة بموجب الملحق ألف انظر المثال أدناه

 

 LEDومصابيح الصمام الثنائي المشع للضوء  CFLاإلضاءة بمصابيح الفلوريسنت المدمجة 
تعتبر اإلضاءة بمصابیح الفلوریسنت المدمجة ومصابیح الصمام الثنائي المشع للضوء مثاال على التغیر 
السریع في التكنولوجیا التي یمكن أن تساعد المنظمات غیر الحكومیة في حملتها لفائدة المنتجات الخالیة 

عوضا عن المصابیح  كبدیل صدیق للبیئة CFLتم في العقد الماضي ترویج مصابیح . من الزئبق
المتوهجة التي كانت مستخدمة على نطاق واسع في المنازل والشركات بشكل أو بآخر لنحو قرن من 

أكثر كفاءة من حیث استخدام الطاقة من المصابیح  CFLتتمثل الحجة في كون مصابیح . الزمان
وبالتالي . خالل المقارنة المتوهجة بشكل ملحوظ وتدوم لفترة أطول مما یجعلها رخیصة نسبیا وفعالة من

في حال استبدال المصابیح المتوهجة في معظم التطبیقات فإنه سیحصل انخفاض كبیر في الطلب على 
الطاقة وبالتالي انخفاض انبعاثات غاز االحتباس الحراري الذي تم إنشاؤه في محطة تولید الكهرباء 

لل من كمیة الزئبق التي لوال أنها كانت ستنبعث باإلضافة إلى أّن هذا یق. المعتمدة على الوقود األحفوري
من فئة  CFLتدوم مصابیح . وهذا افتراض دقیق الى حد كبیر. من احراق الفحم للحصول على الطاقة

سنة مقارنة مع ما / كیلووات ساعة  010ساعة مستخدمة  07.777حوالي ( ما یعادلها)ستین واط 
سنة من / كیلووات ساعة  2087ساعة مستخدمة  1.777یعادلها من المصابیح المتوهجة التي تدوم 

 .تبدو خیارا معقوال CFLوجهة نظر التخفیف من آثار تغیر المناخ و التكلفة، فإّن مصابیح 

یتم إطالقها في البیئة ( ملغ أو أكثر 7 -ملغ  1)على كمیات كبیرة من الزئبق  CFLلكن تحتوي مصابیح 
نظرا إلى أن . عند كسر المصباح واهماله بین القمامة العادیة والتخلص منه في مدافن النفایات أو حرقه

سنویا فإّن الحجم الكلي للزئبق الموزع في  CFLملیارات مصباح  2الصین تنتج لوحدها أكثر من 
 .مجتمع عال جدا بشكل واضح مما یؤدي إلى تلوث البیئة ومخاطر صحیة جّمةال

لقد سبق تهمیش البدیل الثالث المنخفض في استهالك الطاقة والخالي من الزئبق في ذات الوقت من 
( واط 17ما یعادل )من فئة ( LED)تدوم مصابیح الصمام الثنائي الباعثة للضوء . النقاش نظرا لتكلفته

 LEDلكن كانت مصابیح . سنة وهي خالیة من الزئبق/ كیلووات ساعة  202اعة وتستخدم س 77.777
ومع ذلك، فقد . دوالر أمریكي 77-27مكلفة للغایة في الماضي مع وحدات فردیة تبلغ تكلفتها ما بین 
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ر اعترف المستهلكون بأن المصابیح نادرا ما تحتاج إلى استبدال وتخفض من تكالیف التشغیل بشكل كبی
. زاد استخدام الطاقة المنخفضة والخلو من الزئبق من شعبیتها أیضا. مما یعوض سعر الشراء األولي

دوالر  4-2كلما ارتفع الطلب نما حجم اإلنتاج مع التخفیض في السعر الفردي للمصابیح المحلیة إلى 
الثمن مرجح  ، فإنّ CFLعلى الرغم من االرتفاع البسیط حالیا للتكلفة مقارنة بوحدات . أمریكي

 .لإلستمرار في االنخفاض كلما زادت حصتها في السوق

 

مصابيح الفلوريسنت المدمجة ومصابيح الصمام الثنائي  -المصابيح المتوهجة  -كفاءة اإلضاءة 
 112الباعثة للضوء

 تكنولوجيا اإلضاءة
 (واط 11ما يعادل )

 التكلفة الكفاءة/ استهالك الطاقة  العمر

 ساعة 1.777 المصابيح المتوهجة
 سنة/ كیلووات ساعة  2087

 (واط/ لمعة  10)
 منخفضة

 ساعة CFL 07.777مصابيح 
 سنة/ كیلووات ساعة  010

 (واط/ لمعة  07)
 منخفضة

 ساعة LED 77.777مصابيح 
 سنة/ كیلووات ساعة  202

 (واط/ لمعة  107)
 منخفضة

 

لألغراض  LEDخالل المفاوضات الطویلة التي أدت إلى إنشاء معاهدة الزئبق، انخفض سعر مصابیح 
ستساهم حملة زیادة . CFLلمصابیح " صدیقا للبیئة"أضعاف مما یجعلها بدیال مجدیا و 17المنزلیة 

وخاصة من قبل المنشآت التي تمولها الحكومة تمشیا مع سیاسة الشراء  LEDاستخدام مصابیح 
ولكن ثبط السعر المرتفع نسبیا لبضع سنوات مضت فقط . الخضراء في مزید التخفیض في السعر

لكن المنظمات غیر الحكومیة یمكنها . مجموعات التفاوض الخاصة بمعاهدة الزئبق من تقدیمها كبدیل
حق ألف في المل CFLاآلن النظر في مسألة القیام بحملة إلضافة جمیع المصابیح المضاف إلیها الزئبق 

وتستطیع المنظمات غیر . الفعالة من حیث التكلفة متوفرة اآلن LEDمن معاهدة الزئبق باعتبار أّن بدائل 
الحكومیة بنفس الطریقة تتبع المنتجات األخرى المعفاة حالیا من شروط المعاهدة واقتراح القیام بتقییمها 

 .على أنها إضافة إلى الملحق ألف
 
 

 الطبية األجهزة في الزئبق 8.0
. الصحیة الرعایة ومرافق المستشفیات في طویلة فترة منذ الزئبق على المحتویة الطبیة األجهزة تستخدم
 .المريء وموسعات الدم ضغط قیاس وأجهزة المحاریر وتشمل

 الصحیة مجال الرعایة في العاملین معرضا الزئبق من محتواها یتبخر األجهزة هذه تحطم وعند
 الصرف وكذلك المحیطة للتسرب المنطقة الزئبق هذا یلوث حیث المخاطر، إلى أیضا والمرضى
 من العدید باستخدام تقوم المستشفیات حیث. شائعا أمرا المعدات هذه كسر ویعتبر. للمنشأة الصحي
محرار  4077 أن دراسة وأشارات. في المستشفى سریر لكل الواحدة السنة في الزئبقیة المحاریر

 .113عام كل سریرا 077تحتوي  التي المستشفى في للكسر تعرضی یحتوي على الزئبق

                                                
112 Data for table compiled from UNEP (2012) Achieving the Global Transition to Energy Efficient Lighting Toolkit 
113 "Market Analysis of Some Mercury-Containing Products and Their Mercury-Free Alternatives in Selected Regions," 
Gesellschaft für Anlagenund Reaktorsicherheit (GRS) mbH, 2010, 
http://www.ipen.org/ipenweb/documents/ipen%20documents/grs253.pdf.  

http://www.ipen.org/ipenweb/documents/ipen%20documents/grs253.pdf
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 یحتوي الدم ضغط جهاز أن حین في114 الزئبق من غرام 2 إلى 7.7 بین ما على محرار كل ویحتوي
 أنبوب عن عبارة فهو المريء موسع جهاز أما. 115الزئبق من غرام 077 إلى 177 من یقرب ما على
 شیوع عدم من الرغم وعلى. معینة طبیة لعملیة المريء الى المریض حنجرة داخل ینزلق مرن طویل

 من واحدا كیلوغراما یساوي مقدار على یحتوي انه إال الدم ضغط قیاس وجهاز كالمحرار استخدامه
 .116الزئبق

 معقولة وبأسعار الزئبق فیها یستخدم ال جیدة بدائل الدول من العدید في واسع نطاق على حالیا وتتوفر
 من التدریجي للتخلص الجهود من الكثیر وتبذل المريء وموسعات الدم ضغط قیاس وأجهزة للمحاریر

 للرعایة الدولیة الحكومیة غیر المنظمات شبكة وتقوم. 117الزئبق على المحتویة الطبیة األجهزة هذه
 كما العالمیة الصحة منظمة مع بالتعاون 118الصدد هذا في رائد بدور  (HCWH)ضرر بدون الصحیة

 البدائل وتوفیر الزئبقیة الدم ضغط قیاس واجهزة المحاریر من الفعلي للتخلص عالمیة مبادرة تقود انها
 الصحة منظمة بین مشترك الكتروني موقع المبادرة ولهذه. 0707 عام بحلول واالقتصادیة الدقیقة
 من كعنصر بها ومعترف ضرر بدون الصحیة للرعایة الدولیة الحكومیة غیر المنظمات وشبكة العالمیة
 .للبیئة المتحدة األمم لبرنامج والتابع للزئبق المشترك الدولي البرنامج عناصر

 االتحاد داخل الزئبقیة المحاریر بیع حظر تشریعات على 0770 عام في األوروبي البرلمان وافق وقد
 أوروبا دول من قام عدد وقد. 119الزئبق على المحتویة األخرى األجهزة مبیعات تقیید وأیضا األوروبي

 ومجموعة الدم ضغط قیاس وأجهزة المحاریر استخدام بحظر بالفعل والدنمارك السوید وهولندا مثل
 12 حكومات قامت المتحدة الوالیات وفي. الزئبق على المحتویة األخرى الطبیة المعدات من اخرى
 الطبیة األجهزة بیع بحظر والصیدلیات المستشفیات من اآلالف قامت كما الزئبقیة المحاریر بحظر والیة

 اصدرت الفلبین وفي. 120الرقمیة الدم ضغط قیاس واجهزة بمحاریر واستبدالها الزئبق على المحتویة
 جمیع في الزئبقیة المحاریر من التدریجي للتخلص یدعو إداري نظام 0778 عام في الصحیة الهیئة

 عام في قرارا الصحة وزیر أصدر أیضا األرجنتین وفي. 121الوطني المستوى على الصحیة المرافق
 ضغط قیاس واجهزة المحاریر بشراء البالد في الصحیة الرعایة ومراكز المستشفیات جمیع یلزم 0772

أعلنت الحكومة المنغولیة فرض حظر على شراء المزید من  0711في عام . 122الزئبق من الخالیة الدم
أعلنت . على الزئبق في قطاع الرعایة الصحیةالمحاریر ومقاییس ضغط الدم ومالغم األسنان المحتویة 

 .123من مستشفیاتها الجامعیة والثانویة مشهود اآلن بخلوها من الزئبق 14أن  0712منغولیا في جانفي 

                                                
114 "Thermometers and Thermostats," Environment Canada, http://www.ec.gc.ca/mercure-
mercury/default.asp?lang=En&n=AFE7D1A3-1#Fever.  
115 Sphygmomanometers, Local Governments for Health and the Environment, 
http://www.lhwmp.org/home/mercury/medical/sphygmom.aspx.  
116 "Mercury Legacy Products: Hospital Equipment," Northeast Waste Management Officials' Association, 
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/projects/legacy/healthcare.cfm#es.  
117 See "The Global Movement for Mercury-Free Health Care," Healthcare Without Harm, 2007, 
http://noharm.org/lib/downloads/mercury/Global_Mvmt_Mercury-Free.pdf. 
118 The Health Care Without Harm website is http://www.noharm.org/. 
119 "EU Ban on Mercury Measuring Instruments," U.K. Office of the European Parliament, 2007, 
http://www.europarl.org.uk/section/2007-archive/eu-ban-mercury-measuring-instruments.  
120 "The Global Movement for Mercury-Free Health Care," Healthcare Without Harm, cited above. 
121 Environmental Health News, June 21, 2010, http://www.noharm.org/seasia/news/.  
122 "Argentina Ministry of Health Issues Resolution Ending Purchase of Mercury Thermometers and Sphygmomanometers in 
the Country’s Hospitals," February 24, 2009, http://www.noharm.org/global/news_hcwh/2009/feb/hcwh2009-02-24b.php.  
123 Tsetsegsaikhan B (2013) Media Release: “MERCURY FREE HOSPITALS” ARE ANNOUNCED  IN MONGOLIA 
Mongolian Ministry of Health. Olympic street, Government building VIII, Ulaanbaatar, Mongolia 

http://www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&n=AFE7D1A3-1#Fever
http://www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&n=AFE7D1A3-1#Fever
http://www.lhwmp.org/home/mercury/medical/sphygmom.aspx
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/projects/legacy/healthcare.cfm#es
http://noharm.org/lib/downloads/mercury/Global_Mvmt_Mercury-Free.pdf
http://www.noharm.org/
http://www.europarl.org.uk/section/2007-archive/eu-ban-mercury-measuring-instruments
http://www.noharm.org/seasia/news/
http://www.noharm.org/global/news_hcwh/2009/feb/hcwh2009-02-24b.php
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أعلنت الحكومة السریالنكیة أنها ستزیل جمیع المعدات الطبیة المحتویة على  0712فیفري  12في 
سیتم استبدال جمیع المعدات القائمة على . د من التعرض للزئبقالزئبق من االستخدام في المستشفیات للح

 .124الزئبق ببدائل إلكترونیة

 االبتعاد نحو الخطوات نفس انتقالیة بمرحلة اقتصادها یمر التي والبلدان النامیة البلدان معظم تتخذ كما
 في نقص هناك األماكن بعض وفي. ابطأ بصورة كان وإن الزئبق على المحتویة الطبیة األجهزة عن

 عوائق ثالثة هناك أن إال الوعي هذا نمو من وبالرغم التغییر هذا إجراء إلى الحاجة بخصوص الوعي
 : قائمة زالت ما هامة

 الطبي المجال في المتخصصین بعض من الزئبق من والخالیة المتاحة البدائل في الثقة عدم. 

 باالسواق الزئبق من خالیة دقیقة بدائل توافر عدم. 

 لشهادات إصدار وبرامج والعالمیة واإلقلیمیة الوطنیة والمعاییر المقاییس وضع في نقص 
 واآلداء لمعاییر الدقة مطابقة الوطنیة السوق في المتوفرة األجهزة وأن والضمان الصالحیة
  .المقبولة

 حظر فرض نحو التحرك بدعم العالمیة الصحة منظمة تقوم األجل طویلة استراتیجیة وضع إطار وفي
 جمیع في الزئبق من خالیة ببدائل عنها واالستعاضة الزئبق على المحتویة الطبیة األجهزة استخدام على
 من للحد خطط وتنفیذ لوضع الدول بتشجیع العالمیة الصحة منظمة تقوم القصیر المدى وعلى. الدول

 تشجع كما. الزئبق على تحتوي ال ببدائل عنها واالستعاضة واألجهزة المعدات في الزئبق استخدام
 .125والتخزین النفایات وتداول الزئبق منع إجراءات لتطویر المستشفیات العالمیة الصحة منظمة

 
 ؟ التي تحتوي على الزئبق  ما رأي معاهدة الزئبق في األجهزة الطبية

تشترط معاهدة الزئبق التخلص التدریجي من تصنیع واستیراد وتصدیر جمیع أجهزة القیاس الطبیة 
ال ینطبق هذا الحكم . )0707بحلول عام ( المحاریر ومقاییس ضغط الدم والحمى)المحتویة على الزئبق 

یمكن أن تختار البلدان إعفاءات من شأنها أن (. على مالغم األسنان التي تتم معالجتها بشكل منفصل
 .0727تؤّجل تاریخ ذلك التخلص التدریجي إلى عام 

 

 الكهربائية المفاتيح في الزئبق 8.2

 الطفو ومفاتیح المائلة المفاتیح وهي تشمل. الزئبق على الكهربائیة المفاتیح من أنواع عدة تحتوي
 تم المتحدة الوالیات في 0774 عام في. 126وغیرها اإللكترونیة الدوائر في التحكم ومفاتیح والترموستات

 أن رغم  127الخام الزئبق من متري طن 41.7 من یقرب ما على تحتوي المفاتیح من مختلفة انواع بیع
 .االنواع هذه لجمیع جیدة متاحة بدائل هناك

 

                                                
124 ColomboPage News Desk, (2013) Sri Lanka Health Ministry to remove mercury-containing medical equipment from 
hospitals. Colombopage, Sri Lanka Internet Newspaper. February 13, 2013. accessed online at: 

http://www.colombopage.com/archive_13A/Feb13_1360739756CH.php 
125 "Mercury in Health Care," WHO Division of Water Sanitation and Health, 
http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/mercury/en.  
126 "What Devices Contain Mercury?" U.S. EPA Software for Environmental Awareness, Purdue University, 
http://www.purdue.edu/envirosoft/mercbuild/src/devicepage.htm.  
127 "Mercury Use in Switches and Relays," Northeast Waste Management Officials' Association (NEWMOA), 2008, 
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/switches.cfm. (Note: Weights reported in pounds in the 
original were converted to metric tons.) 

http://www.colombopage.com/archive_13A/Feb13_1360739756CH.php
http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/mercury/en/
http://www.purdue.edu/envirosoft/mercbuild/src/devicepage.htm
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/switches.cfm
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 المفاتیح بیع تحظر 0771 و 0777 عامي في حیز التنفیذ قرارین بإدخال األوروبي االتحاد قام كما
 الكهربائیة المعدات نفایات: هما األوروبیة الدول في الزئبق على تحتوي التي والترموستات الكهربائیة

 وضعت كما(RoHS) 128. الخطرة  المواد استخدام على المفروضة والقیود (WEEE) وااللكترونیة
. الزئبق على المحتویة والترموستات الكهربائیة المفاتیح على حظرا أمریكیة والیات عدة حكومات
 المفاتیح بیع في سریع تراجع عن أسفر مما الزئبق من خالیة بدائل بتوفیر المصنعون قام لذلك ونتیجة

 معلومات توجد وال. الغربیة وأوروبا الشمالیة أمریكا في الزئبق على المحتویة والترموستات الكهربائیة
 التي والدول النامیة الدول في الزئبق على المحتویة والترموستات الكهربائیة المفاتیح استخدام عن كافیة
 .انتقالیة بمرحلة اقتصادیاتها تمر

 

 نهایة في كهربائیة بوصلة صغیرة أنابیب على تحتوي التي المفاتیح هي :المائلة الكهربائية المفاتيح

 الدائرة وتغلق الطرف لهذا الزئبق یتدفق أسفل إلى كهربائیا المتصل األنبوب نهایة میل عند. واحدة
 .129الدائرة  تنفتح ألعلى األنبوب یمیل وعندما. الكهربیة

 

 في مفتاح كل ویحتوي. المصابیح في للتحكم السیارات في االستخدام شائع المفاتیح من النوع وهذا
 المفاتیح هذه كمیة كانت 0771 عام في أنه إلى التقدیرات وتشیر. الزئبق من غرام 1.0 على المتوسط

 جمیع تقریبا توقفت األخیرة السنوات وفي. 130مفتاح ملیون 077 المتحدة الوالیات في بالسیارات
 مفاتیح السوید حظرت وقد. الحدیثة السیارات في المائلة المفاتیح تركیب عن السیارات صناعة شركات
 األوروبیة السیارات صناعة شركات جمیع توقفت لذا. التسعینات أوائل منذ السیارات في المائلة التبدیل

 األمریكیة السیارات صناعة شركات وتلتها 1222 عام في الزئبقیة المائلة التبدیل مفاتیح استخدام عن
 ،.استخدامها عن توقفت قد العالم في السیارات صناعة شركات جمیع أن ویبدو 131 . 0770 عام في
 تتم لم والتى الزئبقیة المائلة التبدیل مفاتیح على تحتوي زالت ال القدیمة السیارات من كثیر فإن ذلك ومع

 أو الغاء یتم عندما البیئة إلى بها الموجود الزئبق تطلق سوف سلیم والتى بشكل منها او التخلص إزالتها
 .السیارات هذه استهالك

 أصبح قد استخدامها ان من الرغم على األخرى المنتجات من العدید في المائلة التبدیل مفاتیح وتستخدم
 ومكواة المالبس والثالجات ومجففات الغساالت المنتجات هذه وتشمل. األخیرة السنوات في انتشارا أقل

 واألمان الحریق إنذار وأنظمة األفران بمراوح التحكم ومفاتیح التلیفزیون وأجهزة والدفایات المالبس
 ان یمكن حیث الصناعیة التطبیقات في تستخدم كما. 132وغیرها الوامضة األنوار ذات األطفال وأحذیة
 الحساسة الزئبق مفاتیح وتستخدم. 133الزئبق من كیلوغراما 2.1 إلى یصل ما على الواحد المفتاح یحتوي

 .134العسكریة والتطبیقات الفضاء في علم وخاصة الصناعیة واآلفاق الجیروسكوبات في

 

 اسطوانة عن عبارة وهي. السائل مستوى في وللتحكم المضخات لتشغیل عادة تستخدم :الطفو مفاتيح
 االسطوانة تطفو عندما إیقافها أو مضخة بتشغیل المفتاح یقوم. بها المرفق المفتاح مع تطفو مستدیرة

                                                
128 "Understanding RoHS," the ABB Group, 2006, 
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot209.nsf/VerityDisplay/32F49F4B89A16FF4852573A300799DB4/$File/1SXU00
0048G0201.pdf. 
129 Ibid. 
130 "Reducing and Recycling Mercury Switch, Thermostats and Vehicle Components," Illinois Environmental Protection 
Agency, 2005, http://www.epa.state.il.us/mercury/iepa-mercury-report.pdf.  
131 Ibid. 
132 "Table of Products That May Contain Mercury and Recommended Management Options," U.S. EPA, 
http://www.epa.gov/wastes/hazard/tsd/mercury/con-prod.htm.  
133 "Mercury Use in Switches and Relays," NEWMOA cited above. 
134 "Mercury Gyro Sensors," Polaron Components, http://www.coopercontrol.com/components/mercury-gyro.htm.  

http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot209.nsf/VerityDisplay/32F49F4B89A16FF4852573A300799DB4/$File/1SXU000048G0201.pdf
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot209.nsf/VerityDisplay/32F49F4B89A16FF4852573A300799DB4/$File/1SXU000048G0201.pdf
http://www.epa.state.il.us/mercury/iepa-mercury-report.pdf
http://www.epa.gov/wastes/hazard/tsd/mercury/con-prod.htm
http://www.coopercontrol.com/components/mercury-gyro.htm
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 الزئبق من كمیة یحتوي الواحد والمفتاح األحجام مختلفة المفاتیح وهذه 135. ألسفل تغطس أو ألعلى
. الكبیرة لألنواع غرام 10 وحتى الصغیرة لألنواع الزئبق من ملیغرام 177 من اقل بین تتراوح

 التحت الطوابق في المیاه فیضان تمنع التى البالوعات مضخات في الصغیرة التعویم مفاتیح وتستخدم
 وضوابط العامة الصحي الصرف شبكات في الكبیرة المفاتیح تستخدم كما. والمباني المنازل في أرضیة

 على تحتوي ال المفاتیح لهذه تتوافر بدائل األسواق وفي. الصناعیة التطبیقات من والعدید الري مضخات
 .136مماثلة وبأسعار الزئبق

 

 قریب وقت وحتى. والتبرید التدفئة أجهزة في للتحكم أخرى وأماكن المنازل في تستخدم :الترموستات
 والتي المعدن ثنائیة ملفات على یحتوي الزئبق وترموسات. الزئبق على الترموستات أنواع معظم احتوت
 أو فتح إلى یؤدي مما الزئبق مفتاح ینشط ذلك یحدث وحین الغرفة حرارة لدرجة طبقا وتتمدد تنكمش
 أجهزة أو الحراریة او المضخات األفران إیقاف او تشغیل على یعمل وبذلك الكهربائیة الدائرة غلق

 4 حوالي المنزلیة األجهزة في الترموستات في الزئبق من اإلجمالیة الكمیة متوسط یبلغ. الهواء تكییف
 .137بكثیر ذلك من أكثر على فتحتوي الصناعة في تستخدم التي األنواع غرام أما

 

 ببدائل الزئبقي الترموستات باستبدال والمصانع الشركات من العدید قامت األخیرة، السنوات في
 الزئبق محتوى كان المثال سبیل على المتحدة الوالیات ففي. الزئبق من خالیة رقمیة أو الكترومیكانیكیة

 محتوى عن كثیرا یختلف لم والذي (متري طن 12.1) 0774 عام في بیعت التي الترموستات أنواع في
 0770 عام وفي(. متري طن 12.07) 0771 عام في بیعت التى الترموستات وحدات في الزئبق
 بیعت التي الجدیدة الترموستات أنواع في الزئبق محتوى من ٪ 07 من یقرب ما بنسبة انخفاض حدث

 على المحتویة الترموستات أنواع معظم استبدال تم وقد. 138 (متري طن 2.7 حوالي إلى انخفضت)
 ویجب. الطاقة بتوفیر تقوم انها حیث بسرعة نفسها فرضت والتي للبرمجة قابلة الكترونیة بأخرى الزئبق
 من بالتخلص الحدیثة اإللكترونیة باألنواع القدیمة الترموستات الزئبقیة أنواع استبدال عند الحذر توخي
 .وسلیمة بیئیا آمنة بطرق الزئبقیة األنواع

 

 : الزئبق على المحتوية المبدالت
 تستخدم ما أخرى وغالبا أجهزة تشغیل في للتحكم الكهربائي التیار إغالق أو بفتح تقوم أجهزة هي

 وتشمل. التحكم بدوائر نسبیا الصغیرة التیارات تزوید خالل من الكبیرة األحمال وإیقاف لتشغیل المفاتیح
 ومبدالت الرطبة الزئبقیة القصبة ومبادالت الزئبق، إزاحة مبدالت الزئبق على المحتویة المبدالت
 .139بالزئبق المالمسة

 
 0771 عام في بیعه إیرادات وبلغت. وتطبیقاتها المنتجات من العدید في واسع نطاق على وتستخدم
 والالسلكیة، السلكیة تستخدمه االتصاالت التي المجاالت أكثر ومن. دوالر أمریكي ملیار 4.178 حوالى
 الطاقة ومصادر المحمولة الكمبیوتر أجهزة في أیضا نجدها أن ویمكن. السیارات وصناعات والنقل
 الصناعیة واألفران والسخانات البطاریات وشواحن المستندات تصویر وماكینات الكمبیوتر ألجهزة

 والطائرات السینیة األشعة وأجهزة الجراحیة والمعدات المرور وإشارات بالشوارع االنارة ومصابیح
 التعدین ومعدات الماكینات في التحكم واجهزة المقاومة قیاس وأجهزة الجهد فرق قیاس وأجهزة

 القابلة التحكم ووحدات الدوائر الكهربائیة ولوحات الجاف التنظیف ومعدات السباحة حمامات وسخانات

                                                
135 "What Devices Contain Mercury," cited above. 
136 "Mercury Use in Switches and Relays," NEWMOA cited above. 
137 "Fact Sheet: Mercury Use in Thermostats," Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC), 2010, 
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/thermostats.pdf.  
138 Ibid. 
139 "Mercury Use in Switches and Relays," NEWMOA cited above. 

http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/thermostats.pdf


    

 .5                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 جدیدة مبدالت 0774عام  المتحدة بالوالیات األسواق ودخلت. 140للبرمجة وعدید التطبیقات األخرى
 .141الزئبق من متري طن 11.2 على مجملها في احتوت

 
 . المواد التي سبق ذكرها إلى باالضافة الزئبق على المحتویة والمبدالت المفاتیح من عدیدة أنواع وهناك
 االهتزاز ومفاتیح المبدالت ومفاتیح استشعاراللهب مفاتیح الحرارة ودرجات الضغط ضبط مفاتیح وتشمل
 وأوروبا الشمالیة أمریكا من الزئبق على المحتویة المفاتیح عن المتاحة المعلومات معظم وتأتي. وغیرها
 نماذج بدأت قد كانت ما إذا جیدة معلومات یوجد وال. الزئبق من خالیة ببدائل إحاللها یتم حیث الغربیة
 .أخرى مناطق في مماثلة

 
 هذا السترجاع تدابیر تتخذ لم ما البیئة إلى والمعدات المنتجات هذه في الموجود الزئبق معظم وینطلق
 المناطق إلى اإللكترونیة نفایاتها شحن هو الكبرى الصناعیة للبلدان الحالي المنحى فإن ولألسف. الزئبق
 سیئة فیها وإدارتها النفایات معالجة مرافق معظم أن حیث النامي العالم في المتدنیة األجور ذات والدول
 . محلیة تلوث مشاكل األحیان من كثیر في یخلق مما للغایة

 

 ما رأي معاهدة الزئبق في المفاتيح التي تحتوي على الزئبق ؟
ستساعد معاهدة الزئبق في دفع عملیة التخلص التدریجي من هذه المنتجات ألنها تتطلب معظم المفاتیح 

لیتم التخلص منها ( الصلة بالدفاع المدني هناك بعض اإلعفاءات العسكریة وذات)القائمة على الزئبق 
اإلعفاءات متاحة ألطراف المعاهدة الذین یمكنهم أن تمدید تاریخ التخلص التدریجي . 0707بحلول عام 

 .0727إلى عام 

 

 الزئبق في البطاريات 8.3
 وتسریب انتفاخ یسبب أن یمكن الذي الهیدروجین غاز تراكم لمنع البطاریات في الزئبق یستخدم

 الثمانینات اوائل وفي. الزئبق أكسید بطاریات في كهربائي كناقل الزئبق یستخدم كما. بالبطاریة
 طن 277 من أكثر استخدام یتم حیث البطاریات تصنیع في للزئبق استهالك أكبر كان المتحدة بالوالیات

 ببیع للبطاریات المصنعة الشركات من العدید قامت 1222 عام وبحلول. سنویا الزئبق من متري
 القومي المعیار هو هذا أصبح 1221 عام وبحلول االستخدامات لمعظم الزئبق من خالیة قلویة بطاریات
 المحتویة البطاریات واستخدام تداول ینظم فیدرالي قانون وتبني اعتماد بعد البطاریات استخدامات لمعظم
 ظل العالمي المستوى وعلى. البطاریات على مماثلة قیود الغربیة أوروبا دول وضعت وقد. الزئبق على

 ثلث بنحو وحدها البطاریات استأثرت حیث البطاریات إنتاج في واسع نطاق على موجود الزئبق استخدام
 .0777142 عام في الزئبق على الطلب العالمي إجمالي

 
 المتحدة الوالیات من كل في تباع التى البطاریات كانت 0777 عام في األوروبي االتحاد لتقریر ووفقا
 الزئبق كمیة كانت العام نفس وفي. الزئبق من متري طن ألف 21 على تحتوي األوروبي االتحاد ودول
 أحدث تقدیر وفي. 143متري طن 1777 بلغت قد البطاریات لصناعة العالم أنحاء جمیع في تباع التي

 بأن أفاد ،"الزئبق على الطلب ومعلومات واالتجار المصادر ملخص"للبیئة  المتحدة االمم لبرنامج

                                                
140 "An Investigation of Alternatives to Mercury Containing Products," Lowell Center for Sustainable Production, 2003, 
http://sustainableproduction.org/downloads/An%20Investigation%20Hg.pdf.  
141 "Mercury Use in Switches and Relays," NEWMOA cited above. 
142 "Mercury: Consumer and Commercial Products," U.S. EPA, http://www.epa.gov/hg/consumer.htm#bat.  
143 "Mercury Flows in Europe and the World," cited above. 

http://sustainableproduction.org/downloads/An%20Investigation%20Hg.pdf
http://www.epa.gov/hg/consumer.htm#bat
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 177 إلى 277 بین ما الى انخفض 0777 في عام بیعت والتي الجدیدة البطاریات في الزئبق محتوى
 . 144متري طن

 
أن االستخدام العالمي للزئبق في البطاریات یستمر في االنخفاض ما بین  145یشیر تقییم الیونیب األخیر

 .ع البطاریةطن من الزئبق المستخدم في تصنی 027-277
 بها یوجد حیث الزئبق من نسبة أعلى بها توجد التى البطاریات أكثر من الزئبق أكسید بطاریات وتعتبر
 أجهزة في استخدمت وقد محدد جهد ومنحنى عالیة طاقة كثافة لها أن كما. الزئبق من وزنها من % 47

 ولیس. 146الطبیة واألجهزة الدقیقة واآلالت اإللكترونیة والكامیرات الحاسبة واآلالت والساعات السمع
 ال أخرى ناحیة ومن. العالم في مكان أي في الزئبق أكسید بطاریات إنتاج استمرار على ادلة أي لدینا
 والمعدات والطبیة العسكریة التطبیقات في لتستخدم الزئبق أكسید بطاریات من كبیرة كمیات تنتج تزال

 بیع تم األوروبیة المفوضیة لتقریر ووفقا. ضروریا أمرا یعد والذي عمرها وطول لثباتها وذلك الصناعیة
 االتحاد دول في الزئبق من متري طن 10 - 0 ما بین على تحتوي التي الزئبق أكسید بطاریات
 .0770 عام في  147األوروبي

 

 البطاریة داخل الغاز تكون لمنع الزئبق أكسید غیر بطاریات الزئبق على المحتویة البطاریات تستخدم
 واالستثناء. الزئبق على تحتوي العالمیة باألسواق القلویة البطاریات معظم تعد ولم. التسرب ولمنع
 في المستخدمة وهي أزرار شكل على صغیرة بطاریات وهي القلویة الخلیة زر بطاریات هو الوحید

 هذه من العدید وتحتوي. وغیرها المحمولة واألجهزة والهدایا األطفال ولعب والساعات السماعات
 الفضة وأكسید الهوائي الزنك هي البطاریة لهذه الرئیسیة األربعة والتقنیات. الزئبق على البطاریات
 فإن أخرى ناحیة ومن. الزئبق على الصغیرة اللیثیوم بطاریات تحتوي وال. واللیثیوم القلوي والمنجنیز
 من % 0.7 - 7.71 من عادة تحتوي المنغنیز وبطاریات الفضة أكسید وبطاریات الزنك بطاریات

 فعلى. البطاریات وبداخلها المنتجات بیع خالل من البطاریات في هذه االتجار ویتم. الزئبق من وزنها
 لألطفال طعام عبوات داخل "العنكبوت الرجل "لعبة ملیون 10 توزیع تم 0774 عام في المثال، سبیل
 من كیلوغراما 27 حوالي الترویجیة الحملة بهذه الزئبق كمیة كانت وقد الوالیات المتحدة في تباع

 .148الزئبق
 

 واالستخدامات السمع أجهزة في الستخدامها البطاریات هذه غالبیة تباع :األزرار الهوائية الزنك بطاريات

 فقط أیام بضعة البطاریات هذه صالحیة فترة وتستمر. عالیة طاقة ذات بطاریة تتطلب التي االخرى
 بعض في البطاریات هذه وتباع. قصیر وقت في مرة من اكثر استبدالها إلى مستخدمیها یضطر حیث
 .149الزئبق من محتواها تعادل بأسعار باالسواق الدول

 

 االلكترونیة واأللعاب والكامیرات الساعات في رئیسي بشكل تستخدم :األزرار الفضة أكسيد بطاريات
 وهیتاشي وسایكو سوني وهي یابانیة شركات ثالث قامت وقد. المنتجات من وغیرها الحاسبة واآلالت
 قامت ومؤخرا. سنوات لعدة األحجام من متنوعة مجموعة في الزئبق من خالیة بطاریات بعرض

                                                
144 "Summary of Supply, Trade and Demand," UNEP, cited above. 
145 AMAP/UNEP, 2013. Technical Background Report for the Global Mercury Assessment 2013. Arctic Monitoring and 
Assessment Programme, Oslo, Norway/UNEP Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. vi + 263 pp. Table A.3.1 page 103 
146 "Fact Sheet: Mercury Use in Batteries," (IMERC), 2008, 
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/batteries.pdf.  
147 "Options for Reducing Mercury Use in Products and Applications, and the Fate of Mercury Already Circulating in 

Society; COWI A/S and Concorde East/West Sprl European for the European Commission Directorate- 
General Environment, 2008, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/study_summary2008.pdf.  
148 "Mercury-Free Button Batteries: Their Reliability and Availability," Maine Department of Environmental Protection, 

2009, www.maine.gov/dep/rwm/publications/legislativereports/buttonbatteriesreportjan09.doc. 
149 Ibid. 

http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/batteries.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/study_summary2008.pdf
http://www.maine.gov/dep/rwm/publications/legislativereports/buttonbatteriesreportjan09.doc
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 الزئبق على المحتویة نظائرها سعر وبنفس الزئبق من خالیة بطاریات بإنتاج والصین المانیا في شركات
 الزئبق من الخالیة أن البطاریات ویبدو. تكلفة أكثر كانت اآلخرین المنتجین بعض بطاریات أن حین في
 .150االسواق في بسرعة مكانها اخذت قد

 

 األطفال لعب مثل المنتجات من العدید في أیضا تستخدم :القلوي المنغنيز خالية من األزرار بطاريات
 اشارت 0774 عام في. بعد عن التحكم وأجهزة الرقمیة والمحاریر الحاسبة واآلالت والكامیرات
 أقل وهي البطاریات هذه تصنیع في الزئبق من متري طن 277 من أكثر تستخدم الصین أن التقدیرات
 أقل أو دوالر 17 بسعر كبیرة عبوات في متوفرة منها الشائعة واألحجام التصنیع في تكلفة البطاریات

. األحجام من متنوعة مجموعة في یقدمونها البطاریات لهذه صینیة شركات خمس حوالي ویوجد. للعبوة
 هذه وتقوم. "ثامبسیلز وشنتشن كو وباك باك وتشونج السوبر والطاقة الجدید الزعیم"هي  الشركات وهذه

 احد اشار وقد. النهائیة المنتجات في الستخدامها األصلیة المعدات منتجي إلى البطاریات ببیع الشركات
 صعوبة بدون البطاریات هذه في للزئبق كبدائل واإلندیوم البزموت مثل مواد استخدام یمكن بأنه الباحثین

 .151فنیة
 

 وتستخدم. زئبق بها یوجد وال المعدنیة العملة قطعة البطاریات هذه تشبه: المصغرة الليثيوم بطاريات
 في شائعة البطاریات هذه ان كما الساعات، من منتجاتها من % 27 في اللیثیوم بطاریات تیمیكس شركة

. التهنئة وبطاقات أبواب المرآب ومفاتیح السیارات تأمین وأنظمة الحاسبة واآلالت اإللكترونیة األلعاب
. التطبیقات من العدید في الزئبقیة الخالیا لبطاریات جید كبدیل اللیثیوم بطاریات استخدام البعض ویقترح
 من وأعرض مسطحة أنها حیث اللیثیوم بطاریات شكل لیناسب المنتجات تصمیم إعادة ذلك ویتطلب

 مما األخرى البطاریات من بكثیر أعلى تشغیلي جهد اللیثیوم لبطاریات أن كما. األخرى البطاریات
 152. الحالیة االستخدامات من للكثیر صالحة غیر یجعلها
 انبعاثات عن معلومات یوجد وال. عمرها نهایة وعند البطاریات تصنیع خالل البیئة في الزئبق ینطلق
 فإن ذلك ومع. كبیرة كمیات ولكنها الزئبق على المحتویة البطاریات تصنیع عن تنتج التي الزئبق
. صالحیتها مدة نهایة في یكون البیئة في البطاریات هذه من الزئبق بها ینطلق التي الرئیسیة الطریقة
 أو المحارق في الحال بها ینتهي حیث منخفض الدول معظم في البطاریات هذه تدویر معدل ان ونجد
 .البیئة في الزئبق من محتواها آجال تطلق أو عاجال بدورها وهذه. والنفایات القمامة مقالب

 

 ما رأي معاهدة الزئبق في البطاريات التي تحتوي على الزئبق ؟

 خالیة الزئبق ببدائل على المحتویة البطاریات استبدال نحو األخیرة السنوات في حقیقي إتجاه هناك كان
 .الشمالیة وأمریكا الغربیة أوروبا بأسواق وخصوصا الزئبق من

الزئبق التي تشترط التخلص التدریجي  اتفاقیة خالل من الدولي على المستوى على ذلك التشجیع وقد تمّ 
باستثناء بطاریات أكسید الفضة الزنك في شكل زر بحیث )على الزئبق  المحتویة البطاریات من جمیع

في المائة وبطاریات الزنك الهوائیة في شكل زر بحیث یكون محتوى الزئبق  0>یكون محتوى الزئبق 
یمكن أن یطلب األطراف في المعاهدة الحصول على استثناءات تمكن من تمدید . 0707٪ بحلول 0>

 .0727هذا التخلص إلى ما بعد 
 

 
 

 

 

                                                
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
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 الفلورسنت مصابيح في الزئبق 8.4
 العمر ومتوسط تشغیلها كفاءة في یسهم أنه حیث المصابیح من كبیرة مجموعة في الزئبق یستخدم
 بها الطاقة بكفاءة الزئبق على المحتویة  153المصابیح من وغیرها الفلورسنت مصابیح وتتمیز. المتوقع
 . عمرها وطول
 اكثر من (CFLs)المدمجة  الفلورسنت ومصابیح الفلورسنت أنابیب بنوعیها الفلورسنت مصابیح وتعتبر

 على المحتویة االخرى المصابیح عن الزئبق من اقل كمیات على تحتوي انها حیث انتشارا المصابیح
 حوالي تحتل الفلورسنت مصابیح أن إلى التقدیرات وتشیر. یتناقص بها الزئبق محتوى ان كما الزئبق،

 .154االضاءة في المستخدم الزئبق إجمالي من % 87

 في وأقطاب الزئبق على یحتوي بالفوسفور مغلف زجاجي أنبوب عن عبارة هي الفلورسنت ومصابیح
 انبعاث إلى یؤدي مما األنبوب في الزئبق بخار أقطاب تنشط الكهربائي التیار توصیل وعند الجانبین كال
 الضوء طاقة وتنبعث البنفسجیة فوق األشعة الفوسفور غالف یمتص. البنفسجیة فوق األشعة طاقة

 .155الفلورسنت مصابیح جمیع في أساسي عنصر الزئبق ویعد. المرئي

 الواقع في المتوهجة للمصابیح كبدیل الفلورسنت مصابیح استخدام فإن كثیرة، ظروف ظل وفي ذلك ومع
  ؟ لماذا. الكلیة البیئة في الزئبق انبعاثات خفض على سیعمل

 الطاقة محطات على الدول معظم وتعتمد. احتراقه عند البیئة في ینطلق والذي الزئبق على الفحم یحتوي
 تقلل التي التدابیر إتخاذ یجب لذلك ونتیجة. المستخدمة الكهرباء إلنتاج كبیرة بدرجة بالفحم تعمل التي

 .بالفحم تعمل الطاقة التي بمحطات الزئبق انبعاثات من تقلل وبالتالي الكهرباء استهالك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
153 "Fact Sheet: Mercury Use in Lighting," IMERC, 2008, 
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/lighting.cfm.  
154 "The Truth About Mercury in Lamps and Bulbs," Progress Energy CurrentLines, 
http://www2.unca.edu/environment/documents/Mercury%20&%20Lighting.pdf.  
155 "Fluorescent Lights and Mercury," North Carolina Division of Pollution Prevention and Environmental Assistance, 
http://www.p2pays.org/mercury/lights.asp.  

http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/lighting.cfm
http://www2.unca.edu/environment/documents/Mercury%20&%20Lighting.pdf
http://www.p2pays.org/mercury/lights.asp
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دى لماعلى و -ق ئبزلاية على ولمحتت اسنورلفلامصابيح ل ستعماهم ايسان أن يمكدول  لض افي بع
 ملعالافى ق ئبزبالوث لتلن امد لحافي  -ر لقصيا

ن نسبیا مرة غالبا على كمیة صغی( CLFs)مجة دلماسنتیة ورلفلالمصابیح ت واسنورلفلب انابیوى أتحت
س لنان امرة كبیداد عدام أستخد اعنو. یةدلتقلیانة بالمصابیح رلعالیة بالمقاااقة طلءة ابكفاز كما تتمیق ئبزلا

على ب لطلاجمالي ن إمد لحافى ر كبیل بشكك لم ذیة سیسهدلتقلیالمصابیح ن اال مدبت سنورلفلامصابیح 
ء بارلكهد الیوتت اطمحن مق ئبزلت انبعاثان امدال الستبل هذا اسیقلوال ، ألحظم افي معو. ءبارلكها
ك لت ذثبان إیمكو. تسنورلفلافي مصابیح ودة جولمق ائبزلت اكمیان مر بكثیر كبت أبكمیاق لطلتى تنوا
لتي دول الوالنامیة دول الض انه بالنسبة لبعألى رة إإلشادر اتجو. دةلمتحت االیاولن امت لى بیانادا إستناا
ول لدالتى ة السائدالبیئیة ت االتفاقیاارات والقرانتقالیة قد ال تطبق بعض احلة ریاتها بمدقتصار اتم
 ح  لى مصباظر إبالن.ىلكبرالصناعیة ا
 
یبا رتقن لمصباحیاینتج  كال وات ،  60ج وهلمتح اللمصبال یدكبدم لمستخواط وا 14وة قت سنورلفلا
ساعة  20000ن مرب یقح لمصبار هذا اعمط سومتد أن نجدة لمتحت االیاولافي و. وءلضاكمیة س نف
س لنفو.  ءبارلكهن اساعة م/ و واط كیل 280سنتى ورلفلح المصباك ایستهلوف سر لعمك هذا الوق ذفو

ود لتي تسظروف الت اتحء  بارلكهن اساعة م/ وواط كیل1200 واط  60ج وهمتح مصباك یستهلرة لفتا
ن أن یمكواط   14سنتى ورفلر بآخواط  60ج وهلمتح المصبادال استبد اعندة ، ولمتحت االیاولافي 

 . حمصبالر اعمرة فتء  طوال بارلكهك استهالن امو واط  كیل 970ر فون
 
ن مرام ملیج0234, 0 لي واحم بالفحل لتى تعمء ابارلكهد الیوة تطمحق لطیضا تدة ألمتحت االیاولافي و
دة لمتحت االیاولافي زل منأن ضنا رفتوإذا ا. لناتجةء ابارلكهن اساعة م/ وواتكیلل لكواء لهافي ق ئبزلا

دال ستبد أن انجم ، بالفحل عمتء باركهد لیوة تطمحن مء بارلكهن احتیاجاته من امل على كل یحص
دل ة بمعطبالمحــــق ئبزلت ااثاــــنبعن امل یقلواط  14نستى ورفلـــر بآخوات  60ج وهمتح مصبا
د كسیت وأیرلكبد اكسیأثاني رارى لحس االحتبازات اغات نبعاثان ایضا مل أیقلو)رام ملیج21,5

 (.تثاولملن اا مرهغین وجیرولنیتا
 
 5على ط سولمتافى وي تحتدة لمتحت االیاولافي ع لتى تباوات ا 14سنتیة ورلفلالمصابیح ن األو

ن مرام ملبج16,5 لي وابحق ئبزلت انبعاثااجمالي ن إمل مه سیقلداستخن افإل قق أو أئبزلن امرام ملیج
. لبیئةالى ف إاطملافي نهایة ل خدسنتیة سیورلفلالمصابیح افي ق ئبزلل اكأن ضنا رفتو احتى لق ، وئبزلا
لمصابیح افى وظ لمحفق ائبزلن امرام ملیج 5ص به ناقظ لمحتفق ائبزلن امرام ملیج 21,5مع )
ظروف لظل هذه افي   156,157 .(قئبزلت انبعاثان امرام ملیج 16,5ض نخفاالى ؤدى إنستیة سیورلفلا

 . قئبزلت انبعاثاال فى تقلیك لد ذسع سیساعق وااطیة على ندلتقلیالمصابیح دال استبم اما یتدعن
 
ر اقة فیها غیطلدر امصان م( voltage)د لجهم ایظتنر یعتبرة ، كثیرى خدول أفي ویضا أسیا روفي و

قع ولمتر العمط اسومتن فإك  لذنتیجة لو. دةحارة وكبیل لى مشاكء إبارلكهامستهلكي رض یتعوثابتة 
ر كثأبائیة راقة كهطیها دلتي لدول الامصابیح ن مرا عمر قصون أسیا تكروفي ت سنورلفلاللمصابیح 

 158. ثباتا
 

لى اجة وهلمتالمصابیح ن امل یوة بالتحطتبرلمف التكالید وائوالفاعلى ر ثؤا نرهغیرات والعتباهذه ا
قة طمنن مرى ولة الخن دومم لفحافى ق ئبزلوى امحتف یختلل ، لمثال افعلى سبی. تسنورلفلالمصابیح ا

                                                
156 "The Truth About Mercury in Lamps and Bulbs," Progress Energy Current Lines, cited above.  
157 "Compact Fluorescent Bulbs and Mercury: Reality Check," Popular Mechanics, May 2007, 
http://www.popularmechanics.com/home/reviews/news/4217864.  
158 Private correspondence with a Russian NGO leader. 

http://www.popularmechanics.com/home/reviews/news/4217864
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ف لناتجة باختالء ابارلكهن اساعة م/ وواط كیلل لقة لكطلمنق ائبزلاكمیة ف بالتالى تختلرى ،  وخأى ــلإ
ل لتي تعمااقة طلد الیوتت اطمحن مة مدلقاابائیة رلكهااقة طلن افإ، یضا وأ.  مالفحبل لتي تعمت ااطلمحا

جمع مصابیح ن نسبیا تضمدة جیص مة تخلظنأیها دلتى لدول الض ابعو. رخآلى ن إمكان مف تختلم بالفح
ن في حی، لبیئة افي ق ئبزلت انبعاثال الى تقلیؤدي إسلیمة تطرق تها بوإدارا رهفي نهایة عمت سنورلفلا

لنسبیة التكلفة افي دول لن ابیت ختالفاایضا ك أناه. مةظألنل هذه امثم یهدلس لیرى ألخدول الض ابعأن 
ة ــــــمنخفضء بارلكهر اسعاأفیها ون لتي تكدول الافي ن لممكن افمرا ، خیوأ. تسنورلفلاللمصابیح 

، نسبیا ر لعمرة اقصیت سنورفللافیها مصابیح دا  ، وعالیة جت سنورلفلالمصابیح انسبیا بینما تكلفة 
 . نكلفة  للمستهلكیر كثأسنتیة ورفلرى جة بأخوهلمتالمصابیح دال استبون اسیك
 
دال الستبن امختلفة بشأت ستنتاجاالى ل إصولتطق المنادول والف افي مختلراء للخبن یمك، لنهایة افي و
في ل خدتتل مواعدة عك ناوه .ملهدوفي ت سنورلفلالمصابیح الى إجة وهلمتالمصابیح ن ایجي مدرلتا
ء بارلكهاعلى ب لطلن امد للحر بیداتذ تخاامیة أهلى خ إلمنار اتغیراء خبظر ینوف سو.  راراتلقذ  اتخاا

في ث تبحوف نها سرى ، وأألخري الحفود اقولواع انم أو أبالفحل لتي تعمااقة طلد الیوتت اطفي مح
یضا راء أللخبن یمكرى ، خأناحیة ن مو. رىألخامة لسات اثاولملق وائبزلن ااقة مطلت ااطمحت نبعاثاا

لتي ق ائبزلت انبعاثاوانیة وطلاقها واسافي رالعتباافى ت سنورلفلامصابیح ن مق ئبزلوى امحتوا یضعأن 
ب كما یج. رهیرتكم یتق وئبزلامنها رج لتي یستخن االماكك الذكولمصابیح هذه اتصنیع ن ماكأفى ق لطتن
زل لمناالي ق إئبزلایة على ولمحتت المنتجاب اة بجلطتبرلمالسالمة والصحة ور امألى ظر إلنایضا أ
 ل تشمرى خرات أعتباك اناوه.  قةرلمحتوالمنتهیة المصابیح ء المحتملة إللقان األماكل والعمن اماكوأ
ل جة مقابوهلمتالمصابیح ن امن لنسبیة للمستهلكیالتكلفة والة دولافي ت سنورلفلامصابیح ر عمط سومت

 . تسنورلفلامصابیح 
 
ت، سنورلفلالها بمصابیح داستبواجة وهلمتالمصابیح ن ایجي مدرلتص التخلدون ایؤین یذلك الئرا، أوخیوأ
دى لمد لبعیدف الهث أن احیدى ، لمر اقصیراء جط إلكنه فقوئما وداضیا رحال مس لیون أن هذا یعلمم فه

اقة طلءة ابكفاز لتي تتمیدة والجیءة اإلضار افولتي تت اسنورلفلالمصابیح ق اطلناسع ر وایطولتهو ا
 .سامةر غیومكلفة ر غیویلة ر طوعماألها ق وئبزلن اخالیة مو

 

 األماكن في الخطرة الزئبق أبخرة تطلق فهي. الخاصة مشاكله الفلورسنت مصابیح استخدام یطرح
 الفلورسنت مصابیح حیاة بدورة المرتبط بالزئبق التلوث االعتبار في أخذنا ما وإذا. انكسارها عند المغلقة
 عمرها ولكن نهایة عند الناتج بالزئبق والتلوث بالمصباح الزئبق محتوى في فقط لیس النظر إلى سنحتاج
 في سیدخل الذي للزئبق والتعدین التنقیب بعملیات والمرتبط بالزئبق التلوث إلى النظر أیضا یجب

 .المصابیح هذه إنتاج بعملیة المرتبط بالزئبق التلوث وكذلك المصابیح هذه صناعة

 

 هو منها الواعد والنوع. الزئبق على تحتوي ال للطاقة موفرة مصابیح تطویر حالیا یتم الحظ ولحسن
 مرتفعة مازالت ولكنها تجاریا متوفرة أصبحت والتي (LED) للضوء الباعث الثنائي الصمام مصابیح
. الوقت بمرور تكلفتها تنخفض أن المتوقع من الحدیثة التقنیات جمیع مع الحال هو وكما. نسبیا التكلفة
 وتوفر الزئبق على تحتوي ال السوق في الثنائي الصمام مصابیح من النوع هذا توفر التجار ویعلن
 عند باردة أنها كما مرة، 07 أكبر االفتراضي عمرها ان كما المتوهجة المصابیح عن الطاقة من 00%

 (.159الفلوریسنت  مصابیح عكس على) تشغیلها لحظة منذ كامال الساطع الضوء وتعطي لمسها،

 الفلوریسنت ومصابیح المتوهجة المصابیح محل الحدیثة التقنیات مصابیح تحل أن المتوقع من وأخیرا
 .سواء حد على

 
                                                
159 "Light Bulb War? New LEDs by GE, Home Depot Compete," USA Today, May 10, 2010, 
http://content.usatoday.com/communities/greenhouse/post/2010/05/light-bulb-war-new-leds-by-ge-home-depot-compete/1. 

http://content.usatoday.com/communities/greenhouse/post/2010/05/light-bulb-war-new-leds-by-ge-home-depot-compete/1
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بما في ذلك تقییم  LEDهناك كمیة متزایدة من المعلومات المتاحة عن اآلثار البیئیة والصحیة لمصابیح 
وجدت هذه الدراسة أنه . حدیث عن دورة الحیاة المصابیح من قبل وزارة الطاقة في الوالیات المتحدة

التصنیع مقارنة  على الرغم من استخدام المصابیح لحوالي ثالثة أضعاف كمیة الطاقة خالل عملیة
تفوق  LEDمع ضوء ناتج مماثل، فإّن الحد األدنى عموما لدورة حیاة استخدام الطاقة لمصابیح   CFLبـ

 .160 (في المئة من إجمالي استخدام الطاقة لدورة الحیاة 8.8)بكثیر استخدام الطاقة التحویلیة 

 

 بمصابیح فلوریسنت المتوهجة المصابیح استبدال ان نجد المتوسط المدى وحتى القصیر المدى وعلى
 والمصابیح الفلورسنت أنابیب جمیع ذلك فإن ومع. الدول من العدید في بیئیا مفیدا یكون قد العمر طویلة

 في المباعة الفلورسنت أنابیب معظم احتوت 0774 عام ففي. متشابهة لیست المدمجة الفلورسنتیة
 أكثر على تحتوي منها % 10.7 ولكن للواحدة، الزئبق من ملیغرام 17 من أقل على المتحدة الوالیات

 أقل على 0774 عام في المتحدة الوالیات في التي تباع المصابیح كمیة ثلثا احتوت كما. ملغرام 77 من
 الزئبق محتوى متوسط وبلغ. 161ملیغرام 17 من أكثر على حتويی بعضها ولكن للواحدة ملیغرام 7 من
 .ملیغرام 47 - 07 بین ما 0771 عام في الصین في المصنعة T12النوع  من الفلورسنت أنابیب في
 17 الواحدة على تحتوي الفلورسنت ومصابیح ملیغرام 07 على الواحدة فتحتوي  T5األنابیب اما

 ملیغرام 1 - 2.7 بین ما على انتشارا األكثر الفلورسنت مصابیح تحتوي الهند، وفي. 162زئبق ملیغرام
 . 163ذلك من أكثر الزئبق من كمیات على تحتوي قد بعضها ولكن للمصباح الزئبق من
 

 7أعدت الحكومة الهندیة لسنوات مشروع قانون ومعاییر تحدد محتوى الزئبق في المصابیح بأقل من 
ولكن أدت المقاومة الجاریة لهذه الخطوة من جانب الصناعة إلى . ملغ لكل مصباح فلوریسنت مدمج

وقد تم . الفلوریسنت المدمجة المحتویة على نسبة محدودة من الزئبق لمصابیح" محاوالت محدودة"
تطویر المعیار من قبل مكتب المعاییر الهندي ولكنه یتطلب الدعم التشریعي الذي لم یتم على ما یبدو 

أیضا أنه یجب على الحكومة بذل المزید من الجهد  164ویشیر مسؤولو مكتب المعاییر الهندي. حتى اآلن
الخالیة من الزئبق للتغلب على المخاطر البیئیة والصحیة المرتبطة  LEDخدام مصابیح لتعزیز است

 .بمصابیح الفلوریسنت المدمجة المحتویة على الزئبق
 

 استخدام من تحد قرارات بوضع االوروبي االتحاد في والبرلمان المفوضیة قامت الغربیة أوروبا في
 من أقل المصابیح في الزئبق محتوى یكون أن یتطلب حیث. ةواإللكترونی الكهربائیة األجهزة في الزئبق

 17 من أقل العامة لألغراض الفلورسنت أنابیب في الزئبق محتوى یكون وأن مصباح لكل ملیغرام 7
 الدول في بعض بكثیر ذلك من أعلى المصابیح في الزئبق محتوى متوسط یكون وقد  165ملیغرام
 .األخرى

 

                                                
160 U.S. Department of Energy. (2012). Life-Cycle Assessment of Energy and Environmental Impacts of LED Lighting 
Products. Retrieved March 10, 2012 from 
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/2012_LED_Lifecycle_Report.pdf 
161

 "Fact Sheet: Mercury Use in Lighting," IMERC, cited above. 
162 "Improve the Estimates of Anthropogenic Mercury Emissions in China," Tsinghua University, 2006, 
http://www.chem.unep.ch/mercury/China%20emission%20inventory%20.pdf.  
163 "Information on CFL and Its Safe Disposal," Electric Lamp and Component Manufacturers Association of India, 
http://www.elcomaindia.com/CFL-Safe-Disposal.pdf.  
164 Business Standard (2011) Standard for mercury level checking in CFL lamp formulated: BIS. accessed online at 
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/standard-for-mercury-level-checking-in-cfl-lamp-formulated-bis-
111100300055_1.html  
165 "Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council," Official Journal of the European Union, 
http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/upload/2002_95_EC.pdf.  

http://www.chem.unep.ch/mercury/China%20emission%20inventory%20.pdf
http://www.elcomaindia.com/CFL-Safe-Disposal.pdf
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/standard-for-mercury-level-checking-in-cfl-lamp-formulated-bis-111100300055_1.html
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/standard-for-mercury-level-checking-in-cfl-lamp-formulated-bis-111100300055_1.html
http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/upload/2002_95_EC.pdf
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 عن الكاملة الحقیقة یقدم ال الفلورسنت مصابیح في الزئبق محتوى معرفة فإن ذلك إلى وباإلضافة
 الصین في منهم كثیرین مثل المصابیح منتجي بعض یقوم حیث. بالزئبق العالمي التلوث في مساهمتها
 السلیمة اإلدارة في سیئة التلوث عالیة والتنقیة التعدین في بدائیة صغیرة مناجم من الزئبق على بالحصول
 من األدنى الحد بإنتاج للمصابیح المصنعة الشركات بعض تقوم أخرى ناحیة ومن. والنفایات للمخلفات
 إعادة عملیات فیها تتم مصادر من للتصنیع الالزم الزئبق على تحصل أنها كما بالزئبق التلوث معدالت
 .البیئة في ینطلق أن یمكن كان الذي الزئبق باسترجاع تقوم والتي جیدة بصورة التدویر

 

 الزئبق على المحتویة المستهلكة للمصابیح بیئیا السلیمة اإلدارة لضمان فعال نظام یشكل عدم وجود
 المصابیح بتجمیع یقومون والذین ومجتمعاتهم النفایات لعمال خطیرة تهدیدات النامیة الدول في خاصة

 منظمة غیر عشوائیة بطرق تدویرها بإعادة ویقومون القمامة مكبات من المختلطة والقمامة النفایات من
 %88 أن إلى الحكومیة البیانات تشیر المثال، سبیل على الفیلبین ففي. محكمة وغیر سیئة ظروف وتحت

 كنفایات الفلورسنت مصابیح من بالتخلص تقوم التجاریة المؤسسات من % 00 و البیوت ربات من
 الملوثات من للحد الدولیة الشبكة اعضاء احد وهو) "البیئیة المخلفات ائتالف" قام وقد. محلیة أو منزلیة

 من للمصابیح  CFLsالفلورسنت للمصابیح العشوائي التدویر إعادة مشكلة بشأن ،(الثابتة العضویة
 واسترجاع لجمع فعالة آلیة وضع بضرورة أصحاب القرار انتباه بتوجیه والنفایات القمامة مقالب

 غیر التخلص عملیات لوقف الممتدة المنتج مسؤولیة فرض ذلك في بما والمستهلكة المنتهیة المصابیح
 . السلیمة

 

 تدویر بإعادة القائمین رابطة اعلنت فقد. النامیة االقتصادیات ذات الدول على فقط تقتصر ال المشكلة هذه

 یعاد المصابیح إجمالي من فقط % 02 حوالي أن المتحدة الوالیات في (ALMR) والزئبق المصابیح
 أما. 166 (السكنیة المصادر من فقط  %7 و والصناعیة التجاریة المصادر من % 27 ) تدویرها
 نفایات توجیه ادارة قدمت وقد. بكثیر ذلك من أعلى فهي األوروبي االتحاد في التدویر إعادة معدالت
 تدویر المعدات وإعادة استرجاع ومعدات وسائل األوروبي باالتحاد واإللكترونیة الكهربائیة المعدات

 النفایات لجمع ونظم مرافق بإنشاء قامت وكذلك مجانا عمرها نهایة في الفلورسنت ومصابیح االلكترونیة
 تطویر نظم یتطلب والذي واسع نطاق على مخططها تنفیذ في كندا بدأت كما. 167المنازل من اإللكترونیة
 .168السلع من المتزایدة المستهلكین لقوائم الممتدة المنتج مسؤولیة وإجراءات

 

 كسارات وتشمل عمرها نهایة في الفلورسنت مصابیح إلدارة المختلفة األنظمة من العدید وتستخدم
 لعدة متوفرة شاملة بیانات توجد وال. الفلورسنت مصابیح تدویر إعادة أنظمة من أخرى وأنواع المصابیح
 أنواع تكسیر من الصادرة الجوي والغالف الهواء في االنبعاثات كمیة: األنظمة بهذه مرتبطة عوامل

 والمیاه األرض وتلوث العمل بمكان للزئبق المهني التعرض التدویر و إعادة أنظمة أو المختلفة المصابیح
 من استرجاعه یمكن الذي النقي الزئبق ومقدار الموقع خارج الزئبق نفایات الموقع ونقل هذا في بالزئبق

 تحطیم نظم هناك أن إال نسبیا جیدة تكون قد االنظمة بعض أن یبدو وكما. المختلفة االسترداد نظم
 .بالزئبق التلویث شدید مهنیا تعرضا تسبب وربما شدیدا بالزئبق تلوثا تسبب التدویر وإعادة للزجاج

 

تشمل معاهدة الزئبق التدابیر التي من شأنها أن تحد من محتوى الزئبق في مصابیح الفلورسنت المدمجة 
واط بحیث یتّم التخلص تدریجیا من مصابیح الفلورسنت المدمجة  27ملغ أو أقل لیعادل المصباح  7إلى 

                                                
166 "Promoting Mercury-Containing Lamp Recycling: A Guide for Waste Managers," Solid Waste Association of North 
America, p. 1, http://www.swana.org/extra/lamp/lropmanualfinal.pdf.  
167 "Waste from Electrical and Electronic Equipment," Citizens Information website, 
http://www.citizensinformation.ie/categories/environment/waste-management-and-
recycling/waste_from_electric_and_electronic_equipment. 
168 "Canada Wide Action Plan for Extended Producer Responsibility," Canadian Council of Ministers of the Environment, 
2009, http://www.ccme.ca/assets/pdf/epr_cap.pdf. 
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 7عفاءات لمدة على الرغم من اإل) 0707التي تحتوي على مستویات عالیة من الزئبق بحلول عام 
تخضع (. 0727سنوات قابلة للتجدید ویمكن تكرارها مرتین مما یجعل تاریخ التخلص التدریجي الفعلي 

واط والتي تحتوي على كمیة زئبق  17ثالثي الموجات األقل من  -أیضا المصابیح الفلوریسنت الطولیة 
غراما  17ي تحتوي على أكثر من واط والت 47ملغ والمصابیح الهالوفوسفاطیة من فئة أقل من  7تفوق 

 .من الزئبق لنفس الفترة للتخلص التدریجي

 

 الزئبق على تحتوي التي األخرى المصابيح 8.5

 على أیضا تحتوي األسواق في المصابیح من أخرى أنواع عدة هناك الفلورسنت، مصابیح إلى باإلضافة
 من أنواع لعدة االسم هذا استخدام ویشیع. (HID) الكثافة عالیة تفریغ مصابیح منها العدید الزئبق ویعتبر

 .الزئبق بخار ومصابیح الضغط عالي والصودیوم الهالید ذلك في بما المصابیح،

 یحتوي بالغاز ملئ أنبوب تستخدم حیث. الفلوریسنت لمصابیح مماثل نحو على المصابیح هذه وتعمل
ارتفاع  یحدث بینهما قوس تكون وعند كهربائیین قطبین نسبیا ولها مرتفع ضغط تحت معدني بخار على
 ضوء یشع وبعضها جدا طویة عمر فترة لها المصابیح هذه. مرئیة مشعة وطاقة الحرارة درجات في

 الضوء إلعطاء لإلحماء نسبیا طویلة فترة المصابیح هذه وتتطلب. التقلیدیة الفلوریسنت مصابیح من أكثر
 ویستخدم. دقائق عدة یستغرق وقد جدید من اإلحماء بدء إلى للكهرباء اللحظي االنقطاع ویسبب الكامل

 غاز أو الزینون غاز منها القوس تیار في الغاز من مختلفة تركیبات الكثافة عالیة المصابیح هذه في
 .169الكلیة المصباح وكفاءة اللون على خصائص ذلك ویؤثر أو الزئبق األرجون

 

 المقوسة األنابیب في الصودیوم یودید مثل الهالیدات المصابیح هذه تستخدم :المعدنية الهاليد مصابيح
 ألوان وذات عالیة كفاءة ذات المعدنیة الهالید مصابیح وتعتبر. الطیف مناطق معظم في الضوء وتنتج
 كما. الصناعیة والمواقع والمخازن والمستودعات المالعب في عادة وتستخدم طویلة لفترة وتعیش جیدة
المائیة  األحواض إضاءة في وكذلك بالسیارات ساطع أزرق لون ذات أمامیة كمصابیح تستخدم أنها

 %07 وتحتوي. ملیغرام1777 - 17 من أكثر بین تتراوح الهالید مصابیح في المستخدمة الزئبق وكمیة
 177 من أكثر على ثلثها یحتوي للمصباح، الزئبق من ملیغرام 77 من أكثر على الهالید مصابیح من 

 .170للمصباح الزئبق من ملیغرام

 

 للمصابیح الطاقة كفاءة في الجودة عالیة بدائل لتوفیر مؤخرا تقدیمها تم :الخزفية الهاليد مصابيح

 أن في الهالید مصابیح عن وتختلف. والجزئیة الكاملة لإلضاءة وتستخدم. الهالوجین ومصابیح المتوهجة
 من اقل الزئبق من كمیة على المصابیح هذه وتحتوي. الخزف من یكون المقوس األنبوب تصنیع
 من أكثر وتحتوي. أقل بتكلفة األلوان وتناسق الضوء من أفضل بنوعیة تمتاز وكذلك الهالید، مصابیح

 فتحتوي األنواع باقي أما للمصباح الزئبق من ملیغرام 17 من أقل على المصابیح هذه من % 87
 .171الزئبق من ملیغرام 77 من أقل على الواحدة

 

 إلى تمیل ولكن للضوء، الكفاءة عالي مصدر هي المصابیح هذه :العالي الضغط ذات الصوديوم مصابيح
 واآلمنة الخارجیة للتطبیقات الفعالة للطاقة كمصادر طورت وقد. ضعیف لوني آداء وذات األصفر اللون

 الضغط ذات الصودیوم ومصابیح. الشوارع إنارة في واسع نطاق على وتستخدم الصناعیة واإلضاءة
 التطبیقات في تستخدم فهي اللوني أدائها لضعف ونظرا البرتقالي إلى األصفر من الضوء تعطي العالي

                                                
169 "Fact Sheet: Mercury Use in Lighting," IMERC, cited above. 
170 Ibid. 
171 Ibid. 
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 ذات مصابیح الصودیوم جمیع تحتوي. العمر وطول عالیة كفاءة تتطلب والتى الخارجیة الصناعیة
 .172للمصباح الزئبق من ملغرام 77 - 17 بین ما على تقریبا العالي الضغط

 
 أزرق ضوء القوس ینتج. الكثافة عالیة التفریغ مصابیح في التقنیات أقدم من وتعتبر :الزئبق بخار إضاءة
 اللون لتغییر الفوسفور من طالء لها الزئبق بخار مصابیح معظم فإن لذلك ضعیفة األلوان یجعل والذي

 مصابیح من كفاءة أقل یجعلها مما خفیف ضوء الزئبق بخار مصابیح تقدم. الشيء بعض وتحسینه
 بسبب الخارجیة واإلضاءة الصناعیة التطبیقات في أساسا تستخدم وهي. االخرى الكثافة عالیة التفریغ
 للمصباح الزئبق من ملیغرام 17. - 77 بین ما على معظمها تحتوي. الطویل والعمر المنخفضة تكلفتها
 من أكثر على تحتوي % 10 من الزئبق، ملیغرام 77 من أكثر على تحتوي أنواعها من % 47 ولكن
 .173للمصباح الزئبق من ملیغرام 177

 

. اصغر قطرها ولكن المعروفة الفلورسنت أنابیب عن تختلف :البارد الكاثود ذات الفلورسنت مصابيح
 األجهزة في واسع نطاق وعلى (LCD)السائلة  البلوریة الشاشات خلفیة في المصابیح هذه وتستخدم

 وكامیرات والكامیرات المسطحة الشاشات ذات والتلیفزیونات الكمبیوتر أجهزة ذلك في بما اإللكترونیة،
 كإضاءة تستخدم أنها الفاكس كما وأجهزة المستندات تصویر وآالت الرقمیة العرض وأجهزة الفیدیو
 یوجد فال. التقلیدیة الفلورسنت مصابیح من بكثیر أعلى كهربائي جهد على وتعمل. السیارات في خلفیة
 ألوان من ویمكن تصنیعها. % 27-17 من المصباح كفاءة من ویزید الكهربائیة األقطاب لتسخین حاجة
 الفلوریسنت كمصابیح الزئبق من ومحتواها العمر، طویلة انها كما عالیة سطوع درجة وذات مختلفة
 .األخرى

 

 النیون غازات على عادة تحتوي الغاز تفریغ مصابیح عن عبارة هي :النيون أضواء مصابيح
 في المصابیح هذه تحتوي الفلورسنت مصابیح ومثل. منخفض بضغط والغازات واألرجون والكریبتون

 الغازات من وغیره النیون غاز أقطاب خالل من المار الكهربائي التیار یؤین. معدني قطب على نهایتها
 األخرى الغازات تبعث كما أحمر ضوء بارسال النیون غاز ویقوم. المرئي الضوء انبعاث یسبب مما

 ویعتمد. واألبیض البرتقالي اللون یعطى والهیلیوم االرجواني اللون یبعث األرجون فبخار. أخرى ألوان
 بتصنیع الحرفیون یقوم ما وعادة. المصباح خصائص من وغیرها الغازات مزیج نسب على اللون

 التجاریة والمحالت اإلعالنات مجال في واسع نطاق على وتستخدم صغیرة ورش في النیون أضواء
 تحتوي أن یمكن االخرى النیون أضواء ولكن الزئبق على الحمراء النیون أضواء تحتوي وال. والدیكور

 .174الزئبق للمصباح من ملیغرام 177-077 من یقرب ما على
 

 یبعد ال قطبین مع الكوارتز من مستطیلة أو كرویة مصابیح هي :القصير القوس ذات الزئبق مصابيح
. منخفض ضغط في الزئبق وبخار باألرجون تعبئتها یتم. ملیمترات بضعة االخر سوى عن احداهما
 مكثف الناشئ الضوء ویكون. قلیلة كیلووات عدة إلى واط 177 من أقل بین الكهربائیة القوة وتتراواح

 الطبیة للمعدات المخصصة البحث أضواء مثل الخاصة للتطبیقات المصابیح هذه للغایة وتستخدم
 مصباح هو أنواعه وأحد. الطیفي والتحلیل البنفسجیة فوق باألشعة والعالج الضوئیة والكیمیاء
والزینون  الزئبق بخار من خلیط على یحتوي لكنه مماثل وهو القصیر القوس ذو الزئبق/الزینون
 أكثر على الكثیر وتحتوي. للواحد الزئبق من ملیغرام 1777-177 بین ما عادة المصابیح هذه وتحتوي

 .175للمصباح الزئبق من ملیغرام 1777 من
 

                                                
172 Ibid. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
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 وحتى البنفسجیة فوق األشعة من المشعة الطاقة من مكثفا مصدرا تعطي وهي :الشعرية الزئبق مصابيح
 إلى وتصل التشغیل إعادة عند أو تشغیلها بدایة في إحماء فترة إلى تحتاج وال. الحمراء تحت األشعة
 والقوة الطول متنوعة أقواس مجموعة في الشعریة الزئبق مصابیح وتأتي. ثوان خالل الكامل السطوع

 التطبیقات من وغیرها المطبوعة الدوائر لوحات صنع في وتستخدم. التركیب وأسالیب اإلشعاعیة
 وشائعة واسع نطاق على المستخدمة البنفسجیة فوق باألشعة للعالج تستخدم أنها كما. الصناعیة
دي  في الدي / دي السي اقراص وتكرار طباعة في تستخدم وكذلك الحریریة الشاشة عملیة في االستخدام

CD/DVD  ما على المصابیح هذه تحتوي. واالكواب والطالء الزجاجات وتزیین الطبیة والصناعات 
 .176للمصباح الزئبق من ملیغرام 1777-177 بین

 

 الفلوريسنت التي تحتوي على الزئبق ؟ ما رأي اتفاقية الزئبق في مصابيح
من معاهدة الزئبق مصابیح بخار الزئبق ذات الضغط العالي والزئبق في مجموعة متنوعة  4تذكر المادة 

من مصابیح الفلورسنت ذات الكاثود البارد ومصابیح الفلورسنت ذات القطب الخارجي المزمع التخلص 
 (.0727خیار لتمدید هذه المدة حتى عام مع وجود ) 0707منها تدریجیا بحلول عام 

 

 

 الزئبق في أجهزة القياس 8.1
 األجهزة في مفیدا الزئبق جعل مما والضغط الحرارة درجات في التغیرات مع وینكمش الزئبق یتمدد
 .والضغط الحرارة درجة لقیاس والصناعیة والطبیة العلمیة

 الزئبق على تحتوي التي القیاس أجهزة بعض استخدام بتقیید خاصا قرارا األوروبي االتحاد اعتمد وقد
 الزئبقیة القیاس أجهزة حظر تم كما. األوروبیة األسواق في الزئبقیة المحاریر جمیع على حظرا وفرض
 ضغط قیاس واجهزة الجوي الضغط ومقاییس الضغط قیاس أجهزة ذلك في بما للبیع المجهزة األخرى

 عمرها والتى واألثریة القدیمة لألجهزة استثناءات منحت وقد. الزئبقیة المحاریر من أخرى وأنواع الدم
 واآلالت والمعدات لألجهزة بدائل لتوفیر الدراسة من بمزید األوروبي االتحاد وطالب سنة 77 عن یزید
 وفي الصحیة الرعایة مجال في الستخدامها واقتصادیا تقنیا ومجدیة وآمنة موثوقة الزئبق على تحتوي ال

 المتحدة بالوالیات والیات عدة حكومات اعتمدت كما. 177األخرى والصناعیة المهنیة التطبیقات من أي
 بعض ابتعدت لذلك واستجابة. 178الزئبق على المحتویة القیاس أجهزة لبعض تقییدا أو حظرا األمریكیة
 الجودة وعالیة فعالة الزئبق من خالیة بدائل من إنتاجها زیادة وتم األجهزة هذه عن المصنعة الشركات
 .والكفاءة

 أنواع عن فضال شیوعا األكثر هي الزئبق على المحتویة الدم ضغط قیاس وأجهزة المحاریر وتعتبر
 مقیاس والتجاریة ویحتوى الصناعیة والتطبیقات والمختبرات المنازل في المستخدمة المحاریر من أخرى

 كان المثال سبیل على المتحدة الوالیات وفي. الزئبق من غرام 74-7.7 بین ما على( المحرار) الحرارة
. متري طن 0 من یقرب ما 0774 عام في تباع كانت التي المحاریر في الزئبق من الكلي المحتوى
 للزئبق الكلي المحتوى وكان. الزئبق من غرام 147-77 بین ما على الدم ضغط قیاس جهاز ویحتوي

 طن 1 من یقرب ما 0774 عام في المتحدة الوالیات في بیعت التي الدم ضغط قیاس أجهزة جمیع في
 .179متري

                                                
176 Ibid. 
177 "Directive 2007/51/EC of the European Parliament and the Council of 25 September 2007 Relating to Restrictions on the 

Marketing of Certain Measuring Devices Containing Mercury," Official Journal of the European Union, March 10, 2007, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:257:0013:0015:EN:PDF. 
178 "Fact Sheet: Mercury Use in Measuring Devices," IMERC, 2008, 
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179 Ibid. 
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 فقدان یتم للهواء الزئبق على المحتویة األخرى األجهزة وبعض الدم ضغط قیاس أجهزة لتعرض ونظرا
. األجهزة هذه في آلخر حین من الزئبق یضاف أن یجب لذلك ونتیجة. بالتطایر الوقت مرور مع الزئبق
 على تحتوي ال أجهزة باستخدام تتم الزئبقیة األجهزة هذه علیها تستند التى المعایرة فإن متزاید نحو وعلى
 .الزئبق على تحتوي ال التى اإللكترونیة األجهزة ومتانة دقة على یدل مما الزئبق

 :الزئبق على المحتویة األخرى القیاس أجهزة

 (الزئبق غرام من 107 - 477 من على یحتوي. )الجوي الضغط لقیاس یستخدم :الباروميتر -

غرام من  07 - 27 على یحتوي) الغاز ضغط في االختالفات لقیاس یستخدم :المونوميتر -

 (الزئبق

 (الزئبق من غرام 1 - 7من  على یحتوي) الرطوبة لقیاس یستخدم :سايكروميتر -

 والبخار والهواء والماء الغاز تدفق لقیاس یستخدم :الفلوميتر -

 للسوائل النوعي الوزن لقیاس یستخدم :الهيدروميتر -

 .(المعادن مسابك في یستخدم. )السخونة شدیدة المواد حرارة درجة لقیاس یستخدم : البيروميتر -

 
 واحد من أكثر 0774 عام في المتحدة الوالیات في المباعة المانومترات جمیع في الزئبق محتوى وكان
 في المتحدة الوالیات في بیعها تم والتي أعاله المذكورة األخرى القیاس أجهزة احتوت كما. مترى طن
 .180الزئبق من متري طن 7.1 على 0774 عام

 

 ما رأي اتفاقية الزئبق في أجهزة القياس التي تحتوي على الزئبق ؟

من معاهدة الزئبق األجهزة غیر اإللكترونیة مثل البارومیتر ومقیاس درجة الرطوبة  4تسرد المادة 
 0707ومقاییس ضغط الدم المزمع التخلص منها تدریجیا بحلول عام ومقیاس الضغط ومقیاس الحرارة 

 (.0727مع وجود خیار لتمدید هذه المدة حتى عام )
 

 

  االسنان حشو ملغم في الزئبق 8.7
 تسوس عن الناجمة التجاویف لملئ األسنان طب في المستخدمة المادة هي األسنان لحشو الزئبق ملغم

 المعادن من خلیط وهو الفضة مثل مظهرها ألن الفضي الحشو أحیانا یسمى كما األسنان وحشو. األسنان
 من الزئبق ویمثل. والنحاس والقصدیر الفضة من تتكون مسحوقة وسبائك الزئبق على تحتوي التي

 بخلط األسنان أطباء قام الماضي في. 181سنة  177 من أكثر منذ ویستخدم. % 77 من یقرب ما وزنها
 في تأتي كبسوالت في بشراءه األسنان أطباء یقوم وحالیا. المعادن ومساحیق الخام بالزئبق الحشو هذا

 .182ملیغرام 1777 - 177تتراوح بین  كبسولة كل في الزئبق كمیة. مختلفة أحجام
 للشخص الدم مجرى في المرور األبخرة لهذه ویمكن جدا صغیرة بكمیات الزئبق بخار الحشو هذا یطلق

 بین ما إلى المتوسط في یتعرضون المهنة هذه في العاملین األشخاص أن إلى التقدیرات وتشیر. المعالج

                                                
180 Ibid. 
181 "About Dental Amalgam Fillings," U.S. Food and Drug Administration, 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/DentalProducts/DentalAmalgam/ucm171094.htm#1. 
182 "Fact Sheet Mercury Use in Dental Amalgam," IMERC, 2010, 
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/dental_amalgam.cfm. 
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 اإلنسان تعرض من بكثیر أكبر ولكنها صغیرة النسبة هذه. یومیا الزئبق بخار من میكروغرام 10 - 2
 .183الطلق الهواء في للزئبق العادي

 
 استنتاجات إلى الملغم هذا من للزئبق التعرض من المحتملة باالضرار خاصة دراسات توصلت وقد

 إلى یؤدي قد الزئبق هذا أن إلى تشیر أدلة الدراسات بعض وجدت حیث. واسع نطاق وعلى مختلفة
 الذاتیة المناعة ونقص العصبیة السلوكیة والتغیرات الكلویة السمیة ذلك في بما الصحة في ضعف
 التعرض بین صلة وجود إلى األدلة وتشیر .المخاطیة باألغشیة وأضرار الجلد وتغیر التوحد ومرض
 هذا یؤید علمي تقریر ذكر وقد. المتعدد والتصلب الزهایمر مرض وتطور منخفضة بجرعات للزئبق
 البول في الزئبق مستویات أن كما بالملغم أساسیة عیوب وجود عن األخرى الدراسات بعض أن الرأي
 الحرجة األعضاء في الزئبق إجمالي ال تعكس (Biomarkers)الحیویة  المعلمات من وغیرها والدم

 كبیرة بصورة حسنت قد الملغم إزالة فیها تم التي المختلفة التجارب أن التقریر كاتب أكد كما. بالجسم
 ألسباب مناسبة غیر مادة هو الزئبق ملغم" أن إلى المقال وانتهى. المرضى من آخر لعدد الحادة الشكاوى

 ."184وبیئیة ومهنیة طبیة
 

 العلمیة األدلة إدارة استعرضت المثال، سبیل فعلى. مختلفة استنتاجات إلى أخرى دراسات توصلت وقد
 الزئبق بخار المتحدة بالوالیات واألدویة األغذیة (FDA) مستویات كانت إذا ما لتحدید المتاحة

 آمن أنه اإلدارة وجدت االستعراض، هذا إلى واستنادا. للقلق مصدر األسنان لحشو المصاحبة المنخفضة
 قامت 0772 عام في االستعراض هذا عقب. 185سنوات 1 عن أعمارهم تزید الذین واألطفال للبالغین
 كخطر بتصنیفه جدیدة لوائح وأصدرت األسنان بحشو الخاصة أنظمتها بتحدیث واألدویة األغذیة إدارة
 توصیات صدرت كما. الملغم استخدام من الزئبق حساسیة من یعانون الذین المرضى حذرت كما. معتدل
 على والمرضى األسنان أطباء لمساعدة بیانات وجود بوجوب وكذلك للملغم والتغلیف التعبئة مواد بشأن
 بما ومخاطره، فوائدة حول علمیة وأدلة على معلومات البیانات تحتوي أن وینبغي. مسبقة قرارات اتخاذ
 .186الزئبق بخار استنشاق مخاطر ذلك في
 

، اتخذت الحكومة األمریكیة خالل المفاوضات من أجل معاهدة الزئبق، خطوة غیر 0711في عام 
للتخلص التدریجي من ملغم الزئبق بغیة التخلص التدریجي النهائي "مسبوقة معلنة تأییدها للوقف الفوري 

 .حظي هذا الهدف بتأیید كبیر في النص النهائي لمعاهدة الزئبق." من قبل جمیع األطراف
 وأوروبا المتحدة الوالیات في استخدامه انخفض فقد بالملغم المرتبطة والبیئة الصحة اهتمامات على وردا

 النرویجي البیئة وزیر أصدر 0770 عام ففي(. واضحة لیست العالم دول بقیة في االتجاهات) الغربیة
 بحظر السوید تلتها 0772 عام وفي. 187األسنان  طب مواد في الزئبق استخدام تحظر توجیهات
 یكون أن أو معین طبي سبب هناك یكون التي الحاالت إال للبالغین استخدامه وتقیید لألطفال استخدامه
 وفنلندا وألمانیا النمسا نصحت المتاحة األدلة إلى واستنادا. 188كاف غیر األخرى العالجات استخدام
فترة  خالل الزئبق على المحتویة الحشوات بتجنب األسنان أطباء والسوید المتحدة والمملكة والنرویج

                                                
183 "Mercury," Chapter 6.9 in Air Quality Guidelines, WHO Regional Office for Europe, 
http://www.euro.who.int/document/aiq/6_9mercury.pdf. 
184 J. Mutter et al., "Amalgam Risk Assessment with Coverage of References up to 2005," Institute for Environmental 
Medicine and Hospital Epidemiology, University Hospital Freiburg, http://www.iaomt.org/articles/files/files313/Mutter-
%20amalgam%20risk%20assessment%202005.pdf. 
185 "About Dental Amalgam Fillings," FDA, cited above. 
186 "FDA Issues Final Regulation on Dental Amalgam," FDA, July 28, 2009, 
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/Pressannouncements/ucm173992.htm. 
187 "Minister of the Environment and International Development Erik Solhei Bans Mercury in Products," press release, 
December 21, 2007, http://www.regjeringen.no/en/dep/md/press-centre/Press-releases/2007/Bans-mercury-in-
products.html?id=495138. 
188 "Dental Amalgam: Prohibition to Use Dental Amalgam," the Swedish Chemicals Agency (KemI), 
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 محتوى انخفض 0770 - 0774 عام من الفترة في استخدامه انخفض المتحدة الوالیات وفي. 189الحمل
 طن 17 إلى 0774 عام في متري طن 00.7 ) من % 77 من یقرب ما إلى األسنان حشو في الزئبق
 .190 (0770 عام في متري

 
. الصلبة النفایات ومجاري الصحي الصرف شبكات إلى النفایات من الزئبق ینتقل الملغم استخدام وعند
 العدید قامت كما المتولدة، الزئبق نفایات تدویر وإعادة اللتقاط أسنان أطباء من للعدید متزاید اتجاه وهناك

 نفایات إلدارة الممارسات أفضل حول إرشادیة خطوط بوضع األسنان لطب الوطنیة الجمعیات من
 .191الملغم

 
 ال. الهواء في وینطلق الملغم یتبخر وهناك. وفاتهم بعد المتوفین جثث حرق الشائع من الدول بعض وفي
 عام في التقدیرات ألحد ووفقا. الحرق هذا نتیجة الهواء في المنتشرة الزئبق كمیة عن إحصاءات توجد

 مما جثة 777777 من یقرب ما حرق تم فقد المتحدة، الوالیات في الحرق بعملیات المتعلقة 1227
إّن الحرق شائع جدا في عدد . 192الزئبق في الهواء من متري طن 1.07 من یقرب ما انطالق عنه أسفر

 حشو إزالة یتم الحاالت بعض وفي. من البلدان وهذه الممارسة تنمو بسرعة في بعض البلدان األخرى

 وضع یمكن كما. الممارسة لهذه اعتراضات هناك ولكن الزئبق انبعاثات لمنع الحرق قبل األسنان
 .كثیرا یتكلف ولكنه الزئبق، انبعاثات لتقلیل الحرق عملیات على ضوابط

 
 بحاجة ونحن. أمانا أكثر ببدائل واستبداله الملغم استخدام من التدریجي للتخلص قویة مبررات وهناك

 .البدائل لتلك اآلثار البیئیة أو السلبیة الصحیة التأثیرات وتجنب لضمان المقترحة للبدائل كافیة لتقییمات
 

 ما رأي معاهدة الزئبق في الملغم السني؟

تأمر معاهدة الزئبق على حد سواء بأن تتخلص كل أمة من استخدام الملغم تدریجیا وتصف الخطوات 
فیجب على البلدان إجراء خطوتین اثنتین على األقل من خطوات التخلص التدریجي . التي ینبغي اتخاذها

  :التي تشمل
 

 تشجیع البدائل الخالیة من الزئبق 

 تغییر المناهج الدراسیة حول األسنان وإعادة تدریب أطباء األسنان 

 تشجیع برامج التأمین للحث على الترمیم الخالي من الزئبق لألسنان أكثر من الملغم . 

  من الملغم السني" التخلص التدریجي"اختیار 

غیر الحكومیة للقیام بحملة للتخلص التدریجي السریع من تمت مناقشة اإلجراءات المتاحة للمنظمات 
من معاهدة الزئبق بمزید من التفصیل في الجزء العلوي من الباب الثامن  4الملغم السني بموجب المادة 

 .من هذا التقریر

 

 

                                                
189 Philippe Hujoel et al., "Mercury Exposure from Dental Filling Placement During Pregnancy and Low Birth Weight Risk," 
American Journal of Epidemiology (2005) 161 (8), p. 734-40, http://aje.oxfordjournals.org/content/161/8/734.full.  
190 "Fact Sheet Mercury Use in Dental Amalgam," IMERC, cited above. 
191 "Best Management Practices for Amalgam Waste," American Dental Association, 2007, 
http://www.ada.org/sections/publicResources/pdfs/topics_amalgamwaste.pdf. 
192 "Use and Release of Mercury in the United States," U.S. EPA, 2002, p. 64-5, 
http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/600r02104/600r02104prel.pdf. 

http://aje.oxfordjournals.org/content/161/8/734.full
http://www.ada.org/sections/publicResources/pdfs/topics_amalgamwaste.pdf
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 الحيوية والمبيدات الحشرية الزئبق في المبيدات 8.8
 

 وقد. التطبیقات من لعدد الحشریة المبیدات في العضویة وغیر العضویة الزئبق مركبات جمیع تستخدم
 أنواع بعض تفرزها التي اللزجة والمواد الطحالب ومكافحة البذور معالجة في المركبات هذه استخدمت

 البحریة الدهانات إلى مضافة وكمواد والورق المطاط ومصانع التبرید أبراج في والفطریات الحلزونیات
 .193وغیرها الغسیل وأغراض النسیج في وكذلك والتفاح البطاطس تقاوى وحمایة الطالء ومواد

 

 للتر الزئبق من غرام 107 على یحتوي والذي  (Shirtan)شیرتان مبید یستخدم مازال استرالیا وفي
 األناناس أمراض في مكافحة للفطریات كمبید الزئبق والمستخدم كلورید إیثیل میثوكسي شكل في الواحد

 حشریا مبیدا 02 ل قوائم (PAN)الدولیة  المبیدات شبكة وضعت وقد. 194السكر قصب ومحصول
 .195في قواعد بیاناتها الخاصة بالمبیدات الحشریة الزئبق على تحتوي

 
 ومركبات الخام الزئبق أدرجت والتي المبیدات علم عن المسبقة الموافقة بشأن روتردام اتفاقیة حددت وقد

 الدولة موافقة دون دولة أي الى تصدیرها یمكن ال التي الكیمیائیة للمواد الثالث الملحق قائمة في الزئبق
. بتقییدها الحكومات قامت والتي المستخدمة 44 ال الزئبق مركبات االتفاقیة وتحدد. علم عن المسبقة
 القلوي الزئبق ومركبات العضویة غیر الزئبق مركبات تحدیدها تم التي المبیدات مركبات وتشمل

 قوائم أیضا وبالملحق aryl mercury ومركبات alkyloxyalkyl األلكیلیة الزئبق ومركبات
 الوسیطة، والمركبات الالتكس ودهانات الحبیبیة، والمواد والمساحیق السائلة الزئبق مركبات بتجهیزات
 .196للذوبان القابلة المركزة والمحالیل

 
 لألغذیة وتلویثها سمیتها بسبب وتقییدها الزئبق على المحتویة الحشریة المبیدات من العدید حظر تم وقد

 الزئبق مركبات باستخدام ارتبطت بالمبیدات التسمم حاالت وأخطر. المائیة للكائنات وسمیتها واألعالف
 .فیها انتشار الفطریات من البذور لحمایة واسع نطاق على استخدمت والتي البذور لمعالجة

 
 جوانیدین) Panogen مبیید هي البذور لمعالجة الزئبق على تحتوي سائلة تجاریة تركیبة أول وكانت
 القرن من األربعینیات أواخر في واسع بشكل واستخدم 1228 عام في السوید في (الزئبق میثیل

سیریزان  اسم تحت الزئبق میثیل إیثیل من بودرة تركیبة تصنیع تم الحق وقت وفي. الماضي
(Ceresan) البذور معالجة وتم. الصغیرة الحبوب عالج في واسع نطاق على استخدمت والتي 

 المعالجة محطات من العدید وتستخدمها مكلفة وغیر للغایة فعالة وهي العضویة الزئبق مركبات باستخدام
 مبیدات استخدام انتشار واستمر. البذور لتطهیر المزارعون یستخدمها كما تذكر، تكلفة أي دون

 عدة بعد وذلك االستخدام على قیود وضع تم حتى السبعینات، حتى الزئبق على المحتویة الفطریات
 التي الحیوانات لحوم أكل أو الزئبق بمركبات مباشرة المعالجة الحبوب تناول نتیجة بشریة تسمم حوادث
 الزئبق مركبات على تحتوي التي الفطریات مبیدات استخدام حظر تم وقد. المعالجة الحبوب تستهلك

 . 197االخرى الدول بعض في التطبیقات لبعض استخدام ویبقىال الدول، من كثیر في العضویة
 

                                                
193 "Decision Guidance Documents: Mercury Compounds: Joint FAO/UNEP Programme for the Operation of Prior Informed 
Consent," 1996, www.pic.int/en/DGDs/MercuryEN.doc.  
194 "Shirtan Fungicide from Crop Care," http://www.fatcow.com.au/c/Crop-Care-Australasia/Shirtan-Fungicide-From-Crop-
Care-p18475.  
195 PAN Pesticides Database: Chemicals Name Search, http://www.pesticideinfo.org/Search_Chemicals.jsp. 
196 "Annex III," Rotterdam Convention, http://www.pic.int/home.php?type=t&id=29&sid=30. 
197 D. E. Mathre, R. H. Johnston, and W. E. Grey, "Small Grain Cereal Seed Treatment," 2006, Department of Plant Sciences 
and Plant Pathology, Montana State University, 
http://www.apsnet.org/edcenter/advanced/topics/Pages/CerealSeedTreatment.aspx. 

http://www.pic.int/en/DGDs/MercuryEN.doc
http://www.fatcow.com.au/c/Crop-Care-Australasia/Shirtan-Fungicide-From-Crop-Care-p18475
http://www.fatcow.com.au/c/Crop-Care-Australasia/Shirtan-Fungicide-From-Crop-Care-p18475
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 كارثة علیها أطلق بالعراق البصرة میناء في 1201 عام في بالمبیدات شدیدة تسمم حالة وقعت وقد
 والقمح األمریكي الشعیر من متري طن 27.777 من شحنة وصلت حیث. بالبصرة المسممة الحبوب

 من وكان. التعفن لمنع الزئبق بمیثیل معالجتها تمت قد كانت للزراعة كتقاوى لالستخدام المكسیكي
 المطبوعة التحذیرات وكانت للزراعة كتقاوى باستخدامها للمزارعین الشحنة هذه تذهب أن المفترض

 فهم بالمیناء العاملون یستطیع لم حیث واإلسبانیة، اإلنجلیزیة باللغتین ذلك توضح العبوات على
 ونتیجة 198اآلدمي لالستهالك غذاء انها على محلیا منها كبیرة كمیات بیع وتم اللغات بهذه التحذیرات

 وأضرار بتلف شخصا 177.777 حوالي وأصیب شخصا 17.777 توفي الحبوب هذه السكان تناول
 :یلي ما تشمل حیویة مبیدات أو لآلفات قائمة كمبیدات زالت ما للزئبق استخدامات عدة وهناك. بالمخ

 

 كمضاد الطالء الى الزئبق وخالت الزئبق فینیل مركبات أحیانا تضاف : الدهانات إضافات 
 الغربیة وأوروبا المتحدة الوالیات في الدهانات هذه استخدام حظر تم وقد. التعفن لمنع للفطریات

 .أخرى مناطق في تستخدم تزال ال ربما ولكن
 

 الورق صناعة عملیة في اللب إلى الزئبق فینیل خالت أحیانا یضاف  :والمطاط الورق مصانع 

 والعفن الفطریات علیها وتنمو المغذیة بالمواد وغني دافئ الورق لب ألن للفطریات، كمبید
 كمیات استخدمت وقد. وإزالتها مكافحتها یتم لم ما الماكینات وتسد اللب على تنمو أن ویمكن
 اللب لمطحنة المیاه مصرف ذلك یلوث أن ویمكن. الغرض لهذا الزئبق فینیل خالت من كبیرة
 وهناك. للشحن اللب مخازن إلى الزئبق فینیل خالت تضاف كما. نفسها الورقیة المنتجات وكذلك
 .التطبیق هذا استخدام استمرار حول المتاحة المعلومات من القلیل

 

 مثل الزئبق تستخدم الموضعیة الحیویة المضادات بعض تزال ال : الموضعية الحيوية المضادت 
 لتضمید والحیوان اإلنسان من كل لعالج والمستخدمة وغیرها الیود وصبغة المیركروكروم

 .البیطریة في المجاالت وخاصة االستخدام، قید تزال ال الحیویة المضادات هذه. الجروح
 
 

 ما رأي معاهدة الزئبق في المبيدات الحشرية والمبيدات الحيوية؟

للمبیدات الحیویة والمبیدات الحشریة والمطهرات الموضوعیة التي تحتوي  وضعت معاهدة الزئبق قائمة
یمكن الحصول على استثناءات . 0707على الزئبق ومركباته المزمع التخلص منها تدریجیا بحلول عام 

ولكن ال یمكن القیام بأحكام أخرى الستثناءات بعد  0727من شأنها أن تدفع هذا التاریخ إلى ما قبل عام 
 .التاریخذلك 

 

 

 الزئبق في المختبرات والمدارس  8.9

 المحتویة واألجهزة كشافة جواهر على المحتوي والزئبق الزئبق مركبات وكذلك المعدني الزئبق یوجد
 جراء الخطیرة التسمم حوادث من العدید وهناك. والمهنیة الفنیة والمختبرات المدارس في الزئبق على

 بعض وجد. الفلبین في اندروز سانت مدرسة وفي 0771 عام ففي. الثانویة المدارس في بالزئبق التلوث
 04 حوالي انتقل لذلك ونتیجة. بها باللعب وقاموا علمیة لتجربة المعدة الزئبق من غراما 77 الطالب
 لعدة المدرسة إغالق تم وقد. بالزئبق التسمم نتیجة المستشفى إلى سنة 12 حول أعمارهم تتراوح طالبا
 في 0717 عام فیفري وفي. 199وتطهیر المباني  لتنظیف ودولیون محلیون خبراء ذهب حین في أشهر
 .200بالزئبق  التسمم نتیجة والمدرسة المدرسین ضد مدنیة دعوى بتقدیم الطالب أحد أیضا قام الفلبین

                                                
198 Wikipedia entry on the Basra poison grain disaster, http://en.wikipedia.org/wiki/Basra_poison_grain_disaster. 
199 "There’s Something About Mercury," Philippine Center for Investigative Journalism, December 31, 2007, 
http://pcij.org/stories/theres-something-about-mercury/.  
200 Private correspondence with a Philippine NGO leader. 
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 من للتخلص الصحة وزارة فیها دعت مذكرة الفلبینیة التعلیم وزارة أصدرت قصیر بوقت ذلك بعد
 إعادة إلى دعت كما. الصحیة الرعایة ومؤسسات مرافق في الزئبق علي المحتویة واألجهزة الزئبق
 المواد من الزئبق من التخلص لضمان العلمیة المختبرات في الموجودة السالمة تدابیر في النظر

 منظمة وهي السموم حظر منظمة لعبت وقد. المدرسیة المختبرات في استخدامها یشیع التي الكیمیائیة
 أساسیا دورا ،(الثابتة العضویة الملوثات من للحد الدولیة الشبكة في وعضوا) الفلبین مقرها حكومیة غیر
 .201القضیة لهذه الفلبینیة والتعلیم التربیة وزارة من القرار هذا صدور في

 

 حیث. المتحدة بالوالیات أریزونا بوالیة فریا أجوا مدرسة في 0772 في بارزة أخرى حادثة وقعت كما
 الزئبق من كبیرة زجاجة الطالب من اثنان وجد وقد. الكثافة حول للقیام بدرس الزئبق المعلمون استخدم
 حدث النهایة وفي. للمنازل منه بعض واخذوا بها واللعب بفتحها قاموا حیث مكاتبهم قرب رف على
 ومقتنیات المنازل من عدد وفي المدرسة حافلة على أیضا ولكن المدرسة في فقط لیس الزئبق تلوث
 به الموجود الحي تنظیف وتكلف للزئبق والموظفین الطلبة من مئات عدة وتعرضت. الطالب من العدید

 .202المدرسة مدیر استقال كما دوالرا 877.777 المدرسة

 

 المدارس لقیام حاجة توجد وال. للغایة والشائعة للزئبق التعرض أمثلة من قلیل إال لیست األمثلة وهذه
 أو المدرسة او المختبر استخدم وإذا. الممارسة هذه حظر وینبغي. الزئبق تستخدم التي بالتجارب الثانویة

 األحواض بالوعات أو األرضیات في الزئبق من متراكمة كمیات هناك سیكون الزئبق أخرى منشأة أي
 .203االستخدام وهو ما قد یكون سببا للقلق انتهاء بعد وحتى

 

 طالب أو متخصصون كیمیائیون بها یقوم عندما مالئمة تكون أن یمكن الزئبق استخدامات بعض إن
 وایجاد المعامل في الزئبق استخدام من الحد أو منعها ینبغي ذلك ومع. الكیمیاء كلیة في العلیا الدراسات

 واألجهزة الزئبق ومركبات الزئبق استخدامات معظم محل تحل أن یمكن فعال نحو على جیدة بدائل
 بالزئبق مملوء جهازا تستخدم المختبرات األحیان بعض في المثال سبیل وعلى. الزئبق على المحتویة
 ملیئة معدات المختبرات بعض وتستخدم الضغط، وتخفیف التفاعالت عند خامل جو على للحفاظ

 واألجهزة المعدات معظم استخدام تجنب المختبرات هذه على وینبغي. 204لذلك كبدیل المعدنیة بالزیوت
 بدائل هناك ولكن مختزل كعامل والزئبق الزنك ملغم المختبرات بعض تستخدم. الزئبق على تحتوي التي

 بدائل منها وكثیر الكاشفة والمواد الكیمیائیة المواد مختبرات في أیضا الزئبق ویوجد. 205جیدة أخرى
 .جیدة

 

 في یرغب من وعلى الزئبق من التخلص أخرى ومختبرات المستشفیات مختبرات بعض قررت وقد
 مركبات اضافات ذلك وسیحدد. للمواد السالمة بیانات وصحائف الحاویات عناوین قراءة بذلك القیام

 غیر الوجود تحدد لم للمواد السالمة بیانات صحائف فإن ذلك، ومع. الكواشف في المقصودة الزئبق
 المصنعین ألن وذلك %1 من أقل الكمیة كانت حال في الكیمیائیة المواد مختبرات في للزئبق المقصود

. معین مستوى من أقل بتركیزات موجودة كانت إذا للمنتج الخطرة المكونات قائمة بوضع مطالبین غیر

                                                
201 Ibid. 
202 "How School's Huge Mercury Cleanup Unfolded," The Arizona Republic, November 29, 2009, 
http://www.azcentral.com/arizonarepublic/news/articles/2009/11/29/20091129mercuryspill1129.html.  
203 "How Do Schools Become Polluted by Mercury?" Minnesota Pollution Control Agency, 
http://www.pca.state.mn.us/index.php/topics/mercury/mercury-free-zone-program/mercury-free-zone-
program.html?menuid=&missing=0&redirect=1. 
204 "The Glassware Gallery: Bubblers, Lab and Safety Supplies," http://www.ilpi.com/inorganic/glassware/bubbler.html.  
205 Wikipedia entry on reducing agents, http://en.wikipedia.org/wiki/Reducing_agent.  
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 وكذلك المنتجات في الزئبق حول والمصنعین المبیعات ممثلي بسؤال والمستشفیات المختبرات تقوم وقد
 .206المختبرات منتجات في الزئبق محتوى عن البیانات من أو غیرها التحلیل شهادة طلب

 

 الزئبق في مستحضرات التجميل 8.10

 السوداء البقع إزالة أو البشرة لون لتفتیح المستخدمة والصابون الكریمات مثل التجمیل منتجات بعض
 أما. مسرطنة المركبات وهذه. الزئبق أمونیا أو / و الزئبق كلورید شكل في الزئبق على تحتوي ما غالبا

 (C6H6O2) الهیدروكینون على تحتوي غالبا الزئبق على تحتوي ال التي البشرة تفتیح مستحضرات
 .207السمیة شدید أیضا وهو

 

 التي التجمیل مستحضرات وتسبب. اسمرارا تزیده الجلد في المیالنین صبغة وجود زیادة فإن وعموما
 صبغة إنتاج منع طریق عن البدایة في البشرة تفتیح الهیدروكینون أو الزئبق مركبات على تحتوي

 استخدامها فترة طول یسبب وقد الجلد في تبقعات المنتجات هذه تسبب الطویل المدى وعلى. المیالنین
 غالبا ولكنها الدول من العدید في الزئبق على المحتویة التجمیل مستحضرات حظر تم وقد. اللون زیادة

 208. وأفریقیا آسیا دول من العدید في شائعة وهي مشروعة غیر بطرق موجودة تبقى ما

 

 في بما بانتظام المنتجات هذه تستخدم األفریقیة الدول في النساء من العدید أن إلى إحدى الدراسات تشیر
 % 27و السنغال في النساء من % 00 نیجیریا في النساء من % 00و مالي في النساء من % 07 ذلك
 من % 28 ان 0774 عام استطالع وأشار. توجو في النساء من % 72 أفریقیا، جنوب في النساء من

 منهم وكثیر. البشرة تفتیح منتجات یستخدمون وتایوان والفلبین ومالیزیا وكوریا كونج هونج في النساء
 .209سنة 07 لمدة وأحیانا طویلة لفترات یستخدمونها

 

 حول المستهلكین وتثقیف لتوعیة عامة مذكرة كینیا في القیاسیة المعاییر إدارة أصدرت 1222 عام في
 بعض في الموجودة المؤكسدة والعوامل الهرمونیة والمستحضرات والزئبق للهیدروكینون الضارة اآلثار

 واألدویة األغذیة على الرقابة هیئة أصدرت 0774 عام وفي. السوق في التجمیل مستحضرات
 0771 عام معظمها وفي استیراد تم الزئبق على یحتوي تجمیلیا منتجا 71 من تحذیرا اإلندونیسیة
 التصنیع شركات من الزئبق على تحتوي التي التجمیل مستحضرات من صندوقا 077 الشرطة صادرت

 النفسیة والصحة للصحة نیویورك مدینة إدارة أعلنت 0777 عام في أما. جاكرتا غرب في الصغیرة
 البشرة تفتیح كریمات جمیع استخدام عن فورا باالبتعاد نیویورك سكان یوصي صحي تأهب حالة

الزئبق وجمیع مستحضرات التجمیل التي لیست لها قائمة مكونات في  مكوناتها على المحتویة والصابون
 .210الملصقة

 

                                                
206 "Mercury in Health Care Lab Reagents," Minnesota Technical Assistance Program, http://www.mntap.umn.edu/health/92-

mercury.htm.  
207 Super Jolly, "Skin Lightening Products . . . ," Black History 365, http://www.black-history-
month.co.uk/articles/skin_lightening_products.html.  
208 Ibid. 
209 "Mercury in Products and Wastes," UNEP Mercury Awareness Raising Package, 
http://www.chem.unep.ch/mercury/awareness_raising_package/C_01-24_BD.pdf (note: reference to the actual studies and 
surveys were not provided in the UNEP document). 
210 Ibid.  
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http://www.black-history-month.co.uk/articles/skin_lightening_products.html
http://www.black-history-month.co.uk/articles/skin_lightening_products.html
http://www.chem.unep.ch/mercury/awareness_raising_package/C_01-24_BD.pdf


    

 88                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 تفتیح منتجات من العدید الزئبق في الدولیة بالشبكة الحكومیة غیر المنظمات أجرتها دراسة وجدت وقد
 منها أربعة في الزئبق من كمیات ووجدت منها منتجات سبعة تحلیل وتم. المكسیك في التي تباع البشرة
 یدرج لم التي المكونات قائمة مع المنتجات جمیع وجاءت. الملیون في جزء 1207 على إحداها یحتوي

 .211مكوناتها في وجوده رغم الزئبق بها

 

 منهم ستة أن ووجدت المحلیة المتاجر في تباع التي البشرة تفتیح كریمات شیكاجو صحیفة اختبرت وقد
 والهند الصین المتحدة ومصدرها بالوالیات الفیدرالي القانون حدود تتعدى بمستویات زئبق علىال تحتوي
 منها خمسة وتحتوي. الجالیات لهذه المخصصة المطاعم بعض مخازن في تباع وكانت وباكستان ولبنان
 ما على یحتوي باكستان في تصنیعه تم منهم وواحد الزئبق من الملیون في جزء 1777 من أكثر على
 ستیلمان باسم أبیض كریم عن عبارة المنتج هذا وكان. الزئبق من الملیون في جزء 27.777 من یقرب
 .212باكستان في األكثر شهرة المنتج هذا ان المتجر صاحب عن تقاریر وذكرت. البشرة تفتیح كریم

 

 البشرة تفتیح منتجات من 02 استیراد بالفلبین والدواء الغذاء إدارة حظرت 0717 عام وفي اآلن وحتى
 بنسب والملوثات على الشوائب الحتواءها "خطیرة أو آمنة وغیر ضارة" بأنها الوكالة وصفتها والتي
 .الملیون واحد في جزء وهي للزئبق المسموحة التنظیمیة الحدود تتعدى

 

 في كمكون موجودا یكون ال قد ومركباته الزئبق أن على 0777 سنة األوروبي االتحاد قرار وینص
 أمالح باستثناء) البشرة تفتیح ومنتجات والشامبو والكریمات الصابون ذلك في بما التجمیل مستحضرات

 تتجاوز ال بتركیزات العین ماكیاج إلزالة ومنتجات العیون مكیاج على للحفاظ الزئبق فینیل
7.770%)213. 

 

 ولكن الزئبق، على المحتویة والصابون البشرة كریمات استخدام تحظر قوانین وجود من الرغم وعلى
 .القوانین هذه تطبیق في صعوبات هناك كانت

 

 مثل العین مكیاج منتجات في الزئبق مركبات من صغیرة كمیات استخدام تحظر القوانین من فقلیل
 في الزئبق مركبات وتستخدم. المنتجات هذه في واسع نطاق على موجودا یزال ال الزئبق أن إال الماسكرا
 قامت لذا. 214عمرا اطول المنتجات تجعل أنها كما حافظة، وكمادة للجراثیم كقاتل العین ماكیاج منتجات
 المستهلكین، لطلب استجابة كالماسكرا المنتجات بعض من الزئبق بإزالة المصنعة الشركات بعض
 واحد استثناء وهناك. الزئبق مركبات على تحتوي التي التجمیل منتجات ببیع القوانین بعض وتسمح

 1228 عام في التنفیذ حیز دخل الذي القانون حظر حیث مینیسوتا والیة في األمریكیة المتحدة بالوالیات
 .215العین تحدید وأقالم المسكرة ذلك في بما التجمیل في مستحضرات عمدا المضاف الزئبق تاما حظرا

 
 البشرة؟ تفتيح منتجاتما رأي معاهدة الزئبق في 

                                                
211 "Market Analysis of Some Mercury-Containing Products and Their Mercury-Free Alternatives in Selected Regions," 
conducted by IPEN, Arnika and GRS, 2010, http://www.ipen.org/ipenweb/documents/ipen%20documents/grs253.pdf.  
212 "Some Skin Whitening Creams Contain Toxic Mercury, Testing Finds," Chicago Tribune, May 19, 2010, 
http://www.chicagotribune.com/health/ct-met-mercury-skin-creams-20100518,0,7324086,full.story. 
213 "Mercury in Products and Wastes," UNEP Mercury Awareness Raising Package, cited above. 
214 "Mercury. . . In Your Mascara?" Planet Green, http://planetgreen.discovery.com/food-health/mercury-mascara.html.  
215 "Mercury in Mascara? Minnesota Bans It," MSNBC, December 14, 2007, http://www.msnbc.msn.com/id/22258423/.  
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تقتضي معاهدة الزئبق التخلص التدریجي من مستحضرات التجمیل بما في ذلك منتجات تفتیح البشرة 
ویستثنى من هذه المرحلة . 0707جزء في الملیون بحلول العام  1التي تحتوي على الزئبق أعلى من 

تشیر إلى غیاب بدائل آمنة  ألن المعاهدة)الماسكارا وغیرها من مستحضرات تجمیل منطقة العین 
، 4كما هو الحال بالنسبة لغیرها من المنتجات التي تحتوي على الزئبق المدرجة بموجب المادة (. وفعالة

 .0727 فإنه هناك استثناءات لتمدید الموعد النهائي للتخلص التدریجي لعام
 

 

 الزئبق في األدوية 8.11  
 .األدویة في الزئبق مركبات األحیان من كثیر في األطباء استخدم

 عشر السادس القرن منذ أو الكالومیل (Hg2Cl2)الزئبق وزكالومیل كلورید األطباء استخدم: الكالوميل
 الدودة حلوى أو الشوكوالتة علیه أطلق إعداد مستحضر تم كما. الصفراء والحمى المالریا لعالج

 العدید استمر العشرین القرن وأوائل عشر التاسع القرن وخالل. 216الطفیلیة بالدیدان المصابین للمرضى
 اآلباء یقوم كما. 217للكبد وشافي والمسهل الشافي الدواء باعتبارها الكالومیل استخدام في األطباء من

 .218ألطفالهم كالومیل على تحتوي للتسنین مساحیق بإعطاء

 والمملكة المتحدة الوالیات في العشرین القرن من الخمسینات في الكالومیل استخدام في األطباء واستمر

 ما غالبا الكالومیل تناول من للزئبق التعرض إن. واإلمساك األطفال تسنین لعالج أخرى وأماكن المتحدة
 بـ %2 من أكثر أصیب 1277 أواخر عام وفي. القرنفلي مرض یسمى االطفال عند شائع مرض یسبب

acrodynia  اإلحصاءات وسجلت. المرض بهذا لندن في المستشفیات عنابر في األطفال أكرودینیا 
. 219وویلز انجلترا في 1248 - 1222 من الفترة األكرودینیا في مرض من طفال 787 وفاة الرسمیة

 دستور من 1210 عام طبعة وذكرت. 1278 عام حتى بریطانیا في األدویة من الكالومیل رفع یتم ولم

 وبعد. كمادة سامة ولیس كدواء الصیدلة بقوائم الكالومیل الطبیة والمستحضرات لألدویة المتحدة الوالیات
 .220تقریبا األكرودینیا مرض اختفى الكالومیل استخدام توقف

 

 ربلغالة دفى صيل ميولكالدام استخا
ل و غیره من مركبات الزئبق لمرضاهم في القرن میولكالف اصوعلى رب لغافي ء باطألد اعتاا
من  1211ن طبعة عام مو في ما یلي مقتطفات بشأن  االستخدامات الدوائیة للكالومیلر . نیرلعشا
 :انیةطیرلباعة وسولما
ل في شكدة بعیرات تأثی لمیولكالاى طیع. . . . یةدوالافي دم یستخوخاصة ص خصائل میولكالك ایمتل"
یقة طربق ئبزلد ایورلقیمة لكلص الخصائؤدى انه یق هو أئبزلد ایورلخاصة لكلالقیمة وا. وزئبقزلد ایوركل
 . . . رةصغیت بكمیارار باستمط لنشالملح د الویتث حیرة ، ثال إقوأمنة آ
م خلیا یتودا. . . . ــرىألخق ائبزلت ااــــــكبرمن خاصة عزة میأي له س لی[ لمیوكال]لملح اجیا رخا"
ة لقنان اموي لعلزء اال سیما للج، و[ نكملی]ت لى خمسة حباف انصن من لملح للبالغیت اعارجء اطعإ
ر إلثنى عشا)ة على قنادث ألتي تحاة طلنشرات التأثیوا. ءألمعارازات افإفیفة فى دة طیاب زیسبویة ولمعا
ببضع ك لد ذبعل مسهول بمحلل میوعة كالرة جمتابعن لمستحسن امو( قیقةدلء األمعان امط ألسزء الجوا

 . . . تساعا
 

                                                
216 "Unregulated Potions Still Cause Mercury Poisoning," Western Journal of Medicine, July 2000, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1070962/.  
217

 Columbia Encyclopedia on mercurous chloride, http://www.answers.com/topic/calomel-1.  
218 "The History of Calomel as Medicine in America," The Weston A. Price Foundation, 2009, 
http://www.westonaprice.org/environmental-toxins/1446.  
219 "Unregulated Potions Still Cause Mercury Poisoning," Western Journal of Medicine, cited above. 
220 "The History of Calomel as Medicine in America," The Weston A. Price Foundation, cited above. 
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ت كبارلمض ابعن مدة فائل قأبما ن رلك، ونفلي رلقرض المج افي عال[ لمیوكال]ملح دم غالبا ما یستخو"
 یا على رعاض یرلمس ایجلث حیر، بالبخار هیطیضا للتدم أیستخو. ئبقیةزلرى األخا
 ط نشح ة مصباطسوابل میولكالوب احبن حبة من یرعشر تبخیم یتث حی، انیة طعلیه بوسى رك
 221".ل فعال بشكل میوكالد لجلص ایمتث حی، قیقة ن دیرلي عشواحدة لم

 

 
 :الميركروكروم

 لمنع والجروح الخدوش على وضعه ویتم الدول من كثیر في كمطهر الصیدلیات في یباع یزال ال
 Merbromine, sodium مثل كثیرة أخرى أسماء تحت المطهر هذا تسویق ویتم. العدوى

mercurescein, Asceptichrome, Supercrome, Brocasept,  و Cinfacromin .
.  (C20H9Br2HgNa2O6)میربرومین / الزئبق مركبات من  %0 على التجاري المنتج ویحتوي
 .الكحول أو الماء مع مختلطة

 الزئبق سمیة من المخاوف بسبب المتحدة الوالیات في التجزئة أسواق في یباع المیركروكروم یعد لم
 بالوالیات الصدیوم ومیركریسینب المیربرومین من كبیرة كمیات شراء الممكن من یزال ال ولكن

 البشریة وتستخدم للتطبیقات واسع نطاق على تباع تزال ال الزئبق على المحتویة المطهرات هذه. المتحدة
 .األخرى الدول ومعظم أسترالیا في والبیطریة

 

 ما رأي معاهدة الزئبق في الميركروكروم؟
 0707وضعت معاهدة الزئبق قائمة للمطهرات مثل المیركروكروم للتخلص منها تدریجیا بحلول 

 .0727یجوز لألطراف التماس إستثناء من التخلص التدریجي حتى عام . 4بموجب المادة 

 
 :التقليدي الطب في الزئبق

 السنین آلالف التقلیدي الصیني الطب في (الزئبق كبریتید على یحتوي طبیعي خام) سینابار استخدم
. الصیني األحمر أو تشوشا علیه یطلق األحیان بعض وفي. المختلفة العالج عناصر من عنصرا بوصفه
. تستخدم تزال وال السینابار على یحتوي تقلیدیا دواءا أربعون هناك الصین في األدویة لدستور ووفقا
 القناة في امتصاصه وضعف الماء في السینابار ذوبان لصعوبة نظرا أنه الدراسات إحدى وتشیر

 له المستخدمون یعاني أن یمكن أنه من الرغم على األخرى الزئبق أشكال من سمیة أقل فهو الهضمیة،
 إدراج الستمرار المنطقي األساس أن إلى الباحثون واستند. الكلى في اضطرابات من الطویل المدى على

 تشوشا ببیع الكتروني یقوم موقع وأشار. 222مبرراته له یزال ال التقلیدیة الصینیة األدویة في السینابار
 .223الحلق والتهاب واألرق التهیج ویعالج العقل یهدئ طبیا مستحضر باعتباره

 عنه االستعاضة تم كبیر حد إلى ولكن التقلیدي الصیني الطب في الكالومیل استخدام تم الماضي، وفي
 . 224الصیني األدویة دستور في مدرج غیر (الفم طریق عن كعالج) والكالومیل. أمانا أكثر بعالجات

 الفاجبهتا أما. الهندیة األیورفیدا مثل الهند في تقلیدیة طبیة ألغراض الزئبق لتناول قدیم تقلید وهناك
Vagbhatta عالجیة ألغراض الداخلي للزئبق باالستخدام توصي المیالدي السادس القرن منذ وهي .

 الذین الیوجیس قبیلة عشر الثالث القرن أواخر في الهند زار الذي بولو ماركو اإلیطالي الرحالة قابل وقد
 التقلیدیة واألدویة. والكبریت الزئبق من مصنوع  مشروب یستهلكون ألنهم وصحیة طویلة حیاة عاشوا

                                                
221 1911 edition of the Encyclopedia Britannica entry on Calomel, http://www.1911encyclopedia.org/Calomel.  
222 Jie Liu et al., "Mercury in Traditional Medicines: Is Cinnabar Toxicologically Similar to Common Mercurials?" 
Experimental Biology and Medicine, 2008, http://ebm.rsmjournals.com/cgi/content/full/233/7/810. 
223 Cinnabar (Zhu Sha), TCM China, http://www.tcmtreatment.com/herbs/0-zhusha.htm.  
224 Jie Liu et al., "Mercury in Traditional Medicines," cited above. 
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 خلیط على تحتوي التيو Rasasindoorوراساسیندور  Kajjali كاجالي یسمى ما منها والتي الهندیة
 المفاصل والتهاب الكبد وأمراض السكرى مرضى عالج في تستخدم الزالت والكبریت الزئبق من

 الزئبق من خلیط على تحتوي والتي التقلیدیة األدویة یستخدمون الهنود التنفسي الجهاز وأمراض
 .225التنفسي الجهاز وأمراض المفاصل والتهاب الكبد وأمراض السكري مرضى لعالج والكبریت

 كعالج الستخدامها الدینیة المحالت في المكسیك في azogue باسم المعروف الزئبق كبسوالت وتباع
 .226الهضم عسر أو واألمعاء أزوجو المعدة اللتهاب

 

 الذي يحتوي على الزئبق؟ ما رأي معاهدة الزئبق الطب التقليدي المحتوي

تستبعد معاهدة الزئبق المنتجات المضاف إلیها الزئبق المستخدمة في الممارسات التقلیدیة أو الدینیة من 
التي تنطبق على معظم المنتجات األخرى المضاف إلیها  4مقتضیات التخلص التدریجي في المادة 

 .الزئبق

 

 :الثيومرسال

 البكتیریا نمو لمنع ویستخدم الزئبق على یحتوي مركب وهو الشمالیة أمریكا في االسم هذا علیه یطلق
 ومیركروثیولیت Merthiolate میرثیولیت وهي المركب لهذا أخرى أسماء وهناك. والفطریات

Mercurothiolate  هي له الكیمیائیة والصیغة: 
 sodium 2-ethylmercuriothio ethylmercurithiosalicylic acid الكیمیائي الرمز أما 

C9H9HgNaO2S فهو
227 

 
 الطبیة التطبیقات بعض في أیضا یستخدم أن ویمكن اللقاحات في واسع نطاق على الثیومرسال ویستخدم
 المحالیل مثل االستخدامات متعدد وكمحلول واألنف العین وقطرات الجلد اختبارات مثل األخرى

 المصنعة الشركات قامت المتحدة الوالیات وفي. 228الوشم وحبر الالصقة العدسات حفظ في المستخدمة
 استمرت ذلك ومع.  0777 عام قبل الثیومرسال استخدام عن طوعا بالتوقف الالصقة العدسات لمحلول

 .أخرى دول في الممارسة هذه
 إلى یدعو للحاجة مما الدوائیة والصناعات الطبیة والمختبرات المستشفیات نفایات في الثیومرسال ویوجد
 .229منه البیئة تنظیف

 

 

 

 تللقاحاافي ل سارمولثيا

فى دة وحوالاعة رلجت ذات اللقاحاد ایدلعك الل ذیشمو. لسارمولثیاعلى وي ال تحتت للقاحاض ابع
ت للقاحاض افي بعو. حللقاافى فعالیة ل خدایتد قل سارمولثیل أن اسارمولثیاعلى وى لتى تحتت اللقحاا
وي هذه تحتو. لنهائيالمنتج الى إضافته م إال یتن لكج وإلنتااعملیة ء ثنال أسارمولثیدام استخم ایت
. دةحوالاعة رلجافي رام جرومیك 7.7 نمل قل أسارمولثین اضئیلة مت على كمیادة عات للقاحاا
وث لتلالنهائي لمنع المنتج الى إضافته م إتذى لل اسارمولثیاعلى رى ألخت اللقاحاض ابعوي تحتو

                                                
225 Ayurveda Under the Scanner, Frontline, April 2006, 

http://www.thehindu.com/fline/fl2307/stories/20060421004011200.htm.  
226 "Cultural Uses of Mercury," UNEP Mercury Awareness Raising Package, 
http://www.chem.unep.ch/mercury/awareness_raising_package/G_01-16_BD.pdf.  
227 "Exposure to Thimerosal in Vaccines Used in Canadian Infant Immunization Programs," Public Health Agency of 
Canada, 2002, http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/dr2809ea.html.  
228 Wikipedia entry on thiomersal, http://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal.  
229 "Treatment Technologies for Mercury in Soil, Waste, and Water," U.S. EPA Office of Superfund Remediation and 
Technology Innovation, cited above.  

http://www.thehindu.com/fline/fl2307/stories/20060421004011200.htm
http://www.chem.unep.ch/mercury/awareness_raising_package/G_01-16_BD.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/dr2809ea.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal
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رام جرومیك 77 - 17ن ما بیدة عات للقاحاهذه افى ل سارمولثیز اكیرت ونیك. قیقةدلالحیة ت ابالكائنا
 230 .عةرللج
 

في رات لتغیامع و. تبارولمیكو التصنیع لمنع نماعملیة ل خالت للقاحاالى ل إسارمولثیاحیانا ف أیضا
فى ل سارمولثیاضع ویو. لتصنیعاعملیة ل ة خالظلحافواد المالحاجة إلضافة ت التصنیع قلاجیا ولوتكن
رس غد عنراض ألمت ابمسببات للقاحاوث المنع تلت للقاحان امددة متعت عارجذات ( vails)ت جاجاز
لتى ت اللقاحاد ابأحم حقنهد بعل فاأطفى وتل ، لمثال اعلى سبیو. جاجةزلس افي نفددة متعرات لمر إلبا

دث ، لحاانیة في اطیرلبالملكیة اللجنة ت ابحثو. یةودیا عنقرثا ببكتیوملن كاوة ظحافواد على موى تحت
وات عبت وجاجازفي راض لمسببة لألمت الكائناافیها و تنمد لتي قاجیة ولولبیت المنتجااضع وبت صوأو
 و لمنع نم( ةظحافدة ما)ر هطلمن امزة كرموكمیة كافیة ك نان هیكم ما لدد لمتعدام االستخافیها م ال یت

 231 .لحالیةرة الفتالیا فى ول دومقبر مأ ت هوعارلجددة امتعت للقاحاافي ر هطلمدام استخوا. یارلبكتیا
 
یكیة رألمایة دوألوایة ذألغدأت إدارة ابء ، آلباق اقلد ویدیع جرستجابة لتشت، والتسعینار اخأوافي و
(FDA )وا یتلقن أن یمكر شهأ 1ن ضع في سرلل افاطألد أن اجث وحی. تللقاحاافي ل سارموسة للثیدرا

 1999م في عاو.  لسارمولثیاى ـة علـیولمحتت ااحاــللقن امق ئبزلن امرام جرومیك 187.5لى واح
كیة رألمایمیة دألكا، واقایة منها ولراض واألماكیة لمكافحة رألمز اكرالمدرت اصألنتائج ذه استجابة لهوا
ت قرع وسأفي ت للقاحان امل سارمولثیالة زایة بإدوألت اكارشوا البرك طقائیا مشتوبیانا ل فاطألطب ال

ر لغیل افاطلأل Bبائي ولد الكبب االتهاح القان مدة الولد اعة ما بعرجر بتأخیء ابطألوا االبطكما ن ، ممك
ق ئبزلل امیثیأن لة دألواة طلحیس اساأمبنى على ن لبیاهذا ا. 232رضلمطر هذا المخان ضیرمع
صلة دودة ذات محت ساك درافهنا، كلذمع و.  لها سمیة عصبیةواد كم مصنفةرى ألخق ائبزلت اكبارمو

رض لتعاضع نتیجة رلل افاطألاعلى طر لى مخار إتشیت ساد دراجوبینما ال ت ق ،ئبزلل ابإیثی
 .تللقاحاافي ل سارموللثی
 

ت في لقاحال سارمولثیول ائیة بیانا حدوالت المنتجام ابیة لتقییوروألاكالة ولدرت اص، أ 1999م في عا
ل سارمولثیوى امست نمل فاطألاعلى م لناجرر الضاعلى ل لید دجونه ال یألى إكالة ولت اخلصو. لفاطألا

تشجیع ل یة مثرازحتراءات اجذ إتخاالى إكالة ولت اعك  دلذمع و.  مهاداستخم التى یتت اللقاحاافي 
ق ، ئبزلایة على ولمحتاة ظلحافواد المن اا مرهغیل وسارمولثیدون ابت للقاحام لعادام االستخز ایزتعو
 233 .نتجةلمت اكارلشاة طسواة بظلحافواد المهذه الة إزاعلى ل لعموا
 
ء أن آلبان امر كثید یعتقو. تللقاحاافي ل سارمولثیول احدل لجد اتصاعر وستم، ا 1999م عاد منو
ره غیو( autsim)د حولترض المم ضهرفي تعم یسهت للقاحاافي ل سارموضع للثیرلل افاطألرض اتع
في د حولتت افي حاالرة لكبیدة ایازلب وراء السبن اكاك لدو أن ذیبو. لمخو انمت باطراضن ام
ر لكثیت اله سمیة عصبیة جعلق ئبزلن اعى بأولدة ایان زفإك لذلى إباإلضافة و. تلتسعینات والثمانیناا
ت سادرابرهم غیء وآلبان امت عاومجمدت ستشهوا. قئبزبالم فالهن اطحقب یجذا لماون یتسائلء آلبان ام

                                                
230 "Thiomersal and Vaccines: Questions and Answers," World Health Organization, 2006, 
http://www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/questions/en/.  
231 "Thimerosal in Vaccines," U.S. Food and Drug Administration, 
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228#thi.  
232 Paul A. Offit, "Thimerosal and Vaccines—A Cautionary Tale," The New England Journal of Medicine, 2007, 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp078187,  
233 Gary L. Freed et al., "Policy Reaction to Thimerosal in Vaccines: A Comparative Study of the United States and Selected 
European Countries," Gates Children’s Vaccine Program, 
http://www.path.org/vaccineresources/files/thimerosal_decision.pdf. 

http://www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/questions/en/
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228#thi
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp078187
http://www.path.org/vaccineresources/files/thimerosal_decision.pdf
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ا رهغیت والباطلمهذه ا. دحولتل واسارمولثین اعالقة بیود جولى ر إتشیم أو عدلعلمیة تاجع رالمافي 
 234. دلجل محت كان
 
 
لة وفطلت اباطراضل واسارمولثین ابیط تباود ارجوسع ق وااطبي على نطلالمجتمع ض افد رقو
دة لمتحت االیاولمناعى بالطب الاسسة ؤلسالمة بماجعة رالجنة مدرت صأ 2004م في عاو. لعصبیةا
ن عة مومجمأن لى إللجنة ت اخلصو.  دحولتض ارة بمطتبرمتت للقاحان ابأل لقائرض الفص الفحر یرتق
.  235دحولترض امل وسارمولثیایة على ولمحتت اللقاحان اعالقة سببیة بیود جض وفد ریؤلة تدألا
ن عالقة بیر أي هظبائیة ال تولت اسادرالدث احأن أبیة وروألایة دوألایئةرت هشاا 2004م یضا في عاوأ
یة دوألالجنة ف قومن كا، ولعصبيو النمافى ل لخلال وسارمولثیایة على ولمحتت اباللقاحام عیطلتا
ت یاومستن عكسیة سلبیة ناجمة عر ثاأى آعلى ل لیود أي دجدم وعدة هو لمتحالمملكة ایة في رلبشا
لعالمیة لسالمة ایة رالستشااللجنة ت اكما خلص.   236لعصبيو النماعلى ت للقاحاافي ل سارمولثیا
ر لكبال وافاطألواضع رللق ئبزلالة على سمیة أي أدحالیا د جویلعالمیة بأنه ال الصحة امة ظبمنت للقاحاا

ل لحساسیة مثدة ایازنتیجة دودة محطر مخاء باستثنال سارمولثیاعلى وى تحتت للقاحارض لتعد اعن

 .237نلحقن امكاد لجلورم اتدي أو لجلافح طلا
 

ذه لجانبیة لهراآلثان ام وفلمخاأن اال إثقة وموفة رومعراض ألمن اقایة موللت بالقاحام عیطلتامیة إن أه
هم مما سال فاطلألت باللقاحام عیطلتت اعملیادل معض نخفاالى أدت إمة دلمتقدول الض افى بعت  للقاحاا

ل خر داكبیق قلم وتماك اهناوه. رةیطخدات لى تعفیإباإلضافة راض ألمن اا مرهغیولحصبة افى تفشي 
له ون یكن ان یمكذى لت واللقاحاافي ل اسرمولثیود اجول وحرى خن أماكألعامة في الصحة والمجتمع ا
 .لفاطألاعلى صحة رة یطخب قواع

 
ص لتخلك الذكدة وحوالاعة رلجت القاحادام ستخو انحرك تحك نادو أن هلصناعیة یبدول الن امر فى كثی

ب یال بسبطوقتا ولعالمي وى المستاعلى ك لذبم لقیارق ایستغد قو. تللقاحاافي ل سارمولثین ایجي مدرلتا
ت یادیضا تحك أناوه.  دةحوالاعة رلجت ابلقحاددة لمتعت اعارلجت القاحادال ة باستبطتبرلمت ایادلتحا

ج نتاء إثناق أئبزلن اخالیة مل ئداببل سارمولثیدال استبوا. صخرلمح اللقات اناومكر خاصة بتغیی
ك لذكر ویطولتاث ولبحالى ك إلج ذیحتاوف س، ولنهائي المنتج الى ل إسارمولثیاضافة دم إعت أوللقاحاا
ك نازال هما ، و238إلكلینیكیة واكلینیكیة ل إلقبرب التجان امع سلسلة مد یدجص خیراتدار صم إاظن
 . كلذفى دم تقراز حإ
 

ني وطلر المختبدم ایستخم ل، بیة وروألامیة ولحكر اغیت ماظلمنف اتحالن قائع موفقا لصحیفة وو
دم یستخم لو. 1992م عاذ منل فاطلألت للقاحاافي ل سارمولثیالصحي م ااظكي للنرنمادلزي اكرلما
ما أ. 1994م اعذ منت للقاحاافي ق ئبزلالقائمة على اة ظلحافواد المد ایولسامة فى وألموالة وفطلانامج رب

ل فاطألت افى لقاحال سارمولثیدم ایستخد یعم نه لأ 2004م في عات علند أانیة فقطیرلبالصحة وزارة ا
ال في ر إفوضع ال تترتیني للل روصى بها بشكولمت اللقاحااجمیع دة  لمتحت االیاولافي و.  ضعرلا
ل سارمولثین امرام جرومیك ١ن مل قأعلى وي تحتت كیبارفي تل أو سارمولثین اخالیة مت كیبارت

                                                
234 Wikipedia entry on thiomersal controversy, http://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal_controversy.  
235 "Thimerosal in Vaccines," U.S. Food and Drug Administration, 
http://www.fda.gov/biologicsbloodvaccines/safetyavailability/vaccinesafety/ucm096228.htm.  
236 Thiomersal— Frequently Asked Questions, Irish Health Protection Surveillance Centre, http://www.ndsc.ie/hpsc/A-
Z/VaccinePreventable/Vaccination/Thiomersal/Factsheet/File,3948,en.pdf. 
237 "Thiomersal (Ethylmercury) Containing Vaccines," U.K. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, 2010, 
http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Generalsafetyinformationandadvice/Product-
specificinformationandadvice/Thiomersal%28ethylmercury%29containingvaccines/index.htm.  
238 Ibid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal_controversy
http://www.fda.gov/biologicsbloodvaccines/safetyavailability/vaccinesafety/ucm096228.htm
http://www.ndsc.ie/hpsc/A-Z/VaccinePreventable/Vaccination/Thiomersal/Factsheet/File,3948,en.pdf
http://www.ndsc.ie/hpsc/A-Z/VaccinePreventable/Vaccination/Thiomersal/Factsheet/File,3948,en.pdf
http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Generalsafetyinformationandadvice/Product-specificinformationandadvice/Thiomersal%28ethylmercury%29containingvaccines/index.htm
http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Generalsafetyinformationandadvice/Product-specificinformationandadvice/Thiomersal%28ethylmercury%29containingvaccines/index.htm
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ت الیاولافي ل فاطئیسي لألل ربشكر فویتذي لزا ، وانوالنفلح االقد هو حیولء االستثناوا. دةحوالاعة رللج
ح للقان هذا امرة فومترى خل أشكاك افهناك ، لذمع و.  لسارمولثیاعلى وي كیبة تحترفي تدة لمتحا

 239 .منهرثاآعلى وى تحتل أو سارمولثیاعلى وي التحت
 
یجي درلتص التخلو انحدول لظم اضح في معه واتحاك افهنا، تماما ف لنامي فمختلم العالاضع في ولاما أ
مة زلالوارد المل انقل لمستحیب أو الصعن انه مد أنجدول لن امر في كثیو. تللقاحان امل سارمولثین ام

ص لتخلو انحوارد لمل ایوتحول حت الؤتسار ثاأما ل ، وهذا فاطألواضع رلل افاطألاجمیع ن لتحصی
لتى دول الافي ل مشاكب یسبذى لق وائبزلن الیة مخال ئدالها ببداستبل واسارمولثیت القاحان یجي مدرلتا
وردة لمستل ئدالبن امر تكلفة بكثیل قل أسارمولثیاعلى وي لتى تحتت اللقاحاث أن احی، بإنتاجه محلیاوم تق
 240 .لسارمولثین الخالیة ما
 

او عة رلجایة دحاأجاجة زفي ن مة للتحصیدلمستخت اللقاحار افیوتن كاإذا ما م هو مهر خر آعتباك اناوه
ددة تعت جاجازلوات أو العبوى اتحترورى ان لضن امت لحاالن امر في كثیو. تعارلجددة اجاجة متعز
فى ر إلبول اخرس ودغدد تعن موث لتلن اللحمایة مل سارمولثیل اة مثظلحافواد الماعلى ت عارلجا

رة كبیدة یاب زلطتت یةدحاوة أفي غبرد لتى تت اللقاحاأن الى إلعالمیة الصحة امة ظمنرت شاوا. واتلعبا
لحاجة ن امد یزسترد ولبان ایزللتخر كبن امكاب لطنها تتأكما . لتكلفةافى ع تفاارالنتاجیة مع ااقة طلافي 

اقة طلاكفایة دم عن لنامیة مدول الن امد یدلعة العالمیة معاناالصحة امة ظمنت ناقشد قو. للنقل اسائول
ء ألعباف والتكالیأن الى ت إخلصح ، ولللقان یزلتخل والنقمة لزلالالتحتیة البنیة اكفایة دم عوإلنتاجیة ا
 241,242 .دوللهذه ایة بالنسبة لغالبیة دمجر غیدة حوالاعة رلجت القاحاج إلضافیة إلنتاا
 

ل سارمولثیالة زاإلرك لتحد اقضیة ضرت ثارى اخت أجهاولعالمیة الصحة امة ظمنن أن مم غرلاعلى و
ني دلمالمجتمع ت اماظمنومیة ولحكر اغیت ماظلمنح اتیادم ارلى عذى أدى إلر األم، النامیة دول الن ام
راف العتافي را لعالمي كثیابي طلالمجتمع طؤ اتبام كهدراالل ألجل ایظور طومنن مر ألمافى ظر للن

ل على سبیو. رىألخالسامة واد المن اعة منخفضة مرلجرض لتعانتیجة ن إلنسااعلى صحة رارباألض
وح أن ضوبر هظتت بیانادم أى یقأو بي طلالمجتمع درس ایم لت  نیالستیافى رة ألخیانة وآلافي ل ، لمثاا

ل لكرام جرومیك ٠٣لى ل إتصدم لافي ص صارلر اعنصت یاومستن مون یعانن یذلل افاطألانسبة 
ن مون یعانن یذلل افاطألروف أن المعن احالیا مو.  صصاربالم لتسمرار اضن أمون یعانوا كانر یسیلتد

هذا مع و.  رةضار ثان آمون یعانل قر أو أیسیلتل دلكرام جرومیك 5ن مدم لافي ص صارلت ایاومست
ن صلة بیود جدم وبي بعطلالمجتمع ن امت ضماناذ تخاوا/ علىور لعثب الصعن ایخي مرلتاظور المنا
 . لفاطلعصبى لألو النمطر امخال وسارمولثیاعلى وي لتي تحتافة رولمعت اللقاحاا
 
ن فمل ، فاطألت القاحان مل سارمولثین ایجي مدرلتص التخلو الصناعیة نحدول الن امر كثیرك تتحو
فا ون هذا هدیكأن نه ال ینبغي أكما ن ، بمكیالیل لكیول اا قبرهغیومیة ولحكر اغیت ماظللمنب لصعا
ن لخالیة ماة ظلحافواد الماعلي فعالیة وث لبحاجیه وتدة عاإلمحتملة طرق الل اتشمد ق. لنامیةدول الل
ض خفج ونتان إلنامیة لتمكینها مدول الافي ت للقاحاامنتجي دة مساعل وسارمولثیل احمل لتي تحق ائبزلا

 .قئبزلن الخالیة مت اللقاحااتكلفة 

 

                                                
239 "Thiomersal and Vaccines: Questions and Answers," World Health Organization, cited above.  
240 Mark Bigham, "Thiomersal in Vaccines: Balancing the Risk of Adverse Effects with the Risk of Vaccine-Preventable 

Disease," Drug Safety, 2005, 
http://adisonline.com/drugsafety/pages/articleviewer.aspx?year=2005&issue=28020&article=00001&type=abstract.  
241 "Thiomersal and Vaccines: Questions and Answers," World Health Organization, cited above. 
242 "WHO Informal Meeting on Removal of Thiomersal from Vaccines and Its Implications for Global Vaccine Supply," 
2002, http://www.aapsonline.org/iom/who.pdf.  

http://adisonline.com/drugsafety/pages/articleviewer.aspx?year=2005&issue=28020&article=00001&type=abstract
http://www.aapsonline.org/iom/who.pdf
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 ما رأي معاهدة الزئبق في الثيومرسال؟
المعروفة )تستبعد معاهدة الزئبق على وجه التحدید لقاحات تحتوي على مادة الثیومرسال كمادة حافظة 

من التخلص التدریجي من مقتضیات المنتجات التي تحتوي على الزئبق بموجب ( ثیمیروسالأیضا باسم 
 .4المادة 

 

 والمجوهرات الثقافية المنتجات في الزئبق 8.12

 یوجد حیث الهندوسیة الممارسات ففي. والدینیة الثقافیة التطبیقات في واسع نطاق على الزئبق یستخدم
 عدة طقوس في الزئبق یستخدم كما. الدینیة اآلثار منها تصنع التي المادة وهي ،"الباراد" في الزئبق
 و، Candomblé :.Yoruba Orisha وتشمل الكاریبي البحر ومنطقة الالتینیة أمریكا في دیانات

voodo، Santería Palo Mayombé، Espiritismo .األدویة في تستخدم أنها كما 
 .243الثقافیة والتطبیقات العادات من وغیرها والمجوهرات

 

 على الزئبق ینثرون الثقافات بعض وفي. الهواء لتنقیة قدور أو أواني في بالزئبق الناس یحتفظ وقد
 من المنازل لتطهیر والممسحة المیاه مع الزئبق یستخدم والبعض. السكان لحمایة المنازل أرضیات
 الشریرة األرواح إلبعاد والشموع المصابیح زیوت في الزئبق یضع البعض أن كما. واألشباح األرواح

 في بالزئبق الناس بعض یحتفظ كما. السحر أعمال الستعجال أو المال، أو الحب أو الحظ لجلب أو
 .244أعناقهم في یعلقونها أو یحملونها أكیاس في أو زجاجات في أو أمبوالت

 

 المقدسة اآلثار عمل في وتستخدم أخرى معادن مع للزئبق ملغمة عملیة من تنتج Paradالباراد  ومادة
 تصنع الحاضر الوقت في ولكن والزئبق، الفضة من تصنع عادة ما وهي. الهندوسیة التقالید في للعبادات

 الزئبق من الباراد محتوى أن وجد الدراسات إحدى وفي. أخرى معادن من آثار مع والزئبق القصدیر من
 والسبح الخرز أنواع الهند أسواق في وتباع الدینیة، اآلثار مختلف الباراد من ویصنع. % 07 إلى یصل
 الحلیب فیها یشرب التي األواني أو األكواب منها یصنع وكذلك العنق في أو كقالدات كأحزمة تلبس التى

 (Shiva)"شیفا" لإلله كثیرة معابد الهند وفي. كثیرة أخرى وأشیاء اآللهة إلى ترمز التي التماثیل وكذلك
 وجدت بالتسمم الباراد ارتباط على دراسة وفي. الباراد مادة من مصنوعة لهذا اإلله التماثیل من كثیر بها

 إلى أدى مما الحلیب اللبن إلى الباراد أواني من یتسرب الزئبق أن الهندیة الحكومیة غیر الجمعیات إحدى
 أو الباراد من مصنوعة أواني أو أكواب من اللبن شرب في الدینیة التقالید هذه یتبعون من تعرض
 246 ,245.الباراد من مصنوعة أواني في نقعه تم الذي الحلیب یشربون

 خوان متحف في الزئبقیة كالدر نافورة وأشهرها الغرب في الفنیة األعمال في أیضا الزئبق استخدم وقد
 وبناء بتصمیم كالدر ألكسندر األمریكي الفنان األسبانیة الحكومة كلفت فقد. بأسبانیا برشلونة في میرو
 1220 لعام العالمي المعرض في لعرضها بأسبانیا للزئبق المادین منجم لضحایا كذكرى النافورة هذه

 الزئبق من أطنان خمسة حوالي وتدیر تضخ المضخات فكانت.  الزئبق استخدم المیاه استخدام من وبدال

 استنشاق أو الزئبق مالمسة من المتحف رواد لحمایة زجاجي حاجز خلف مثبتة والنافورة. النقي المعدني
 .247أبخرته

                                                
243 D.M. Riley et al., "Assessing Elemental Mercury Vapor Exposure from Cultural and Religious Practices," Environmental 
Health Perspectives 109, no. 8, 2001, p. 779-84, 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1240404&tool=pmcentrez&rendertype=abstract. 
244 "Cultural Uses of Mercury," UNEP Mercury Awareness Raising Package, cited above.  
245 Ibid. 
246 "Mercury: Poison in Our Neighbourhood," Toxics Link, 2006, http://www.toxicslink.org/mediapr-
view.php?pressrelnum=30.  
247 Calder Mercury Fountain, Atlas Obscura, http://atlasobscura.com/place/calder-mercury-fountain-fundacio-joan-miro.  

http://www.toxicslink.org/mediapr-view.php?pressrelnum=30
http://www.toxicslink.org/mediapr-view.php?pressrelnum=30
http://atlasobscura.com/place/calder-mercury-fountain-fundacio-joan-miro
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 األسواق في مكانها وجدت فقد للزینة كحلي أو كتعویذات لالستخدم تنتج كانت التى الزئبق صیاغة أما
 الوالیات مدارس في تظهر بدأت المكسیك من تأتي أنها یعتقد والتي للعنق، وقالدات عقود. العامة
 الخرز من سالسل من المصنوعة والعقود القالدات التقاریر أحد وصف وقد أخرى، أماكن وفي المتحدة

 یظهر فالزئبق. الزئبق من غرامات 7 - 2 حوالى على تحتوى الزجاجیة الحلیة أو المجدول الجلد أو
 مثل مختلفة أشكال في تصنع الزجاجیة الحلي وهذه مجوفة زجاجیة حلیة في تدور سائلة فضیة ككتلة
 على الحلي هذا یحتوي وقد الحار الفلفل قرون شكل أو أسنان حادة شكل على أو الزجاجات أو القلوب
 249 ,248.الزئبق مع ملونة سوائل

 

 ما رأي معاهدة الزئبق في المنتجات الثقافية والمجوهرات التي تحتوي على الزئبق؟
الدینیة والتقلیدیة بالخصوص جمیع القیود المتعلقة باستخدام الزئبق في الممارسات  0تستبعد الماّدة 

 .وبالتالي فإن هذه المنتجات ال تخضع إلى التخلص التدریجي

الزئبق في التعدين والعمليات : مصادر الزئبق المقصودة. 9
 الصناعية

 

 في كبیرة كمیات منه وتنطلق قصد عن الزئبق فیها یستخدم رئیسیة صناعیة تعدین عملیات ثالثة هناك
 في مساعد الزئبق كعامل ، واستخدام(ASGM)الذهب  لتعدین الصغیرة الحرفیة الورش وهي. البیئة
 .القلوي -الكلور انتاج بمصانع الزئبق وخالیا الكیمیائیة المواد إنتاج

 

 (ASGM)الذهب  لتعدين الصغيرة الحرفية الورش في الزئبق استخدام 9.1
الزئبق في الهواء جنبا إلى جنب تعتبر الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب أعلى مصدر النبعاث 

طن من الزئبق یتم إطالقها كل عام في  000تشیر التقدیرات إلى أن ما یقرب من . مع إحراق الفحم
في المائة من مجموع  27الهواء من الورش الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب وهو ما یمثل أكثر من 

على الصغیرة الزئبق ویستخدمونه ویتم بعد ذلك یشتري عمال مناجم الذهب . 250االنبعاثات البشریة المنشأ
تعتبر الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب مقارنة . إطالقه في البیئة خالل عملیة استخراج الذهب

تتسبب هذه . بجمیع االستخدامات المتعمدة للزئبق أكبر مصدر عالمي للتلوث بالزئبق لجمیع الوسائط
ل المناجم وعائالتهم والجماعات المحلیة المحیطة بالمناطق الساخنة الممارسة أیضا في ضرر جسیم لعما

 .وتؤثر سلبا في النظم البیئیة المحلیة واإلقلیمیة

 الزئبق المستخدمة في كل مرحلة من مراحل تعدين الذهب في الورشات الحرفية الصغيرة 
ین الذهب في الورشات یستخدم الزئبق في العدید من األماكن عبر مختلف العملیات التي تشكل تعد

الحرفیة الصغیرة ولكن معظم الناس العاملین والمتخلصین من الزئبق في عملیات تعدین الذهب في 
الورشات الحرفیة الصغیرة تنقصهم أو تنعدم لدیهم المعرفة بتأثیراته على صحة اإلنسان أو احتمال 

ات الحرفیة الصغیرة إلى عملیات علیا عموما یمكن تقسیم عملیات تعدین الذهب في الورش. تلویثه للبیئة
 .ووسطى ودنیا وتستخدم جمیعها الزئبق

 

                                                
248 "School Health Alert About Mercury in Necklaces," Oregon State Government Research & Education Services, 2009, 
http://www.oregon.gov/DHS/ph/res/mercalert.shtml#look.  
249 Mercury Legacy Products: Jewelry, NEWMOA, 
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/projects/legacy/novelty.cfm.  
250 UNEP (2013) UNEP Global Mercury Assessment 2013, p.ii 

http://www.oregon.gov/DHS/ph/res/mercalert.shtml#look
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/projects/legacy/novelty.cfm
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ترتبط األنشطة على المستوى العالي أساسا بالتعدین األولي في المهواة تحت األرض أو بغسل الماّدة 
ة الخام الغرینیة على طول ضفة النهر أو في منتصف الكتلة المائیة ؛ أنشطة السحق الخشن؛ و نقل المادّ 

في بعض مناطق خام الذهب الغریني، ال یحتاج عمال ( . المستوى األوسط)الخام إلى محطات المعالجة 
. المناجم إلى استخدام الزئبق على اإلطالق باعتبار أّنه من السهل العثور على غبار الذهب أو شذراته

عمال المناجم یبثون ومع ذلك، في بعض المناطق الرسوبیة حیث تركیز الذهب التي لیست عالیة، فإن 
األلغام أو یجرفون الخامات من قاع النهر ویعالجون الماّدة الخام في صنادیق فتحة التصریف مع الزئبق 

 17-07وتكون النتیجة النهائیة في المقام األول الحصول على نسبة نقاء للذهب تتراوح بین . أعلى النهر
 .المائةفي 

 

وتشمل هذه األنشطة نقل . األوسط بمعالجة الماّدة الخام والذهبتتعلق معظم األنشطة على المستوى 
الماّدة الخام من موقع التعدین إلى محطة التكسیر الرقیق أو مباشرة إلى محطة المعالجة؛ الخلط بالمواد 
الكیمیائیة ؛ المیاه و إدارة المیاه ومیاه الصرف الصحي ؛ التذییل والمعالجة والنقل؛ تولید الطاقة وحرق 

في  87في بعض األماكن یصل الى ) في المائة  17-07لملغم من أجل بلوغ درجة نقاء للذهب تقّدر بـ ا
تتم عملیة استخراج الذهب في معظم الشعاب أو الماّدة الخام الصخریة في محطات الطحن (. المائة

حسب الماّدة غراما من الزئبق في كل كرة  777-177تتم إضافة . بالكرات أو محطات الرشح بالسیانید
تستخدم میاه المعالجة في هذه المحطة بشكل مفرط جدا في العدید من األماكن وتقوض قطاع . الخام

 .جافة –حتى النهر  -الزراعة أو مصائد األسماك تاركة األراضي الزراعیة وبرك تربیة األسماك 

 

المعدن الثمین الذهب النقي المستوى األدنى في معالجة الذهب المعدني النقي للحصول على  تتمثل أنشطة
في هذه المرحلة، یتّم . في المائة باستخدام الماء الملكي والبوراكس والفضة كمنتج ثانوي 22.22بنسبة 

بیع الذهب أخیرا على المستوى المحلي في أكشاك الذهب أو محالت الذهب البسیطة أو إلى مشتر فردي 
تمثل األنشطة المعنیة في هذه المرحلة في اختبار نقاء ت. للذهب وفي المواقع الملوثة بالزئبق المهجورة

الكتل الصلبة من الذهب والفضة والمعامالت / الذهب وحرق الملغم وخلط المواد الكیمیائیة وإنتاج سبیكة 
 .التجاریة
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 عملیات تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة
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 تعدین الذهب لالورشات الحرفیة الصغیرة والفقر والجریمة 

تعدین الذهب في الورشات الحرفیة من المهم أن ندرك منذ البدایة أن الغالبیة العظمى من عمال مناجم 

. مهمشة ویكافحون من أجل خلق موارد الرزق ألنفسهم وأسرهمو صعبةیعیشون في ظروف  الصغیرة

تعدین الذهب في ب تتعلقویعیش كثیرون في المناطق النائیة مع فرص عمل بدیلة محدودة او معدومة 

 تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة القریبین جّدا منبالنسبة ألولئك . الورشات الحرفیة الصغیرة

لعدید من بالنسبة ل فةضعی یدّر علیهم بأجوروغالبا ما  مراقب قانونیا وخطیرغیر معزول والعمل فإّن 

في سلسلة تجارة الذهب الذین لدیهم ألولئك المسؤولین السامین الدیون لتسدید  المشتغلینعمال المناجم 

 .إمكانیة الوصول إلى رأس المال واالستثمار في التجارة

 

 ، مع اإلكتشافات المتزایدة للذهبركود تدخل صناعة التنقیب عن الذهب في أوقات رواج وعادة ما 

التنقیب المكثف و وهجرة عمال مناجم تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة بأعداد كبیرة

رة االقتصادیة القائمة الطف انتهاءعند . التلوث بمادة الزئبق لسنوات عدیدةبما في ذلك  ةیلبیئواألضرار ا

في هذه . قلیلة جداعمل فرص ا بیئیة وأضراریترك  كساد اقتصادي، غالبا ما یكون هناك على الذهب

 .من جدیدعملیة تتكرر الالذهب إلى مناطق االكتشافات الجدیدة و دافع التهافت علىاألثناء یتحرك 

على األقل جزئیا بصورة غیر قانونیة وغالبا ما  في كثیر من األحیان اتجارة الذهب في حد ذاتهتعمل 

. من قبیل االتجار بالمخدرات والدعارةیة جرامتكون في عالم مقترن بالجریمة المنظمة وأنشطة شبكة إ

التي السیناریوهات هذه  تنتشرونادرا ما تطبق المعاییر العادیة للصحة والسالمة المهنیة فإنه ونتیجة لذلك، 

وغالبا ما تواجه . ل األطفال والعبودیة االقتصادیةمثل عم تعتبر غیر مقبولة في التوظیف العادي

ر یتهافت فیه على الذهب في قطاع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة إطافي  التي تجد نفسها الجماعات

 والصراع المتزاید والعنف( بما في ذلك بغاء األطفال)دعارة سلبیة مثل تدفق الا اجتماعیة آثار الصغیرة

 .الكحول والمخدرات تعاطيوارتفاع 

 

یجب أن فإنه ، رفیة الصغیرةلذهب في الورشات الحعند محاولة وضع حلول الستخدام الزئبق في تعدین ا

لكثیر من أولئك الذین یشاركون في الفقر وعدم وجود خیارات متاحة ل سیاسات بالدور الذي یلعبهالتعترف 

على المدى الطویل  اصحیا ضرربك لحق بین التعرض للزئبق السام التي سوف ی تخیّرعندما . هذا النشاط

یعتبر وضع بدائل اقتصادیة . األولالخیار  األغلبیة ستفضلفإن  م القدرة على إطعام عائلتك الیومعد وبین

من الهیاكل  الجماعاتمن الزئبق وحمایة  لذهب في الورشات الحرفیة الصغیرةتعدین اقطاع تخلیص و

األهداف التي یجب هي من بین  لذهب في الورشات الحرفیة الصغیرةتعدین اقطاع الضالعة في اإلجرامیة 

 على البشر لذهب في الورشات الحرفیة الصغیرةتعدین اتأثیرات قطاع لحد من بالتزامن مع ا اتباعها

 .ةعلى البیئو

 

 توسع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة یقود إلى الطلب على الزئبق

لذهب في الورشات الحرفیة فإن الطلب على الذهب واالستثمار في تعدین ا عندما ترتفع أسعار الذهب

كن یعتمد أیضا الذهب ولعلى أیضا بسبب ارتفاع الطلب سعر الزئبق زید یمكن أن ی. كذلكالصغیرة یزید 

العرض  ویكونعلى الزئبق  االطلب مرتفع ما یكونعند. ض الزئبق المحلیة والعالمیةعلى مستویات عر

وقد . ترتفع أسعار الزئبق والعكس بالعكس( قانونیةالقیود الحظر أو فرض ال وأ اإلحتشادبسبب ) منخفضا

في الورشات الحرفیة الصغیرة بلغ  في مواقع تعدین الذهب أّن الزئبق المتداولفي الماضي القریب  زعم

 حدة األمریكیة وألمانیا وإسبانیائة وجاء في الغالب من الوالیات المتافي الم 88.88 درجة نقاء تقّدر بـ

 .والصین

 

المتحدة واالتحاد األوروبي وإغالق مناجم یات من الوال مؤخرامنذ فرض حظر على صادرات الزئبق 

تعدین الذهب في الورشات قطاع غامضا معرفة الموردین الرئیسیین للزئبق في  فقد بات، الزئبق اإلسبانیة

زئبق ما اكبر الدول المصدرة للومع ذلك، فقد برزت سنغافورة وهونج كونج باعتباره. الحرفیة الصغیرة
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وفقا لبیانات من قاعدة  م لتعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرةهاإلى البلدان التي لدیها قطاع 

بما في ذلك بلدان تسجل قاعدة البیانات هذه واردات وصادرات الزئبق . بیانات كومترید األمم المتحدة

لزئبق إلى هام لأیضا أن الیابان هي مصدر  تسجلبیانات القاعدة ومن المفارقات نذكر أّن . المنشأ والمقصد

نذكر مصدر عالمي رئیسي آخر . تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرةلبلدان المنخرطة في ا

منجم معروف للزئبق هذا هو آخر . خیدركانالتي لدیها احتیاطیات كبیرة في منجم  كازاخستانهو وزئبق لل

ت الدولیة مثل الهیئاتتفاوض و( مستورد صاف للزئبق یبدو أنهوالذي )في العالم خارج الصین  األولي

 ةصعبجارة الزئبق على الصعید الدولي كون تیمكن أن ت. 251للحد من انتاجهاكازاخستان األمم المتحدة مع 

حجب الزئبق وبیعه مرات عدیدة قبل أن یصل إلى وجهته وهذا یمكن أن ی باعتبار أنه یمكن شراء الحل

 .والبعض منها قد یكون غیر قانوني شحناتمصدر ال

 

على الصعید المحلّي، یتم تداول الزئبق بكل حریة في مواقع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة 

 588أو نصف زجاجة صغیرة وزنها  غرام 88.وزنها داخل أكیاس بالستیكیة صغیرة )كمیات حسب 

 ر مشروعة،ل معظم الزئبق بطریقة غیعالوة على ذلك، یتم تداو. (كغ 39.5 وزنهاغرام أو في قواریر 

 .ن كجزء من رأس المال العاملأو الممولوالذهب مشترو  الذي یجلبهسرا، 

 

ملیون شخص في جمیع أنحاء العالم یشاركون  88الي حو تشیر تقدیرات برنامج األمم المتحدة للبیئة أن

ن یعتمدون آخروشخص ملیون  88-95دولة و 11تعدین الذهب على نطاق صغیر في في بصورة مباشرة 

ینتج عمال . في المائة من النساء واألطفال 38-88بشكل غیر مباشر منهم حوالي  252هذا العمل على

في المائة من جمیع الذهب الذي  38في المائة إلى  88ما بین  على الصعید العالميالمناجم صغیرة الحجم 

ترك في وانخفض الناتج المش. طن متري من الذهب سنویا 988-588 ما یقرب من ه أيیتم استخراج

وتحولت عملیات التعدین إلى أفریقیا وآسیا الوسطى حیث  8888في عام  المدروسةعملیات التعدین 

هذه المناطق هي األقل استكشافا أو استغالال . ا253الممارسات الحرفیة والصغیرة الحجم هي األكثر انتشار

ع الذهب نضبت ودائعالوة على ذلك، فقد . 254ومناخ االستثمار في الماضي اإلمكانیاتبسبب ضعف 

في مناطق نائیة من الكرة آثار مدفونة اآلن كمعظم طبقات الذهب المتبقیة الكبیرة المعروفة نسبیا وتوجد 

مما یؤدي  في الغابات المحمیةأو / و  في المتنزهات الوطنیةو السكان األصلیین تحت أراضي األرضیة

 ..255أنشطة التعدین السطحیةاللجوء إلى إلى 

 

هذه المناطق لغایة تعدین الذهب طبقة أخرى من التأثیرات البیئیة على عملیات تعدین  أضاف تخریب

الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة من خالل عالقة واضحة بین التعدین وإزالة الغابات وتدمیر 

بین  كما یالحظ ایضا قضایا العدالة البیئیة مثل تزاید الخالفات. المساكن وقلّص من التنوع البیولوجي

السكان األصلیین الذین یحاولون حمایة أراضیهم التقلیدیة وعمال مناجم تعدین الذهب في الورشات 

 .الحرفیة الصغیرة

 

واسع إلى شركات تعدین على نطاق تحول حجم عملیات التعدین على نطاق ی ویبدو أنّه من المتوقع أن

للقیام بعملیات لماضي، حیث أنها أرخص متوسط وتتجه إلى المناطق األقل استكشافا أو استغالال في ا

هذا في . جتماعیة دائما في االعتباراالتكالیف الوال تؤخذ البیئة و( زهیدة أي تكالیف الید العاملة) التنقیب

للتعدین الحرفي وصغیر النطاق وتنتشر بشكل أكبرالساخنة  یتم إنشاء األماكنالمكان 
256
. 

                                                
251 UNEP/UNITAR (2009) Khaidarkan Mercury: Addressing Primary Mercury Mining in Kyrgyzstan. 
252 UNEP, 2013. Global Mercury Assessment. 
253 UNEP, 2011. Environment for Development Perspectives: Mercury Use in ASGM. 
254 Financial Times, 12 November 2010. World Economy: In Gold they Rush. 
255 Larmer, 2009. The Real Price of Gold. National Geography. 
256 Financial Times, 2010, cited above. 

http://www.ft.com/cms/s/0/d77d01f8-ee90-11df-9db0-00144feab49a.html#axzz15SYoPHE1
http://ngm.nationalgeographic.com/2009/01/gold/larmer-text
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 حرفيةإنتاج الذهب من مناجم الذهب الصغيرة وال
 

 المناجم یكون عمال ما وعادة منظمة غیر أو قانونیة غیر األحیان من كثیر في هذه التعدین تعتبر عملیات
 أو التعّرض للزئبق ضعیفا یشكلها التي المخاطر لدیهم حول الوعي فیكون مستوى من الطبقة الفقیرة

. مناجم الذهب الصغیرة والحرفیة في الزئبق استخدام. 2008 للبیئة، المتحدة االمم برنامج) 262. معدوما
 عملیات من الذهب یحوز إنتاج. .(للبیئة المتحدة االمم برنامج في بالزئبق التوعیة رزمة الزیادة في

 إنتاج من % 07 إلى 8 البلدان ما بین بعض في مناجم الذهب الصغیرة والحرفیة في الذهب تعدین
 07الفلبین،  في المثال سبیل على الصغار الذهب ومشغلو إذ یدیر األفراد. على الصعید الوطني الذهب

 یتم ال(. أعاله المذكور 2008 للبیئة، المتحدة االمم برنامج) المستخرج الذهب جمیع من المائة في

 یتّم في. البلدان معظم مناجم الذهب الصغیرة والحرفیة في قطاع في الذهب وال كشف إنتاج تسجیل
 یتمّ  حین في المركزي من مواقع مناجم الذهب الصغیرة والحرفیة إلى البنك بیع الذهب المستخرج الفلبین

 عمال نّظم إذ إثیوبیا، في ذلك، على عالوة(. NBE) األثیوبي الوطني البنك إلى الذهب إثیوبیا بیع في
 المائة في 7بـ أعلى بمعدل یشتري الذهب األثیوبي الوطني فإّن البنك شكل تعاونیات في أنفسهم المناجم

 .العالمیة المتداول في السوق السعر عن
 

 

 صغیرة لتعدین الذهبالتعرض اإلنسان إلى الزئبق في الورشات الحرفیة 

إلى  858 بین ما الذهب تعدین عملیات خالل الذهب لتعدین الصغیرة الحرفیة الورش یقدر استهالك

 هتخزین یتم لم إذا وخاصة الهواء في مباشرة الزئبق هذا بعض ینطلق. سنویا الزئبق من متري طن 888.

 عن الباقیة الكمیة وتفقد. الملغم للحصول على الذهب عن االنفصال خالل سلیمة بصورة هاسترجاع أو

 مباشرة ینتقل أو التربة الزئبق ویلوث أخرى بوسائل او سلیمة غیر بطریقة التداول أو االنسكاب طریق

 النظم تلوث هي والنتیجة. المیاه شبكات إلى بالزئبق الملوثة التربة تنتقل أن یمكن كما. المیاه شبكات إلي

 الزئبق ینتقل یمكن أن كما. كبیرة بدرجة الزئبقمیثیل ب والصغیرة الحرفیة التعدین بأنشطة المحیطة البیئیة

 الجوي الهواء تلوث في ویساهم الحق وقت في الهواء إلى المیاه وشبكات الملوثة التربة في الموجود

كثیر من الناس في قد شهد و. 257,258 (أي في األسماك واألرز)السالسل الغذائیة ویلوث  بالزئبق العالمي

ستویات مرتفعة من الزئبق في الدم مذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة جمیع أنحاء مواقع تعدین ال

 . 259لسلسلة الغذائیةالزئبق لث یتلووالشعر والبول وحلیب الثدي بسبب 

 

العدید من عمال المناجم  لدراسات االستقصائیة الصحیة مستویات مرتفعة من الزئبق في شعرا بینتوقد 

وقد تعرض . 260هموبول همودم لذهب في الورشات الحرفیة الصغیرةتعدین ا بؤروالتجمعات السكانیة في 

التي حّددتها مرة من حدود التعرض العامة  58 بـبعض عمال المناجم إلى مستویات من الزئبق أكثر 

 ارتعاشات ظهرت علیهم في موقع واحدما یقرب من نصف جمیع عمال المناجم ف. منظمة الصحة العالمیة

غالبا ما تعیش . العصبي المركزيضرر الناجم عن الزئبق في الجهاز ال إرادیة وهي أعراض نموذجیة لل

إلى حمل عمال المناجم أیضا كما ی. مملغالتسخین فیها عائالت عمال المناجم بالقرب من المواقع التي یتم 

عائالت عمال المناجم تتعرض أیضا في كثیر من فإن ونتیجة لذلك، . مالبسهم الملوثة فيالزئبق  بیوتهم

                                                
 
257 Evers, D.C., et.al. 2013. Global mercury hotspots: New evidence reveals mercury contamination regularly exceeds health 

advisory levels in humans and fish worldwide. Biodiversity Research Institute. Gorham, Maine. IPEN. Göteborg, Sweden. 
BRI-IPEN Report 2013-01a. 20 pages. 
258 BaliFokus, 2013. Mercury Hotspots in Indonesia. ASGM sites: Poboya and Sekotong in Indonesia IPEN Mercury-Free 
Campaign Report. 
258 Krisnayanti, et.al. 2012. Environmental Impact Assessment. Illegal/Informal Gold Mining in Lombok. GIZ. 
 
259 Ibid. 
260 Ibid. 

http://ipen.org/sites/default/files/documents/Updated%20Global%20Mercury%20Hotspots%20Sept.%202013%20smaller%20EN.pdf
http://ipen.org/sites/default/files/documents/Updated%20Global%20Mercury%20Hotspots%20Sept.%202013%20smaller%20EN.pdf
http://www.ipen.org/hgmonitoring/pdfs/indonesia-report-en.pdf
http://media.wix.com/ugd/044cc5_fb8033d1581b634045b9d4b41130df79.pdf
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الرعایة الصحیة  وتفید التقاریر في اندونیسیا والمرجح في أماكن أخرى، أّن أعوان. 261إلى الزئبق األحیان

وغیرها من  االرتعاشات یفسرونقد و زئبقالتسمم بالبالوعي ن ضعیف ممستوى  على ونغالبا ما یكون

 .262الدنجومالریا أو حمى على أنها أعراض التعرض للزئبق 

 

 في تكون ما غالبا ألنها الذهب نیلتعد رةیالصغ ةیالحرف الورش في الزئبق تلوث تجاهل تمی ما وغالبا
 كونی قد فإنه المواقع هذه في التلوث لرصد رغبة هناك تكون عندما. المالحظة عن دةیوبع ةینائ مناطق

 فإن ذلك، ومع .ةیالمحل ةیئیالب والمختبرات المتنقلة المعدات توافر عدم بسبب بذلك امیالق الصعب من

 الزئبق تطلق تزال ال ألنها جدي اهتمام إلى تحتاج الذهب على اللهفة أشباح ومدن بالزئبق الملوثة المواقع

 البیولوجي التنوع استدامة هددت وكذلك والسطحیة الجوفیة المائیة المسطحات وتلوث الجوي الغالف في

 الذهب تعدینل الصغیرة الحرفیة الورشات أنشأتها التي بالزئبق الملوثة المواقع تعتبر. البیئیة والخدمات

 .لعقود ستمری أن یمكن بیئي إرث على للحفاظ تنظیفها وصعب مكلفة
 

 

 بميناماتا "بارك ايكو' الحديقة البيئية الملوثة

 

 المواقع للتصّرف في عاما 07 مدة ننتظر أن ینبغي ال هّمها أنهأ دروسا مفیدة میناماتا تقّدم لنا مأساة
 .الزمن بمرور ترتفع التقاعس تكلفة أن ذلك الملوثة

 األسیتالدیهید من الزئبق على تحتوي التي النفایات لتفریغ كبیر میناماتا بالیابان موقع في یهیمن یزال ال
 شیسو اتفقت. للبلدة المجاور الخلیج شواطئ مطلة على واسعة مساحة على شیسو، شركة الذي تنتجه
بالزئبق  التلوث من للحدّ  محاولة في حدیقة بیئیة إنشاء خالل من الملوث الموقع على إدارة والحكومة
 تحت تكمن لكن. ونباتات طبیعیا ذات سهل أخضر منّسق ممتعة محلیة كحدیقة یبدو الموقع. واحتواءه
فوق " الغطاء" مقام التشجیر تقوم أعمال. بالزئبق الملوثة النفایات من المكعبة األمتار آالف السطح
 لحجز السطح تحت "الجدران" مقام الكبیرة المهندسة الصلب أنابیب تقوم حین في النفایات مصبّ 
 ال تعتبر هذه المقاربة. أخرى مرة بالزئبق التلوث تسرب یبدأ أن قبل قصیرة فترة لقد بقي لها. النفایات
 .ومكلف مؤقت مناجم الذهب الصغیرة والحرفیة كما أّنها لیست سوى إجراء مواقع في ممكنة أو عملیة

 

 
. صغیر نطاق على الذهب تعدین من الزئبق انبعاثات تقلیل أو إلزالة سهلة أو سریعة وسیلة توجد وال
 النتیجة ولكن الممارسة هذه منع الدول من العدید حاولت وقد. المنطقة على الحلول تعتمد ما غالبا

 في الملغم تسخین ممارسة تحظر الدول من العدید يوف. القانونیة غیر التعدین بعملیات القیام يه المعتادة
 مما منازلهم داخل التسخین بعملیات المناجم عمال بعض قام حینها، الذهب الستعادة الطلق الهواء

 الناس من عدد قام 0770 سنة باندونیسیا كالیمانتان في. الزئبق ألبخرة كامل بشكل وعائالتهم عرضهم
 . مناسبة تهویة دون الذهب معالجة ومحالت المنازل داخل الملغم بتسخین

 شفاطات تركیبب ذلكعلى معالجة  UNIDOـ ل التابع العالمي الزئبق مشروع تدخل ساعد وقد
بثمن قلیل فعالة یمكن أن تنتج الأن المقطرات  "الیونیدو" الذي قامت بهووجد التقییم المیداني . 263التهویة
ئة من بخار افي الم 27هذه األدوات نظریا أكثر من  أن تلتقطیمكن . دوالر أمریكي 2.07 یساوي
لألسف . مطاففي نهایة التحلل الزئبق مرات قبل  7-4 والسماح بإعادة تدویره وإعادة استخدامهالزئبق 

معلومات نقص المخاطر أبخرة الزئبق وبسبب التكلفة المنخفضة نسبیا للزئبق وانخفاض مستوى الوعي ب

                                                
261 Ibid. 
262 WHO, 2012. Exposure to Mercury: a Major Public Health Concern. 
263

 U.S. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), 2012. Action Levels for Elemental Mercury 

Spills. 

http://www.who.int/phe/news/Mercury-flyer.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/emergency_response/Action_Levels_for_Elemental_Mercury_Spills_2012.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/emergency_response/Action_Levels_for_Elemental_Mercury_Spills_2012.pdf
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مقطرة  تّم إدخال. 264یستخدمونهاعمال المناجم الصغیرة الحجم   منقلیال اعددالكافیة حول المقطرات فإن 
 كانومع ذلك . وأظهرت نتائج جیدة "بیروال"الذهب في مشروع تجریبي في  ورشاتدخان في وغطاء 

في سوق الذهب وسط  265 2م/  غرامنانو 47.777أكثر من  عالیة جداالسوق  مناطقتركیز الزئبق في 
 .في كل المحالت تقریبا، حیث یتم تثبیت نفس النوع من األدوات "كالیمانتان"

 

 ما رأي معاهدة الزئبق في الورشات الحرفية الصغيرة لتعدين الذهب؟
 تعدین عملیات من الزئبق إطالقات من للحد هامة مساعدات تقدیم في العالمیة الزئبق معاهدة ساهمت
 والحد األسعار برفع واإلتجار به الزئبقب بعض مظاهر التزود على وتسیطر. صغیر نطاق على الذهب

أفرز هذا الحظر على استخدام الزئبق من التعدین األولي . الصغیرة المناجم لعمال الزئبق توافر من
هناك فإن ومع ذلك، . القلوي كمیات كبیرة من الزئبق من سلسلة التزّود –وإغالق محطات الزئبق 

مثل القائمین بإعادة تدویر المعادن وعملیات )منها الزئبق  یمكن الحصول علىمصادر كثیرة أخرى 
لذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة، ألغراض تعدین ا التداولانونیة ق تعتبروالتي ( الحك الصناعي

 .بموجب معاهدة الزئبق "استخدام مسموح به" بـعرف والتي ت
 

. ممارسات التعدین غیر الفعالة مثل مزج الخام بأكملهأن تثبط زیادة أسعار الزئبق من شأن تقیید التزود و
من ناحیة  زئبق 7زئبق أقل أو نسبة الذهب باستخدام  تلتقطالتي األخرى التكنولوجیات  وبالتالي تصبح

تعدین نشاط مات أن لدیهم مستویات عالیة من الحكو تعترفحیث . عمال المناجمأكثر جاذبیة ل أخرى
وطنیة العمل الخطة بتولي معاهدة الزئبق من  0الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة وتقضي المادة 

(NAP )(انظر أدناه)الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب في  هئبق و الحد منمعالجة استخدام الزب. 

 
الجاري تحویله استراتیجیات لمنع اإلمدادات الخارجیة والداخلیة من الزئبق  ةالعمل الوطنی خطةتطلب ت

 الخارجوبالتالي توفیر آلیة لتقیید المعروض من الزئبق  الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب إلى
 خطةساعد یمكن أن ت. وي من المعاهدةالكلور القل ختمبموجب أحكام التعدین األولي أو  عن السیطرة
على تعبئة الموارد لتقدیم خدمات وتدریب أفضل لعمال المناجم الصغیرة أیضا  ةالعمل الوطنی

 لفائدةعزز المساعدة تیمكن أن و. أكثر استدامةزیز اعتماد ممارسات أقل تلویثا ومجتمعاتهم وتعو
لتحدید  ومرافق صحیة أفضلالحكومات المحلیة في مناطق التعدین وخاصة لتحسین التدریب الصحي 

 .بالزئبق ذات الصلة األمراض
 

في توفیر فرص الدعم المالي لمجموعات من عمال المناجم  ةالعمل الوطنی خطةیمكن أن تساعد 
یجب . من الزئبق أو ممارسات أقل تلویثاالتكنولوجیات الخالیة تعاونیة تستخدم المستعدین للقیام بعملیات 

ومع ذلك، . طویل األجل امن استخدام الزئبق في التعدین هدف التخلص التدریجي النهائيمرحلة أن تبقى 
قد  ات في برامج أخرى للحد من الفقر وفي بعض الحاالتالنجاحب یجب أن یرتبط تحقیق هذا الهدف

 .ةتكمیلیعلى فرص كسب عیش  الحصولالنازحین وأسرهم إلى عمال المناجم یحتاج 
 

 

 التعدين الحرفي للذهب في نطاق ضيق:  7الفصل 

  اتخاذ خطوات للحد ، و كلما أمكن، االبتعاد عن استخدامات الزئبق ومركبات "الهدف من ذلك هو
یعرف التعدین .   الزئبق واالنبعاثات الزئبقیة في البیئة في عملیات التعدین و المعالجة المماثلة 

ذهب من التعدین و المعالجة عبر دمج الزئبق الستخراج ال" الحرفي للذهب في نطاق ضیق كونه 
 ". المعدن الخام 

                                                
264 Private correspondence with an Indonesian NGO leader. 
265 IPEN, 2013. The New Mercury Treaty: 3 Things That Need to Happen Now. 

http://www.ipen.org/sites/default/files/documents/IPEN%20PR%202%20on%2010%20Oct%20EN.pdf
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  أمر أكثر من "األمر ینطبق على البلدان التي تقر بأن التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق هو
 .و لم یرد في االتفاقیة أي إرشادات أخرى بشأن تعریف هذا المصطلح". هین

  و هو یمكن . استخدام الزئبق في التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق مسموح به بموجب االتفاقیة
. سواء في الكمیات أو في الوقت  -من لتجارة الزئبق دون أي وضع حدود خاصة لعملیة االستیراد 

بشأن خطة العمل الوطنیة للتعدین الحرفي للذهب في ( ج)في الملحق  1(ف )ومع ذلك، فان الفقرة 
ما خاصا حول نطاق ضیق تشیر الى انه یتعین على الدول في إطار خطط العمل وطنیة أن تورد قس

استراتیجیات إدارة التجارة ومنع تسریب الزئبق ومركبات الزئبق من المصادر األجنبیة والمحلیة " 
أو )هناك بعض البلدان : مالحظة. الستخدامها في التعدین و المعالجة الحرفیة الذهب في نطاق ضیق

الزئبق في التعدین و التعدین ، مثل إندونیسیا، ومالیزیا، والفلبین حیث استخدام (أجزاء من البلدان
وینبغي على هذه البلدان و غیرها من البلدان حظرت . الحرفي للذهب في نطاق ضیق محظور بالفعل

بالفعل استخدام الزئبق في التعدین و التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق تعزیز التزامها بحظر 
 . تجارة الزئبق لهذا الغرض أیضا

 ال یمكن استخدام الزئبق المتاتي من مناجم الزئبق األولیة (2المادة )تجارة وفقا لألحكام الخاصة بال ،
. و منشآت الكلور القلوي في التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق بعد دخول االتفاقیة حیز النفاذ

 .یمكن من خالل مراقبة التدابیر والمشاركة الشعبیة التأكد من مدى تطبیق هذا البند

 من خالل اإلشارة الى ان النشاط ) ینطبق علیه  0د ما لألمانة العامة بان الفصل في صورة تبلیغ بل
 2فانه بذلك مطالب باستحداث خطة عمل وطنیة و تقدیمها الى االمانة العامة قبل ( اكثر من ضئیل"

 . الثالث سنوات التي تلي دخول االتفاقیة حیز النفاذ مع المراجعة الدوریة كل ثالث سنوات

 شروط الخاصة بالخطة إشارة إلى الهدف الوطني و الغرض من التتخفیض إضافة إلى تتضمن ال
دمج الخامات الكامل،  حرق : اإلجراءات التي ستعتمد لالبتعاد عن الممارسات الخاطئة التالیة 

المزیج أو المزیج معالجة في الهواء الطلق، حرق المزیج في المناطق السكنیة، ترشیح مادة السیانید 
لألسف، ال . رواسب، الخامات، النفایات المضاف الیها الزئبق الذي دون إزالته في مرحلة أولىمن ال

تتضمن االتفاقیة أي إشارة إلى تاریخ انتهاء الصالحیة أو األهداف المرجوة للبلدان كي یتم 
ومع ذلك، ینبغي على البلدان السعي إلى تنفیذ هذه الخطوات ضمن اهدافها . استخدامها كمرجع

 . لوطنیةا

  وتشمل مكونات الخطة أخرى على وضع خطوات لتیسیر إضفاء الطابع الرسمي أو تنظیم التعدین
الحرفي للذهب في نطاق ضیق؛ التقدیرات األساسیة لكمیات الزئبق المستخدمة في هذا النشاط؛ 

التعامل  استراتیجیات  استراتیجیات لتعزیز الحد من االنبعاثات واإلفرازات و من التعرض للزئبق؛
التجاري ومنع تسریب الزئبق في إطار التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق ؛ استراتیجیات 
إلشراك الجهات الفاعلة في تنفیذ ومواصلة تطویر خطة عمل وطنیة؛ إستراتیجیة صحیة عمومیة 

بما في ذلك جمع  حول تعرض العاملین في التعدین الحرفي للذهب ومجتمعاتهم المحلیة للزئبق
 والتوعیة من خالل المرافق الصحیة؛ البیانات الصحیة ، تكوین العاملین في الرعایة الصحیة

استراتیجیات للحیلولة دون تعرض السكان المعرضین للخطر ، ال سیما األطفال والنساء في سن 
اإلنجاب النساء الحوامل على وجه الخصوص، إلى الزئبق المستخدم في التعدین الحرفي للذهب على 
نطاق ضیق؛استراتیجیات لتوفیر المعلومات للعاملین في التعدین الحرفي للذهب على نطاق ضیق 

على اعتباران : مالحظة. وجدول زمني لتنفیذ خطة عمل وطنیة والمجتمعات المحلیة المتضررة؛
نص االتفاقیة لم یأت على مسالة تنظیف المواقع الملوثة بالزئبق ، یمكن أن تشمل خطة العمل 

 .ترحة هذا العنصر المهم الخاص بمعالجة التلوث الذي یسببه الزئبقالمق

  استخدام آلیات تبادل المعلومات المتوفرة لتعزیز المعارف ، وأفضل "تتضمن األنشطة االختیاریة
الممارسات البیئیة والتكنولوجیات البدیلة المجدیة من الناحیة البیئیة والفنیة واالجتماعیة 

 ". واالقتصادیة
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  الرغم من ان استخدام الزئبق مسموح به في مجال التعدین الحرفي للذهب على نطاق ضیق، ال على
إضافة إلى . توجد اشارة الى تاریخ التخلص من انشطة التعدین الحرفي للذهب ضمن الفصل السابع

 (. عملیات المعالجة بالزئبق المضاف)ذلك ، ال یشمل الفصل الخامس انشطة التعدین الحرفي للذهب 
و لكن یمكن للبلدان ان تحدد تواریخ لحظرها ضمن خطط العمل الوطنیة و ان تشیر الى التعدي 

 .الحرفي للذهب في نطاق ضیق في فصول أخرى كما هو محدد
 
 

 مناجم الذهب الصغيرة والحرفية في الزئبق للتخفيض من وطنية عمل خطة استخدام
 خاصة بمناجم الذهب الصغیرة والحرفیة وطنیة عمل خطة بخصوص جیم الملحق في ح1 الفقرة تنص
 ومنع التجارة إلدارة االستراتیجیات" یذكر فیها وطنیةال العمل خطة إدراج فقرة في الدول على یتعین أنه

 تعدین الذهب ومعالجته حرفیا في الستخدامه ومحلیة أجنبیة مصادر من الزئبق ومركبات الزئبق تسریب
 ".صغیر  نطاق وعلى

 

 

استخدام الزئبق في قطاع  حولمعاهدة الزئبق للقيام بحملة استخدام تستطيع المنظمات غير الحكومية 
 تعدين الذهب في الورشات الحرفية الصغيرة

 

 تحديد نطاق نشاط تعدين الذهب في الورشات الحرفية الصغيرة
 الحرفیة الورشات في الذهب تعدین أن إثبات في الحكومیة غیر للمنظمات ساسیةاأل فرصةال تتمثل

 الذهب تعدین على للعمل "األدنى الحد" ألن األهمیة بالغ أمر وهو". هام" مستوى على یحدث الصغیرة

 في الذهب تعدین نطاق أن ما دولة تعترف عندما یحدث الزئبق معاهدة في الصغیرة الحرفیة الورشات في

 وفقا" هام" لفظ الزئبق معاهدة تعّرف ال لألسف،". تافه من أكثر" بلدها في الصغیرة الحرفیة الورشات

 أو منجمال عمال وأعداد المستهلكة الزئبق وكمیات المتأثرة األراضي ومساحات الذهب إنتاج لكمیات

 على القضیة طرح علیها ویجب الحكومیة غیر للمنظمات یمكن ذلك، ومع. الصلة ذات األخرى المقاییس

 و وأقوال وأدلة بیانات إلى استنادا مهم الصغیرة الحرفیة الورشات في الذهب تعدین نشاط بأن حكوماتهم

 .الحالة ودراسات مصورة  حجج

 

 إحصاءات باستخدام الصغیرة الحرفیة الورشات في الذهب تعدین لنشاط سریع تقییم إجراء ویمكن

. اتوالمالحظ المنشوراتو والتقاریر األخبار قصاصات من ةالمستمد مبلدك في تجارةالو الزئبق واردات

 :الصغیرة الحرفیة الورشات في الذهب تعدین نشاط عن هامةال المؤشرات من عدد أدناه ویرد

 

 الزئبق من سنویا متري طن 5 من أكثر بلدكم استورد إذا. الزئبق تصدیرو استیراد إحصاءات 

 كلورید أحادي أو القلوي الكلور صناعات لدیك ولیس(  HS 280580 ستیراداال رمز انظر)

 .الصغیرة الحرفیة الورشات في الذهب تعدین أنشطة وجود إلى شیری قد الرقم هذا فإن ،الفینیل

 میمكنك - المنطقة في واحد موقع من أكثر في الصغیرة الحرفیة الورشات في الذهب تعدین أنشطة 

 الخ ،والمالحظات قابالتوالم اإلعالم وسائل قصاصات من لمواقعا تحدید

 الورشات في الذهب تعدین أنشطة في مشاركین وعمال مناجم وعمال شخص 1.000 من أكثر 

 الزمن من واحدة فترة في الصغیرة الحرفیة

 للزئبق الحرة تجارةوال مستخدمة الزئبق من كبیرة كمیات 

 واسع نطاق على البیئیة واألضرار البیئي التلوث انتشار  

 لتعدین الصغیرة الحرفیة الورشات جراء الزئبق آثار بشأن والمجتمعات الصحة أعوان من أدلة 

 الناسو واألطفال النساء صحة على الذهب

 الصغیرة الحرفیة الورشات في الذهب تعدین مناطق بعض في تحدیدها تم" جدیدة" أمراض 
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 التوتر أو الصراع ؛السنة في الذهب تعدینل الصغیرة الحرفیة الورشات في ةواحد اصابة من أكثر 

 مكان في واحدة سنة من ألكثر اعدالمتص

 

 في قانوني غیر بشكل كلیا أو جزئیا الذهب تعدینل الصغیرة الحرفیة الورشات تعمل قد الحاالت بعض في

 یرغ المنظمات فإن ذلك، ومع. النشاط حجم عن دقیقة معلومات دائما لحكوماتل تكون ال وقد بعینها منطقة

 توفر أن یمكن التي شبكاتها خالل من "المیدانیة" المعلومات على األحیان من كثیر في تحصل الحكومیة

 امكن إذا. معین بلد أو منطقة في الذهب تعدینل الصغیرة الحرفیة الورشات حجم عن دقة أكثر قییمات

 الحرفیة الورشات نشاط حجم لتسجیل الحكومیة الجهات مع بالتعاون العمل الحكومیة غیر لمنظماتل

 أن على ألدلة امتالكها عدم دعيت أن للحكومات بالنسبة صعوبة أكثر یصبح فإنه الذهب تعدینل الصغیرة

 ."تافه من أكثر" الذهب تعدینل الصغیرة الحرفیة الورشات نشاط

 

 البیولوجیة والعالمات البیئیة الزئبق عینات أخذ تعهد

 الحرفیة الورشات بأن والجمهور حكومةلل لتبین الزئبق عینات أخذ الحكومیة غیر المنظمات تستطیع

 مختلفة بطرق العینات أخذ یمكن كما. معینة منطقة في بالزئبق التلوث في تساهم الذهب تعدینل الصغیرة

 غیر المنظمات ترغب قد التي الذهب تعدینل الصغیرة الحرفیة الورشات جوانب من جانب على اعتمادا

 .علیه الضوء تسلیط في الحكومیة

 

 جراء البیئي بالزئبق لتلوثا أن( األنهار أو تیاراتال من) الرواسب أو التربة من عینات أخذ یؤكد أن یمكن

". هاّمة" تأثیراته بأن الحكومة مع قضیة وتؤسس متأكد الذهب تعدینل الصغیرة الحرفیة الورشات أنشطة

 في خاصة الذهب تعدینل الصغیرة الحرفیة الورشات مواقع في الزئبق انبعاثات من العینات أخذ سیبیّن

 محطات أو و الكریات مطاحنو الغسیل حوض على تنطوي التي( الوسطى المنطقة) المعالجة مناطق

 خالل من للزئبق التعرض مسار وتأكید( الخارج فيو الداخل في) الهواء في الزئبق مستوى السیانید رشح

 على. دولیا بها المعترف البیئیة المعاییر استخدام المهم فمن وطني معیار غیاب عند. واالستنشاق الهواء

 الصحة منظمة معیار استخدام یمكن وعادة المغلقة األماكن في الهواء في الزئبق مستوى المثال سبیل

3م/  غرامنانو 1.000 مستواه یقدر التي األمریكیة اإلنسانیة الرعایة و الصحة وزارة معیار أو العالمیة
 

 القرار لصانعي والتوجیهات الوقائع فصح أیضا العالمیة الصحة منظمة توفر. مرجعي كمعیار

 .266العامة الصحة على الزئبق تأثیر حول والجمهور

 

 والبول البشري لشعرل الحیویة المؤشرات من عینات أخذ خالل من الرصد بعملیات القیام أیضا ویمكن

 الورشات نشاط من المتأتي الزئبق أن إلثبات واألرز األسماك مثل الغذائیة والمصادر واألظافر والدم

 منظمة تستخدم. اإلنسان صحة على ویؤثر المحلیة الغذائیة السلسلة دخلی الذهب لتعدین الصغیرة الحرفیة

 .كمرجع الحیویة المؤشرات عینات في الزئبق على آمن مستوى معاییر واسع نطاق على العالمیة الصحة

 

 الحرفیة الورشات یخصّ  هام نشاط لدیهم أن للسلطات إلثبات المعلومات هذه استخدام یمكن ثم ومن

 في الذهب لتعدین هام قطاع لدیهم بأن الحكومات تقبلت لو حتى. بالفعل تعترف ال كانت إذا الصغیرة

 التعریف ومزید العام الوعي لزیادة بثمن یقدر ال المعلومات من النوع هذا فإن الصغیرة الحرفیة الورشات

 خطة إلى الدخول على والصحیة البیئیة الرصد بیانات تساعد ان یمكن. اإلعالم وسائل في القضیة بهذه

 والتأثیرات الزئبق استخدام من التدریجي والتخلص للقضاء أساس خطوط وضع خالل من وطنیة عمل

                                                
266 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/ 
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 والمناطق الصغیرة الحرفیة الورشات في الذهب تعدین قطاع في العاملة المتضررة المجتمعات على

 .البالد في الساخنة

 

 أنشطة مؤخرا صدر تعاوني مشروع خالل من (BRI)  البیولوجي التنوع بحوث ومعهد  IPEN استخدمت

 في الذهب تعدین جراء اإلنسان على للزئبق الصحیة اآلثار على الضوء لتسلیط البیولوجي الرصد

 الحرفیة الورشات مناجم عمال شعر في الزئبق مستویات في الدراسة بحثت. الصغیرة الحرفیة الورشات

 تنزانیا في موقعین في الشعر عینات ثلثا تجاوز وإندونیسیا، تنزانیا في الذهب لتعدین الصغیرة

 المقدرة األمریكیة البیئة حمایة وكالة حددتها التي للزئبق المرجعیة الجرعة Matundasi Makongolosiو

 أضعاف 3-2بـ تقدر المناجم عمال معظم لدى مستویات مع( الملیون في جزء)  الملیون في 1 بجزء

 في الذهب لتعدین الصغیرة الحرفیة الورشات عمال من المأخوذة العینات أظهرت. المرجعیة الجرعة

Sekotong و Poboya، أن یمكن. عینة منهم أخذت فرد 20 أصل من 19 بین من مماثلة نتائج إندونیسیا 

 الحرفیة الورشات نشاط وآثار حجم بشأن اإلعالم ووسائل الحكومة لتبلیغ النتائج من األنواع هذه تستخدم

 .الذهب لتعدین الصغیرة

 

 دوليال الصعید على الزئبقب اإلتجار رصد

.  االستیراد على الجمارك رموز استخدامب ملبلدك الزئبق واردات رصد األهمیة من هفإن أعاله، ذكر كما

 في االستیراد بیانات إلى الوصول الصعب من كان إذا.  HS 280540 :الزئبق استیراد رمز یلي فیما

 باسم المعروفة االنترنت على العالمیة للتجارة المتحدة المما بیانات قاعدة من قالتحق میمكنكف ،مبلدك

 .(http://comtrade.un.org)  المتحدة االمم كومترید

 

 دوليال الصعید على الزئبقب اإلتجار ىعل السیطرة الیسیر باألمر لیس

 ومع. بلدكم في الزئبق واردات حجم حول المعلومات بعض لزئبقا في الدولیة التجارة رصد رموز قدمت

 مبلدك إلى الزئبق دخول إلى ایؤدی أن یمكن الحدود على السیطرة وضعف الزئبق تهریب عملیات فإن ذلك

 جدا المهم من فإنه لذلك. الرسمیة المحلیة السجالت في علیه منصوص هو مما بكثیر أعلى مستویاتب

 كمستقبل مبلدك تصنّف التي العالمیة الصادرات إحصاءات مع المحلیة لزئبقا واردات إحصاءات مقارنة

 .لزئبقل

 التهریب بسبب مستحیال أصبح البالد في الزئبق ارداتو تتبع أن مؤخرا اإلندونیسیة الحكومة أعلنت

 تعدینل الصغیرة الحرفیة الورشات قطاع في الزئبق استخدام على الطلب وارتفاع الشاسعة والسواحل

 في تسجیله یتمّ  مما المرات مئاتب أكثر إندونیسیا إلى الزئبق دخول الدولیة السجالت تظهر. الذهب

 .االندونیسیة الجمارك مسؤولي قبل من الموانئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://comtrade.un.org/
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 إندونيسيا إلى الزئبق تهريب
 

 غیر الواردات من الكثیر هناك أن أعتقد" الخطرة المواد عن البیئة وزیر نائب ساني، أشار رازیو ریدو
 ." حجمها أعرف ال ولكن الشرعیة،

 أكثر أو متري، طن 021 تبین التي سنغافورة حكومة ألرقام تصدیر لم یجد تفسیرا أنه رازیو السید وقال
 أنه مع العلم ،0710 عام في بصفة شرعیة إندونیسیا إلى قد تّم إرسالها من الزئبق ،£ 147.777 من

 أي من مستوردة متري طن واحد من أقل الزئبق التي بلغ مجموعها استیراد أمضى شخصیا على طلبات
 .0710 عام في مكان

 

 عام في إندونیسیا إلى تّم تصدیرها الزئبق من متري طن ألف 218 جملةمن  طن ألف 021 أكثر غادر
. تصدیر الزئبق ولها باع كبیر في إعادة إندونیسیا جارة وهي سنغافورة، في االحواض من 0710
 من متري طن 408 مجموعه ما المتحدة، األمم إلحصاءات وفقا السنة، تلك في سنغافورة صدرت
 .الزئبق

 
 السعر قانوني فإن غیر إندونیسیا بشكل إلى القادم الزئبق من الحد نستطیع كنا اذا" رازیو السید وأضاف
 أو السیانید مثل" بدائل عن سبحثون الذهب األسعار فإّن تجار ترتفع وعندما" قائالكما ذكر " سیرتفع

 .بكثیر وعالمیة أقل محلیة وبیئیة صحیة مخاطر تشكل ولكن سامة البوراكس التي تعتبر هي األخرى
 
 

 الدولیة من الضوابط تتملّص الزئبق نیویورك تایم، تجارة: المصدر
 .0714جانفي  0: النشرجوي كوشران، تاریخ : إعداد

 

 
 (بناء المخزون االحتياطي)رصد اإلمدادات المحلية 

إذا كان في بلدكم مصانع كلور وقلوي تستخدم خالیا زئبقیة أو عملیات تعدین أولیة للزئبق فیمكن 
مراقبة مصادر الزئبق هذه لضمان عدم تحویل الزئبق إلى  مللمنظمات غیر الحكومیة الخاصة بك

 خالیةتحولت مصانع الكلور والقلوي إلى عملیات . الذهب تعدینل الصغیرة الحرفیة رشاتالو استخدامات

المحطات التي تستخدم عملیات قدیمة ولكن ال یزال هناك عدد كبیر من  من الزئبق في جمیع أنحاء العالم
إلى عملیات خالیة من الزئبق فإنه یمكن  عندما یتم اغالق هذه المصانع أو تحویلها. الزئبق ترتكز على
اعتمادا على ما الواحدة منشأة للعدة مئات من األطنان المتریة أو أكثر  الباقيالزئبق المخزون أن یقّدر 
یجب . حسب العملیات العادیة ت كبیرة لتحل محل الزئبق المفقودعلى مخزونا تحافظ المحطة تإذا كان

یجب توجیه مرة أخرى في سلسلة التورید وهذا الزئبق تداول دة منع معاهالفي  األطرافعلى الحكومات 
من الزئبق بطریقة سلیمة بیئیا تتوافق مع  الدائماألجل أو التخلص  ین الزئبق طویلالزئبق إلى مرفق تخز

من تتأكد رصد المنظمات غیر الحكومیة إغالق هذه المصانع عن كثب و ت یجب أن. متطلبات المعاهدة
 .وفقا لمتطلبات المعاهدة والتعامل معهلزئبق ا كل احتساب

 

من هذا  0الزئبق والتجارة راجع القسم المدادات معاهدة ال معالجةلمزید من المعلومات حول كیفیة 
 .الكتیب

 
تطوير قاعدة بيانات للمواقع الملوثة بالزئبق الخاصة بالورشات الحرفية الصغيرة لتعدين الذهب لخطط 

 العمل الوطنية
مطلوبة إذا حددت الحكومة أّن الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب ( NAP)العمل الوطنیة خطط 

اجراء  یعتبرتنظیف المواقع الملوثة بالزئبق  فإنه ما دام لذلك. "هامةأكثر من " تعمل على مستویات
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. الوطني العمل لمخططكشرط الموقع الملوث معالجة فإنه یتم تضمین معاهدة الزئبق، طوعیا بموجب 
للمنظمات غیر یمكن الوطني فإنه  العمل الذي یقتضیه مخطط استیفاء الحّد األدنىوبالتالي، بمجرد 

تمكن و. یتم تضمینها كجزء من الخطةواقع الملوثة شرط أن الم لمعالجةحملة القیام ببعد ذلك الحكومیة 
ن الدخول مجددا في سلسلة أن یمنع متولید المزید من الزئبق الذي یجب من هذه المواقع الملوثة  معالجة

 .بطریقة سلیمة بیئیا لتخزین طویل األجل أو التخلص منهل التورید ویرسل
 

 يطالقات الزئبق كخط أساسإلالمنظمات غیر الحكومیة أیضا إلى ضرورة إنشاء جرد  تدعو أن یمكن
جرد عمل یمكن أن ی. یةنلتطویر خطط العمل الوطنیة القطاعیة التي یمكن دمجها في خطة التنفیذ الوط

التي ( PRTR) هاطالق الملوثات ونقلإل الوطنيسجل البشكل مستقل أو باالشتراك مع إطالقات الزئبق 
قضایا لمخزون في تقییم حجم ساعد هذا النوع من ایمكن أن ی. واسعة من الملوثات مجموعةتتعامل مع 

 .وأسباب ذلكما التلوث بالزئبق في بلد 
 

 التخلص منه/ التخزين المؤقت وطويلة األجل للزئبق الدعوة إلى 
 الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهبسواء كنت تناضل من أجل القضاء على استخدام الزئبق في 

في سلسلة  من مصنع الكلور والقلوي عدم دخول الزئبق الناتج كنت تضمنوتنظیف المواقع الملوثة أو 
بالنسبة  هار مع الحكومة حول مدى كفایة تخزین الزئبق و التخلص منإقامة حوالتورید فانه من المهم 

 .بلدكمل
 

، الستخدامها في كبضاعةالزئبق،  كوسیلة لتخزینلزئبق ل المؤقتتخزین البموجب المعاهدة، تم تحدید 
بموجب المعاهدة، بما في ذلك في قطاع " استخدام مسموح به" التي یطلق علیها إسمعملیة والمنتجات ال

مزید من التقدیم ب( COP)سیقوم مؤتمر األطراف . تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة
تخزین الزئبق طویل  تعریفعالوة على ذلك، یتم . معاییر التخزین المؤقت للزئبقات بشأن التوجیه

لزئبق والنفایات المحتویة على الزئبق مع من ااألجل  على أنه تخلّص طویلاألجل بموجب المعاهدة 
نظرا لضیق معاییر المعاهدة، لن . رض أو تحت األرضسطح األ فوقمنشأة  تركیزخیارات تتراوح بین 

نوقشت حلول تخزین قد و في منشأته الخاصة به المدى الطویلعلى تخزین الزئبق من كل بلد یتمكن 
 .خیرةالزئبق طویل األجل اإلقلیمیة في السنوات األ

 
األجهزة حظر استخدام مثال ال فقد تّم على سبیل. لزئبقل آمنتخزین  بهانشأت مشاكل في بعض البلدان 

تخزین كمیات كبیرة من هذه بمستشفى قد قام و (المحاریر وغیرها)الزئبق التي تحتوي على الطبیة 
یمكن . الزئبقد تّم بیع بالتالي فقو أنها سرقتالمعدات في ظروف غیر مضمونة فقط لتجد في وقت الحق 

 للتخلص منهوالبنیة التحتیة  المؤقتإزالة الزئبق من سلسلة التورید فعالة إال إذا كان تخزینها أن تكون 
 قبل دخول المعاهدة حیز التنفیذوینبغي أن یكون هذا النشاط أولویة بالنسبة للحكومات . آمنة وسلیمة بیئیا

في أقرب وقت  وضع هذا االستحقاقع المنظمات غیر الحكومیة الحكومة الرامیة إلى أن تشجوینبغي 
 . ممكن

 
تخزین الزئبق والمواقع الملوثة بالزئبق لمسألة معاهدة الزئبق معالجة لمزید من المعلومات حول كیفیة 

 .من هذا الكتیب على التوالي 11والمادة  11.4انظر القسم 
 

القلوي وأحادي كلوريد الفينيل  –إنتاج الكلور : المقصودة اإلستخدامات الصناعية 9.2
 ومحفزات الزئبق

وإنتاج أحادي كلورید الفینیل وعملیات التصنیع األخرى التي  دة الزئبق إنتاج الكلور والقلويمعاهتتناول 

بق أو عملیات التصنیع التي تستخدم الزئ 5تنطوي عمدا على استخدام الزئبق كعامل مساعد بموجب المادة 
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بعض االستخدامات المتعمدة والبعض اآلخر من  5بموجب المادة سیتم التخلص تدریجیا . مركبات الزئبق

شدیدة یتناول هذا القسم من الكتیب اثنین من الصناعات . جدیدةالعملیات ال، بما في ذلك سیتم تقییدها

قبه تحلیل الطریقة التي تتناول بالتفصیل یع (أحادي كلورید الفینیل وإنتاج الكلور والقلوي)الزئبق ب التلویث

 .المقصودةمعاهدة الزئبق هذه المصادر 
 

 القلوي -استخدام الزئبق في انتاج الكلور  9.3

 مركبات أو الكلور غاز إلنتاج الكهربائي التحلیل تستخدم صناعیة عملیات يه القلوي  -الكلور مصانع
 بعض في أو (الصودیوم هیدروكسید أو الكاویة الصودا باسم أیضا المعروف) والقلوي ،األخرى الكلور
 تزال ال القلوي  -الكلور انتاج محطات أقدم وبعض. الهیدروجین وغاز ،البوتاسیوم هیدروكسید األحیان
 .البیئة في الزئبق من كبیرة كمیات وتطلق جدا ملوثة تعتبر يوالت الزئبق خلیة عملیة تستخدم

 تیار شكل في الكهرباء تكون حیث الكهربائي التحلیل عملیة في الزئبق خالیا تستخدم صانعمال وهذه
 الموجب القطب ویكون. المالحة المیاه مع متصلة تكون التي الكهربائیة األقطاب بین یمر يوالذ مستمر
 بركة فهو أوالكاثود للشحنة السالب القطب أما األنود ویسمى التیتانیوم أو الجرافیت من الكهربائیة للشحنة
 األقطاب عبر الكهربائي التیارتمریر  یتم وعندما. األطنان من مئات عدة تزن قد الزئبق من كبیرة

 عند والزئبق الصودیوم من الملغم یتكون كما. هتجمیع یتم ثم األنود عند الكلور غاز یتكون الكهربائیة
 الصودیوم هیدروكسید إلنتاج والمیاه الملغم هذا في المعدني الصودیوم بین تفاعل یحدث ثم. الكاثود
 .لالستخدام هوتعبئت هفصل یتم وكالهما الهیدروجین وغاز

 الصودیوم وهیدروكسید الكلور إلنتاج المستخدمة الرئیسیة التجاریة العملیة الزئبق خالیا محطات تعتبر
 الخالیا بعض تزال وال. العشرین القرن منتصف حتى واستمرت عشر الثامن القرن تسعینیات منذ

 ال غیره أو الكهربي بالتحلیل تعمل ببدائل معظمها استبدال تم ولكن العالم أنحاء جمیع في تعمل الزئبقیة
 من بینو. الغشاء خالیا أو الحجاب بخالیا یسمى ما البدیلة العملیات هذه وتستخدم. الزئبق تستخدم
 الضغوط نذكر الزئبق من خالیة لعملیات تحویلها تم الزئبق خالیا من العدید إلغالق الرئیسیة األسباب
 مخلفات تصرف أنها كما ،الزئبق من كبیرة انبعاثات تنتج المصانع هذه أن أساس على المبنیة التنظیمیة

 بمصانع المحیطة المناطق أصبحت كما البیئة في بالزئبق الملوثة الصلبة والنفایات المستعملة المیاه
 الغشاء بخالیا االستبدال بعملیة المصانع لقیام آخر سبب وهناك. 267بالزئبق للغایة ملوثة القلوي  -الكلور

 .الزئبق خالیا من كفاءة أكثر األخیرة ان

 القلوي -الكلور محطات من الناتجة الكلور مركبات وربما الكاویة الصودا فإن ،ذلك إلى باإلضافة
 مثل الغذائیة المواد تصنیع يف الكاویة الصودا وتستخدم. بالزئبق ملوثة تكون الزئبق خالیا باستخدام
 يف الزئبق وجد وأیضا ،باألسواق الموجود الذرة شراب في الزئبق غلى العثور تم ولقد الذرة شراب
 صناعة وافقت ،المتحدة الوالیات حكومة مع فاقتا وبموجب ،الذرة شراب على يتحتو غذائیة منتجات
 %1 الى ةالمباع الكاویة الصودا في الزئبق كمیة من الحد على طوعا المتحدة بالوالیات يالقلو  -الكلور

 .268اقل أو

 تكون أن للبیئة المتحدة األمم برنامج عن الصادر "العالمي الجوي الغالف في الزئبق تقییم" قدر وقد
 تقریر یقدر كما. سنویا متري طن 17 يحوال القلوي  -الكلور مصانع من العالم في الزئبق انبعاثات

                                                
267 "Compliance with Chlor-Alkali Mercury Regulations, 1986-1989: Status Report," Environment Canada, 

http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=E7E0E329-1&offset=4&toc=show.  
268 Dufault, R., LeBlanc, B., Schnoll, R., Cornett, C., Schweitzer, L., Wallinga, D., et al. (2009). Mercury from chlor-alkali 
plants: Measured concentrations in food product sugar. Environmental Health, 8, 2. 
"Study Finds High-Fructose Corn Syrup Contains Mercury," Washington Post, January 28, 2009, 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/26/AR2009012601831.html. 

http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=E7E0E329-1&offset=4&toc=show
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 خالیا أن أیضا للبیئة المتحدة األمم برنامج عن الصادر" الجو في للزئبق العالمي للتقییم التقنیة الخلفیة"
 وزعت وقد.  0777 عام في الزئبق من متري طن 420 استهلكت القلوي  -الكلور مصانع يف الزئبق

 :التالي النحو لىع المناطق على الكمیة هذا

 

 المنطقة المترى بالطن الزئبق استهالك

 االوروبى االتحاد 175

105 CIS االخرى ةیاالوروب والدول 

 ةیالشمال كایامر 60 

 الوسط الشرق دول 53 

 ایاس جنوب 36 

 ةیالجنوب كایامر 30 

 أخرى مناطق 33 

 االجمالى 492

 

 يالت الزئبق كمیة ببساطة هو الزئبق من السنوي االستهالك فإن القلوي،  -الكلور مصانع حالة في
 تولد العملیة ألن الهواء إلى مباشرة الزئبق من الكثیر المصانع تفقد. السنة مدار على المصانع تخسرها
 في الزئبق بعض وینطلق. الخلیة مكابح كل وغلق فتح تشمل العادیة الصیانة عملیات وألن ،حرارة

 عملیة خالل الزئبق من أخرى كمیات تفقد كما. بالمصنع المحیطة األرض یلوث أو المائیة المسطحات
 یتم التي المنتجات إلي الزئبق بعض یصل وقد. األخرى التخلص مرافق إلى أو النفایات مدافن إلى النقل

 أیضا همن الكثیر فإن متطایر الزئبق عنصر وألن. المصنع في المعدنیة المواد مع یرتبط قد أو إنتاجها
 األخرى التخلص ومرافق النفایات مدافن أو القمامة مقالب إلي أو الملوثة التربة إلي أو المیاه إلى یصل
 . أخرى مرة الهواء إلى منها یتطایر وقد

 البالغات من یتضح يوالذ التلوث في السوء بالغ بدور القلوي  -الكلور صناعة قامت ،وتاریخیا
 على نوالقائم اعترف وقد. البیئة في الزئبق من كبیرة لكمیات إطالقها عن والتقاریر والمحاضر
 ما فُقد ومسارات كمیات عن المعلومات من قلیل لدیهم كان قریب وقت حتى هأن لها نووالمنظم الصناعة

 بعض بذلت األخیرة السنوات وفي. 269القلوي  -الكلور مصانع في الزئبق خالیا من الزئبق من
 الزئبق خالیا من التدریجي التخلص في للبدء القلوي  -الكلور صناعة على تنظیمیة ضغوطا الحكومات
 تقدیراتب القیام وكذلك الزئبق من البیئیة اإلطالقات لمنع أفضل بمجهودات القیام وجوب إلى وخلصت

 بإرسال الدول بعض في الصناعة هذه على القائمون بعض ویقوم. تحدث قد التي الزئبق ٌطالقاتال دقیقة
 . الزئبق من استهالكتها عن سنویة تقاریر

 

 ويلقلا  -ورلكلا مصانع نم قئبزبال ثةولملا بةرلتا
 في ويلقلا-ورلكلا بمصانع قئبزلا خالیا نم وذةمأخ قئبزبال ثةولملا بةرلتا نم تعینا ونلباحثا رختبا

 لمصنعا رجخا  ینهازتخ متو لخالیاا دىحإ لسفأ ربالحف وذةلمأخا بةرلتا نم عینة ادهحإ تكانو. باأورو
 ونلملیا في زءج ٠٦٥ زكیربت قئبزبال ثةومل لعینةأن هذه ا دجو للتحلیا دبعو. واتسن ثثال دةلم
 دبأح قئبزلا خالیا طمحی في بةرلتا نم لعلیاا بقةطلا نم جمعها مت رىخأ عینةو(. مكج/  راممیلیج)

 270 (.مكج/  راممیلیج) ونلملیا في زءج٥٥٠ زكیربت قئبزبال ثةومل تكان ويلقلا -ورلكلا مصانع

                                                
269 John S. Kinsey, "Characterization of Mercury Emissions at a Chlor-Alkali Plant," U.S. EPA, 2002. 
270 Carmen-Mihaela Neculita et al., "Mercury Speciation in Highly Contaminated Soils from Chlor-Alkali Plants Using 
Chemical Extractions," Journal of Environmental Quality, 2005, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15647556.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15647556
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 بةرلتا مع وةبق طتبریو یةولعضا وادللم عالیة ذابنجا جةدر یهدل قئبزلأن ا سةدرابال ونلقائما ظالحو
 لىا بةرلتا نم نبعاثها نیمك نهأ الإ یةولعضا بةربالت قئبزلا طتباار نم مغربال نهأ ظواالح كما. یةولعضا
 .رارةلحا تجادر عتفاار راتفت لخال صاوخصو ويلجا واءلها

 

 انخفاضها تواصل العالم في القلوي - الكلور انتاج في العاملة المصانع أعداد أن إلى تشیر دالئل وهناك
 ال التى القلوي  -الكلور بمصانع الزئبق خالیا بجمیع قائمة العثورعلى یصعب هولكن ،0777 عام منذ
 22 أن إلى یشیر بیان األوروبي الصناعة اتحاد أصدر 0717 عام من أبریل/أفریل وفي. تعمل تزال
 .271أوروبیة دولة 14 في تعمل القلوي  -الكلور مصانع في الزئبق خالیا من

 شمال دول في والقلویات صناعة الكلورفي   الرائدة الشركات إحدى من بیان أشار 0772 عام يوف 
 من تأتي الشمالیة بأمریكا والقلویات الكلور صناعة في المنتجات من % 12 من یقرب ما أن أمریكا

. 272(WCC) للبیئة المتحدة األمم لبرنامج للكلور العالمي للمجلس تقریر أشار كما .الزئبق خالیامصانع 
 مصنعا 07 یقّدر بـ الزئبق ابخالی تعمل يالت القلوي -الكلور مصانع يإجمال أن 0770 عام إلى أن في
 واألرجنتین والبرازیل والهند وروسیا وأوروبا وكندا المتحدة الوالیات: التالیة الدول في موجودة

 الزئبق بخالیا والقلویات الكلور انتاج مصانع من آخر عددا هناك أن المرجح ومن. 273واورجواي
 وفي األوسط الشرق دول بعض في وربما التقریر هذا یغطیها لم التي الدول في تعمل تزال ال األخرى
 .الهند فبخال األخرى اآلسیویة البلدان بعض وفي ،روسیا بخالف المستقلة الدول رابطة بلدان بعض

 الزئبق؟ بخاليا تعمل يالقلوي الت  -الكلور الزئبق في مصانع ما رأي معاهدة
 بخالیا تعملالتي  القلوي  -الكلور مصانع جمیع من التدریجي للتخلص زمنیا جدوال الزئبق معاهدة تضع
 من هوسحب الخالیا هذه من استرداده تم يالذ للزئبق المدى طویل تخزین بضرورة وتطالب الزئبق
 .أو التخلص منه مع المحافظة على البیئة االسواق يف التداول

 

 الكيماويات إنتاج في ةمحّفز كعوامل هومركبات الزئبق استخدام 9.4
 تزال وال. الصناعیة الكیمیائیة المواد إنتاج في عدیدة لسنوات الزئبق على المحتویة المحفزات استخدمت
 ومن. یتزاید االستخدام هذا بدأ وقد. الفینیل كلورید أحادي صناعة في واسع نطاق على تجاریا تستخدم
 يف بدأت الزئبق على المحتویة للمحفزات األخرى الصناعیة االستخدامات معظم أن یبدو أخرى ناحیة

 .منها التخلص تم أو اإلنخفاض

 كان الذي الكیمیائیة للمواد مصنع من كان میناماتا مرض مأساة في السبب فإن ،قبل من أوضحنا وكما
 ةمحفّزال المواد أن ویبدو. الیابان في األسیتالدیهید انتاج في مساعد كعامل الزئبق كبریتات یستخدم
  ."acetaldehyde " لألسیتالدیهید الصناعي اإلنتاج في تستخدم تعد لم المستخدمة الزئبقیة

 المواد تصنیع مجال في المختارة ةمحفّزال العوامل العضویة الزئبق مركبات تعتبر كانت ،وتاریخیا
 تستخدم كانت وعندما. االستخدامات من العدید وفي الطالء ومواد یوریثین البولي مادة من البالستیكیة

"    یوریثین البولي في  بقىت  الزئبق  مخلفات  كانت الغرض لهذا الزئبق على المحتویة ةمحفّزال المواد
polyurethane ." 

 

                                                
271 "Storage of Mercury: Euro Chlor View," Euro Chlor, cited above.  
272 "Caustic Soda Production," Olin Chlor Alkali Products, 2009, 
http://www.olinchloralkali.com/Library/Literature/OverviewOfProcess.aspx. 
273 "Number of Plants and Capacity of Mercury Electrolysis Units in U.S.A./Canada, Europe, Russia, India and 
Brazil/Argentina/Uruguay," submitted by the World Chlorine Council to UNEP, 
http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/Documents_Partnerships/All_comments_Euro_Chlor.pdf.  

http://www.olinchloralkali.com/Library/Literature/OverviewOfProcess.aspx
http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/Documents_Partnerships/All_comments_Euro_Chlor.pdf
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  واسعة النطاق حاالت تعرض األرضيات في الزئبق سّبب

  
 یوریثان من البولي أرضیات الستینیات والسبعینیات بین المتحدة الوالیات في المدارس من العدید ثبتت
 ادعى. من ماّدة الزئبق المائة في 7.0 و المائة في 7.1 بین عادة وهي تتضمن الریاضیة قاعاتها في

 المادة هذه من( كیلوغرام ملیون 11.2) رطل ملیون 07 من ألكثر تثبیته قمت لقد وحده واحد مصنع
قام . المتضررة المناطق من وخاصة الزئبق بخار ببطء األرضیات هذا سطح یطلق. الخاّصة باألرضیات

أحد  ذكرت. المدرسیة الریاضیة القاعات بعض في جوا المنقولة الزئبق تركیزات بقیاس المسؤولون
 میكروغرام 1.1 إلى میكروغرام 7.02 حدود في الزئبق في تقاریرها وجود بخار المدرسیة المناطق

 7.740وجود  أخرى مدرسة أفادت. التنفس منطقة في الهواء من مكعب متر لكل الزئبق من
 في التغیر یعزى أن ویمكن. الهواء من مكعب متر لكل الزئبق من میكروغرام 7.777 إلى میكروغرام
 الریاضیة القاعات في والتهویة باألرضیاتالخاّصة  للمواد بالنسبة والضرر األرضیة إلى حجم القیاسات

 . 274استخدامها تم التي البیئیة العینات أخذ معدات ونوع
 

 

 البزموت على ویعتمد یوریثین البولي إلنتاج یستخدم الزئبق من خال للمحفزات بدیل ظهر ومؤخرا
 معلومات توجد ال ذلك ومع. 275الزئبق من بدال ةمحفّز كعوامل لتستخدم المواد من وغیرها والتیتانیوم

 .یوریثین البولي لتصنیع الزئبق محفزات تستخدم زالت ال التى الدول او المناطق عن

 مثل الزئبق على المحتویة ةمحفّزال المواد باستخدام المصنعة األخرى الكیمیائیة المواد بعض أیضا هناك
276 أنثراكیوم أمینو -1 و الفینیل خالت

  "vinyl acetate and 1-amino anthrachion "قد الممكن ومن 
 . ذلك من التحقق یتعین ولكن يالعالم المستوى على توقفت قد وغیرها االستخدامات هذه تكون

 

 الفینیل كلورید أحادي صناعة في واسع نطاق وعلى محفّز كعامل تجاریا الزئبق استخدام استمر وقد
 البالستیك صناعة في الرئیسیة المادة الفینیل كلوریدیعتبر و. ینمو یزال ال االستخدام هذا أن یبدو وكما
 باستخدام الفینیل كلورید إنتاج ویتم. الفینیل باسم أیضا والمعروف (PVC)كلوراید  فینیل البولي

 خالل من المخلوط ویمرر. الهیدروجین كلورید مع األسیتیلین خلط یتم حیث. خام كمادة األسیتیلین
 تصنیع في المتحدة الوالیات واستمرت. الفینیل كلورید أحادي إلنتاج (كعامل محفّز) الزئبق كلورید
 277. 0777 عام حتى الزئبق كلورید بمحفز االسیتیلین من الفینیل كلورید

 

 یستخدم ذلك من بدال ولكن ةمحفّز كمادة الزئبق مركبات البلدان معظم في الفینیل كلورید إنتاج یستخدم ال
 هیدروكربونیة خام كمادة األسیتیلین یستخدم ال البلدان معظم وفي. التصنیع عملیة في أخرى ةمحفّز مواد
 إنتاج یتم حیث ،المادتین هاتین بین هام فرق وهناك. اإلیثیلین همن بدال ویستخدم الفینیل كلورید إنتاج في

 .الفحم من األسیتیلین إنتاج یتم بینما الطبیعي الغاز أو البترول من االثیلین

                                                
274 "Children’s Exposure to Elemental Mercury: A National Review of Exposure Events," the U.S. Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry, February 2009, 
http://www.atsdr.cdc.gov/mercury/docs/MercuryRTCFinal2013345.pdf#page=31.  
275 "Catalyst and Method of Making Polyurethane Materials," World Intellectual Property Organization, 2005, 
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA=GB2004005368&DISPLAY=DESC.  
276 "Mercury Substitution Priority Working List," Nordic Council of Ministers, 2007, 
http://www.basel.int/techmatters/mercury/comments/240707hsweden-2.pdf.  
277 Barry R. Leopold, "Use and Release of Mercury in the United States," for U.S. EPA, 2002, 
http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/600r02104/600r02104prel.pdf.  

http://www.atsdr.cdc.gov/mercury/docs/MercuryRTCFinal2013345.pdf#page=31
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA=GB2004005368&DISPLAY=DESC
http://www.basel.int/techmatters/mercury/comments/240707hsweden-2.pdf
http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/600r02104/600r02104prel.pdf
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 مع ولكن. الطرق أنجح من الفینیل كلورید لتصنیع خام كمادة اإلثیلین استخدام كان قریب وقت وحتى
 األسیتیلین استخدام وأصبح ،الفحم سعر إلى بالنسبة هتكلفت زادت الطبیعي والغاز البترول أسعار ارتفاع
 ،النفط تستورد أن علیها یتحتم والتي الصین خاصة دول عدة يف الحال هو وهذا. هلرخص أكثر مرغوبا
 بناء أحبط قد آخر عامل وهناك. منخفضة بتكلفة هاستخراج یتم يالذ الفحم من كبیرة احتیاطیات ولدیها
. النفط أسعار في الكبیرة التقلبات هو أولیة كمادة اإلیثلین باستخدام الفینیل كلورید إلنتاج جدیدة مصانع
 الصین غرب شمال في Poly vinyl chloride (PVC) كلورید فینیل يالبول إنتاج شركات وتشعر
 لم االعتبارات وهذه. 278الزهید الفحم من منتظمة امدادات على العتمادها بالثقة الفحم مناجم من والقریبة

 في محفّز كعامل الزئبق مركبات باستخدام الفینیل كلوریدأحادي  لمصانع السریع النمو الى فقط تؤد
 في التوسع على والدول المناطق من مزید وتشجع أخرى أماكن في تطبق أن أیضا یمكن لكنها ،الصین

 .الصناعة هذه

الطبیعیة  الموارد عن الدفاع مجلسو الحكومیة غیر المنظمات إلى المقدمة المعلومات إلى واستنادا
(NRDC) الكیمیائیة المواد تسجیل مركز ومن(CRC)  إنتاج إجمالي كان ،یةالصین البیئة حمایة بهیئة 

 الى وارتفع 0770 عام في متري طن ملیون 1.2122 يحوال یبلغ بالصین كلورید فینیل البولى
 كمادة الزئبق لكلورید استخدامهم معروف مصنعا 10 مع 0774 عام في متري طن ملیون 2.7278

وتشیر االحصائیات التي قدمتها الجمعیة الصینیة لصناعة الكلور والقلوي أنه في نهایة شهر . 279ةمحفّز
 07.400تقدر بـبطاقة إجمالیة  كلورید فینیل البولىمؤسسة لتصنیع  24كان للصین  0717دیسمبر 

طن في الصین، ومن المتوقع  PVC 12.181انتاج ، بلغ حجم 0710في عام . 280ملیون طن في السنة
 كلورید فینیل يالبولمصانع حجم  بلغ، 0717بحلول نهایة عام . 0710281ستمر في النمو حتى عام ن یأ

 .282ةاإلجمالی ةئة من طاقتها المحلیافي الم 87.2عملیة كربید الكالسیوم المعتمدة على 

 بكلورید المشرب المنشط الكربون صور من صورة هي المصانع في المستخدمة ةمحفّزال والعوامل
 وبمرور. %10 – 8 بین ما تكون الزئبق كلورید نسبة فإن ،ةمحفّزال المواد تثبیت یتم وعندما. الزئبق
 العامل استبدال یتم ،%7 حوالي الى النسبة تقل وعندما الزئبق كلورید كمیة وتتناقص تستنزف الوقت

 283. مفهوم غیر زال فال المحفز من المفقود الزئبق مصیر یعرف وال. محفّزال

 ةمحفّزال المواد في الموجودة الزئبق كمیة فإن ،الصین في الكیمیائیة المواد تسجیل مركز لتقدیرات ووفقا
 المواد هذه أرسلت وقد. متري طن 117 بلغی 0774 في الحق وقت في واستبدالها استخدامها تم التي
 من متري طن 027 من یقرب ما استعادة أمكن وقد. والمعالجة التدویر إلعادة المستعملة ةمحفّزال

 فقدان عن الصین في الفینیل كلوریدأحادي  تصنیع أسفر 0774 عام في هبأن یوحي وهذا ،284الزئبق
 8من تقدر الحكومة الصینیة أنه عند إنتاج بولي كلورید الفینیل .  البیئة في الزئبق من متري طن 207

طن  2،177حوالي  في هذه الصناعة محّفز الزئبق والزئبق المستخدم ، بلغ0717مالیین طن في عام 

                                                
278 "The Renaissance of Coal-Based Chemicals: Acetylene, Coal-to-Liquids, Acetic Acid," Tecnon OrbiChem Seminar at 
APIC, 2006, http://www.tecnon.co.uk/gen/uploads//syezuu55kgu0ok55epcqomjf12052006115942.pdf.  
279 "NRDC Submission to UNEP in Response to March 2006 Request for Information on Mercury Supply, Demand, and 
Trade, http://www.chem.unep.ch/mercury/Trade-information_gov_stakeholders.htm.  
280  Foreign Economic Cooperation Office, Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China (2011) 
R&D Progress of and Feasibility Study Report on Mercury-free Catalyst in China 
281 China Polyvinyl Chloride Market (PVC) 2013 Analysis & 2017 Forecasts in New Research Report at 
ChinaMarketResearchReports.com 
282

 Foreign Economic Cooperation Office, Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China (2011) 

R&D Progress of and Feasibility Study Report on Mercury-free Catalyst in China 
283 NRDC (2006) 
284 Ibid. 

http://www.tecnon.co.uk/gen/uploads/syezuu55kgu0ok55epcqomjf12052006115942.pdf
http://www.chem.unep.ch/mercury/Trade-information_gov_stakeholders.htm
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طن متري من  877على هذا األساس تشیر التقدیرات إلى أن ما ال یقل عن . 285طن على التوالي 081و
 .286الزئبق تستهلك كل عام ویجب استبدالها

 الفینیل كلوریدأحادي  إنتاج مصانع من الزئبق انبعاثات عن بیانات حالیا الدولي المجتمع لدى یوجد وال
 ،المستنفذة ةمحّفزال المواد لتلك التدویر إعادة مرافق من أو ةمحفّز كمادة الزئبق كلورید تستخدم التي
 في الزئبق تقییم" بیانات مع للعمل االنبعاثات بیانات لدیهم لیس التقریر أعدوا الذین الخبراء ان حیث
 كلورید أحادي  تصنیع محطات یعتبر يوالذ للبیئة المتحدة األمم لبرنامج "العالمي الجوي والغالف الجو

 الزئبق انبعاثات أن يأ) الجوي والغالف الهواء في الزئبق من انبعاثات أي تطلق ال أنها على الفینیل
 العالمیة االنبعاثات إجمالي أن للبیئة المتحدة األمم برنامج تقدیر أن یعني وهذا(. راصف تساوي منها

بشریة المنشأ من  االنبعاثات يإجمال من ال سنویا متري طن 1.227 بأنها المصادر جمیع من للزئبق
تعتبر . من كل كجزء أحادي كلورید الفینیل بتصنیع مرتبطة للزئبق انبعاثات أي تشملجمیع المصادر لم 

في أحد  287تنّبأ المجلس الصیني للتعاون الدولي حول البیئة والتنمیة. المعلومات المتوفرة هامة للغایة
 17البولي كلورید الفینیل / سیبلغ انتاج الصین من أحادي كلورید الفینیل  0710لول تقاریره أنه بح

 12في الواقع، تم انتاج . طن متري 1777مالیین طن متري مع اعتبار استهالك الزئبق الذي یتجاوز 
 0717ومن المبرمج مضاعفة انتاج البولي كلورید فینیل بین سنتي  0710ملیون طن متري سنة 

لكن یبدو أن هنالك خالفا بین التقاریر حول اعادة تدویر الزئبق من هذه المحفّزات مع آخر . 0707و
 .288التقاریر التي تشیر إلى أنه تّمت اعادة تدویره

 
 فمن ،محفّز كعامل الزئبق مركبات باستخدام الفینیل كلورید أحادي إنتاج في الصین لتوسع ونظرا
. الوقت مرور مع الزیادة في ستستمر التقریر في مدرجة الغیر الزئبق اتیكمخسائر  أن المرجح

 على قادرون ةمحفّز كمواد الزئبق یستخدمون الذین الفینیل كلورید مصنعي فإن ،ذلك إلى وباإلضافة
 الزئبق مركبات یستخدمون ال الذین الفینیل كلورید بمصنعی مقارنة األولیة المواد تكالیف يف اإلقتصاد
 أخرى بلدان في الشركات من عدد على يتسویق ضغط هذا سیشكل الوقت وبمرور ،ةمحفّز كمواد
 كمواد التصنیع عملیة خالل الطبیعي الغاز أو البترول استخدام من كلورید فینیل يالبول صناعات لتحویل
 .تكلفة األقل الزئبق كلورید  /األسیتیلین استخدام إلى أولیة

 

 

التي یستخدم فیها الزئبق عن قصد مثل الكلور القلوي ما رأي معاهدة الزئبق في عملیات التصنیع 

 وأحادي كلورید الفینیل؟

 عن قصدعملیات التصنیع التي تستخدم الزئبق المقاربات حول مجموعة من إلى معاهدة الزئبق تتطرق 

ة معاهدالملحق باء من العملیات الصناعیة التي تخضع لحظر أو تنظیم في ذكرت . 5بموجب المادة 

باء بعد خمس  الملحقتضاف إلى قائمة لعملیات إضافیة تستخدم الزئبق یمكن لألطراف اقتراح . الزئبق

 .8883 أي تقریبا فيالمعاهدة حیز النفاذ،  من دخولسنوات 

مع مرور الوقت " الكاملالتدریجي "التخلص ات الصناعیة المختلفة إما المعاهدة في العملی تتمثل مقاربة

تسمح أحكام . لزئبق داخل العملیة الصناعیةذي یتضمن االلتزام باستخدام أقل لوال، "التنظیم والتقیید"أو 

معاهدة حیز دخول الجدیدة تستخدم الزئبق في عملیات صناعیة بعد مرافق  بإنشاءأیضا  5المادة  فيمعینة 

 .للتخلص التدریجياستخدام الزئبق دون موعد ب المقیّدةالعملیات تسمح . النفاذ

                                                
285 Foreign Economic Cooperation Office, Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China (2011) 
R&D Progress of and Feasibility Study Report on Mercury-free Catalyst in China 
286 Zero Mercury Working Group INC 2 Briefing Paper Series Mercury in VCM and PVC Manufacturing 
287 CCICED, 2011. Special Policy Study on Mercury Management in China. China Council for International Cooperation on 
Environment and Development (CCICED) Annual General Meeting. Online at: 
http://www.cciced.net/encciced/policyresearch/report/201205/ P020120529368288424164.pdf 
288 AMAP/UNEP, 2013. Technical Background Report for the Global Mercury Assessment 2013. Arctic Monitoring and 
Assessment Programme, Oslo, Norway/UNEP Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. vi + 263 pp. page 26 

http://www.cciced.net/encciced/policyresearch/report/201205/


    

 81                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 مصانع الكلور والقلوي وإنتاج األسیتالدیهید: جيالتخلص التدری

والذي ( باستخدام الزئبق كمحفز)وإنتاج األسیتالدیهید  والقلويإنتاج الكلور  متمثلة فيكانت أقوى مقاربة 

على التوالي على الرغم من المزید من التنازالت  88.9و  8885خضع للتخلص التدریجي بحلول عام ی

على  8889و  8835تمدید هذه المهلة إلى وتتمثل في من االتفاقیة  8و  5ین والتمدیدات بموجب المادت

أّن ( مصادر إمدادات الزئبق والتجارة)معاهدة الزئبق من  3أنه بموجب المادة  تجدر اإلشارة. التوالي

تصل إلى عدة مئات من األطنان )مصانع الكلور القلوي بوقف تشغیل  الجرد الكبیر للزئبق المرتبط

خضع للتخلص السلیم یي استخدام وألإلى تجارة الزئبق وسلسلة العرض  بتوجیهه غیر مسموح( یةالمتر

ومیة نجاحا في المنظمات غیر الحك شهدت بعض مجموعات. ..بیئیا على النحو المبین في المادة 

انظر ). الحمالتالقیام بو المراقبةمن خالل  مبكر لبعض مصانع الكلور والقلويإلغالق الالتفاوض حول ا

 (.المثال أدناه

 

 الصودیوم أو میثیالت البوتاسیوم أو اإلیثیالت و البولي یوریثین: العملیات المقیدة 

تنظم معاهدة الزئبق هذه . هذه العملیات المحفزات القائمة على الزئبق و غیرها كجزء من إنتاجهاتستخدم 

 تقلیصهذه العملیات یشترط في . جيللتخلص التدری موعد دون تحدیدعدد من الطرق ولكن بالعملیات 

 88.8عام استخدامات مقارنة ب 8888ئة في عام افي الم 58نتاج بنسبة اإلاألطراف من الزئبق في وحدة 

المرافق الجدیدة مما قد یؤدي إلى بانشاء وهذا یسمح . ولكن الحساب ال ینطبق إال على كل مرفق على حدة 

 .زیادة شاملة في انبعاثات الزئبق

 

التدریجي في أسرع وقت لتخلص ل" "السعي"ص معاهدة الزئبق أیضا أنه ینبغي على األطراف وتن

ویحظر على هذه . " دخول المعاهدة حیز التنفیذسنوات من  8.في غضون "من هذه العملیات و " ممكن

اد المو علىمن التعدین األولي للزئبق و یجب إجراء البحوث  الحدیثالعملیات أیضا استخدام الزئبق 

مؤتمر  تقریرسنوات من  5بعد سیتم حظر استخدام الزئبق في هذه العملیات . المحفزة الخالیة من الزئبق

 .مناسبة خالیة من الزئبق اتمحفزبتوفر األطراف 

 

 (VCM) احادي كلورید الفینیل : العملیات المقیدة 

وبخاصة في الصین حیث یقوم في إطالق الزئبق ثبت إنتاج احادي كلورید الفینیل وجود مشكلة كبیرة أ

لزئبق في حین یستند احادي كلورید الفینیل في بلدان وحیدة باستخدام الفحم وحافز لاإلنتاج على طریقة 

ال تزال حتى اآلن قذرة لكنها طریقة االثیلین خالیة من الزئبق تعتبر . ماّدة أولیة من االثیلینأخرى على 

النمو السریع في إنتاج احادي كلورید یعتبر . ى مثل الدیوكسینأخرملوثات بیئیة خطیرة  تطلق اجدا ألنه

مستویات عالیة جدا من الزئبق في  یطلقالفینیل الصیني القائم على الفحم مشكلة كبیرة ألنه من المرجح أن 

 .الغالف الجوي نظرا لحجم هذه الصناعة

 

ة الخالیة محفّزلتطویر في المواد المعاهدة الزئبق هذه المشكلة عن طریق تحدید أولویات البحث واتتناول 

حظر الزئبق من تم كما سی. 5من الزئبق إلنتاج احادي كلورید الفینیل القائم على الفحم بموجب المادة 

مؤتمر األطراف أن  فیه في تصنیع احادي كلورید الفینیل خمس سنوات من التاریخ الذي یحدد االستخدام

لحد من الزئبق مطالبة بااحادي كلورید الفینیل كما أن مصانع . رمتوفالزئبق  الخالي من المناسبمحفز ال

أي زیادة الكفاءة ) 88.8عام  اتمقارنة باستخدام 8888ئة في عام افي الم 58وحدة إنتاج بنسبة كل في 

 ( .بها الزئبق ونستخدمي یالت
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عملیات التصنیع التي یستخدم فیها الزئبق  بشأنمعاهدة الزئبق  حول مقاربةالمزید من التفاصیل  فیما یلي

 .عن قصد

 

 عمليات التصنيع التي تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق: الفصل الخامس 

   وإنتاج ( 0707)تشمل عملیات التخلص التدریجي من استخدام الزئبق إنتاج الكلور القلوي
 (.0718)األسیتالدیهید باستخدام الزئبق أو مركبات الزئبق كعامل محفز 

 الى انه یمكن للبلدان التقدم بطلب للحصول على إعفاء لمدة خمس سنوات  7یشیر الفصل : مالحظة
سنوات، مما یجعل من  17، قابلة للتجدید لما مجموعه 1من تاریخ التخلص التدریجي بموجب المادة 

 0708و  0727التواریخ الفعلیة للتخلص التدریجي من العملیات المذكورة أعاله مبرمج لسنوات
 . توالیا

  العملیات المقیدة تسمح باستمرار استخدام الزئبق بدون تحدید تاریخ التخلص التدریجي في الوقت
والصودیوم أو البوتاسیوم أو میثیل ( VCM)و هي تشمل إنتاج مونومر كلورید الفینیل . الراهن

لورید الفینیل ضمن قوائم جرد لم یتم اإلشارة الى إنتاج مونمر ك: مالحظة. إیثیالت، والبولي یوریثان
 .االنبعاثات الجویة في برنامج األمم المتحدة للبیئة بسبب نقص البیانات

  إنتاج مونمر كلورید الفینیل باستخدام الفحم ومحفز الزئبق موجود فقط في الصین و یحتمل أن تكون
برنامج األمم المتحدة للبیئة ووفقا لتقریر المعلومات األساسیة التقنیة ل.مصدرا كبیرا النبعاثات الزئبق

و برنامج الرصد والتقییم في القطب الشمالي حول تقییم انتشار الزئبق في الغالف الجوي العالمي 
طن من  107أكدت التحقیقات في الصین الحاجة الى ما یقدر بنحو : "0778الذي تم إكماله في عام 

٪ سنویا مع 27إلى  07ق في تزاید بنسبة هذا االستخدام للزئب .أو هذا الطلب 0774الزئبق في عام 
 ... "ازدهار االقتصاد الصیني 

  بالنسبة إلنتاج مونمر كلورید الفینیل والصودیوم أو میثیالت أو إیثیالت البوتاسیوم، یتعین على
بالمقارنة نسبة  0707٪ بحلول عام 77األطراف الحد من استعمال الزئبق في إنتاج كل وحدة بنسبة 

، یمكن " كل منشاة " على اعتبار انه یتم احتساب على أساس : مالحظة.  0717سنة االستخدام ي 
 .أن یرتفع إجمالي استخدام الزئبق وانبعاثاته  كلما تم بناء منشآت جدیدة

  تتضمن التدابیر اإلضافیة حول مونمر كلورید الفینیل الترویج لتدابیر تحد من استخدام الزئبق في
بحث و التطویر بخصوص المحفزات والعملیات الخالیة من الزئبق، وحظر التعدین األولي، ودعم ال

استخدام الزئبق في غضون خمس سنوات من إثبات مؤتمر األطراف أن المحفزات الخالیة من 
 الزئبق القائمة على العملیات الحالیة قابلة للتنفیذ من الناحیة الفنیة واالقتصادیة 

 میثیالت او اإلیثیالت، على األطراف أن تسعى للتخلص  بالنسبة للصودیوم أو البوتاسیوم أو
سنوات من بدء نفاذ االتفاقیة، تمنع  17التدریجي من هذا االستخدام في أسرع وقت ممكن وخالل 

استخدام الزئبق الحدیث المتاتي من التعدین، ودعم البحوث األساسیة والتطویر حول المحفزات 
استخدام الزئبق في غضون خمس سنوات من إثبات مؤتمر  والعملیات  الخالیة من الزئبق ، وحظر

األطراف أن المحفزات الخالیة من الزئبق القائمة على العملیات الحالیة قابلة للتنفیذ من الناحیة الفنیة 
 . واالقتصادیة

  للتخلص التدریجي من هذا االستخدام في أسرع " بالنسبة للبولي یوریثان، یجب ان تسعى األطراف
ومع ذلك، فإن االتفاقیة تستثني هذه ." سنوات من بدء سریان االتفاقیة 17ممكن، في غضون وقت 

التي تمنع األطراف من استخدام الزئبق في منشاة لم یكن قائمة قبل تاریخ بدء  1العملیة من الفقرة 
خدم الزئبق هذا یعني أنه یمكن تشغیل منشآت إنتاج البولي یوریثان الجدیدة التي تست. سریان المفعول

 .بعد دخول االتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة لذلك الطرف

  للسیطرة على االنبعاثات واالفرازات على النحو المبین في الفصلین " تتخذ تدابیر"على األطراف أن
بخصوص التنفیذ، و ان تحاول تحدید المنشآت ( COP)، وتقدم تقریر إلى مؤتمر األطراف 2و  8

وتقدم المعلومات إلى األمانة العامة بشأن ( ب)التي تستخدم الزئبق في عملیات الواردة في الملحق 
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المبالغ المقدرة بخصوص الزئبق الذي یستخدمونه بعد ثالث سنوات من بدء سریان االتفاقیة بالنسبة 
 .للدولة

  یشملها الفصل تتضمن العملیات التي تستخدم المنتجات المضاف إلیها العملیات المعفاة التي ال
الزئبق، عملیات تصنیع المنتجات المضاف إلیها الزئبق، أو عملیات عملیة معالجة النفایات المحتویة 

 .على الزئبق

  غیر مسموح لألطراف أن تاذن باستخدام الزئبق في مصانع الكلور القلوي الجدیدة ومنشآت إنتاج
 0718تشیر التقدیرات إلى أن ذلك سیكون في سنة )یتالدیهید بعد دخول االتفاقیة حیز التنفیذ األس
 (.تقریبا

  ومع ذلك، من المفترض على (. وفي الملحق ب)العملیات المنظمة هي تلك المذكورة أعاله
أن یمكن لألطراف : مالحظة. على استحداث عملیات جدیدة تستخدم الزئبق" ال تشجع"األطراف ان 

تقدم فوائد بیئیة "تجیز هذه العملیات التي تستخدم الزئبق إذا ما اثبت البلد لمؤتمر األطراف أنها 
وصحیة كبیرة وأنه ال توجد بدائل خالیة من الزئبق قابلة للتنفیذ من الناحیة الفنیة واالقتصادیة قد 

 ."توفر مثل هذه الفوائد

 لص منها تدریجیا، بما في ذلك المعلومات بشأن یمكن لألطراف اقتراح عملیات إضافیة لیتم التخ
ستتم مراجعة  .قابلیة التنفیذ من الناحیة الفنیة واالقتصادیة وكذلك المخاطر والمنافع البیئیة والصحیة

قائمة العملیات المحظورة والممنوعة من قبل مؤتمر األطراف بعد خمس سنوات من دخول االتفاقیة 
 .0702تقریبا سنة  حیز النفاذ، وهذا یمكن أن یكون

 

بشأن  اتمن معاهدة الزئبق التخاذ إجراء 5تستطیع المنظمات غیر الحكومیة االستفادة من المادة 

 . االستخدام المقصود للزئبق في عملیات التصنیع

من معاهدة الزئبق عددا من الفرص للمنظمات غیر الحكومیة لمعالجة الصناعات التي  5وفر المادة ت

إلى قائمة  المزمع إضافتها" مقیدةال"العملیات بشأن وتشمل حالیا حملة . ي عملیاتهاتستخدم الزئبق ف

وبالتالي تأمین أطر زمنیة أكثر واقعیة من أجل فرض حظر  "التخلص التدریجي"ـالعملیات الموجهة لل

وهناك أیضا إجراءات یمكن اتخاذها إلقناع السلطات الوطنیة للتخلص التدریجي من . على أنشطة محددة

 .معاهدة الزئبق قبل أن تنص علیهاالعملیات 

 

 تعزیز التخلص التدریجي المبكر من العملیات الصناعیة التي تستخدم الزئبق 

التدریجي من العملیات االنتظار حتى الموعد النهائي للتخلص باألطراف في معاهدة الزئبق ال تلتزم 

الحكومات الوطنیة التحرك إلغالق هذه العملیات أو الحد من تستطیع . الصناعیة قبل اتخاذ أي إجراء

 .ذلك المعاهدة قبل أن تقتضياستخدامها للزئبق 

 

 كلما بلدانهاعلى المنظمات غیر الحكومیة تعزیز التخلص التدریجي المبكر من هذه العملیات في یتعین 

التخلص التدریجي ب للمعنیین واضحا على الزئبق مثاال القائم القلوي -إنتاج الكلور یعتبر . ك ممكناكان ذل

أیضا كمیات كبیرة من  بل لدیهاكمیات كبیرة من الزئبق في عملیاتها فقط  المصانعال تستهلك هذه . المبكر

یوجد . معظم المحللین حسب استنتاج المصانعتضیع في الهواء كبخار في " المصیر مجهولة"الزئبق 

كل مصنع . في التربة بالتسربلزئبق المسكوب لسمح ی مما أرضیات غیر مبلطةالقدیمة  المصانعبعض ب

 أّدى وقف. نتاج كل عاماإللتحل محل الزئبق المفقود خالل  محفوظةمن الزئبق  ةكبیر اتلدیه مخزون

 عرضان المتریة من الزئبق في سوق مئات األطن بیعفي الماضي إلى إعادة  القلوي -مصانع الكلور 

تعدین الذهب في الورشات تم في كثیر من الحاالت توجیه هذا الزئبق عن طریق وسطاء لعملیات . الزئبق

منع ت. الزئبقجراء مزید من التلوث غیر المنضبط الساهم في مما یفي جمیع أنحاء العالم الحرفیة الصغیرة 

المتأتي من الزئبق یخضع و یجب أن  التنفیذحیز  دخولها عندمعاهدة الزئبق هذا الشكل من التجارة 

 .التخلص السلیم بیئیا/ تخزین لل المصانع التي تّم توقیفها
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سنوات تقریبا أّن من المؤكد وقدیمة،  اتالخالیا الزئبقیة بناءلصناعة  القلوي -مصانع الكلور معظم تعتبر 

النباتات و المبنیةبما في ذلك التربة والسطوح  هاوحول المرافقالتلوث بالزئبق في  أدت إلىمن العمل 

أیضا على صحة اإلنسان  أثرهذا التلوث قد ومن المرجح أن . (وخصوصا الرواسب)والممرات المائیة 

المرفق على كمیات كبیرة من بقد تحتوي مقالب النفایات أیضا المرتبطة . والكائنات الحیة مثل األسماك

 .الزئبق
 

إلى  هاأو تحویل) امبكرالقلوي  -مصانع الكلور ات غیر الحكومیة تعزیز وقف تشغیل تستطیع المنظم

من  للتدخلمن خالل تسلیط الضوء على الحاجة الملحة ( من الزئبق الخالي القلوي -لكلور لنتاج غشاء إل

والبیئة على أن صحة اإلنسان  یكون االستداللیمكن أن . خالل الرصد البیئي الذي یعرض التلوث بالزئبق

 وتحدیدلتفاعل للسیاسیین ول للجهات التنظیمیة المعنیة بالبیئةفي خطر من الزئبق في مرافق محددة حافزا 

 .لتخلص التدریجيمسبقة لمواعید 

 
 

 والقلويات الكلور مصانع من التدريجي من التخلص الحكومية غير المنظمات حمالت أن تعّجل يمكن
  

 التفاوض على قادرة التشیكیة، بالجمهوریة مقرها IPEN عضوة في أرنیكا وهي مجموعة كانت جمعیة
 لصناعة الخالیا والقلویات مصنعي الكلور من المبكر التدریجي للتخلص التشیكیة اإلقلیمیة السلطات مع

 الصناعة هذه من بالزئبق التلوث على الضوء لتسلیط بأنشطة القیام خالل من الملوثین الزئبقیة
 أرنیكا قامت". والسیطرة علیه التلوث تصریح منع" المسماة بـ القرار صناعة ةعملی في والمشاركة

 أیضا المعروف) البي نهر في صیدها یتم التي األسماك من العینات المتعلقة بأخذ األنشطة من بسلسلة
 أوستي في وسبولتشیمي نیراتوفیتش في من سبوالنا في اتجاه مجرى النهر( ألمانیا في االلب نهر باسم
 مصدر تلوث إلى المذكورة قد أّدت والقلویات الكلور مصانع في الزئبق استخدام كان إذا ما لتأكید البم ناد

 .لألسماك الغذاء
 

 مستویات عن أیضا الكشف تم. النهریة والرواسب األسماك تلوث مع خطیرا بیئیا تلوثا العینات أكدت
 نتائج من مشترك منشور أدى. والقلویات الكلور مصانع حدود حول الهواء في الزئبق من مرتفعة
 القلوي الكلور وصناعة الحكومیین المنظمین على كبیر ضغط إلى وأرنیكا IPEN قامت بها العینات
 الزئبق استخدام إلى یهدف القلوي الكلور مصانع أحد وكان. الزئبق لعملیات المزمع االغالق لتسریع
 وجدتها التي األسماك في الموجودة بالزئبق العالیة التلوث مستویات عن نتج ولكن 0707 عام حتى
 إلنتاج آخر مصنع قرر. 0710 جوان بحلول الزئبق استخدام بوقف المصنع من إلتزام إلى إبرام أرنیكا
 .0717 نهایة بحلول نهائي تحدید لموعد مع فورا مصنعه تحویل یبدأ أن أوستي في القلوي الكلور

 
 الملوثات سجل إطالق) PRTR ونقلها التشیكي الملوثات إطالق سجل أن إلى أیضا أرنیكا وأشارت

 هذه الدول تمتلك بعض. المحتملة الملوثة والمواقع الزئبق إطالقات تحدید في للغایة مفیدا كان( ونقلها
 النوع هذا لدیها التي البلدان معظم وفي( الوطني الئحة التلوث لدیها استرالیا) مختلفة بأسماء السجالت

 المفوضیة توجیه أرنیكا حددت كما. اإلنترنت شبكة على للجمهور متاحة المعلومات فإن السجل من
 التقنیات ألفضل یمكن كوسیلة والمدّعم حدیثا والسیطرة علیه المنقح التلوث الخاص بمنع األوروبیة
 الخاصة التشغیل تصریح من كجزء والقلویات الكلور مصانع على تفرض أن بموجبها( BAT) المتاحة

 العضویة والملوثات الزئبق انبعاثات خفض لمزید أو/  و الزئبق استخدام من التدریجي للتخلص بها
 .الثابتة
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 استهداف المصانع التي تحتل مرتبة متقدمة في سجل إطالق الملوثات ونقلها بسبب التلوث بالزئبق

فإّن المنظمات غیر الحكومیة تستطیع تقییم بالنسبة لتلك البلدان التي لدیها سجل إطالق الملوثات ونقلها 

ال تقتصر على أحادي كلورید الفینیل، إنتاج الكلور القلوي وغیرها من العملیات )وتحدید العملیات 

. التي تطلق كمیات كبیرة من الزئبق في الهواء والماء أو نفایات معّدة للنقل( 5المذكورة بموجب المادة 

حدید المواقع التي یمكن أخذ عینات تلوث منها أو لتسلیط الضوء مع وهذا یمكن أن یستخدم كأداة لت

السلطات على أسوأ المصانع التي ینبغي استهدافها خالل عملیة التخلص التدریجي أو تشدید الضوابط 

 .علیها

 تمتلك المنظمات غیر الحكومیة األوروبیة وسائل إضافیة للقیام بالحمالت 

وشددت على بند أفضل  (IED)وعززت توجیه االنبعاثات الصناعیة  رفعت المفوضیة األوروبیة مؤخرا

ینبغي أن تقوم المنظمات غیر . للعملیات الصناعیة التي تستخدم الزئبق  (BAT) التقنیات المتاحة

األوروبي  التوجیهخیص البیئیة للمنشآت الفردیة تقیّد المصنع باالحكومیة بحملة لضمان أن تقتضي التر

وادراج أفضل التقنیات المتاحة في أسالیب اإلنتاج في أقرب وقت للتلوث تخفیض المندمج حول الوقایة وال

الخیار لجمیع )أن التكنولوجیا القائمة على األغشیة  القلوي -مصانع الكلور من الواضح بالنسبة ل. ممكن

ل من إنتاج المواد لهذا الشك أفضل التقنیات المتاحة هي( تحویالت إنتاج الكلور القلوي والتطورات تقریبا

وسوف یزید استخدام هذه السیاسات واألدوات الرقابیة من الضغط على المحطات لالنتقال إلى . الكیمیائیة

 .العملیات الخالیة من الزئبق

 
 يمكن أن يفيد رصد التخلص التدريجي كافة العمليات الصناعية التي تستخدم الزئبق

القلوي فإّن نفس االستراتیجیة یمكن  –وجه التحدید بعملیات الكلور بینما تتعلق األمثلة الواردة أعاله على 
أن تستخدم بشكل تبادلي بالنسبة لمرافق الصودیوم أو بوتاسیوم المیثیالت أو اإلیثیالت أو البولي 

من الصعب على السلطات وضع هذه القضیة جانبا بجعل التلوث بالزئبق و سوء إدارة نفایات . یوریثین
إّن تلوث اإلمدادات الغذائیة . اهتمام الرأي العام مع اآلثار المترتبة على صحة اإلنسانالزئبق مصدر 

لة ذات حساسیة خاصة ویعتبر االختبار المستهدف للكائنات الحیة مثل األسماك أمرا هاّما أوالمیاه مس
 .لإلنسان

التي تسببها مرافق دون حتى لو كان التنظیم الصناعي المحلي غیر واضح بالشكل الكافي فإّن المشاكل 
. غیرها یمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات أو سیاسات للتخلص مما بقي من هذه الصناعة من البالد

فبفضل العدید من الدورات االنتخابیة الوطنیة التي تجري . جدا مهمایمكن أن یكون الحیز الزمني أیضا 
ق وطلب القیام باالجراءات قبل سنوات فهناك فرص لنشر معلومات حول رصد الزئب 4أو  2كل 

االنتخابات عندما یكون القادة السیاسیون المحتملون مهتمین بشكل أكبر بطلبات الهیئات المكونة و یمكنهم 
  .تقدیم التزامات التخاذ مزید من اإلجراءات

 االنبعاثات واالطالقات -مصادر الزئبق غير المقصودة . 10
 

 عن والتنقیب الحفري الوقود وتكریر والتنظیف الحرق عملیات المقصودة غیر الزئبق مصادر وتشمل

 التي العملیات في الزئبق على تحتوي التي المواد استخدام وكذلك المعادن خامات وتنقیة والتعدین المعادن

 المتحدة األمم برنامج لتقدیرات ووفقا. األسمنت وحرق النفایات إنتاج مثل العالیة الحرارة درجات تستخدم

 إجمالي من % 51 من بأكثر تساهم الهواء في المقصودة غیر المصادر هذه من االنبعاثات فإن ،289للبیئة

 .البشریة األنشطة مصادر جمیع من العالمي الجوي الهواء في الزئبق انبعاثات

                                                
289 UNEP, 2013. Global Mercury Assessment 2013, Sources, Emissions, Releases and Environmental Transport. UNEP 
Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. p.9 



102   

 

یعتبر حرق . "المصدر النقطي"وغالبا ما یشار إلى المرافق التي تخلق هذا النوع من التلوث بالزئبق بـ 

 915من إجمالي االنبعاثات غیر المقصودة باطالقه لـ  % 95الفحم أكبر مساهم وحید في هذا القطاع بـ 

في  9وتشیر التقدیرات أیضا أن المواقع الملوثة تطلق ما یقارب . طن من الزئبق في الغالف الجوي سنویا

ألف طن  98اء وهو ما یترجم بحوالي المائة من إجمالي االنبعاثات بشریة المصدر من الزئبق في الهو

تتناول معاهدة الزئبق االنبعاثات واإلطالقات من مصادر الزئبق غیر المقصودة . متري من الزئبق سنویا

 .من المعاهدة على التوالي 8والمادة  9بموجب المادة 

 

 (9الماّدة ) واإلطالقات (8الماّدة ) اإلنبعاثات

التي تبعث من غیر ( المصادر النقطیة)بالعملیات الصناعیة كبیرة النطاق من معاهدة الزئبق  9تعنى الماّدة 

 .كما تشمل هذه الماّدة أیضا انبعاثات الزئبق من المناطق الملوثة. قصد الزئبق في انبعاثات الهواء

تستطیع جمیع المصادر غیر المقصودة المذكورة أعاله أیضا إطالق الزئبق في التربة وفي المیاه وعادة ما 

دورا رئیسیا في التفاوض بشأن معاهدة الزئبق ضامنة   IPENلعبت . یكون ذلك في شكل مخلفات للعملیات

ونتیجة لذلك تعترف المعاهدة . إیالء األولویة لإلطالقات في التربة وفي المیاه بقدر االنبعاثات في الهواء

 .8هذه االطالقات في المادة  اآلن بإطالقات الزئبق في التربة وفي المیاه وتضع قائمة لمعالجة مثل

 

 ما رأي معاهدة الزئبق في انبعاثات الزئبق؟

یمكن االطالع . التحكم في انبعاثات الزئبق والحد منها إلىتهدف معاهدة الزئبق فیما یتعلق باالنبعاثات 
 :290على مصادر االنبعاثات وفقا الحكام معاهدة الزئبق في الملحق دال وهي تقتصر حالیا على ما یلي

 

 محطات تولید الطاقة التي تعمل بالفحم 

 الغالیات الصناعیة التي تعمل بالفحم 

 عملیات الصهر والتحمیص المستخدمة في إنتاج المعادن غیر الحدیدیة 

 مرافق حرق النفایات  

 مرافق إنتاج كلنكر "clinker " األسمنت 

 

أو " جدیدة"إذا كانت مرافق تفرض المعاهدة متطلبات مختلفة بخصوص المصادر النقطیة على أساس ما 
  ".قائمة"

 

 المرافق القائمة
في الحّد من االنبعاثات على  لتي من شأنها أن تحقق تقدما معقولینبغي على األطراف اتخاذ االجراءات ا
الحد المسموح به النبعاثات قیم عند هذه النقطة تركت المعاهدة . مر الزمن فیما یتعلق بالمرافق القائمة

إذا كان هناك التزام لتطویر قیم الحد . لألطرافالزئبق من المصادر النقطیة إلى السلطة التقدیریة 
 .1لإلطالع علیه في مؤتمر األطراف  دلیلالمسموح به فمن المتوقع أن یتم تطویر 

 

أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال یجب اتخاذ تدابیر للحد من انبعاثات الزئبق من المصادر القائمة في 
ویمكن لهذه التدابیر أن تأخذ في . سنین من دخول المعاهدة حیز التنفیذ بالنسبة لذلك الطرف 17یتجاوز 

یمكن . االعتبار الظروف الوطنیة والجدوى االقتصادیة والفنیة والقدرة على تحمل تكالیف التدابیر
                                                
290 Other mercury point sources such as VCM and chlor-alkali plants are addressed separately under Article 5 of the mercury 
treaty.  



    

 83.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

/  BAT)أفضل الممارسات البیئیة / ام أفضل التقنیات المتاحة للمرافق القائمة الحد من االنبعاثات باستخد
BET )أو یمكن اختیار البدائل بما في ذلك: 

 هدف كمي 

 قیم حدود االنبعاثات 

 استراتیجیة مكافحة الملوثات المتعددة 

 تدابیر بدیلة أخرى 

ن هناك زیادة في أن االنبعاثات اإلجمالیة قد ترتفع إذا كا" حسب كل مرفق"یقصد بالقیام بالتخفیضات 
 .العدد اإلجمالي للمرافق مع مرور الوقت مما من شأنه أن ینضاف إلى االنبعاثات التراكمیة

كما هو موضح )أیضا إعداد قائمة جرد النبعاثات الزئبق الخاصة بالمصدر النقطي  االطرافیجب على 
یز التنفیذ بالنسبة سنوات من دخول المعاهدة ح 7في أقرب وقت ممكن وفي غضون ( في المرفق دال
 .لذلك الطرف

 

 المرافق الجدیدة

یقصد بالمرفق الجدید كل مرفق تم تشییده بعد سنة من دخول المعاهدة حیز التنفیذ بالنسبة لذلك الطرف أو 

291مرفق قائم خضع لتغییرات جوهریة
 .تم ادراجها في الملحق دال  

. بموجب المعاهدة مقارنة بالمصادر القائمة صارمةإلى ضوابط ( أو المصادر)تخضع المرافق الجدیدة 

سنوات من  5أفضل الممارسات البیئیة للمصادر الجدیدة في غضون / یجب تثبیت أفضل التقنیات المتاحة 

یمكن للطرف أن یطبق قیم حدود االنبعاثات بدال من أفضل . بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لذلك الطرف

یمكن . البیئیة للمصادر الجدیدة طالما یتم تحقیق نفس التخفیضات أفضل الممارسات/ التقنیات المتاحة 

أفضل الممارسات / لألطراف بناء مصادر جدیدة دون االستناد إلى متطلبات أفضل التقنیات المتاحة 

 .البیئیة إذا قاموا بتأخیر التصدیق على المعاهدة

إذا اختار . بعاثات في الهواء لبالدهملمعالجة االن( NAP)ویتمتع األطراف بخیار إنشاء خطة عمل وطنیة 

سنوات من بدء  9الطرف تبني خطة عمل وطنیة فإنه مطالب بتقدیمها إلى مؤتمر األطراف في غضون 

 .نفاذ االتفاقیة بالنسبة لذلك الطرف

 

 (في الجو)االنبعاثات :  8الفصل 

   التحكم وحیثما كان ذلك ممكنا الحد من انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق "الهدف هو . "...
انبعاثات یعني االنبعاثات في الهواء من المصادر الثابتة في الملحق د و والسلطة التقدیریة : مالحظة

 . في البلد هي من تحدد ما هو مالئم

 للتدابیر المطبقة من قبل طرف معین لتحقیق " هو  بالنسبة للمصادر الحالیة، الهدف من هذه الفصل
 ."تقدم معقول فیما یخص الحد من االنبعاثات بمرور الوقت

  مصادر االنبعاثات في الجو المدرجة في المعاهدة تتضمن محطات تولید الطاقة التي تعمل بالفحم
فقط )ر الحدیدیة والمراجل الصناعیة؛ عملیات الصهر والتحمیص المستخدمة في إنتاج المعادن غی

؛ حرق النفایات، ومنشآت إنتاج االسمنت من (الرصاص والزنك، والنحاس، والذهب الصناعي
 ( .كلنكر)الحجر الخفاف 

                                                
291 To “convert” an existing source to a new source through modification there must be a “significant increase in mercury 
emissions, excluding any change in emissions resulting from by-product recovery.” 
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  مصادر االنبعاثات التي تم حذفها من االتفاقیة خالل المفاوضات تتضمن منشات النفط والغاز، و
لتي تستخدم الزئبق في عملیات منشات تصنیع المنتجات المضاف إلیها الزئبق؛ المرافق ا

 .التصنیع؛تصنیع الحدید و الفوالذ بما في ذلك الفوالذ الثانوي؛ و الحرق في األماكن المفتوحة
 
 

  ضرورة في وضع قیمة حدیة بالنسبة  7لم یرى المتفاوضون في لجنة التفاوض الحكومیة الدولیة
االنبعاثات وفقا لتقدیرات األطراف  لمصادر االنبعاثات و هو ما یترك المجال لوضع قیم حدیة من

 .أنفسهم

 في حالة وضع هذه الخطة، یتم تقدیمها . تبقى مسالة إعداد خطة وطنیة للتحكم في االنبعاثات اختیاریة
 .إلى مؤتمر األطراف في غضون أربع سنوات من سریان مفعول االتفاقیة

 ةالمصادر الجدیدة لدیها تدابیر مراقبة أقوى من المصادر الحالی . 

  أفضل الممارسات البیئیة كي / بالنسبة للمصادر الجدیدة فیجب ان تتوفر على أفضل التقنیات المتاحة
/ من االنبعاثات، و یجب أن یتم توظیف أفضل التقنیات المتاحة " تتحكم و حیثما أمكن التقلیل " 

یز النفاذ بالنسبة أفضل الممارسات البیئیة في موعد ال یتجاوز خمس سنوات بعد دخول االتفاقیة ح
یمكن للقیم الحدیة لالنبعاثات أن تكون بدیال ألفضل التقنیات المتاحة إذا كانت . للطرف المعني

 .متوافقة مع تطبیقاتها

  إذا قامت إحدى الحكومات بتأجیل مصادقتها، سیكون لدیها إطار زمني أكبر لبناء المصادر الجدیدة
 .أفضل الممارسات البیئیة /دون الحاجة إلى أفضل التقنیات المتاحة 

  أفضل الممارسات البیئیة خالل مؤتمر / سیتم المصادقة على الدلیل الخاص بأفضل التقنیات المتاحة
أفضل الممارسات البیئیة التوجیه في / سیتم اعتماد أفضل التقنیات المتاحة . األطراف األول

COP1 .لیل قبل هذا التاریخ و خالل ومن المفترض أن یقوم فریق من الخبراء بإعداد هذا الد
 .الفترات الفاصلة بین الدورات بین جلسات لجان التفاوض الحكومیة الدولیة في المستقبل

  المصدر الجدید یمكن أن یكون إما البناء الجدید المقام بعد عام واحد من بدء سریان االتفاقیة بالنسبة
 .المدرجة في الملحق دللدولة أو منشأة شهدت تعدیالت جوهریة ضمن فئة المصادر 

  زیادة "مصدر موجود إلى مصدر جدید عبر التعدیل ، یجب أن تكون هناك " لتحویل"تحدد اللغة انه
." كبیرة في انبعاثات الزئبق باستثناء التغییر في نسبة االنبعاثات الناتجة عن استعادة المنتج الثانوي

م خاضع للشروط األكثر صرامة الخاصة یجب على كل طرف أن یختار ما إذا كان هذا المصدر القائ
 .بالمصادر الجدیدة

  17سیتم تنفیذ التدابیر  الخاصة بالمصادر الموجودة في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال یتجاوز 
 .سنوات من دخول االتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة  للطرف المعني

 الظروف الوطنیة، والجدوى "ار یمكن للتدابیر الخاصة بالمصادر الموجودة أن تأخذ في االعتب
 ."االقتصادیة والفنیة، والقدرة على تحمل تكالیف هذه التدابیر

  أفضل / لیس هناك شرط بخصوص المنشآت الموجودة یفرض تطبیق أفضل التقنیات المتاحة
 بدال من ذلك، یمكن للبلدان اختیار عنصر واحد من القائمة التي تتضمن هدفا كمیا. الممارسات البیئیة

أفضل الممارسات / ، والقیم الحدیة لالنبعاثات، أفضل التقنیات المتاحة (یمكن أن یكون أي هدف)
 .البیئیة، واستراتیجیة الرقابة على الملوثات المتعددة، والتدابیر البدیلة

  و بالتالي فان كل زیادة في عدد المنشآت " كل منشاة" یتم اتخاذ جمیع التخفیضات على أساس ،
 . زیادة في إجمالي انبعاثات الزئبقسیؤدي الى 

  في أقرب ( الملحق د)یتعین على الدول األطراف إعداد قائمة جرد لالنبعاثات من المصادر المعنیة
 .وقت ممكن و في فترة ال تتجاوز الخمس سنوات من بدء نفاذ االتفاقیة بالنسبة للبلد المعني

  كن، إرشادات بشأن أسالیب إعداد قوائم یجب أن یقوم مؤتمر األطراف بتبني، في أقرب وقت مم
 .الجرد والمعاییر التي یمكن أن تعدها الدول األطراف لتحدید المصادر في فئة معینة
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  على الدول األطراف أن تقدم تقریرا عن أعمالها في إطار هذه الفصل وفقا للمتطلبات الواردة في
 .01الفصل 

 

معاهدة الزئبق للقیام بحمالت حول انبعاثات الزئبق غیر كیف تستطیع المنظمات غیر الحكومیة استخدام 

 المقصودة؟

 

 تجميع مخزونات المرافق المعروفة والمشتبه بها
المرافق التي تكون ( وتحدید مواقع)تستطیع المنظمات غیر الحكومیة أن تبدأ على الفور عملیة فهرسة 

البیانات هذه بعد ذلك إفادة الحكومة بمخزون یمكن لقاعدة . من النوع المحدد في الملحق دال من المعاهدة
 األفرانقد تكون هذه المصادر كثیرة مثل حرق الفحم في العدید من أنواع . من المصادر المعروفة القائمة

قد ال تكون هذه المصانع خاضعة للتشریعات أو . الصناعیة باإلضافة إلى محطات تولید الكهرباء
حلیة التي یمكن أن تقدمها المنظمات غیر الحكومیة مفیدة في التراخیص، وقد تكون المعلومات الم

 .التعرف علیها ووضع قوائم الجرد

 

 الدفع نحو إنشاء سجل إطالق الملوثات ونقلها
في وضع جرد للمصادر الصناعیة ( PRTR)إطالق الملوثات ونقلها لسجل هناك أیضا دور قوي 

إما للزئبق فقط )إطالق الملوثات ونقلها سجل تستطیع المنظمات غیر الحكومیة الدعوة إلى إنشاء . للزئبق
ق دال مطالبة بأن لححیث أّن المنشآت التي تم تحدیدها في الم( أو یفضل لمجموعة من معاییر الملوثات

وهذا ال یساعد فقط في . تقدم تقریرا سنویا عن انبعاثات الزئبق بها إلى قاعدة بیانات عامة على اإلنترنت
وضع قائمة جرد وطنیة بل یمكن من أن تكون مفیدة في تقییم تخفیضات الزئبق المحتملة من المرافق 

فإنه یمكن أیضا أن تستخدم كأداة لقیاس ما إذا كان یمكن . مع مرور الوقت( والقطاع بأكمله)الفردیة 
بسبب انبعاثات الزئبق العالیة المعلن ' الجدیدة'ر والبحث عن حل لها مثل المصاد' القائمة'تحدید المصادر 

 .عنها 

 

 أفضل الممارسات البيئية وأقوى قيود االنبعاثات في العالم / حملة ألفضل التقنيات المتاحة 
یتعین على المنظمات غیر الحكومیة الدفع على الفور نحو تنفیذ قیود االنبعاثات األكثر صرامة التي تم 

رى من العالم لهذه الصناعات حیث ینبغي تطبیق قیود االنبعاثات إن أمكن ذلك تطبیقها في أماكن أخ
ینبغي صیاغة هاذین الشرطین في . أفضل الممارسات البیئیة/ باالقتران مع أفضل التقنیات المتاحة 

ینبغي تحدید المطابقة من خالل عملیات التدقیق المنتظمة . التراخیص البیئیة مع عقوبات عدم المطابقة
أفضل / ال تحتاج عملیة وضع أفضل التقنیات المتاحة . ن قبل متخصصین مستقلین في البیئةم

لى غایة دخول المعاهدة حیز التنفیذ ویمكن أن تبدأ إالممارسات البیئیة وقیود االنبعاثات إلى االنتظار 
األطراف فإنه ات مؤتمر هإذا تم وضع التوجیهات األكثر صرامة من خالل اجراء توجی. على الفور

 .یمكن مراجعة القیود الوطنیة كذلك التخفیض فیها وعكسها في شروط الترخیص للمرافق

 

 االنتقال المبكر من أجل مصادر طاقة بها نسبة زئبق منخفضة وخالية من الزئبق

 التي تعمل بالفحم إلى أنواع األفرانیمكن للمنظمات غیر الحكومیة أیضا أن تقوم بحملة من أجل تحویل 
یمكن ان یتراوح هذا بین الفحم الذي یحتوي على نسبة منخفضة من . أخرى تعمل بوقود أقل ضررا

بعض رواسب الفحم تحتوي على ما یصل إلى أربعة أضعاف تركیز الزئبق من رواسب الفحم )الزئبق 
 .ألمواج من خالل استبداله مع مصادر طاقة بدیلة مثل الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح و طاقة ا( األخرى
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 رأي معاهدة الزئبق في إطالقات الزئبق في التربة و المياه؟ ما
تعتبر إطالقات الزئبق في التربة والمیاه مسألة حاسمة بالنسبة لصحة اإلنسان ألن معظم تأثیرات الزئبق 

من  .خاصة األسماك التي بها تركیزات عالیة من میثیل الزئبق -تنشأ عن تناول األغذیة الملوثة بالزئبق 
أجل میثلة الزئبق یجب أوال إدخاله في البیئة المائیة حیث تحوله الكائنات الدقیقة من أشكال أخرى للزئبق 

بعد ذلك یتزاید إحیائیا من خالل الشبكة الغذائیة المائیة تصل إلى . إلى میثیل زئبق بیولوجي للغایة
( أسماك القرش والتونة وغیرها)ة تركیزات كبیرة ذات مستویات تغذویة أعلى مثل الحیوانات المفترس

 .والبشر في نهایة المطاف

 

معاهدة الزئبق انبعاثات الزئبق في التربة والمیاه بشكل موضوعي على غرار المادة  من 9الماّدة تتناول 
من حیث أنها تطبق على  8الماّدة  2تعكس الماّدة . أي التحكم وإن أمكن الحّد من انبعاثات الزئبق – 8

 .النقطیةالمصادر 

 :مثل 8تحدیدات وخیارات مماثلة لتلك الواردة بالنسبة لإلنبعاثات في المادة  2تفصل الماّدة 

  أفضل الممارسات البیئیة أو / أفضل التقنیات المتاحة تطبیق قیم حّدیة لخفض االطالقات أو

 ض االطالقاتفاستراتیجیة للتحكم في ملوثات متعددة أو تدابیر بدیلة لخ

  سنوات من  2األطراف تحدید مصادر االطالقات في أقرب وقت ممكن دون تجاوز أجل تتولى

 دخول المعاهدة حیز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف

  في أقرب وقت  292"ذات الصلة"تتولى األطراف وضع قائمة جرد لإلطالقات من المصادر

 ك الطرفسنوات من دخول المعاهدة حیز النفاذ بالنسبة لذل 7ممكن دون تجاوز أجل 

إذا اختار الطرف . یمكن لألطراف إنشاء خطة عمل وطنیة لمعالجة اإلطالقات في التربة والمیاه لبلدهم

سنوات من دخول  9إلى مؤتمر األطراف في غضون  هامیتقدیتّم یجب أن فإنه تبني خطة عمل وطنیة 

 .نفاذ بالنسبة لذلك الطرفالاالتفاقیة حیز 

مؤتمر األطراف أیضا توجیهات كلما كان ذلك عملیا بشأن أفضل التقنیات كما أنه من المتوقع أن یضع 

 .أفضل الممارسات البیئیة وطریقة إلعداد جرد لإلطالقات/ المتاحة 

 

 (: التربة و الماء) االطالقات : 9الفصل 

  إطالقات یعني : مالحظة." السیطرة وحیثما كان ذلك ممكنا الحد من انبعاثات الزئبق"الهدف هو
قات الزئبق في األرض والمیاه من المصادر الثابتة التي لم تتم تغطیتها في األحكام األخرى إطال

 .والبلد له السلطة التقدیریة لتحدید ما هو مالئمضمن هذه االتفاقیة 

  من نص المسودة یحتوي على قائمة في المصادر الممكنة لكن ( ج)خالل المفاوضات ، كان الملحق
بحیث ال توجد مبادئ  7ف الملحق في جلسة لجنة التفاوض الحكومیة الدولیة المتفاوضین قاموا بحذ

 .توجیهیة للبلدان كي تتعرف على مصادر إطالق الزئبق في التربة والمیاه

  المنشآت التي یتم فیها تصنیع المنتجات المحتویة على : یحتوي على المصادر التالیة( ج)الملحق
ق ومركبات الزئبق في عملیات التصنیع المدرجة في الملحق الزئبق؛ المنشآت التي تستخدم الزئب

 . والمنشآت التي تنتج الزئبق كمنتج ثانوي لتعدین و صهر المعادن غیر الحدیدیة(: د)

                                                
292 ‘relevant’ sources are those that are identified by national governments as releasing ‘significant’ quantities of mercury 
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   و هي المصادر األساسیة التي تبینها البلدان التي تفرز كمیات " المصادر المعنیة" یحدد الفصل "
 . من الزئبق" هامة

 إذا تم وضع واحدة، یتم تقدیمها إلى . وطنیة للتحكم في انبعاثات مسالة اختیاریة یعتبر إعداد خطة
 .مؤتمر األطراف في غضون أربع سنوات من بدء نفاذ االتفاقیة

  القیم ": حسب االقتضاء"أما بالنسبة لتدابیر الرقابة، فان األطراف مطالبة بتطبیق أحد المعاییر التالیة
أفضل الممارسات البیئیة، واستراتیجیة الرقابة على / التقنیات المتاحة الحّدیة لإلطالقات، أفضل 

 .الملوثات المتعددة، أو التدابیر البدیلة

   ستقوم األطراف بتحدید مصادر إطالقات الزئبق في األراضي والمیاه في موعد ال یتجاوز ثالث
 .ساس منتظم بعد ذلكسنوات بعد دخول االتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة للبلد المعني، وعلى أ

  نبغي أن تعد األطراف جرد االنبعاثات الناتجة عن المصادر ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وبعد
 .موعد أقصاه خمس سنوات من بدء سریان االتفاقیة بالنسبة للدولة المعنیة

  بوضع توجیهات بشأن أفضل التقنیات المتاحة " بأسرع ما یمكن عملیا"سیقوم مؤتمر األطراف /
 .أفضل الممارسات البیئیة وطریقة إعداد القوائم لحصر اإلطالقات

  وضع مبادئ توجیهیة بشأن أفضل التقنیات " في أقرب وقت ممكن"سیتم في مؤتمر األطراف
 .أفضل الممارسات البیئیة واألسلوب المتبع في إعداد قوائم جرد هذه حول االطالقات/ المتاحة 

  تقریرا عن أعمالها في إطار هذه الفصل وفقا للمتطلبات الواردة في على الدول األطراف أن تقدم
  . 01الفصل 

 

كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية استخدام معاهدة الزئبق للحصول على اجراءات بشأن االطالقات 
 في التربة والمياه؟

 

 الدفع نحو سجل متكامل إلطالق الملوثات ونقلها 
مقتنعة بادراج الزئبق في سجل إطالق الملوثات ونقلها جنبا إلى جنب یجب أن تكون الحكومات الوطنیة 

یشمل أي سجل إلطالق الملوثات ونقلها تم إنشاؤه االنبعاثات في الهواء . مع غیرها من المواد السامة
ومرافق معالجة النفایات ( بما في ذلك مكبات النفایات المراقبة وغیر المراقبة)واالطالقات في التربة 

من المهم األخذ بعین االعتبار اإلطالقات في جمیع األوساط البیئیة لتجنب خلق . القات في المیاهواإلط
 .ثغرات في البیانات في هذا السجل حیث ال یمكن تتبع التلوث بالزئبق ومعالجته

 

 طلب خطة عمل وطنية بخصوص االنبعاثات واإلطالقات
إذ یتعّین على . تتناول فقط اإلطالقات غیر كافیةإن أّي خطة عمل وطنیة تعالج فقط االنبعاثات أو 

المنظمات غیر الحكومیة أن تدعو لوضع خطة عمل شاملة تتضمن حسابات مفصلة عن كیفیة معالجة 
نبعاثات من المصادر الثابتة بما في ذلك أهداف التخفیضات وطرق التقییم لمتابعة اإلطالقات واال

 .تحدث التي ( أو الزیادات) التخفیضات الفعلیة

 

 أخذ العينات لتحديد المصادر غير المدرجة
مثل )تستطیع المنظمات غیر الحكومیة القیام بأخذ عینات الزئبق في التربة والرواسب والكائنات الحیة 

لتحدید المرافق التي قد تكون بصدد اطالق الزئبق ولكن لم یتم تحدیدها من خالل التوجیهات ( األسماك
عرة اإلنسان جنبا إلى جنب مع اختبار الكائنات الحیة أن یوفرا أیضا أداة قویة یمكن الختبار ش. األخرى
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، تمّ 293مع معهد بحوث التنوع البیولوجي  IPENفي دراسة حدیثة أجرتها . لتحدید مصادر إطالق الزئبق
 األماكناستخدام هذه الطریقة لتسلیط الضوء على التلوث بالزئبق وآثاره في جمیع أنحاء العالم من 

 .یمكن تكییف هذه المقاربة ألخذ العینات حول المواقع التي یشتبه في إطالقها الزئبق. الساخنة للزئبق

 

 محطات الطاقة التي تعمل باحتراق الفحم 10.1
 مصادر أكبر فإن ثاني ،"العالم في الزئبق تقییم" 88.3 لعام للبیئة المتحدة األمم برنامج لتقریر وفقا

 هذه تقییم. الحجري الفحم وخاصة الحفري الوقود حرق هي الزئبق النبعاثات الصناعیة البشریة األنشطة
في سنة . البشریة األنشطة من الزئبق في الجو انبعاثات من % 85یمثل حرق الوقود الحفري  التقدیرات

طن متري من  8.طن متري من الزئبق في الجو مقارنة بـ 915في انبعاث  ساهم حرق الفحم 88.8
من انبعاثات الزئبق في قطاع الفحم من محطات  % 95تتأتى أكثر من . مصادر الوقود الحفري جمیع

وقد تم تنقیح تقدیرات جدیدة عن انبعاثات الزئبق من . 294الطاقة التي تعمل بالفحم والغالیات الصناعیة
 88.8ق لعام من إجمالي انبعاثات الزئب % 8.8إلى  من خالل تخفیضهامحارق الفحم المقیمة والمحلیة 

الزئبق موجود في الفحم بكمیات ضئیلة وعموما . 295طن متري من الزئبق 58وهو ما یمثل حوالي 
وهي  296 (جزء في الملیون)ملغ من الزئبق لكل كیلوغرام من الفحم  5..ملغ إلى  .8.8تتراوح بین 

الكهربائیة والتدفئة  ومع ذلك، فإن كمیات الفحم المحروقة كل عام ألغراض الطاقة. تعتبر بكمیات ضئیلة
طن متري من  919، انبعثت 88.8في عام  للبیئة المتحدة األمم هائلة حتى أنه وفقا لتقدیرات برنامج

 .جراء احتراق الفحم من هذه المصادر 297الزئبق في الغالف الجوي
 

 رارىلحا سلالحتبا لمسببةا زاتلغاا تنبعاثاوا ملفحا راقحتا
 رارىلحا سلالحتبا لمسببةا زاتلغاا تنباعاثاا جمالىإ نم% ٥٣ ليوابح ملفحا راقحتا همیسا
 میةولحكا تضاولمفاا قسیا في ملفحا راقحتا نم دللح حةرلمقتا ربیدالتا مناقشة حالیا میتو. 298لعالمیةا
. وتوكی ولكوتروب لمح لستح لتيوا نآلا حتى خلمناا رتغی نبشأ دةیدج تفاقیةا دالعتما لعالمیةا لیةدولا
 فقةوالما فى غبةرلا دمع نع مىظلعا دوللا نم ددع تماوحك رتشاأ خلمناا رتغی تضاومفا راإط فىو

 بالحاجة ممنه ضلبعا نعلأ دقو.  ملفحا راقحتا ركبی لبشك دتقیأن  شأنها نم لتيا مةزلملا ربیدالتا على
 للتنمیة نیةوطلا تیجیاتهاراستا نم اماه زءاج ارهباعتبا نیةوطلا بائیةرلكها اقةطلا دلیوت فى سعوللت لملحةا
 . یةدالقتصاا
 
 راقحتا على مةزمل ودقی رضف رضتعا زالت ال لتيا رةثؤلما تماولحكا قفواتأن  للمحتمراغی نمو 
 ملفحا راقحتا على مماثلة مةزمل  ودقی رضف على خلمناا ربتغی لخاصةا تضاولمفاا قسیا في ملفحا

 ارهباعتبا قئبزلا تفاقیةا تضاومفا راضستعا قعیاوا ونیك نل كلذلو.  قئبزلا تفاقیةا تضاومفا لخال
 نم راريلحا سالحتباا زاتغا تنبعاثاا نم دلحا فى رددةلمتا تماولحكا نبی قتفاا لىا لصوللت یالدب

 تضاومفا فى ضعهاو رتغیو نفسها تماولحكهذه ا جعةرام لقب مبالفح لتعم لتىا اقةطلا دلیوت تاطمح
 وىلمستا فیعةر لیةدو تلمناقشا ثانیا فعاوم قئبزلا تفاقیةا تضاومفا تخلق دفق،  كلذ معو. خلمناا رتغی
  جنبا هاظحفو اقةطلا ءةكفا زیزلتع ضافیةإ صارف تفتح نهاأ كما،  ملفحا راقالحت رةلضاا رآلثاا ولح

                                                
293 IPEN/BRI (2013)Global Mercury Hotspots: New Evidence Reveals Mercury Contamination Regularly Exceeds Health 
Advisory Levels in Humans and Fish Worldwide 
294 UNEP, 2013. Global Mercury Assessment 2013, Sources, Emissions, Releases and Environmental Transport. UNEP 

Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. page 9 
295 AMAP/UNEP, 2013. Technical Background Report for the Global Mercury Assessment 2013. Arctic Monitoring 
and Assessment Programme, Oslo, Norway/UNEP Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. vi + 263 pp. page20. 
296 "Technical Background Report to the Global Atmospheric Mercury Assessment," AMAP and UNEP, cited above. 
297 UNEP, 2013. Global Mercury Assessment 2013, Sources, Emissions, Releases and Environmental Transport. UNEP 
Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. page 20 
298 "Coal and Climate Change Facts," Pew Center on Global Climate Change, http://www.pewclimate.org/global-warming-
basics/coalfacts.cfm.  

http://www.pewclimate.org/global-warming-basics/coalfacts.cfm
http://www.pewclimate.org/global-warming-basics/coalfacts.cfm
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 . ددةلمتجا اقةطلا درمصا في سعولتا مع بجن لىإ
 
 ملفحا رارضأ لتكلفةا لةدمعا في درجیأن  بیج ملفحا راقحتا تتقنیا دامالستخ لحقیقیةا فلتكالیا بلحساو

 ةطتبرلما رارألضا یضاأ لتشم كما. بلكتیهذا ا لهاویتنا لتيوا نإلنساا صحة علىو لعالمیةا لبیئةا على
هذه  نم درةلصاا طرةلخوا لسامةا تثاولملا نم دیدلعوا نجیرولنیتا دكسیوأ تیرلكبا دكسیأ بثاني

أن  بیج ملفحا راقحتا تتقنیا دامالستخ لحقیقیةا فلتكالیا بلحسا راخیوأ.  مبالفح لتعم لتىا تاطلمحا
 . لمناخىا رلتغیوا راريلحا سالحتباا زاتغا تبانبعاثا ةطتبرلما فلتكالیا رالعتباا في دخؤی
 
 لعالمیةا تآللیاا ضعو دعن ملفحا راقحتا تتقنیا نم یجيدرلتا صللتخل لةذولمبا ودلجها تنجح وفسو
 اقةطلا رسعاأ في جهاإدرا مت دق ملفحا كباستهال ةطتبرلما ارهغیو فلتكالیأن هذه ا دلتأكی بها وللمعما
 اقةطلا درمصاو اقةطلا ءةكفا تخالداتأن  ضحاوا ونسیك،  كلذ دثیح مادعنو. ملفحا نم دةلمستما
  عةربس ستنافأن  على درةقا لئدالبا ونتك وفسو.  ملفحا تتتقنیا نم تكلفة لقأ لحقیقةا في يه یلةدلبا

 .ملفحا لمح لتح وان
 

 نبشأ وضللتفا یالدب قعاوم ونتكأن  للمحتما رغی نم قئبزلا تفاقیةا تضاومفاأن  نم مغرلا علىو
 ملعاا ملفها زیزتع في داج دةمفی ونتكأن  نیمك وضلتفاا عملیة نفإ،  لمناخيا رلتغیا نم دلحا ربیدات
 قئبزلا تضاومفا طويتنو. ملفحا راقباحت ةطتبرلما لبیئیةوا لصحیةا فبالتكالی تماولحكا رافعتوا
 دوللج بقاوط روطلشا ضبعظل  في - لألقا على ت،ماوللحك مةزمل ربیدات ضعو مكانیةإ على یضاأ
 دبالح زمتلتأن  دهمبال في ــلبالفع لقائمةأو ا دةیــدلجا واءس اقةطلا دلیوت تاطمح بلطتأن  – منيز
 وثلتلا لمكافحة ألعلىا رلمعاییا ماأ.  وثلتلا نم دلحوا/  مكافحة ربمعاییأو / و ءةلكفاا نم نىدألا

أو  ززتع لتيا مألحكاا التفاقیةا نتتضم دفق،  كلذ وقفو.  فلتكالیا دةیاز لىإ ؤدىفست عامة ورةبص
 لتقلیأو  لةإو إزا منع لىإ ؤدىت لتيوا یلةدب تتقنیاو  متاحة، و لتكلفةا ثحی نم فعالة تماداستخا بلطت
.  لمحلیةأو ا نیةوطلا اقةطلا تحتیاجاا تلبیة تلتقنیاهذه ا تاعاطستاإذا  نىدألا ادهح لىإ قئبزلا تنبعاثاا
 ذتنفی معدت لتيا لفنیةوا لمالیةا داتلمساعا میدلتق تلیاآ دیجاإ على لستعم قئبزلا تفاقیةا نفإ،  راخیوأ

 .ليدولا لمناخيا رلتغیا ماظن راإط في مةدلمقا لفنیةوا لمالیةا دةلمساعا متتم وفس لتى، وا ارهمعایی

 من وحدة لتولید المحترق الفحم بكمیة تقریبا تتعلق بالفحم تعمل طاقة محطة من الزئبق انبعاثات كمیة إن
 إلنتاج الفحم من أقل قدرا تستهلك كفاءة األكثر الطاقة فمحطة ،متساویة األخرى فاألمور. الكهرباء
 محطة من الكهرباء من وحدة لكل الزئبق من أقل كمیات تنبعث وبالتالي الكهرباء من ساعة /كیلووات

 .فاعلیة أقل طاقة

 التدابیر بعض طریق عن بالفحم تعمل التي الطاقة تولید محطات فاعلیة في زیادة تحقیق ویمكن
 نقل وأجهزة الغالیات وكفاءةاالحتراق  كفاءة وتحسین الشعالت استبدال أو تحسین مثل جراءاتواال

 بعض في أنه مطالبات هناك وكانت. التدابیر من وغیرها المحطة وصیانة تشغیل وتحسین الحرارة
 نظم مع االقتصادیة العوامل ضمّ  ویمكن. الطاقة محطة فاعلیة مضاعفة يف التدابیر هذه ستساعد الحاالت
 منعدمة القدیمة الصناعیة والغالیات الطاقة تولید محطات لغلق قرارات اتخاذمن  الهواء تلوث مكافحة
 . البدیلة الطاقة بمصادر أو كفاءة أكثر بأخرى واستبدالهم الكفاءة

 محطات في المداخن غازات بتنظیف تقوم والتي (APCDs) الهواء تلوثفي  مالتحك ألجهزة ویمكن
 المتطایر الرماد تلتقط يالت تلك شیوعا األجهزة هذه أكثر. انبعاثاته من والحد منها الزئبق بالتقاط الطاقة

 هذه وتشمل. الغازات أحماض یلتقط أیضا بعضها. المداخن غازات مع تصعد التي الدقیقة والجسیمات
. المداخن غاز من الكبریت إزالة ونظم جیةیالنس المرشحاتو اإللیكترواستاتیكیة المرسبات االجهزة
 معدات تحدیث ینبغي : حدیثة أجهزة استخدام تشمل ان بالزئبق التلوث مكافحة الستراتیجیات وینبغي
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 إضافیة واستخدام أجهزة الزئبق التقاط تحسینل المداخن غازات بتنظیف الخاصة القائمة الطاقة محطات
 الزئبق التقاط كفاءة من تزید أن یمكن التي التقنیات استخدام أیضا وینبغي. المداخن غازات لتنظیف
 .المستخدمة لألجهزة

 االحتراق مناطق في العالیة الحرارة درجات فعند. عدة بعوامل األجهزة لهذه الزئبق التقاط كفاءة وتتأثر
 زئبق صورة في العادم غاز إلى الفحم من الزئبق معظم ینطلق بالفحم تعمل التي الطاقة محطات في

 فإن ذلك ومع بسهولة التقاطه األجهزة تستطیع وال الماء في للذوبان قابل غیر الغازي الزئبق هذا. غازي
 هذا. أخرى مواد مع كیمیائیة تفاعالت بواسطة أكسدته یتم المداخن غازات في الموجود الزئبق من بعض
 إزالة نظم وتستطیع ،الماء في للذوبان قابل (الزئبق كلورید صورة في یكون ما غالبا) المؤكسد الزئبق

 دخان في الموجودة بالجسیمات لالرتباط المؤكسد الزئبق یمیل كما. هالتقاط المداخن غاز من الكبریت
 هذه من الكثیر التقاط والمرسبات للمرشحات یمكن كما. بالزئبق مرتبطة جسیمات وتكوین المداخن

 .299,300الزئبق من الجسیمات

 المداخن غازات في بالزئبق المرتبطة والجسیمات المؤكسد والزئبق لزئبقل النسبیة األجزاء على وبناء
 من غازات الزئبق إزالة فإنّ  المستخدمة الهواء تلوثفي  مالتحك أجهزة وكفاءة فعالیة على وأیضا
 . %18301 – 89بین  ما بنسبة للتقاریر طبقا تقدر المداخن

 بالزئبق المرتبطة والجسیمات مؤكسد زئبق إلى تحویلها یتم التي المداخن غازات في الزئبق نسبة إن
. الموجود المتطایر الرماد وخصائص المداخن غازات كمیة تكوین ذلك في بما ،عوامل عدة على تعتمد
 المراجل وتصمیم ،االحتراق وظروف ،المستخدم الفحم وخصائص نوع على تعتمد بدورها العوامل هذه
 من الكثیر فإن نسبیا عالیة الفحم في الكلور نسبة تكون وعندما. االستخراج معدات وحرارة (الغالیات)

 تقل نسبیا منخفض الكلور من الفحم محتوى یكون وعندما ،یتأكسد أن إلى یمیل المداخن غاز في الزئبق
 هذه في الموجودة الكلور كمیة من تزید التي التدابیر فإن وهكذا. یتأكسد أن إلى یمیل يالذ الزئبق نسبة

لألسف، یمكن أن یكون لمحتوى . الزئبق إزالة أجهزة كفاءة زیادة معینة ظروف تحت یمكنها العملیة
المداخن اآلثار السلبیة لزیادة تشكیل الدیوكسین والفیوران والملوثات العضویة الكلور المتزاید في غازات 

غیر  رة، وإطالقهاالتي تعتبر هي أیضا ملوثات عالمیة خطی( الملوثات العضویة الثابتة)الثابتة األخرى 
ما كان ذلك تسعى اتفاقیة استكهولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة إلى التقلیل، حیث. المتعمد في البیئة

 .ممكنا، والقضاء على تشكیل وإطالق هذه الملوثات العضویة الثابتة

 غاز في الزئبق متصاصإل یمیل المتطایر الرماد في المحترق غیر الكربون فإن ذلك إلى وباإلضافة
 الهواء تلوث التحكم في بأجهزة منها الكثیر التقاط ویمكن بالزئبق المرتبطة الجسیمات وتكوین المداخن

302
 المتطایر، الرماد في الموجود المحترقة غیر الكربون كمیة تزید التي التداخالت یدعم فالبعض لذلك. 

 خفض ذلك مع التدخالت هذهیمكن ل التلوث مكافحة ألجهزة بالنسبة  الزئبق إزالة كفاءة زیادة وبالتالي
 من الطاقة تستخدم عندما وأخیرا. الكامل غیر االحتراق نواتج عن الناجمة التلوث مخاطر وزیادة الكفاءة
 Selective catalytic Reductiun (SCR) االنتقائي التحفیز تخفیض عامل الفحم محطات

                                                
299 S. X. Wang et al., "Mercury Emission and Speciation of Coal-Fired Power Plants in China," Atmospheric Chemistry and 

Physics, 2010, http://www.atmos-chem-phys.net/10/1183/2010/acp-10-1183-2010.pdf.  
300 Charles E. Miller et al., "Mercury Capture and Fate Using Wet FGD at Coal-Fired Power Plants," U.S. Department of 
Energy, National Energy Technology Laboratory, 2006, 
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/ewr/coal_utilization_byproducts/pdf/mercury_%20FGD%20white%20pape
r%20Final.pdf.  
301 S. X. Wang et al., "Mercury Emission and Speciation of Coal-Fired Power Plants in China," cited above. 
302 James Kilgroe et al., "Fundamental Science and Engineering of Mercury Control in Coal-Fired Power Plants," U.S. EPA, 
2003, http://www.reaction-eng.com/downloads/Senior_AQIV.pdf.  
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http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/ewr/coal_utilization_byproducts/pdf/mercury_%20FGD%20white%20paper%20Final.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/ewr/coal_utilization_byproducts/pdf/mercury_%20FGD%20white%20paper%20Final.pdf
http://www.reaction-eng.com/downloads/Senior_AQIV.pdf
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 الزئبق إلى المعدني الزئبق تحویل یمكنها وحدها العملیة فهذه النیتروجین أكسید انبعاث في للتحكم
 .303الهواء تلوث مكافحة بأجهزة الزئبق إزالة وتحسین المؤكسد

 الزئبق إلى المداخن غازات في الغازي الزئبق تحویل نسب لتعظیم بها التوصیة تم تقنیات عدة وهناك
 القائم االحتراق نظام باستخدام الزئبق التقاط وزیادة لتحسین بالزئبق مرتبطة جسیمات أو / و المؤكسد
 :یلي ما تشمل التقنیات وهذه. الغاز تنظیف ومعدات

 الزئبق أكسدة لتحسین العالیة الحرارة درجة ذات االحتراق لغازات أو للفحم كواشف وضع 

 لزیادة المتطایر الرماد في المحترق غیر الكربون تفاعلیة أو كمیة لزیادة االحتراق عملیة تعدیل 

 الزئبق أكسدة تحسین أو / و الزئبق امتصاص

 تكوین ولزیادة المتطایر الرماد وخواص المداخن غازات مكونات تركیب لتغییر الفحم مزج 

 بالجسیمات المرتبط الزئبق أو / و المؤكسد الزئبق

 304السابقة األسباب كل اتحاد 

 
 بالتلوث التحكم أجهزة من المستردة النفايات في الزئبق

 

 المداخن فهناك غازات من الزئبق إلزالة أجهزة التحكم في تلوث الهواء الطاقة محطات تستخدم عندما
 المقالب أو المدافن إلى النفایات هذه من البعض یذهب. الزئبق لهذا األجل طویل المصیر بشأن مخاوف
 وشبكات المحیطة التربة في الزئبق رشح أو الهواء في الزئبق انبعاثات من المحتمل أن تصدر حیث
 التلوث إلى تؤدي أن یمكن والتي الموقع في التحكم أجهزة من النفایات المصانع تعالج بعض. المیاه
النفایات  هذه من الكثیر تدویر إعادة ذلك، مع تّم،. المیاه مجاري في الزئبق المحلي وتصریف البیئي

 .االستخدامات من وغیرها البناء مواد صناعة في الستخدامها
 

 واستخدام األمریكیة فإّن بیع الفحم رماد وجمعیة والصناعة مجموعة جمعیة ولوبي التجارة حسب
على  الفحم احتراق منتجات الجمعیة تعّرف. الدوالرات تقّدر بملیارات صناعة هي الفحم احتراق منتجات

 ومختلف وخبث الغالیة القاع ورماد المتطایر الرماد مثل الكهرباء تولید محطة منتجات تشمل أنها
 .305الكبریت المداخن وإزالة غاز انبعاثات مراقبة أجهزة من األخرى المخلفات

 

 الجبس النتاج ستخدمهااو( FGDs) المداخن غاز من الكبریت إزالة أنظمة من النفایات استرداد یمكن
 النفایات هذه من المائة في 07 استرداد المثال سبیل على المتحدة الوالیات في یتم. االصطناعي
 على المستخدمة البناء ومواد الجداریة االصطناعیة الجبس ألواح صناعة إلى یذهب معظمها. واستخدامها

 لكل الجداریة األلواح في موجودة الجبس من طن 8 حوالي بمعدل. 306المنازل داخلفي  واسع نطاق
 إمدادات إجمالي من المائة في 17قرابة  0771 أي سنة األخیرة اآلونة تأتت في. جدید أمریكي منزل
 الفحم بحلول نفایات من المستمدة الجبس تضاعف استخدام. الفحم نفایات من المتحدة الوالیات في الجبس

                                                
303 Charles E. Miller et al., "Mercury Capture and Fate Using Wet FGD at Coal-Fired Power Plants," cited above. 
304 James Kilgroe et al., "Fundamental Science and Engineering of Mercury Control in Coal-Fired Power Plants," cited 
above. 
305 Coal Ash Facts, http://www.coalashfacts.org/.  
306 Charles E. Miller et al., "Mercury Capture and Fate Using Wet FGD at Coal-Fired Power Plants," cited above. 

http://www.coalashfacts.org/
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. 307المتحدة الوالیات في المستخدم الجبس نصف من أكثر اآلن ویمثل مرات ثالث من أكثر 0772 عام
 تمّ  االصطناعي الجبس من طن ملیون 11 أن( USGS) االمریكیة الجیولوجي المسح هیئة تقدر

 .308 0711 سنة المتحدة الوالیات في استهالكها
 وجدت نسبیا فقد منخفضة حرارة درجات في تعمل المداخن غاز من الكبریت إزالة أنظمة نظرا لكون
 من إزالتها ویتم البخار مرحلة من المتقلبة األثارّیة العناصر بعض تتكثف استخدامها خالل أنه الدراسات

 الزئبق بعض ازالة الى تؤدي قد المداخن غاز من الكبریت إزالة أنظمة أن قیل وقد. المداخن غاز
 في موجودا یكون قد الزئبق إلى أن ذلك مع یشیر هذا. 309بهذه الطریقة  المداخن غاز من الغازي
 .ویمكنها أن تتطایر من تجدید وتنبعث المداخن غاز من الكبریت إزالة المتأتیة من أنظمة النفایات

 
 ولكن االصطناعي الجبس من المشتقة النفایات من الزئبق إطالقات حول البیانات من الكثیر هناك لیس

 النفایات یستخدم الجداریة األلواح مصنع في اختبارات أجریت وقد. تثیر المخاوف المتاحة البیانات
 محتوى بقیاس الباحثون قام. الكهرباء تولید محطة مداخن غاز من الكبریت إزالة أنظمة المستردة من

 أثناء فقد الذي الزئبق وحساب الخارج الجبس من الزئبق ومحتوى الوارد االصطناعي الجبس من الزئبق
 الجبس تستخدم الجداریة األلواح منتجات على اختبارات خمسة من سلسلة أجریت. التصنیع عملیة

 كان. التلوث مكافحة ألجهزة المختلفة واإلعدادات المختلفة الطاقة تولید محطات من المستمد االصطناعي
. المائة في 7 النهائي والمنتج الوارد الجبس بین فقد الذي المعلن عنه الزئبق إجمالي االختبار األول في

 مجموع الثالث االختبار في وكان. المائة في 8 المعلن عنها الخسائر مجموع الثاني االختبار في وكان
 یبدو ولكن الرابع االختبار في الخسائر إجمالي عن اإلبالغ یتم ولم. المائة في 41 المعلن عنها الخسائر

 .310المائة  في 71المبلغ عنها  الخسائر مجموع بلغ الخامس، االختبار وفي. أّنها منخفضة
 

 العمل وفي أماكن البیئة في الزئبق من كبیرة إطالقات هناك یكون قد إلى أنه هذه االختبار نتائج وتشیر
 أیضا هناك یكون قد. النفایات من االصطناعي المستمد الجبس من الجداریة األلواح تصنیع أثناء

 ینفي قد. الجداریة األلواح مصنع إلى المادة تصل أن قبل االصطناعي الجبس من الزئبق إطالقات
 المداخن غاز من الكبریت إزالة أنظمة فعالیة النفایات من المشتقة االصطناعي للجبس المتزاید االستخدام

 إزالة أنظمةبواسطة  األصل المزال في الزئبق من الكثیر ألن المداخن غازات من الزئبق إزالة في
 .الجداریة األلواح تصنیع أثناء أو قبل البیئة في الحق وقت في یعاد انبعاثه قد المداخن غاز من الكبریت

 
 في البیئة األمریكیة لحمایة للوكالة بشأنها والتقریر أعاله المذكورة االختبارات ثلة من علماء أجرى
 الزئبق محتوى أن إلى التقریر أشاروقد . االصطناعي من الجبس الجداریة األلواح لتصنیع رائدة شركة
 أدنى إلى الملیون في جزء 7.27 من أعلى من قد تراوح االختبارات في الخارجة الجداریة األلواح من
 من الزئبق محتوى حول قلیلة متاحة مستقلة بیانات تبدو ذلك ومع. 311الملیون في جزء 7.70 من

 الوكالة ذكرت إحدى الدراسات التي أجرتها. االصطناعي الجبس من المصنوعة الجداریة األلواح
 الوالیات في المصنعة الجداریة لأللواح عینتي اختبار في الزئبق محتوى أن البیئة لحمایة االمریكیة
 محتوى أن ذاتها الدراسة وجدت. الملیون في جزء 7.7118و الملیون في جزء 0.78قّدر بـ المتحدة
 7.12 و الملیون في جزء 7.710بـ قّدر الصین في المصنعة الجداریة لأللواح اختبار عینتي في الزئبق
للوحات الجداریة  الزئبق محتوى حول المستقلة البیانات المزید من إلى حاجة هناك. 312الملیون في جزء
 .االصطناعي المشتقة من النفایات الجبس من

                                                
307 "Soaring Use of Coal Waste in Homes Risks Consumer Headache," Public Employees for Environmental Responsibility 
(PEER), 2010, http://www.peer.org/news/news_id.php?row_id=1327.  
308 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2012 page 71 
309 "Technical Background Report to the Global Atmospheric Mercury Assessment," AMAP and UNEP, cited above. 
310 Charles E. Miller et al., "Mercury Capture and Fate Using Wet FGD at Coal-Fired Power Plants," cited above. 
311 Jessica Sanderson, "Fate of Mercury in Synthetic Gypsum Used for Wallboard Production," USG Corporation, 2008, 
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/ewr/coal_utilization_byproducts/pdf/42080FinalRpt20080624.pdf.   
312 "Drywall Sampling Analysis," U.S. EPA, 2009, linked to http://www.pharosproject.net/index/blog/mode/detail/record/40. 
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 ومع. الجداریة للزئبق األلواح هذه بتثبیت یقومون الذین العمال تعرض حول دراسات عدم توفّر یبدو
 الزئبق أن إظهار إلى الصناعة االستشاریون في والخبراء العلماء شرهانالتي  الدراسات أحد ترمي ذلك
 ال یثیر االصطناعي الجبس من مصنوعة جداریة لوحات بها في غرف المغلقة األماكن في الهواء في

 یوفر. االستنتاج هذا لتبریر الدراسة من واضحة غیر والنتائج منهجیته استخدام ولكن كیفیة. المخاوف
 صغیرة غرف في الزئبق تدفقات تقیس فهي. لالهتمام المثیرة البیانات بعض الدراسة حول التقریر
 من عینات على تحتوي وغرف الطبیعي األلواح الجداریة مصنوعة من الجبس من عینات على تحتوي
 لكل نانوغرام 7.11±  7.20 من تدفقات وقد أظهرت. االصطناعي جداریة مصنوعة من الجبس ألواح
 وأظهرت الطبیعي الجداریة المصنوعة من الجبس بالنسبة لأللواح الواحد الیوم في( ng/m2) مربع متر

 الجداریة المصنوعة من الجبس بالنسبة لأللواح یومیا مربع متر/  نانوغرام 0.4±  7.2 من تدفقات
 المصنوعة من الجبس باأللواح المرتبطة التي وقع قیاسها الزئبق تدفقات أي أنّ . 313االصطناعي 

مّما یدعو  الطبیعي المصنوعة من الجبس باأللواح المرتبطة تلك من مرات بست أعلى االصطناعي كانت
 من الزئبق إطالقات حول المستقلة البحوث تكون فقد. ذلك إلى الخوف واإلهتمام باألمر بجّدیة أكثر

 .للغایة مفیدة االصطناعي الجبس

 
 تولید محطات الكهربائیة في والمرسبات النسیجیة المرشحات في التقاطه تم الذي المتطایر أدخل الرماد

 طن ملیون 07 إنتاج یتم والصناعة، للتجارة لجمعیة وفقا. طور استخدام أیضا بالفحم تعمل التي الطاقة
 هذا من بالمائة 47 من یقرب ما تدویر إعادة یتم. عام كل المتحدة الوالیات في المتطایر الرماد من

 لزیادة وسعهم في ما الطاقة محطات ویعمل مشغلو االستخدامات لبعض الحق وقت في المتطایر الرماد
 وتزعم. لتصنیع الخرسانة االسمنت مع مختلفة أجزاء في المتطایر الرماد من یختلط الكثیر. النسبة هذه

 من جدا قلیلة كمیة زئبق وتنبعث المتطایر بالرماد مرتبط شدید اإلرتباط الزئبق أن الصناعة مصادر
 كافیة مستقلة بیانات عدم توفّر فإنه یبدو ذلك ومع. وتجفیفها الخرسانة خلط أثناء أو الجاهزة الخرسانة

 بتصنیع المرتبطة العالمیة الزئبق انبعاثات إجمالي تقدر من شأنها أن متاحة بیانات االدعاء وال هذا لدعم
 في المصانع ذلك فإنه باعتبار أّن مشغلي على وعالوة. المتطایر الرماد من المشتقة البناء مواد واستخدام

 تلوث في التحكم ألجهزة الزئبق التقاط كفاءة لزیادة تكنولوجیة ابتكارات قد أدخلوا العالم أنحاء جمیع
 الهواء تلوث في التحكم جهاز بقایا من وغیرها المتطایر الرماد من الكلي الزئبق الهواء فإّن محتوى

 والمخلفات المتطایر الرماد في الوارد في البیئة للزئبق النهائي المصیر ضرورّي لتتبع العمل. سیتطّور
 .الهواء تلوث في التحكم أجهزة التقطتها التي األخرى

 
 الكهربائیة المرسبات في المأسور المتطایر الرماد بعض الكهربائیة الطاقة تولید محطات ترسل

یتّم  ثم الخام المواد من غیره مع المتطایر الرماد خلط یتم حیث األسمنت النسیجیة إلى أفران والمرشحات
 في الزئبق فإّن كل العالیة هذه، الحرارة درجات مثل في. مئویة درجة 1477 حدود إلى الخلیط تسخین
 بواسطة الكهرباء تولید محطة مداخن غاز من األصل في أزیل الذي الزئبق تقریبا، المتطایر الرماد

 غاز إلى المرة وهذه أخرى وینبعث في الهواء مرة النسیجیة، یتبخر والمرشحات الكهربائیة المرسبات
 .314االسمنت  مداخن فرن

 
من  التقلیل أجل من الفحم احتراق لمنتجاتهم الناتجة من عن استخدامات الطاقة محطة مشغلو یبحث
 بشأن صرامة أكثر تنظیمیة وضع ضوابط یخطو نحو العالم باعتبار أنّ . نفایاتهم من التخلص تكالیف

                                                
313 Scott S. Shock et al., "Evaluation of Potential for Mercury Volatilization from Natural and FGD Gypsum Products Using 
Flux-Chamber Tests," Environmental Science & Technology, March 2009, 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es802872n#afn3.  
314 "Cementing a Toxic Legacy?" Earthjustice Environmental Integrity Project, 2008, 
http://www.earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/ej_eip_kilns_web.pdf.  

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es802872n#afn3
http://www.earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/ej_eip_kilns_web.pdf
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 المتطایر الرماد من العالمیة فإّن اإلمدادات بالفحم تعمل التي الطاقة تولید محطات من الزئبق انبعاثات
 الحوافز ستوسع كما بسرعة ستنمو الهواء تلوث في التحكم أجهزة مخلفات من وغیرها الزئبق من

 .جدیدة بقایا أخرى إلیجاد و الهواء تلوث في التحكم أجهزة لبقایا القائمة األسواق
 

 من الكثیر تعبئة الهواء تعید تلوث في التحكم أجهزة مخلفات استخدام إعادة أّن ممارسة یبدو ذلك ومع
 وینبغي. بالفحم تعمل التي الكهرباء محطات في الهواء تلوث في التحكم التقطته سابقا أجهزة الذي الزئبق

 انبعاثات إعادة إلى تؤدي التي الممارسات بشأن منع اإلهتمام الشدید العالمیة الزئبق معاهدة تولي أن
 في المغلقة األماكن في الهواء تلوث التي أو العالمي الجوي الغالف في الزئبق في تسهم التي الزئبق
 .العمل وأماكن المنازل

 

 

 
 قئبزبال وثللتل لعالميةوا لمحليةا بنوالجا

 متماهالا نم دیزلما نألحیاا نم ركثی في مبالفح لتعم لتيا اقةطلا تاطمح نم قئبزلا تنبعاثاا ذبتج
 قبةرام أنهو  دحوا بلسب. قئبزبال وثلتلا درمصا ظممع نم ركثأ سةدرال جتحتاو لسیاسيوا ملعاا
 سلی لتشم ال لتىوا ملتحكا لضعیفةاا مبالفح اقةطلا دلیوت تاطمح نم واءلها في تالنبعاثاا فى ملتحكوا
 قئبزل، وا تبالجسیما ةطتبرلما قئبزلا نم لضخمةا تلكمیاا یضاأ نماوإ زيلغاا قئبزلا تنبعاثاا طفق
 ولجا في تبقى زيلغاا قئبزلا تنبعاثاا ظممعأن  مغور(.  قئبزلا دكسیوأ قئبزلا دیوركل لمث) دكسؤلما

 واءلها فى تبقىأن  لىإ لتمی دكسؤلما قئبزلوا تبالجسیما طتبرلما قئبزلا نفإ،  نمزلا نم یلةطو رةلفت
 دحأ فى فمثال. تاطلمحا ذهله حیارلا هتجاا مع وطلهبا لىا لتمی، و ويلجا واءلها في رقصأ راتلفت
 طولبه طتبرلما قئبزلا نم%  ٠٣ نم ركثأن أ یكیةرألما دةلمتحا تالیاوبال وایأوه الیةو فى ثألبحاا
 تنبعاثاا نألو.  315مبالفح لتعم لتيا لمحلیةا اقةطلا تاطمح نم ءتجا( رطبلا بسیرلتا)راطألما
 لىإ ؤدىی مما،  ةطلمحا نم رببالق رضألا على  طتسق قئبزبال ةطتبرلما تلجسیماوا دكسؤلما قئبزلا
 فىو اقةطلا دلیوت تاطلمح یحرلا هتجاا فى لتىا رألنهاوا راتلبحیا في قئبزلا لمیثی تكمیا دةیاز
 فضع نبی طتبارالهذا ا ورللجمهو نمیظللمن نتبی مادعنو. هلمیاهذه ا نم ادهصی میت لتيا كألسماا
 في قئبزلا لبمیثی وثلتلا تیاومست عتفا، وار مبالفح لتعم لتيا اقةطلا تاطمح فى وثلتلا فى ملتحكا
 دلیوت ةطلمح لفضأ متحكو دصرل لسیاسيوا ريیهلجماا طلضغا دیزی،  رألنهاوا راتلبحی نم كألسماا
 .  تالنبعاثاهذه ا على طرةلسیوا للمكافحة ءبارلكها
 
 یةزغا تنبعاثاا ساساأ درتص لتيوا یةربش درمصا نم قئبزلل درمصاأي  نفإ،  رىخأ ناحیة نمو
 ءلبقاا لىإ لفتمی زيلغاا قئبزلا تنبعاثاا ماأ. ربكثی رصغأ لمحلىا لبیئيا ارهثأ ونیكأن  لىإ لتمی قئبزلل
. رضألا  ءنحاأ جمیع في حیارلا قیطر نعرالنتشاا لىا یضاأ لتمیو نسنتی لىإ رشهأ ستة نم ولجا في
 طتباار ضحوا طتباار ودجو دمع مع نلك، و رضألا على یضاأ فاطلما نهایة في قئبزلهذا ا یقعو
 في دجوی ال كلذل نتیجةو. ثةولملا كألسماا دجوت ثحی لمائیةا تحاطلمسوا وثلتلا درمص نبی ضحوا
 على ارهتأثیو یةزلغاا قئبزلا تنبعاثاا درمصا نبی للعالقة سیاسيو رىیهجما مفه نألحیاا نم ركثی
 لىإ رلتأثیا لیمی،  زيلغاا قئبزلا ورةص في ـولجاا في قئبزلا قلطت لتيا یةرلبشا ةطألنشوهذه ا. لبیئةا

هذه  رآلثا لكام ملفه عالمي نهج لىإ حاجة كفهنا،  ذال.  قلیمیاإأو  محلیا ونیكأن  نع عالمیا ونیكأن 
 .منها لبیئةوا نإلنساا صحة لفعا لبشك نحميأن  نیمك لعالميا لنهجهذا ا عباتبا، و تالنبعاثاا

 عن الزئبق انبعاثات لخفض بالفحم الطاقة تولید محطات أن تستخدمها یمكن أخرى استراتیجیة وهناك
 الطاقة محطات وتستخدم. استخدامه قبل للفحم وإعداد تجهیز عملیات من وغیره بالفحم التنظیف طریق

                                                
315 Emily M.White, Gerald J. Keeler, and Matthew S. Landis, "Spatial Variability of Mercury Wet Deposition in Eastern 
Ohio: Summertime Meteorological Case Study Analysis of Local Source Influences," Environmental Science & Technology 
43, no. 13, 2009, p. 4,946-53, doi:10.1021/es803214h, http://dx.doi.org/10.1021/es803214h. 
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 وتشیر. والكبریت الرماد ولتخفیض التعدین مخلفات إلزالة يالبتومین بالفحم التنظیف واسع نطاق على
 تولید محطات من الزئبق انبعاثات من للحد للتنظیف المستخدم يالبتومین الفحم ان الحالیة التقدیرات

 التي الفحم معالجة وعملیات الفحم لتنظیف تقدما أكثر طرق بحث وتم . % 31316 بنحو یقدر الطاقة

 .الزئبق إزالة في الكفاءة من أعلى مستوى تحقیق یمكنها

 الحرارة فیها تستخدم والتي (K-fuel technology)  الوقود تقنیات نذكر المذكورة األمثلة ومن
 يالخال الصلب الوقود من عالیة رتبة إلى منخفضة رتبة من وكیمیائیا فیزیائیا الوقود لتحویل والضغط

 محتوى ذو وقود انتاج على القدرة ولها الفحم من والزئبق الرماد تزیل العملیة وهذه. الرطوبة من
 317. الحراریة القیمة في زیادة مع الزئبق من منخفض

 الغالیات على أو القائمین الطاقة لمحطات نوالمشغل یتخذها التى فالقرارات ،الحاالت معظم وفي
 من الوقود كفاءة زیادة إلى الحاجة مثل اقتصادیة اعتبارات تحركها المعالج او المنظف الفحم الستخدام

 المحطة كفاءة في جدیدة ضخمة استثمارات دون التلوث مكافحة معاییر تلبیة إلى الحاجة أو المتاح الفحم
 الفحم ومعالجة تنظیف عملیات تقدم مدى على منقسمة فتبدو الخبراء آراء أما. التلوث مكافحة نظمةأ أو

 اتفاقیة تؤثر ان ویمكن. 318الزئبق في التحكم تقنیات من غیرها مع اقتصادیا المنافسة على قادرة هي وهل
 أو المجال هذا في والتطویر البحث من المزید تشجیع :مثل االقتصادیة الحسابات على العالمیة الزئبق
 الفحم الستخدام وأیضا. التلوث في التحكم وأنظمة المحطات كفاءة لتحسین للشركات حوافز إیجاد یمكن
 .المتقدمة المعالجة أو التنظیف لعملیات تعرض الذي

 الطاقة تولید محطات من الزئبق انبعاثات من للحد استخدامها یمكن مختلفة تقنیات خالصة األمر، هناك
 : یلي ما تشملوهي  الصناعیة والغالیات بالفحم تعمل التي

 والغالیات الطاقة محطة كفاءة زیادة إجراءات 

 الهواء تلوث في التحكم أجهزة تطویر أو / و تركیب 

 إلى غازات المداخن في الغازي الزئبق من للمزید نجاعة أكثر لتحویل متنوعة تقنیات استخدام 

 بالزئبق المرتبطة الجسیمات أو / و المؤكسد الزئبق

 الفحم وتجهیز معالجة أو مزج أو تنظیف 

 ،قدرا أقل تولد بدیلة طاقة بمصادر بالفحم تعمل التي الطاقة محطات استبدال يوه اإلستعاضة 

 .بالزئبق تلوث أي تولد ال التي أو بالزئبق التلوث من

 من الحد تقنیات سعر وخفض الكفاءة تحسین مجال في البحوث تعزیز الزئبق في التحكم التفاقیة ویمكن
 يالت الطرق عن البحوث تعزیز یمكن فإنه ،ذلك إلى باإلضافة. أعاله المذكورة مثل والتقنیات الزئبق

 بالعمل القائم سیقرر ،وجدت إن التقنیات هذه من أي النهایة وفي. المتاحة الخیارات توسیع إلى يتؤد
 الهامة العوامل وسیكون أحد. عوامل عدة على یعتمد يوالذ بالزئبق التلوث من الحد أجل من تطبیقها

 تختلف الزئبق في للتحكم المختلفة التقنیات أداء ألن ،محلیا المتاحة الفحم امدادات وأسعار خصائص و

                                                
316 B. Tooleoneil et al., "Mercury Concentration in Coal—Unraveling the Puzzle," Fuel 78, no. 1, 1999, p. 47-54, 
doi:10.1016/S0016-2361(98)00112-4, http://dx.doi.org/10.1016/S0016-2361(98)00112-4. 
317 James Kilgroe et al., "Fundamental Science and Engineering of Mercury Control in Coal-Fired Power Plants," cited 
above.  
318 Charles E. Miller et al., "Mercury Capture and Fate Using Wet FGD at Coal-Fired Power Plants," cited above. 
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 المتاحة والتقنیات المحلیة التكالیف تشمل األخرى الهامة والعوامل. المستخدم الفحم خصائص ل تبعا
 الناتجة للنفایات مناسبة تصرف وتكلفة المداخن غازات من للزئبق فعالة إلزالة المعدات كفاءة لتعزیز
 .ونشرها جیدة تقنیة اختبارات لعمل الالزمة المعرفة وإتاحة الزئبق نفایات القاتاط خاصة وبصفة

 مسؤولو یستثمر فلن متاحة الزئبق في للتحكم الفعالة والتقنیات الطرق كانت لو حتى الحاالت معظم في
 محطة مسؤولي ألن وذلك. كلیهما أو اقتصادیة او تنظیمیة دوافع وجود عدم ظل في فیها الطاقة محطة
 عالمیة لمعاهدة یمكن ،أخرى ناحیة ومن. ممكنة تكلفة بأقل الكهرباء لتولید الحافز القويلدیهم  الطاقة
 على القائمین أكثر علیها یحصل التي االقتصادیة المزایا من الحدّ  مقیدة بإجراءات قانونا ملزمة للزئبق
 .للجمیع فرص متكافئة توفیر في والمساعدة البیئة تلویث

 لوائح دفعتهم ما إذا الزئبق انبعاثات لخفض الخاصة أموالهم ینفقون المحطات وليؤمس فإن ،ذلك ومع
 تكالیف من أكثر سیكلفهم االمتثال عدم أن فهموا إذا وخصوصا ،بذلك للقیام الحكومة وسیاسة وتنظیمات
 سیوافقون العمل اصحاب فإن ومحددة ملزمة شروط غیاب في وحتى ذلك إلى باإلضافة. لها االمتثال

 المساعدة الحوافز تشمل تلك. المناسبة الحوافز منحوا ما إذا الزئبق من الحد لتقنیات فعال استخدام على
 التشغیل كفاءة تحسین على تعمل التي والتقنیات الوسائل على الحصول فرص تعزیز أو الفنیة أو المالیة

 في المشاركة الحكومات تواجهه الذي التحدي إن. الطاقة وحدة إنتاج تكلفة خفض وبالتالي المحطات من
 من مجموعة بشأن اتفاقات إلى التوصل هو العالمي الزئبق يف للتحكم جدیدة معاهدة بشأن التفاوض
 ما وأیضا قانونا الملزمة واللوائح للتنفیذ والقابلة یداج المعدة التنظیمات تضم التي واإلجراءات التدابیر
 كبیر انخفاض إلى يتؤد أن قادرة معا وضعها عند ستكون يوالت الكافیة لفنیةوا المالیة الحوافز من یكفي

 .الطاقة تولید محطات في بالزئبق للتلوث

 المتعارضة األهداف بین والتوفیق التسویة إلى علیها التفاوض یتم سوف يالت التدابیر مجموعة وتحتاج
 التنمیة وتعزیز االصالح نفس الوقت وفي ،العالمیة الزئبق انبعاثات خفض في إیجابیا المساهمة

 الخالق والجهد الجاد العمل إلى سیحتاج العمل هذا وتحقیق. الفقر من الحد وأهداف الوطنیة االقتصادیة
 بالزئبق التلوث جراء من والبیئة اإلنسان صحة على البالغة األضرار یدركون الذین المفاوضین قبل من

 من المناسبة الكهرباء على حصولهم فرص لتعزیز النامیة الدول من لكثیر الملحة الحاجة أیضا ولكن
 .الطاقة لتولید الوطنیة القدرات يف التوسع خالل

 

 ما رأي معاهدة الزئبق في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم؟

 تعمل التي الطاقة تولید محطات من الزئبق انبعاثات في للتحكم هادفة اتفاقات إلى التوصل أجل من
 مدى على والمراقبة للتحكم النفاذ وواجبة ملزمة وإجراءات تدابیر وضع الضروري من یكون قد ،بالفحم
 التقنیات أفضل" أحكام تشبه بطریقة والشروط التدابیر هذه تصاغ أن ویمكن. الزمن من فترة

التدابیر  لهذه ویمكن. الثابتة العضویة الملوثات بشأن استكهولم اتفاقیة في الواردة " (BAT)المتاحة
 تشجع أو / و لتقرر االتفاقیة في األطراف الحكومات من الطلب ،علیها متفق شروط إطار في ،والشروط
 ربط یمكن كما. بلدانهم في بالفحم تعمل التي الطاقة تولید محطات في المتاحة التقنیات أفضل استخدام
 تقدیم تتناول والتي ،االتفاقیة وشروط بأحكام صارم بشكل المتاحة التقنیات افضل اتفاقیة وتدابیر معاییر

 تنفیذ لضمان انتقالیة بمرحلة اقتصادیاتها تمر التي والدول النامیة للدول والمالیة الفنیة المساعدات
وسوف یوّفر . الفقر من الحد وأهداف الوطنیة االقتصادیة لتنمیتها تقویض دون االتفاقیة ألحكام األطراف
سیوفر مؤتمر . أیضا الضمان المالي للمساعدة في تنفیذ تدابیر محددة( GEF) العالميالبیئة  صندوق

األطراف المزید من التوجیهات بشأن االستراتیجیات والسیاسات واألولویات واألهلیة وقائمة إرشادیة 
 .العالميالبیئة  صندوقتتعلق باألنشطة التي یمكن أن تحصل على دعم من 



    

 1..                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 المتاحة التقنیات ألفضل كامل تعریف كتابة الضروري من لیس استكهولم، اتفاقیة في الحال هو وكما
(BAT)  / أفضل الممارسات البیئیة(BET) من وبدال. نفسها المعاهدة نص في لها اإلرشادیة والخطوط 

 وتوجیه المفاهیم حیث من أفضل الممارسات البیئیة/ المتاحة  التقنیات أفضل تحدید للمعاهدة یمكن ،ذلك
 إلعداد أفضل الممارسات البیئیة/ المتاحة  التقنیات أفضل خبراء من فریق لتوفیر األطراف مؤتمر
 بمؤتمر أفضل الممارسات البیئیة العتمادها/  المتاحة التقنیات ألفضل اإلرشادیة الخطوط مسودة

 التقنیات ألفضل المطورة اإلرشادیة الخطوط لهذه ویمكن. وتحدیثها الدوریة للمراجعة وأیضا األطراف
 الزمنیة الجداول تتناول التي والتحدیثات المراجعات تشمل أفضل الممارسات البیئیة أن/  المتاحة

أفضل الممارسات البیئیة /  المتاحة التقنیات أفضل اتفاقیة وشروط أحكام تحتها تصبح التي والظروف
الممارسات البیئیة على أفضل /  المتاحة التقنیات تقتضي معاهدة الزئبق أن تطبق أفضل. قانونا ملزمة

جمیع المرافق الجدیدة الحراق الفحم في غضون خمس سنوات من دخول المعاهدة حّیز النفاذ لذلك 
 .الطرف

 الفنیة المساعدات من العملیة لالستفادة الدوریة المراجعات یتولى أن األطراف لمؤتمر یمكن وبالتوازي،
 نتائج إن. أفضل الممارسات البیئیة/ المتاحة  التقنیات ضلألف اإلرشادیة الخطوط تنفیذ تدعم التي والمالیة

 بموجبها التي والشروط الزمنیة بالجداول خاصة بقرارات وثیقا ارتباطا مرتبطة ستكون المراجعات هذه
 المسارین ذي النهج هذا إن. قانونا ملزمة أفضل الممارسات البیئیة/ المتاحة  التقنیات أفضل أحكام تصبح
 التي الطاقة محطات على هادفة وأحكاما قیودا تفرض أن یمكن اتفاقیة بشأن موافقات في یساهم أن یمكنه
 . الفقر من للحد الوطنیة واألهداف االقتصادیة التنمیة تقویض دون بالفحم تعمل

أفضل الممارسات /  المتاحة التقنیات ألفضل اإلرشادیة الخطوط فإن ،استكهولم اتفاقیة في الحال هو وكما
 جدیدة محطة بناء في یرغبون الذین المحطات وليمسؤ تشجع التي األحكام أیضا تشمل أن یمكن البیئیة
 الزئبق من قدرا أقل تطلق التي البدیلة الطاقة لتقنیات اعتبارا یعطوا أن محطة لتعدیل أو الكهرباء لتولید

 التقنیات ألفضل اإلرشادیة الخطوط في األحكام هذه صیاغة تمت وإذا. البیئة في الزئبق تطلق ال أو
 التقنیات أفضل أحكام تنفیذ في للمساعدة متاحا یصبح قد الذي المالي الفني الدعم المتاحة فإنه سیستخدم

 .البدیلة الطاقة تقنیات نشر من بدال استخدامها یمكن يوالت الزئبق التفاقیة المتاحة

 

 األخرى الحفري الوقود أنواع احتراق 10.2
 محطات أخرى غیر مصادر هناك أن الحفري الوقود احتراق من الزئبق النبعاثات الشائعة التقدیرات من

 الطاقة محطات من االنبعاثات تقدیرات من دقة وأقل مكتملة غیر أنها ویبدو ،بالفحم تعمل التي الطاقة
 المناطق من وغیرها الشمالیة وأمریكا الغربیة أوروبا في الحكومات من والعدید. بالفحم تعمل التي

 ،بالدهم في بالفحم تعمل التي الطاقة محطات من المداخن غازات النبعاثات مكثف رصد إلى احتاجت
 عن البیانات من الكثیر جمع تم ،لذلك ونتیجة. الزئبق النبعاثات قیاسات غالبا الرصد هذا ویتضمن
 من أنه البیانات هذه جعلت. كثیرة بلدان في بالفحم تعمل التي الطاقة تولید محطات من الزئبق انبعاثات
 الطاقة محطات من الزئبق انبعاثات من التقریبي للتقدیر استخدمت التي االنبعاثات عوامل تطویر الممكن
 جهة ومن. شیوعا أقل للطاقة لمحطات المداخن غازات انبعاثات رصد فیها یكون التي الدول في حتى

 تعمل التي الطاقة محطات غیر أخرى مصادر الحفري الوقود احتراق من الزئبق انبعاثات قدرت ،أخرى
 .النطاق محدودة دراسة و أقل بیانات إلى تستند أنها ویبدو بالفحم

 المساكن تدفئة
 من وغیرها والطبخ والتجاریة السكنیة للتدفئة المستخدم الفحم احتراق من الزئبق انبعاثات قدرت

 الصناعیة البشریة األنشطة من الزئبق انباعاثات مجموع من % 88 بحوالي المماثلة المصادر
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 باإلضافة. البیئة في الحراري االحتباس أیضا غازات یطلق السكنیة للتدفئة الفحم استخدام إن. 319العالمیة
 به یرتبط وما المحلي الهواء تلوث في تساهم التي األخرى بالصحة الضارة الملوثات تطلق فإنها ذلك إلى
 تعمل التي األفران استبدال إمكانیة تعزیز ومعاییر تدابیر فإن ،لذلك. وغیرها التنفسي الجهاز أمراض من

 في بالزئبق يالكل التلوث فقط یخفض لن السكنیة التدفئة ألغراض تلویثا أقل ببدائل والمواقد الفحم بحرق
 يالحرار االحتباس تسبب التى للغازات العالمیة االنبعاثات من الحد في أیضا یساعد أن یمكن ولكن العالم
 .المحلي للهواء الضار التلوث من الحد وكذلك

 (البترولية) النفطية المنتجات
 أن الصناعة تقنیات على للقائمین ووفقا. بالزئبق العالمي التلوث في ومنتجاته النفط وحرق تكریر یسهم
 التي النفایات من تیارات النفط تجهیز عملیات یصاحب ما وغالبا البترول يف شائع مكون هو الزئبق
 هو الستخدامها الرئیسي والحافز الصناعة هذه في شائعة الزئبق إزالة ونظم. الزئبق بعض على تحتوي
 بالزئبق الملوثة الحمأة تولد الزئبق إزالة بدون نظم المصانع إن. ةمحفّزال والمواد المعدات حمایة

 التغذیة عملیة في الزئبق تركیز یكون حیث المواقع بعض وفي. األخرى النفایات من وتیارات والرواسب
 یمكن ال أو بسهولة متاحة الزئبق لنفایات المالئمة واإلدارة المعالجة نظم تكون ال قد ،جدا مرتفع

 320. توفیرها

إلى أن  88.3برنامج رصد وتقییم القطب الشمالي لسنة / برنامج األمم المتحدة للبیئة  321یشیر تقریر
. تقییم مجموعة واسعة من عینات النفط الخام حسب بلد المنشأ یكشف تباینا كبیرا في محتوى الزئبق

(Wilhelm et al 2007)برنامج رصد وتقییم القطب الشمالي بـ/ استشهد برنامج األمم المتحدة للبیئة 
322 

جزء في  88.888إلى  ..8الذین خلصوا إلى أن مجموعة االختالف أو الزئبق في النفط الخام هو 

التقریر المرجعي "على سبیل المقارنة، فإن )البلیون وأن النفط من تایالند وفیتنام مرتفع بشكل استثنائي 
یشیر إلى أن " 8889لي لسنة برنامج رصد وتقییم القطب الشما/ الفني لبرنامج األمم المتحدة للبیئة 

( جزء في الملیون 5..جزء في الملیون و  .8.8تركیزات الزئبق في الفحم یمیل إلى أن یكون في حدود 
أیضا أن یتم اطالق  88.3برنامج رصد وتقییم القطب الشمالي لسنة / ویقدر برنامج األمم المتحدة للبیئة 

وهذا منفصل عن االنبعاثات )عاثات أثناء عملیة التكریر من الزئبق في النفط الخام على غرار االنب 85%

تتمثل تقدیراتهم الحالیة في أّن تكریر . (الصادرة خالل احتراق الوقود األحفوري لتولید الطاقة أو التدفئة
في  .طن متري من الزئبق عن طریق االنبعاثات وهو ما یمثل  8.قد ساهم بـ ( ولیس االحتراق)النفط 

 .لي االنبعاثات العالمیة للزئبقالمائة من إجما

برنامج رصد وتقییم القطب الشمالي لسنة / التقریر المرجعي الفني لبرنامج األمم المتحدة للبیئة "یشیر 
إلى أن انبعاثات الزئبق المرتبطة باحتراق المنتجات النفطیة تمیل إلى أن تكون بین درجة واحدة " 8889

انبعاثات الزئبق جراء احتراق الفحم ولكن یستند هذا االستنتاج  ودرجتین اثنتین من حیث الحجم أقل من
وبالتالي فإنه یجب العمل أكثر لوضع تقدیرات أفضل النبعاثات الزئبق في . المسلّم على بیانات محدودة

الغالف الجوي واالطالقات األخرى من المصانع التي تعالج البترول ومنتجاته وبذل المزید من الجهود 
 .عاثات الزئبق من المرافق والمركبات التي تحرق المنتجات البترولیةلتقدیر انب

 

                                                
319 AMAP/UNEP, 2013. Technical Background Report for the Global Mercury Assessment 2013. Arctic Monitoring 
and Assessment Programme, Oslo, Norway/UNEP Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. vi + 263 pp. page20. 
320 "Generation and Disposal of Petroleum Processing Waste That Contains Mercury," Mercury Technology Services, 
http://hgtech.com/Publications/waste.html.  
321 AMAP/UNEP, 2013. Technical Background Report for the Global Mercury Assessment 2013. Arctic Monitoring 
and Assessment Programme, Oslo, Norway/UNEP Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. vi + 263 pp. page 176. 
322

 Wilhelm, S., Liang, L., Cussen, D., and Kirchgessner, D., 2007. “Mercury in crude oil processed in the United States 

(2008)”. Environmental Science and Technology, Vol. 81, No. 13, pp 8509-4514. 
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es062742j 

http://hgtech.com/Publications/waste.html


    

 8..                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 النفط ورمال الزیتي الصخر من النفطیة المنتجات

 الحالي الوقت وفي الحالیة النفط بأسعار بالمقارنة مكلفة الزیتي الصخر من النفط منتجات إنتاج تكلفة إن
 من النفط إنتاج حالیا ویتم. الزیتي الصخر من البترولیة المنتجات إلنتاج تستخدم قلیلة مستودعات هناك

 على متاحة بیانات توجد وال. 323وإسرائیل. وألمانیا واستونیا والصین البرازیل في الزیتي الصخر
 الصخر معالجة عملیة تطلق ان یمكن ،ذلك ومع. الزیتي الصخر من النفط إنتاج من الزئبق إطالقات
 ارتفاع ومع الزیتي الصخر من كبیرة احتیاطیات ویوجد. البیئة في الزئبق بعض النفط النتاج الزیتي
 . النفط إلنتاج متزاید بشكل االحتیاطیات هذه تستخدم قد ،النفط أسعار

إلى أن إنتاج النفط من الصخر الزیتي  " Green River Formation" من  893. سنة اجریت دراسة تشیر
 غرامكیلو 8. - 9 بین ما استخدام وتقدر الدراسة. 324الزئبق في البیئةیمكن أن یطلق كمیات كبیرة من 

 مطابقة بتركیزات للزئبق آثار وجدت وقد. النفط منتجات من واحد لتر النتاجالصخر الزیتي  من
 588 حرارة درجة إلىالصخر الزیتي  یسخن التصنیع عملیة وخالل. الرسوبیة المواد في لتركیزاته

 تنتج أن یمكن هأن الدراسة تتوقع كما. الزئبق من محتواها انطالق على قدرة هناك یجعل مما مئویة درجة
 يوالذ الیوم في النفط من لتر ملیون 9 األخضر بالنهرالصخر الزیتي  مكونات بتصنیع تقوم التي المنشأة
 .انبعاثات الزئبق في الغالف الجوي یومیا من تقریبا كغ 9 بتولید یقوم سوف

 آخر مصدرا یكون أن یمكن (القطراني الرمل علیه ویطلق) یةالنفط لاالرم من بترولیة منتجات إنتاج إن
 حدیثة دراسة وجدت وقد. المصدر هذا من الزئبق انبعاثات عن قلیلة بیانات وهناك. بالزئبق للتلوث
. 325وروافده أثاباسكا نهر في الزئبق من كبیرة كمیات أطلقت بكندا يالنفط الرمل صناعة أن على دالئل
 .الزیتي الصخرصناعة و النفطي الرمل صناعة من الزئبق انطالق أكثر عن معلومات تتوافر ان ویجب

 

 الطبيعي الغاز
في  ذكر وكما. يالطبیع الغاز الحتراق المصاحب الزئبق انطالق عن متاحة قلیلة معلومات ایضا یوجد

 في حتى ألنه المسال الطبیعي الغاز من بكل روتیني الزئبقفتم إزالة  فقرة سابقة من هذا الدلیل
 االتحاد خارج فإنه ذلك ومع. المستخدمة المعدات تآكل إلى یؤدي أن للزئبق یمكن المنخفضة التركیزات
 .الزئبق لهذا البیئي المصیر عن محدودة بیانات یوجد ياالوروب

 

 على یجب حیث لدیهم الناتج يالطبیع الغاز في الزئبق من عالیة تركیزات المناطق ببعض یوجد كما
 تجاور يالت الدول بعض قائم في الحال وهذا. توزیعه قبل والأ الزئبق إزالة الصناعة تلك على القائمین

 تقریر يف للبیئة المتحدة األمم برنامج من المقدمة البیانات لىإ واستنادا. وكرواتیا والجزائر الشمال بحر

 يوالذ الطبیعي الغاز أن وجد حیث "الزئبق على والطلب واالتجار اإلمداد معلومات مصادر ملخص"
 ودول األقصى والشرق الجنوبیة أمریكا دول بعض في یوجد أن یمكن الزئبق من عالیة نسب به توجد

 الزئبق إزالة یتم لم وإذا. أخرى دول في وجوده الممكن ومن وسومطرة أفریقیا وجنوب األوسط الشرق
 من كبیرة انبعاثاتإلى  ذلك يسیؤد الشكل بهذا واستخدامه توزیعه وتم الدول هذه من يالطبیع الغاز من

 .الزئبق

 

                                                
323 2007 “Survey of Energy Resources,” World Energy Council, 

http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_1.pdf  
324 “Mercury Emissions from a Modified In-Situ Oil Shale Retort,” Alfred T. Hodgson, et al, Atmospheric Environment, 1984 
325 “Oil sands development contributes elements toxic at low concentrations to the Athabasca River and its tributaries.”   Erin 
N. Kelly and David W. Schindler, et al,  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 
July 2010, http://www.pnas.org/content/107/37/16178.full?sid=800be74f-98bb-4117-a945-bb9ec73936b0  

http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_1.pdf
http://www.pnas.org/content/107/37/16178.full?sid=800be74f-98bb-4117-a945-bb9ec73936b0
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كان انتاج الغاز في . یمكن أن یطلق إحراق الغاز الطبیعي خالل اإلنتاج أیضا كمیات كبیرة من الزئبق
وفقا لتقدیرات مجلس القطب الشمالي في تقریرهم  3ملیار م 8.حوالي  .888غرب سیبیریا في عام 

عند استخدام المحتوى المتوسط من الزئبق في واقیة . 326"تقییم إطالقات الزئبق من االتحاد الروسي"
 .كغ من الزئبق 85رأس األنبوب الغازي، فإن الغاز المشتعل یحتوي على 

 

 من والمزید البیانات من مزید إلى حاجة هناك أن الواضح فمن النفطیة المنتجات مع الحال هو وكما
 .األخرى والجهات للبیئة المتحدة األمم برنامج قبل من المجال هذا في العمل

 

 ما رأي معاهدة الزئبق في احتراق الزئبق والوقود الحفري اآلخر ؟
في ) 9خالل المناقشات المتعلقة بمعاهدة الزئبق تّم اقصاء صناعات النفط والغاز من متطلبات الماّدة 

 . (الهواء

 

 إنتاج اإلسمنت. 10.3
الذي وضعه برنامج األمم المتحدة، فإّن أفران األسمنت تطلق " 88.3التقییم العالمي للزئبق عام "حسب 

على الرغم من أن تقدیر الحد األعلى )في الغالف الجوي  ألف طن متري من الزئبق 13.سنویا قرابة 
في المائة من إجمالي  8تعتبر هذه القیمة السابقة قرابة . (طن متري 898یبّین أّن االنبعاثات تساوي 

 .انبعاثات الزئبق العالمیة البشریة المنشأ في الغالف الجوي الذي قدره برنامج األمم المتحدة للبیئة

 صناعة في المستخدمة الخام المواد في طبیعیا یوجد األسمنت أفران من المنبعث بقالزئ من والكثیر
 الخام والمواد. األسمنت صناعة في تركیزا األعلى العنصر وهو الكالسیوم مصادر تشملو. األسمنت

 األشكال من وغیرها البحر وقواقع والطباشیر الجیري الحجر هيو الكالسیوم منها یستخرج التي
 خامات نذكر لألسمنت الخام للمواد اآلخرى المصادر ومن. الكالسیوم كربونات من طبیعیا الموجودة
 الرمال أیضا وتشمل. الحدید أو واأللومنیوم السیلیكون مثل عناصر على تحتوي التي والمعادن المعادن
 الزئبق من كمیات بعض على تحتوي أن یمكن الخام المواد هذه. 327الحدید وخام والطینوالطفل 
 .الفرن دخولها قبل البعض بعضها مع وطحنها مزجها یتم والتى طبیعیا الموجودة

 من ببعض طبیعیا الموجودة الخام المواد من الكمیات هذه بمزج األسمنت أفران يمشغل من العدید یقوم
 أن سبق وكما. الطاقة تولید بمحطات الهواء تلوث في التحكم أجهزة من المستخرج المتطایر الرماد

 في المرسبات أو المرشحات في التقاطه تم التي الزئبق على یحتوي المتطایر الرماد هذا أن أوضحنا
 مشغلي من 38 قام 8885 عام وفي. المتطایر الرماد ینشأ حیث بالفحم تعمل التي الطاقة تولید محطات
 الخام المواد مع المتطایر الرماد من متري طن ملیون 8.1 بخلط المتحدة الوالیات في األسمنت مصانع

 .328األسمنت أفران تدخل يالت

 المواد لتسخین الوقود من كبیرة كمیات تستخدم أیضا األسمنت أفران فإن الخام المواد إلى وباإلضافة
 الكوك وفحم الفحم األسمنت أفران في المستخدم الوقود ویشمل. مرتفعة حرارة درجات إلى الخام

 من الناتج والغاز النفایات مقالب من المنبعث والغاز الطبیعي والغاز الثقیل الوقود وزیت والبترول
 القابلة المواد إدخال یتم األساسي الوقود من األنواع هذه إلى وباإلضافة. البترول تكریر عملیات

                                                
326 ACAP. 2005. Assessment of Mercury Releases from the Russian Federation. Arctic Council Action Plan to Eliminate 
Pollution of the Arctic (ACAP), Russian Federal Service for Environmental, Technological and Atomic Supervision & 
Danish Environmental Protection Agency. Danish EPA, Copenhagen. page 177 
327 "Locating and Estimating Air Emissions from Sources of Mercury and Mercury Compounds," Portland Cement 
Manufacturing, U.S. EPA, 1997, http://www.epa.gov/ttnchie1/le/mercury.pdf.  
328 "Cementing a Toxic Legacy?" Earthjustice Environmental Integrity Project, cited above. 

http://www.epa.gov/ttnchie1/le/mercury.pdf
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 الوقود هذا. 329الخطرة والنفایات المستعملة السیارات إطارات ذلك في بما األسمنت ألفران لالحتراق
 النفایات مدافن من المنبعثة الغازات تشكل وقد. الزئبق من كبیرة كمیات على أیضا یحتوى أن یمكن
 على المحتویة المنتجات من المقالب إلى األصل في دخل الذي الزئبق على تحتوي قد ألنها خاصة مشكلة
بتحدیث تقدیراته  88.3األمم المتحدة للبیئة  برنامج قام تقریر .االفتراضي عمرها انتهى والتي الزئبق

بما في ذلك الوقود البدیل "في محاولة لحصر االنبعاثات الناتجة عن بعض أنواع وقود أفران األسمنت، 
أصبحت كمیات متزایدة من النفایات تحرق . ومن المواد الخام( مثل اإلطارات القدیمة والنفایات األخرى)

حد سواء كوقود ولكن أیضا في بعض المصانع، كوسیلة للتخلص من  أیضا في صناعة األسمنت على
 .330"النفایات الخطرة والبعض منها قد یحتوي على الزئبق

 

 حرارة درجات إلى وتسخینها لألفران المتطایر الرماد غالبا تشملالتي  المختلطة الخام المواددخال ا یتم
 مع الخام المواد في العناصر وتتفاعل تذوب هذه الحرارة درجات وفي. مئویة درجة 958. إلى تصل

 األفران من الناتجة المادة هذه على ویطلق. المركبات من وغیرها السیلیكات إلنتاج البعض بعضها
 مسحوق إلى الكلنكر هذا طحن ویتم. الكالسیوم سیلیكات (بالوزن) أكثر أو ثلثي على حتويوی بالكلنكر

 .331لألسمنت الرئیسي المكون وهو

 الخام المواد في الموجود الزئبق ینطلق األسمنت، أفران لها وصلت التي عالیة حرارة درجات وفي
 األسمنت بأفران الهواء تلوث ومراقبة التحكم أجهزة تستطیع وقد. المتطایر الرماد ویتبخر والوقود
 . الجو إلى الزئبق معظم ینطلق ولكن التقاطه

 

 

 تألسمنا رانفأ نم تثاولملا قائمة
 هذه نمو. رةكثی رىخأ تثاومل یضاأ نلكو ولجا في طفق كباتهرمو قئبزلا تألسمنا رانفأ قلطت ال
 راقحتا نم لك ینتجه ذيل، ا راريلحا سلالحتبا بلمسبا ونبرلكا دكسیأ ثاني زغا ئیسیةرلا تثاولملا
 . ملخاا وادلما في دثتح لتيا تلتفاعالوا ودقولا
 

 :  یلي ما رىألخا تألسمنا رانفأ تنبعاثاا نتتضم
 

  كباتهرمو صصارلا • 
  كباتهرمو روملكا• 
    كباتهرمو زلمنجنیا •
  كباتهرمو كنزلا •
     كباتهرمو للنیكا •
 ونكیت لتیوبیزویا للمیثیوا ولجالیك نثیلیوإ نیلیزلوا نیولولتوا نیزلبنا لیثی، إ نیزلبنا •
  یاوعض طتبرلما ونبرلكا• 
 یةولعضا رغی یةزلغاا ورلكلا تباكرم• 
  تلحلقاا دةمتع یةطرلعا تناوبركدرولهیا •
 ورلكلا ددمتع للفینیا ثنائيو ورانلفیوا نكسیویدلا• 
 نمیثا وروكل ثنائيو نإلیثیلیا دیوركل بعرا •

                                                
329 Wikipedia entry on cement kiln, http://en.wikipedia.org/wiki/Cement_kiln.  
330 UNEP, 2013. Global Mercury Assessment 2013, Sources, Emissions, Releases and Environmental Transport. UNEP 
Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. page 10 
331 Wikipedia entry on cement kiln cited above. 
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 تلجسیماا تنبعاثاا• 
 نجیرولنیتا دكاسیأ• 
 ونبرلكا دكسیأول أ• 
 كیتیرلكبا ضحمو تیرلكبا دكسیأ ثاني• 

 332,333یةولعضا رغی یةزلغاا ورلفلا تكبارم •
 

 جدیدة وأحكام نظم على األخیرة اللمسات األمریكیة البیئة حمایة وكالة ، وضعت0717 عام أوت في
 الدعاءات ووفقا. المتحدة الوالیات في األسمنت أفران جمیع من الزئبق انبعاثات في والتحكم لمراقبة
 الزئبق انبعاثات ، ستنخفض0712 عام في الجدیدة واألحكام النظم لهذه الكامل التنفیذ یتم عندما الوكالة،

 انخفاضا سیمثل والذي(. رطل 11177 ) متري طن 0.7 بمقدار المتحدة بالوالیات األسمنت أفران من
 .334الحالیة المستویات عن % 20 بنسبة

 

 العادیة التشغیل ظروف ففي. األسمنت أفران من الزئبق النبعاثات الحدیة القیم الجدیدة الالئحة وتحدد
 متري طن ملیون لكل الزئبق انبعاثات من (كجم 8.5 ) رطل .8 الجدیدة األسمنت أفران حدود ستكون

 من (كجم 85 ) رطال 55 القائمة المطاحن حدود وستكون. الناتجة (الصهر متبقیات) الكلنكر من
 رصد عملیات إجراء مطلوبا یكون وسوف. الكلنكر من متري طن ملیون لكل الناتجة الزئبق انبعاثات
. لالنبعاثات المسموحة الحدود قیم مع توافقها لضمان العمل على القائمین من الزئبق النبعاثات مستمرة

 أفران في وسیطة كمادة المتطایر الرماد استخدام على الحالیة األمریكیة القیود ستخفف الجدیدة النظم إن
 الى وباالضافة. الزئبق النبعاثات المسموحة للحدود الجدیدة األحكام تنفیذ موعد حتى فقط ولكن ،األسمنت
 من األسمنت أفران انبعاثات أیضا ستقّید الجدیدة القواعد الزئبق، فإن انبعاثات على والسیطرة التحكم
 وأكاسید الكبریت أكسید وثاني الحمضیة والغازات الدقیقة والجسیمات الهیدروكربونیة المواد

 الناحیة من ملزم شرط أیضا هو األسمنت أفران من الزئبق النبعاثات المستمر الرصد إن. 335النیتروجین
 .336والنمسا ألمانیا :األقل على أخرتین دولتین في القانونیة

 

 بین ما الصناعة سیكلف الجدیدة األسمنت أفران لقوانین االمتثال أن األمریكیة البیئة حمایة وكالة وقدمت
 نافذة والقوانین األحكام تكون عندما 88.3 عام من ابتداء سنویا أمریكي دوالر بلیون 858 - 888

 - 8.1 بین قیمتها تتراوح وصحیة بیئیة سیحقق فوائد النظام هذا أن البیئة حمایة وكالة قدرت. المفعول
 .337سنویا دوالر ملیون 9.

 ثالث ذكریمكن األسمنت،  ألفران الجدیدة األمریكیة البیئة حمایة وكالة وقوانین أحكام على وبناء
 : مالحظات

                                                
332 Ibid. 
333 "Taking Stock: 2003 North American Pollutant Releases and Transfers," Commission for 
Environmental Cooperation, July 2006, http://www.cec.org/Storage/60/5254_TS03_Overview_en.pdf.  
334 "EPA Sets First National Limits to Reduce Mercury and Other Toxic Emissions from Cement Plants," U.S. EPA press 
release, August 9, 2010, 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/e77fdd4f5afd88a3852576b3005a604f/ef62ba1cb3c8079b8525777a005af9a5!Open

Document.  
335 "National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants from the Portland Cement Manufacturing Industry and 
Standards of Performance for Portland Cement Plants, U.S. EPA Final Rule, August 2010, 
http://www.epa.gov/ttn/oarpg/t1/fr_notices/portland_cement_fr_080910.pdf.  
336 "Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing 
Industries," European Commission, May 2010, ftp://ftp.jrc.es/pub/eippcb/doc/clm_bref_0510.pdf.  
337 "EPA Sets First National Limits to Reduce Mercury and Other Toxic Emissions from Cement Plants," U.S. EPA press 
release, cited above. 

http://www.cec.org/Storage/60/5254_TS03_Overview_en.pdf
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 .التقنیة الناحیة من ممكن األسمنت أفران من الزئبق النبعاثات الكبیر الفعلي التخفیض •

 .األسمنت أفران من الزئبق انبعاثات من بالحد مرتبطة كبیرة تكالیف هناك •

 یمكن قیمة لها األسمنت أفران من الزئبق انبعاثات من الحد یحققها التي والصحیة البیئیة الفوائد •

 . االنبعاثات خفض تكالیف من مرة عشرون حتى مرات سبع أكبر تكون أن

 

 
 ما رأي معاهدة الزئبق في الزئبق وأفران االسمنت؟

تشجع معاهدة الزئبق وتتطلب تخفیضات كبیرة في انبعاثات الزئبق من أفران األسمنت واإلدراج 
أفضل / متطلبات أفضل التقنیات المتاحة  أو/ المرحلي التقدمي للقیود الصارمة النبعاثات الزئبق و 

یبقى أن نرى ما إذا ارتبطت هذه األحكام ارتباطا وثیقا بتوافر المساعدة التقنیة . الممارسات البیئیة
هناك اقتراحات في نص . والمالیة الكافیین للبلدان النامیة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة

من المرجح أن یكون هذا هو الحال ولكن سیتم تحدیده بمزید من لى أّنه تشیر إالمعاهدة الحالیة 
أفضل / التوجیهات من مؤتمر األطراف عند التفاوض بشأن تفاصیل متطلبات أفضل التقنیات المتاحة 

 .الممارسات البیئیة وبدائلها ضمن المعاهدة

 

 تعدين وتنقية المعادن 10.4
 عالیة الزئبق تركیزات تكون وأحیانا. المعادن خامات في موجودین ومركباته الزئبقما یكون  غالبا
 من للبیئة المتحدة األمم برنامج لتقدیرات ووفقا. منها المعادن إنتاج یتم التي الخامات هذه في نسبیا

 الحرفیة الذهب تعدین ورش احتساب دون) للذهب الصناعي اإلنتاج فإنّ  عنها المبلغ االنبعاثات
 تعدین بینما البشریة األنشطة عن الناجمة العالمیة الزئبق انبعاثات من  %8 - 5 یمثل( والصغیرة
 للتقریر وطبقا. العالمیة االنبعاثات إجمالي من % 8. بحوالي تقدر الذهب غیر األخرى المعادن وصهر

 االستخدام كما ال یعتبر (الذهب غیر) المعادن إلنتاج قصد عن التعدین في الزئبق استخدام یتم ال فإنه
 یسهم ال للزئبق المقصود االستخدام فإن ولذلك. هو المعیار الذهب تعدین صناعات في للزئبق المتعمد
 إلى ذلك ویشیر. 338المعادن وتنقیة للتعدین الصناعیة العملیات من الزئبق انبعاثات من ضئیل بجزء سوى
 من یأتي غیر المقصودة البشریة األنشطة من الزئبق انبعاثات إجمالي من % 5. من یقرب ما أن

 . المعادن وتنقیة لتعدین الصناعیة للعملیات المصاحبة الزئبق انطالقات

 إلى" 88.3العالمي  الجوي والغالف الهواء في الزئبق تقییم"للبیئة  المتحدة األمم برنامج تقریر ویشیر

 على المحتویة للصخور التعریة عوامل هو التعدین من الزئبق انبعاثات في تسهم التي اآللیات أحد أن
 والتنقیة التعدین من الزئبق النبعاثات الرئیسي المصدر أن التقریر ویقترح. حدیثا والمعرضة الزئبق

 المعدنیة الخامات هذه معالجة تتم عندما وخاصة الزئبق من عالیة نسبة بها یوجد التي الخامات ومعالجة
 .التحمیص أو للصهر عالیة حرارة درجات باستخدام

مصادر التعتبر محمصة غیدجي، وهي مرفق واحد لتحمیص خام الذهب في أسترالیا، واحدة من أكبر 
طن متري من الزئبق المنبعثة في الهواء سنویا وفقا  5النقطیة النبعاثات الزئبق في العالم بأكثر من 

 . لوطنیةللنسخة االسترالیة من سجل إطالق الملوثات ونقلها، جرد مخزون الملوثات ا

                                                
338 "Global Atmospheric Mercury Assessment," UNEP, cited above. 
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، أطلقت محمصة غیدجي التي تملكها شركة مناجم ذهب كالغورلي الموحدة بي تي واي 8889في عام 
 أن أیضا التقریر ویقترح .339كیلوغرام من الزئبق في الهواء 1888ما یناهز ( KCGM)المحدودة 

 منع أنظمة طرق بنفس المصاهر في الزئبق انبعاثات تمنع أن یمكن الهواء تلوث في التحكم أجهزة
 .340بالفحم تعمل التي الطاقة محطات يف االنبعاثات

 التكوینات نفس يف توجد أن إلى تمیل معادن والزئبق والزنك والرصاص والنحاس والفضة لذهبا إن
 تفاوتا المعادن في خامات الزئبق كمیات وتتفاوت. 341متداخلة تكون أن إلى أیضا تمیل كما الجیولوجیة

 ما على عادة تحتوي المتحدة الوالیات في الذهب خامات بأن األمریكیة البیئة حمایة لوكالة ووفقا. كبیرا
 يف جزء 8. – ..8 بین ما عادة الزنك خام ویحتوي الزئبق من الملیون في جزء 888. - ..8 بین

. 342الزئبق من الملیون في جزء . – .8.8 بین ما عادة النحاس خام یحتوي كما الزئبق من الملیون
 طن 89. -.9 بین ما أطلقت بالصین الزنك إنتاج مصانع أن حدیثة لدراسة األولیة التقدیرات وتشیر
 دراسة وجدت كما 343 . 8888 عام حتى 8888 عام من في الفترة الجو في الزئبق انبعاثات من متري

 وبرج األحماض مصنع مثل التلوث مكافحةل والمجهزة الحدیثة اإلنتاج مصانع أن أخرى حدیثة
 .344الصین في الزنك مصاهر من الزئبق انبعاثات من كبیر حد إلى تقلل أن یمكن الزئبق استخالص

 والیة في. األخرى المعادن خامات معظم من أقل الزئبق من كمیة على عادة الحدید خام ویحتوي
 الزئبق محتوى اختبارات من تبین ،(كمثال) ومعالجته الحدید خام استخراج یتم حیث،األمریكیة مینیسوتا

 إلى وصل أقصى وبحد الملیون في جزء .8.88 أدنى بحد للزئبق منخفضة تركیزات وجود الخام في
 من أقل بها الزئبق تركیز كان اختبارها تم يالت الخامات معظم أن من الرغم على الملیون في جزء 8.8

 مرافق إلى شحنه قبل الخام في الشوائب لتقلیل (البیلیت) الحدید خام تسخین ویتم. الملیون في جزء 8.38
 من غرامكیلو 358 - 388 بـ یقدر ما مینیسوتا والیة بالحدید خام نتجوی. األولیة والصلب الحدید

 .345سنویا الزئبق انبعاثات

 بل الحدید خام ولیس األساسیة والصلب الحدید إنتاج عملیة هو الزئبق النبعاثات الرئیسي المصدر إن
 الخام في الموجود المؤكسد الحدید من للحد الحدید منتجو ویستخدمه الفحم من ینتج فالكوك. الكوك فحم

 تنجم األولیة والصلب الحدید إنتاج عملیات معظم من الزئبق انبعاثات أن ویبدو. معدني حدید إلى لتحویله
 ،الحدید إنتاج في استخدامه أو نفسه الكوك فحم إنتاج عند تنطلق يوالت الكوك فحم في الزئبق محتوى عن
 یتم ولكن ،الكوك فحم أو الحدید خام فیها یستخدم ال الصلب النتاج الثانویة العملیة فإن أخرى ناحیة ومن
 انبعاثات هناك فإن ذلك ومع. القدیمة المنزلیة واألجهزة السیارات مثل الصلب خردة من الصلب إنتاج
 المحتویة الكهربائیة المفاتیح من أساسا تأتي والتي للصلب الثانویة اإلنتاج عملیات في الزئبق من كبیرة
 .الصلب خردة في الموجودة األخرى الكهربائیة األجهزة أو الزئبق على

 

                                                
339 Western Australian Parliamentary Hansard (2010) Question On Notice No. 2716 asked in the Legislative Council on 7 
September 2010  
340 "Global Atmospheric Mercury Assessment," UNEP, cited above. 
341 W. Charles Kerfoot et al., "Local, Regional, and Global Implications of Elemental Mercury in Metal (Copper, Silver, 
Gold, and Zinc) Ores," Journal of Great Lakes Research, 2004, 
http://www.bio.mtu.edu/faculty/kerfoot/jglr_hg_30_sup1_162-184.pdf. 
342 Alexis Cain, "Mercury Releases from Industrial Ore Processing," U.S. EPA, December 6, 2005, 
http://www.epa.gov/bns/reports/stakesdec2005/mercury/Cain2.pdf.  
343 Guanghui Li et al., "Mercury Emission to Atmosphere from Primary Zn Production in China," Science of the Total 
Environment, September 2010, http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V78-50KVG3K-
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344 S.X. Wang et al., "Estimating Mercury Emissions from a Zinc Smelter in Relation to China’s Mercury Control Policies," 
Environmental Pollution, July 2010, http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VB5-50SSKM6-
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345 Michael E. Berndt, "Mercury and Mining in Minnesota," Minnesota Department of Natural Resources, 2003, 
http://files.dnr.state.mn.us/lands_minerals/mercuryandmining.pdf.  
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 قئبزبال وثللتل لائه دركمص  دنلمعاا تخاما نيدتع
 ظممعأن  لىإ" لعالمىا ويلجا فلغالوا واءلها في قئبزلا متقیی" 0778  للبیئة دةلمتحا مألما ریرتق ریشی
 تنقیة تعملیاو هرلمصاا نم ناتجة دنلمعاا تنقیةو نیدلتعا ةطنشأ نم لعالمیةا یةولجا قئبزلا تنبعاثاا
 راتیدتق أن دویبو. نفسها نیدلتعا تعملیا نم سلیو لعالیةا رارةلحا تجادر فیها دمیستخ لتىوا ملخاا
 دق دنلمعاا تخاما نیدتع نم رةمباش تنتج لتيا قئبزلا تثاومل نم ارهغیو واءلها في قئبزلا تنبعاثاا
 . لحقیقیةا تهارایدتق نم لقأ ونتك
 

 وادلما تنبعاثاا رحص عملیةأن  دجو ثحی 0778 معا تلبیانا جعةرام بعقاأ في نكا جالستنتاا هذا
 تعملیا كلذكو عنها غالبالا مت لتىا دةلمتحا تالیاولا فى تالنبعاثاا جمیع يطتغ لتيوا 346لسامةا
 ارهغیو رلصها قفرام نم 142و   ملخاا دنلمعاا نیدلتع قفرم 41 نم كباتهرمو قئبزلا نم صلتخلا
 .ألساسیةا دنلمعاا تنقیة قفرام نم

 
 في ولألا ملمقاا في ركتشا لتيا یكیةرألما تسساؤلما جمیع نم دنلمعاا تخاما نیدتع تبیانا تأتي

 لتشكیو صستخالا في ساساأ لعاملةا تلمنشآا نع فضال یةزلفلا دنلمعاا نیدتعأو  ملمناجا قعوام ریطوت
 سلتكلیوا زكیرلتوا دلتلبیوا فلتجفیوا للغسیوا نحطلوا قلسحا على طويتن لتيا تلعملیاوا تلخاماا
 .قیرولتوا لتصفیةوا. مللخا حتشارالوا
 
 تصفیة رأوصه فى لتعم لتيا كیةرألما تسساؤلما جمیع نم مةدلقاا دنلمعاا بتنقیة لخاصةا تلبیاناوا
 تتقنیا دامباستخ ردةلخأو ا ملخاا دیدلحوا یةدیدلحا رغیو یةدیدلحا دنلمعاا تخاما لصقأو /و قیروتو

  347 .رىألخا ینیةدلتعا تلعملیاوا بیةرلكها نیدلتعا تعملیا
 
 نتیوركذلما نلفئتیا في قفرالما نم واءلها في كباتهرمو قئبزلا تنبعاثاا لىإ رالعتباا نبعی ظرنن مادعنو
 رلصها تعملیا إن. ردةلشاا تالنبعاثاوا رةلمستقا تالنبعاثاا نم للك تالنبعاثاا جماليإ لتشمو نفاأ
 ریرتقا رتكوذ. دنلمعاا تخاما نیدتع قفرام تنبعاثاا نم قلیال علىأ تنبعاثاا قلطت لتىا لتنقیةوا
طن 2,81   قلطت دةلمتحا تالیاوبال دنلمعاا  تنقبةو رصه تعملیاأن  0778 ملعا قئبزلا تنبعاثاا
 ريمتطن  0,12 فتبلغ دنلمعاا نیدتع تعملیا نم درةلصاا تالنغاثاا ما، أ( رطل 8717)  ريمت
 (.  رطل 4071)
 
 نلفئتیا في قفرالما نم كباتهرمو قئبزلا تنفایا لنقو تلنفایاا تنبعاثاا رننقا مادفعن،  كلذ معو
 تالیاولا في قئبزلا تنتقاالوا تنبعاثاا جمالىإ بلغ 0778 معا ففي.  ورةلصا رتتغی هعالأ نتیوركذلما
 00104) ريمتطن  17,71  بلغ ریــــرلتكوا لتنقیةا قفرامو دنلمعاا رصهو نیدتع نع دةلمتحا

 نیدلتع یكیةرألما تلمنشآا جمیع نم 0778 معا قئبزلا تنتقاالوا تنبعاثاا جمالىإ بلغو(.  رطل
 جمیع نم قئبزلا تنبعاثاا جمالىإ بلغ رخآ بمعنىو(. رطل 481,215 5 ) ريمتطن   486,24 2 دنلمعاا

 فى 0778 معا قئبزلا تنتقاالوا تنفایا وعمجم نم رةم  250 ركثأ ملخاا دنلمعاا نیدتع تعملیا
 .دناــلمعا تنقیةو رصه قفرام نم لناتجةوا  دةلمتحا تالیاولا
 

                                                
346 See http://www.epa.gov/triexplorer/  
347 Data is for NAICS codes 2122 and 331. NAICS is the North American Industry Classification System , U.S. Census 
Bureau. Definitions of 200 NAICS codes can be found at http://www.census.gov/eos/www/naics/.  

http://www.epa.gov/triexplorer/
http://www.census.gov/eos/www/naics/
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 لب. قئبزبال وثللتل راكبی درامص تلیس لمصافيوا دنلمعاا تنقیةو رصه تعملیاأن  لىإ ریشی ال هذا
 تنبعاثاا نم لههتجا میت ما غالبا نلك، و نسبیا راكبی درامصهو  دنلمعاا تخاما نیدتعأن  لىإ  طفق ریشی
 .لبیئةا في قئبزلا
 نم 0778 معا في لبیئةا في تلقطنا لتيا كباتهرمو قئبزلا نم ريمتطن   2500  نم ربمایق ناكه

أى  نفدت ملو رضألا لىإ تلقطنا مث قعوالما لخدا تبقی یبارتق كلهاو دة،لمتحا تالیاوبال نیدلتعا تعملیا
 منها% 17 نم ربیق ما ضعو مت، و خصةرلما طرةلخا وادلما نفدام فى طرةلخا تلنفایاهذه ا نم كمیة
 لىواح - قئبزلا تكبارم نم% 27 نم ربیق ماو.  طرةلخا تللنفایا خصةرم رلغیا تلنفایاا نفدام في

هذه  نم صللتخل لفنىا فصولا. )تلنفایاا تمكبا فى فنهاد مت -( رطل 684 861 4) ريمتطن  2205,22
 لمث ةطنشأ كلذ لیشمو خصةرلما نفدالما فى سلیو بلمقالا فى  قعولما لخدا صلتخلا" فئة يه تلنفایاا
 .348"(تلنفایاا ربتسأو  بالنسكاوا لقمامةا وامكأ فى ضعهاو
 
 طفق لیشك( متاحةو دةجی تبیانا رفوت دعن) دةلمتحا تالیاولا في دنلمعاا تخاما نیدتعأن  رنعتب مادعنو
 ةلملقاا تلنفایاا في كباتهرمو قئبزلا كمیةوأن  دنلمعاا تخاما نیدلتع لعالميا إلجمالىا نم رصغی زءج
طن  200 2 نم ركثأ نكا( 0778) دةحوا سنة في ادهحو دةلمتحا تالیاولا في دنلمعاا نیدتع قعوام في

 في ةلملقاا نیدلتعا تنفایا جمیع في واردةلا كباتهرمو قئبزلل لعالميا إلجمالىأن ا رىن ننحو ري،مت
هذه  تخضعو. للغایة ضخمة ونتكأن  بیج دنلمعاا تخاما نیدتع تعملیا جمیع نم رلحاضوا لماضيا
 لىإ دبالتأكی ؤديت لتيا رىألخا بیعیةطلا یةرلتعا تعملیاو ةطألنش رمستم لبشك لقائهاإ میت لتىا تلنفایاا
. تلنفایاا بمقال نم قئبزلا تنبعاثاا نم ارهغیو هلمیاا رفمصاو واءلها في قئبزلا نم عالیة تنبعاثاا
 .لمسجلةا رغی لكنهاو
 
 

 ما رأي معاهدة الزئبق في الزئبق وتعدین المعادن وتكریرها؟ 

لمعالجة انبعاثات الزئبق في  8و  9تعترف معاهدة الزئبق بهذه القضایا وتتضمن أحكاما بموجب المادتین 

من عملیات تعدین المعادن غیر ( أي في التربة وفي المیاه)البیئیة األخرى  واإلطالقاتالغالف الجوي 

 .الحدیدیة والحدیدیة وتكریرها على حد سواء

 

 نفايات الزئبق والمواقع الملوثة. 11
 

غالبا ما تكون النفایات . عملیة أو منتج أي في عمدا مركباته أو الزئبق استخدم الزئبق متى نفایات تنتج
المحتویة على الزئبق منتجات ثانویة من العملیات الصناعیة الرئیسیة بما فیها حرق الفحم؛ العدید من 

؛ الدفن؛ (أي مخلفات التعدین)أنشطة التعدین على نطاق واسع بما في ذلك التربة المعالجة المتروكة 
تصدر في . بق والمعادنحرق النفایات؛ ومعالجة ارتفاع درجة الحرارة من الخامات المحتویة على الزئ

العدید من المواقع نفایات الزئبق من رماد الفحم ومخلفات التعدین وحرق النفایات ومعالجة المعادن غیر 
الحدیدیة مباشرة في التربة المحلیة والمسطحات المائیة والمیاه الجوفیة األمر الذي یؤدي إلى تلّوث 

 . المواقع بالزئبق

القلوي و أحادي  -مثل إنتاج الكلور )ستخدم الزئبق عن قصد في التصنیع یمكن أن تصبح المواقع التي ت
 .أیضا ملوثة من جراء اإلجراءات السیئة في التعامل مع الزئبق( كلورید الفینیل

                                                
348 See definition of "Other On-site Land Disposal" at 
http://yosemite1.epa.gov/oiaa/explorers_fe.nsf/Doc1/Other+Disposal?OpenDocument.  

http://yosemite1.epa.gov/oiaa/explorers_fe.nsf/Doc1/Other+Disposal?OpenDocument
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تنشأ المواقع الملوثة أیضا من األنشطة الصغیرة مثل تعدین الذهب الحرفي تأثیر كبیر على صحة 
مثل هذه األنشطة على مقربة من الجماعات المحلیة وتلوث اإلمدادات  اإلنسان، وخاصة التي تجري فیها

بینما قد یستخدم عمال المناجم الفردیة . الغذائیة المحلیة مثل األسماك في البحیرات المحلیة أو األنهار
تسبب اآلثار التراكمیة بالنسبة لآلالف من عمال المناجم باستخدام هذا . كمیات صغیرة من الزئبق

یقصد بقدرة الزئبق على التطایر في . ب فقط مشاكل بیئیة رئیسیة والعدید من المواقع الملوثةاألسلو
أن المواقع الملوثة بالزئبق تتسبب في حدوث تأثیرات محلیة وكذلك المساهمة في  محیطةدرجة حرارة 

 .للتلوث بالزئبق في الغالف الجوي شامل عالمي عبء

 الملوثة؟ما رأي معاهدة الزئبق في المواقع 

 . أفرزت معاهدة الزئبق عددا من الفرص لبدء العمل على المواقع الملوثة بالزئبق
 

 "السعي"يتعّين على األطراف 
التخاذ اإلجراءات الالزمة " السعي"من المعاهدة، فإنه یتعّین على األطراف  10وفقا لنص المادة 

الجهد الواعي أو المتضافر إلى النهایة؛ "بأنه " السعي"یتم تعریف مصطلح . لمعالجة المواقع الملوثة
وبعبارة أخرى من المتوقع من البلدان بذل جهود . "المحاولة الجاهدة لتحقیق شيء ما"أو" محاولة جادة

 .جادة التخاذ إجراء بشأن المواقع الملوثة بالزئبق وهناك مجموعة من اإلجراءات المتاحة لهم

 ثةالتوجيهات المتعلقة بإدارة المواقع الملو
مؤتمر األطراف  بوضع توجیهات بشأن كیفیة إدارة المواقع الملوثة بالزئبق بما في ذلك  10تلزم المادة 

 :المواضیع التالیة

 تحدید الموقع وتوصیفه 

 المشاركة العامة 

 تقییم الصحة البشریة والمخاطر البیئیة 

 خیارات إلدارة المخاطر الناجمة عن المواقع الملوثة 

 تكالیفتقییم المنافع وال 

 التحقق من صحة النتائج 

 

لیس هناك . ستراتیجیات وطنیة للتصدي لهذه المواقعإلیمكن استخدام توجیهات المواقع الملوثة كإطار 
 .حتى اآلن موعد نهائي لتطویر مثل هذه التوجیهات

 

 النطاق تعدين الذهب صغيرخطة العمل الوطنية بشأن نفايات الزئبق الناتجة من 
انظر " )أكثر من تافهة"لذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة تعدین لفي البلدان التي لدیها مستویات  ثمة

أیضا شرط لتطویر خطة عمل وطنیة لتحدید استخدام الزئبق في الورشات الحرفیة الصغیرة ( 0المادة 
الملوثة بالزئبق في  یمكن إرساء متطلبات لمعالجة المواقع. لتعدین الذهب وتنظیمه ومراقبته والحد منه

 لترسیخویوفر هذا فرصة . خطة العمل الوطنیة وتشمل نفس العناصر التي ستقام في وثائق التوجیهات
 .العمل الوطنیة برنامجإطار إدارة المواقع الملوثة بأكمله ضمن عناصر إلزامیة من 

 

 بشأن المواقع الملوثة كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية االستفادة من المعاهدة التخاذ إجراءات

 المساءلة واتخاذ االجراءات
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وكما ذكر أعاله، فإن . أرضیة لتسلیط الضوء على الحاجة لمعالجة قضایا نفایات الزئبق 10توفر المادة 
هذا یعني أنها یجب أن تبذل جهود متضافرة . إلى اتخاذ إجراء بشأن المواقع الملوثة" تسعى"البلدان 

وهذا یوفر فرصة للمنظمات غیر الحكومیة لمساءلة الحكومات . یقة سلیمة بیئیاإلدارة هذه المواقع بطر
هناك العدید من اإلجراءات . وتقدیم اقتراحات للعمل والسؤال علنا عن االجراءات المزمع اتخاذها

فیما یلي . منخفضة التكالیف وفعالة یمكن للحكومة وینبغي علیها أن تتعهد بها لمعالجة المواقع الملوثة
 .اإلجراءات التي یمكن أن تضطلع بها المنظمات غیر الحكومیة لمساءلة حكوماتها بشأن هذه االلتزامات

 

 تشجيع وضع مبادئ توجيهية بشأن إدارة المواقع الملوثة 

تتطلب معاهدة الزئبق أن یتولى مؤتمر األطراف وضع وثائق توجیهیة بشأن كیفیة إدارة البلدان للمواقع 
 : التوجیهات أن تشمل أسالیب ومقاربات من أجلمن شان . الملوثة

 تحدید الموقع وتوصیفه .أ 

 المشاركة العامة .ب 

 تقییم الصحة البشریة والمخاطر البیئیة .ج 

 خیارات إلدارة المخاطر الناجمة عن المواقع الملوثة .د 

 تقییم المنافع والتكالیف .ه 

 التحقق من صحة النتائج .و 

ولكن یمكن للمنظمات غیر الحكومیة المساعدة في الدفع من المرجح أن تستغرق هذه العملیة عدة سنوات 
نحو تطویر التوجیهات للمواقع الملوثة من خالل البدء منذ اآلن بتحدید المواقع الملوثة و تمیزها وبناء 

 .الوعي من خالل مراقبة الزئبق في التربة واألسماك والشعر البشري وغیرها من األنشطة

طار اإلالمنظمات غیر الحكومیة إلدارة المواقع الملوثة بالزئبق من خالل  أن تدعوبشكل عام یجب 
 :مبسط التالي ال

 

 تحدید المواقع و إضافتها إلى جرد المواقع الملوثة بالزئبق •

 السعي إلى احتواء التلوث بالزئبق أو إیقافه لمنعه من االنتشار •

 عالج و إزالة المواد الملوثة •

 ئیا والتخزین وفي نهایة المطاف التخلص من نفایات الزئبقالتماس المعالجة السلیمة بی •

المبادئ التوجیهیة التقنیة لإلدارة السلیمة بالنسبة للتخلص من نفایات الزئبق فإنه یمكن استخدام  •

بیئیا للنفایات التي تتكون من الزئبق والنفایات المحتویة على عنصر الزئبق أو الملوثة بالزئبق 

 .، كوثیقة مرجعیة االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة بازل بالصیغة التي اعتمدها

 

، فإنه (اجراء اختبار للتأكد من إزالة التلوث)عند اتباع مبادئ تحدید الموقع عبر التحقق من صحة النتائج 
األخرى من المرجح أن تفرز سیاسة وطنیة إلدارة المواقع الملوثة بالزئبق نتائج ایجابیة بالنسبة لألنواع 

. الملوثات باإلضافة إلى الزئبقمن من المواقع الملوثة ألن أكثر المواقع الملوثة تحتوي على مجموعة 
القلوي الملوثة التي تّم التخلي عنها عموما  -مرافق الكلور / على سبیل المثال، یتم التخلي عن مصانع 

بهذه الطریقة، یمكن البدء في . ئبقبسبب الدیوكسین والملوثات العضویة الثابتة األخرى فضال عن الز
 .وضع الجهود المشتركة بین اتفاقیة استكهولم واتفاقیة میناماتا لمعالجة مثل هذه المواقع



    

 88.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 تحديد المواقع الملوثة وتوصيفها
تتمثل األنشطة األقل كلفة واألكثر قیمة التي یمكن للحكومة القیام بها لبدء عملیة معالجة المواقع الملوثة 

عادة )علیها ومحاولة ترتیبها من حیث األولویة للعمل  349ع قائمة من المواقع المعروفة والمستدلفي تجمی
 (.ما تحّدد عن طریق تحدید مستوى المخاطر التي تتعرض إلیها صحة اإلنسان والبیئة

عامة ' صورة'ینطوي توصیف المواقع على وضع . وغالبا ما یشار إلى هذه العملیة بالتحدید والتوصیف
البشر والنباتات " )مستقبالتال"موقع بما في ذلك التربة والمیاه وأخذ عینات من الهواء وتحدید لل

ما إن . تاریخ الموقع واستخدامات األراضي المجاورةو، واألنشطة المضطلع بها في الموقع (والحیوانات
بعض الحاالت یكون  في. یتم تحدید الموقع، حتى یصبح من الممكن تقییم المخاطر على اإلنسان والبیئة

التهدید لصحة اإلنسان والبیئة وخیما ومن الواضح أنه ینبغي اتخاذ التدابیر على الفور لمنع المزید من 
 .التأثیرات

تستطیع المنظمات غیر الحكومیة المساهمة في هذه العملیة من خالل تسلیط الضوء على المواقع الملوثة 
الترفیع من االلتزامات الوطنیة  وبالتزامن مع ذلكسائل اإلعالم الساخنة بالزئبق في و األماكنالمعروفة و

یمكن للمنظمات غیر الحكومیة أیضا تشجیع الحكومات على تشكیل لجان . لبالدهم بموجب معاهدة الزئبق
لإلشراف على تجمیع قاعدة بیانات ( تتكون من الصناعة والحكومة والمنظمات غیر الحكومیة)ثالثیة 

هذا ویمكن أن تشمل خططا لتطویر . دء عملیة وضع تدابیر لمعالجة المواقع الملوثةالموقع الملوث وب
تشریعات حول المواقع الملوثة ومعالجة اآلثار البیئیة والصحیة ووضع سیاسات إلشراك المجتمع المحلي 

 .وتنظیم المستویات واألهداف الطویلة األجل للمواقع الملوثة إلیجاد حلولوممارسات 

أنه یمكن أن تكون هذه العملیة ناجحة في تطویر سیاسة وطنیة واسعة للمواقع الملوثة فإنه یمكن  بإعتبار
أیضا أن تتقلص للمساعدة في إیجاد حلول للمواقع الفردیة الملوثة عند منح صوت للمجتمع المحلي الذي 

 . غالبا ما یتحمل وطأة اآلثار الناجمة عن أخطر المواقع الملوثة 

أ المنظمات غیر الحكومیة بعملیة تحدید وإعداد قائمة جرد للمواقع المعروفة أو المواقع ینبغي أن تبد
وهذا من شأنه إبراز وتعزیز الحاجة لمعالجة تلوث الزئبق . المستدل علیها الملوثة بالزئبق عند االمكان

كبیرة من األدلة وستوفر البیانات أیضا التي تم جمعها خالل هذا النشاط مجموعة . على المستوى الوطني
 .التي یمكن استخدامها في اجتماعات مؤتمر األطراف في المستقبل للتأثیر على وثائق التوجیهات

 

 

 ومعهد الثابتة العضوية على الملوثات للقضاء الدولية دراسة للشبكة تسلط: حالة دراسة
 ثالثي حل وتدفع نحو في تايالندا بالزئبق التلوث على الضوء البيولوجي التنوع بحوث

 
 وباعتبار أنّ  المزارعین من تایالند، شرق في ریفي مجتمع توم، ثا في السكان معظم

. الیومي غذائهم من كجزء المحلیة العذبة المیاه أسماك یستهلك بیت وفیرة فإّن كل األسماك
 والتوسع األخرى فقد مّس النمو الریفیة المجتمعات من ذلك فإنه على غرار العدید ومع

 . والبیئة العامة بالصحة توم لمدینة ثا السریع الصناعي
 

                                                
349 ‘Inferred’ sites is a term to describe sites which are suspected of being contaminated on the basis that the activity 
undertaken on the site has frequently been associated with contamination at other sites domestically or overseas. An example 
is a petrol stations site where cars refuel as the storage tanks frequently leak gasoline. In terms of mercury, sites where 
mercury cell chlor-alkali plants operate or ASGM is undertaken would be deemed ‘inferred’ sites until monitoring 
demonstrates them to be mercury free.   
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 مطحنة من الثابتة والرائحة الطلق الهواء في التخزین أكوام من الفحم غبار یثیر توم، ثا في
 تقریبا عام كل العامة القنوات المائیة في المیتة األسماك من الهائلة والكمیات العجین
 تم. وأصحاب المصانع الحكومة من كل قبل من أساسا تجاهلها تم جاّدة لدى العموم مخاوف

 أفراد من كثیر ویعتقد هناك البیئة مجال في الناشطین من اثنین اغتیال الماضي العام في
 .بما حدث أصحاب المصانع الملّوثة لهم صلة أنّ  المجتمع

 
 في توم ثا موقع 0712 الثابتة سنة العضویة الملوثات للقضاء على الدولیة الشبكة أدرجت

 في 177 و األسماك من % 87 أن النتائج أظهرت. والشعر دراستها حول رصد األسماك
. الصحیة المعاییر تتجاوز بمستویات الزئبق تحتوي على اإلنسان شعر عینات من المائة
 العضویة للقضاء على الملوثات الدولیة في الشبكة المشاركة المنظمة التایالندیة عقدت

 في وطنیة التقریر وقد أثارت عناوین لنشر صحفیا مؤتمرا ،EARTH( األرض)الثابتة، 
 تجاهل الحكومیین المسؤولین على استحال مما ألسابیع التلفزیوني واإلعالم الطباعة
 .التلوث من توم ثا مجتمع مخاوف

 
 قد أطلقت العدل وزارة النتائج إال أنّ  البدایة في عارضت الحكومة أن من الرغم على

 األسماك حول الّصحة التایالندیة وزارة الصحة اختبارات أكدت عندما الخاصة تحقیقاتها
 في. الثابتة العضویة للقضاء على الملوثات الدولیة النتائج التي توّصلت إلیها الشبكة والشعر
 تجتمع. مصنعا 11ووقع ذكر  مصنعین اثنین في التشغیل تراخیص تعلیق تم المطاف نهایة
تعتبر . الموقع في بالزئبق التلوث وتراقب الصناعة وزارة شكلتها ثالثیة لجنة الیوم شهریا

EARTH المبادرة هذه في رئیسیا فاعال وحالیا االجتماعات هذه في منتظما مساهما 
 .الحكومیة غیر المنظمات التي تعتمدها الجدیدة

 

 
خاصة بتعدين الذهب في الورشات  خطة عمل وطنيةمن أجل وضع االستفادة من متطلبات المعاهدة 

 الحرفية الصغيرة 
 

نشاط تعدین الذهب في الورشات الحرفیة  یتعّین على المنظمات غیر الحكومیة في البلدان التي تمارس
یجب أن . الدفع نحو تطویر خطة عمل وطنیة لتعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة الصغیرة

الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة هدف للحد من استخدام الزئبق یكون لخطة العمل الوطنیة لتعدین 
. ومركبات الزئبق حیثما كان ذلك ممكنا، وانبعاثات الزئبق وإطالقاته في البیئة جراء التعدین والمعالجة

یتعّین على . هناك خیار إلدراج إدارة المواقع الملوثة بالزئبق ضمن متطلبات خطة العمل الوطنیة
تعدین الذهب  یر الحكومیة الكائنة في البالد والتي تقوم بتطویر خطة عمل وطنیة ألغراضالمنظمات غ

في الورشات الحرفیة الصغیرة القیام بحملة، حیثما كان ذلك ممكنا، لضمان أن تصبح إدارة المواقع 
اقع الملوثة یمكن أن یكون لهذا فوائد متدفقة من حیث أّن العدید من المو. الملوثة والتنظیف شرطا للخطة

یمكن وضع مبادئ ضمن . بالزئبق تحتوي أیضا ملوثات أخرى یمكن إزالتها كجزء من خطة التنظیف
خطة العمل الوطنیة لتوجیه معالجة المواقع الملوثة بالزئبق من تسریع وضع سیاسة وطنیة تعنى بالمواقع 

تقییم التقدم المحرز في تخضع خطة العمل الوطنیة أیضا إلى المراجعة كل ثالث سنوات ل. الملوثة
 .تخفیض الزئبق

 

 



    

 .3.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 تسريع معالجة المواقع الملوثة من خالل دعوة المنظمات غير الحكومية
یتعّین على المنظمات غیر الحكومیة الدعوة لمعالجة المواقع الملوثة بالزئبق المعروفة بغض النظر عن 

باألنشطة التي أدت بالحكومات إلى  سابقا  IPENتعهدت المنظمات المشاركة في . أحكام معاهدة الزئبق
اتخاذ إجراءات للحد من التلوث بالزئبق في وقت مبكر مقارنة باألجل المنصوص علیه في معاهدة 

من المهم أیضا أن نتذكر أن التسرع غیر المبرر لتنظیف الموقع قد یؤدي أیضا إلى تنظیف . الزئبق
وینبغي إیالء اهتمام خاص لضمان . الموقعضعیف وخطیر بالنسبة للعاملین والمقیمین بالقرب من 

المیاه حسب مستویات مقبولة دولیا وضمان عدم تأثر العمال / تنظیف الموقع من الزئبق في التربة 
 .والجماعات المجاورة من الملوثات أثناء التنظیف

 

 "ث يدفعالملؤ  "حملة من أجل ارساء لوائح 
بیئیا فإنه ال جدال عموما من ضرورة تطبیق مبدأ  في إطار االنسجام مع مبادئ التنمیة المستدامة

یمكن للحكومات تمریر التشریعات التي تلزم الملوثین بدفع ثمن . تنظیف المواقع الملوثةل" ث یدفعالملو  "
التي تفرض على الشركات " المسؤولیة الصارمة"بعض الدول لدیها أحكام . ثوهامعالجة المواقع التي لوّ 
 .لو مرت عقوددفع ثمن التنظیف حتى 

 

 

  مكلفة الملوثة المواقع معالجة استثمار؛ هو الحذر

 
 یوفرون أنهم یعتقدون قد الشركات بعض أن حین في. حكیما استثمارا الملوثة المواقع تعتبر الوقایة من

 اللوائح أو التشریعات في ("التكلفة)یدفع  الملوث"یقصد بمقتضیات  البیئة، في للنفایات عند دفنهم المال
 أن تقّدر یمكن. الملوث الموقع تسّببوا في الذین أصحاب المصانع إلى توجه أن یمكن التنظیف تكالیف أن

 تصیب أرباح كبیرة ضربة تكون أن یمكن والتي الدوالرات بمالیین األحیان من في كثیر التكالیف
 في الملوثة قعتمنع الموا أن یمكن. الصغیرة الشركات بقاء على تؤثر أن ویمكن الكبیرة الشركات
 على یجب كما. ارتفاع تكالیف التنظیف إلمكانیة نظرا المستثمرین أیضا للشركة العمومیة المیزانیة
 تكالیف الرتفاع مواجهة أو حكیما استثمارا باعتباره التلوث لمنع وقائیة إجراءات عرض الشركات
 .المستقبل في التنظیف

 

 

إذا كانت ". یتیمة" المسؤول ویتم إعالن المواقع الملوثة مواقعالطرف یمكن ایجاد في بعض الحاالت ال 

وتسعى نحو األولویة تمنح الحكومة قد فإن هذه المواقع تشكل خطرا على صحة اإلنسان أو البیئة 

في كثیر من الحاالت قد تكون الحكومة نفسها مسؤولة عن الموقع الملوث كجزء واحد من . المعالجة

حتى في البلدان . الحاالت یمكن للحكومة أن تكون مسؤولة عن تكالیف العالجفي هذه . وكالتهاأنشطة 

مرتفعا كلما تنظیف المستوى كلما كان عموما . جدا ةالمواقع الملوثة مكلفتكون معالجة المتقدمة صناعیا 

بالتعاون مع حكومة الوالیات ' صندوق خاص'وضع في الوالیات المتحدة تم ف. باهضةتكلفة ال كانت

على حیث ال یمكن العثور  "الموروثة" مواقعالأو ' ةالیتیم'المواقع حدة والصناعة كوسیلة لتنظیف المت

التي كانت معروفة  الصناعاتساهمت . التنظیف للقیام بعملیةلوث أو عدم كفایة األموال المتسبب في الت

الذي یتطلبه القانون لیكون  مفي التمویل الها( مثل الصناعات النفطیة والكیمیائیة) مواقع ملوثةل هاإنشاءب

المنظمات غیر الحكومیة في اقتراح خطط مماثلة تنظر قد . الموقع تنظیف من أجلألموال لع یبمثابة تجم

 .لبلدهم 

 معالجةسابقا للمساعدة في تكلفة  المشتركة الممتلكاتصة صوختم وضع خطة في جمهوریة التشیك خالل 

 الملوثةلحفاظ على مخزون المواد الكیمیائیة مطالبة باالمنشآت الصناعیة  كانت. المواقع الصناعیة الملوثة
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جزء من سعر شراء فإنه یخصص  المصانع/ صة األراضي لخوصعندما یحین الوقت . راضیهمأل

نظام صارم "في حین أنه لیس . ستخدم لتنظیف األراضي في المستقبلییمكن أن ' صندوق'األرض إلى 

ستخدم بنجاح في البلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالیة ییمكن أن إذ " للسداد من قبل الملوث

 .المواقع الملوثةعدید  في معالجةلتخفیف العبء المالي على الحكومة 

الورشات مواقع  نذكرمواقع العلى  التي تنطبقلقضایا ل الممولةالمواقع الملوثة األكثر صعوبة بین من 

بشكل من العملیات الصغیرة الزئبق إما قانونیا أو  العدیدحیث تستخدم  الذهبالحرفیة الصغیرة لتعدین 

صغیرة یخلق مساحات واسعة من األراضي والمیاه والرواسب العملیات لغیر قانوني واألثر التراكمي ل

في هذه الحاالت فإنه یكاد یكون من المستحیل تحدید هویة . الملوثة وربما حتى المیاه الجوفیة السطحیة

وال  الفقراءمعظم عمال المناجم من ف همتحدید أمكنحتى إذا . مسؤولةالتي تعتبر مجموعات الاألفراد أو 

 .المواقع في معالجةمالیا  یستطیعون المساهمة

المواقع الملوثة  معالجة الستغالله في لجمع المالحملة ب القیاملمنظمات غیر الحكومیة فإنه یمكن لومع ذلك 

. یمكنها من تمویل هذه األنشطةال حكومتهم المحلیة في وضع تكون من مصادر دولیة، وخصوصا عندما 

واالتحاد األوروبي في تقدیم المساعدة المالیة لمشاریع  للبیئة وقد شارك كل من برنامج األمم المتحدة

لمنظمات غیر الحكومیة والحكومات قد تكون هناك فرص للتعاون بین او. معالجة عاجلة في الماضي

 شدیدةلتبادل المعلومات عن المواقع الملوثة وطلبات الدعم للحصول على التمویل الدولي إلصالح مواقع 

 .الخطورة

آلیة تطویر شكل من أشكال من بین اآللیات المعتمدة للتصرف في اآلثار التراكمیة للتلوث المنتشر نذكر 

طوال  التصرف فیهاة یالمستورد والموزع للمنتج مسؤولیتحّمل حیث  "المنتجتمدید مسؤولیة "سیاسة 

كثیر من المنتجات ال على هذه اآللیةوقد تم تطبیق . بما في ذلك مرحلة التخلص منها حیاتهادورة 

 الوحدات عند تحمیل هذه. تجار الزئبقو موردياالستهالكیة في الماضي ویمكن أن تنطبق على 

المواقع الملوثة بالزئبق قد تكون  معالجةتكلفة فإّن من خالل مرحلة التخلص منها، عن منتجاتها ة یمسؤولال

 .أكثر من تجارة الزئبق استفادواموجهة إلى أولئك الذین 

 

 تعزیز عملیات تنظیف النفایات الملوثة

ما ینبغي القیام به مع النفایات الملوثة  وتتمثل فيوهناك قضیة ملحة تواجه المسؤولین عن معالجة المواقع 

 . انتهاء عملیة التنظیف عندالناجمة عن المواقع الملوثة 

 : الفئات التالیة ضمنقع الملوثة المعالجة امعظم المو تصنّف

 

 المعالجة في الموقع باستخدام تكنولوجیات المعالجة. 

  ونقلها إلى مكان آخر للتخلص منهاعند استخراج المواد الملوثة " الحفر والتفریغ"عملیات. 

  التي تسمح بتحلل الملوثات طبیعیا مع ' ال تفعل شیئا'تتمثل عموما في مقاربة  –التوهین الطبیعي

 .مع العلم أّن العدید من الملوثات مثل الزئبق ال تتحلل –مرور الوقت 

 مزیج من المذكورة أعاله. 
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خطر على المجتمعات المحلیة المحیطة بها من الغبار خلق كل هذه األسالیب مستویات متفاوتة من الت

لمواقع لمن المهم أن یشتمل أي عالج . معالجةالأو من انبعاثات تقنیات  االستخراجأثناء  المنبعثةواألدخنة 

 .صحة هؤالء الناس الذین یعیشون على مقربة من الموقع لحفظعلى تدابیر 

أن تلعب المنظمات غیر الحكومیة دورا رئیسیا في التصدي لهذه المشكلة من خالل اتخاذ نظرة  یمكن

 ،في مجال التنمیة المستدامة بیئیا. أفضل السبل إلدارة المواقع الملوثة في بالدهم حولطویلة األجل 

قدر  امن مصدره معها على مقربةتعامل ال ضرورةلتعامل مع النفایات المتعلق با" مبدأ القرب"یستوجب 

یمنع المشاكل الناجمة عن نقل النفایات عبر مسافات كبیرة وإعادة إنشاء المشكلة في منطقة  مما. االمكان

هناك العدید من الحاالت فومع ذلك . القدرة التقنیة أو المالیة إلدارتها من المتوقع أال تتوفّرأخرى حیث 

اآلثار الصحیة نتیجة النبعاث مواد سامة خالل من ثة التي عانى المجتمع المجاور لعالج المواقع الملو

 .في الموقع بالقیام بعملیة المعالجةكون بعض الحاالت خطیرة جدا للسماح تقد . تنظیفال

 

 النفايات إغراق من المستضعفة المجتمعات حماية يجب

 

 المواقع لتنظیف سیاسات أو اتفاق یمنع أي أن بالزئبق الملوثة المواقع إلى معالجة الدعوة عند المهم من
السلبیة  لتلك  اآلثار من نفسها حمایة المجتمعات المحلیة الغیر قادرة على  بالقرب من النفایات إلقاء

من  الفقیرة المناطق في الملوثة المواقع الناجمة عن النفایات إلقاء أو أن یزید تخزین یمكن و .النفایات
 سوء الناس الفقراء من یعاني ما وغالبا. المجتمع في المستضعفة الفئات على بالزئبق التلوث آثار تفاقم

 والتعلیم الصحیة الرعایة إلى وتفتقر ملوثة تصبح قد محلیة غذاء مصادر على ویعتمدون التغذیة
 .السیاسیة والمساندة

 
 
المهم للمنظمات غیر الحكومیة اتخاذ موقف بشأن هذه المبادئ العامة إلدارة المواقع الملوثة، وإعالم  من

الحكومة بها قبل تنفیذ السیاسات الرئیسیة التي قد یكون من الصعب التأثیر علیها في مرحلة الحقة في 
حفارات في نبش المواقع فمن األفضل إن أمكن مناقشة وحل هذه القضایا قبل بدء ال. الوقت المناسب

باعتبار أّنه یقع المیل إلى طمر النفایات في أماكن ذات . الملوثة والبحث عن أماكن لتفریغ النفایات
مقاومة ضعیفة وبها مجتمعات فقیرة تفتقر إلى التعلیم والرعایة الصحیة والتمثیل السیاسي، فإّن التأثیر 

إذا تم اختیار مواقع فقیرة للتخلص النهائي من . ص منهااالجتماعي یمكن أن یكون مستهدفا لمواقع التخل
النفایات الملوثة فإّن التأثیرات البیئة والصحیة تتغّیر أو تتضخم خالل عملیة تنظیف الموقع مما یؤدي إلى 

 .انعدام الفائدة
 

الزئبق یتعّین على المنظمات غیر الحكومیة الدعوة لتنظیف التربة الملوثة إلى مستوى مقبول ومحدد من 
الناتج في الغالب عن االمتزاز الحراري غیر )وتتبع ما یحدث مع الزئبق المستعاد من التنظیف 

أو اإلستخدام / یقلّص تنظیف التربة من حجم النفایات عالیة التلّوث بالزئبق قبل اإلغراق و . (المباشر
یمكن أن تكون مراقبة  ویمكن أیضا أن یقلل من المخاطر التي تتعرض لها منطقة صغیرة محددة التي

من المهم أیضا أن نتذكر أنه . (في التخزین على المدى الطویل 11.4انظر أیضا القسم )بشكل أفضل 
ینبغي تجّنب أي اقتراح لتنظیف موقع ملوث بالزئبق عن طریق الحرق أو التحمیص مهما كانت 

یات فمن المرجح جدا أن ینبعث بخار في حین أن التربة قد تكون أكثر نظافة في نهایة هذه العمل. التكالیف
الزئبق عند مستویات مرتفعة في الغالف الجوي وسیتم إنشاء الملوثات العضویة الثابتة الخطرة مثل 

 .الدیوكسین والفیوران واطالقها
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 نفايات المنتجات 11.1
 عمر نهایة في البیئة في الزئبق على المحتویة المنتجات في الزئبق محتوى من كبیر جزء طالقإ یتم

 : بالمحرقة المداخن غاز مع الزئبق ینطلق المنتج هذا حرق یتم وعندما. للمنتج واالستخدام الصالحیة
 الهواء إلى الباقي ینطلق ولكن الزئبق هذا من بعض بالتقاط الهواء تلوث ومكافحة التحطم أجهزة تقوم

 إلي التلوث في التحكم بأجهزة إلتقاطه تم الذي الزئبق یتسرب ان األحیان بعض في یمكن كما. الجوي
 . البیئة

 

یعادل الرماد الناتج عن . ینتج دائما عن حرق النفایات أو المنتجات التي تحتوي على الزئبق تولد الرماد
في المائة من الكتلة األصلیة من النفایات  38( الرماد المتطایر ورماد القاع على حد سواء)المحارق 

طن متري من الرماد  38طن متري من النفایات ینتج حوالي  88.إذا فحرق . الوزنالمحروقة من حیث 
بما في ذلك )یحتوي الرماد على مستویات مرتفعة من الملوثات العضویة الثابتة والمعادن الثقیلة . الملوث
. من جدید یمكن أن یتطایر الزئبق من الرماد ویدخل البیئة. والعدید من الملوثات السامة األخرى( الزئبق

 .یتم توجیه معظم الرماد إلى مدافن النفایات ویستخدم البعض كمواد للبناء ولتعبید الطرق

 

 جزء یتسرب الموجهة المقالب إلى أو النفایات مقالبإلى  الزئبق على المحتویة المنتجات إرسال عند
 حرائق نذكر الزئبق منها یتسرب التى المصادر أهم ومن. البیئة في أوسع نطاق في محتواها من كبیر
 مكبات من الزئبق من بعض یتطایر أن یمكن حرائق وجود عدم فيو. المخلفات ومقالب النفایات مدافن
 في الموجودة الماء في للذوبان القابلة الزئبق لمركبات ویمكن. الجوي الهواء إلى منطلقا النفایات ومدافن
 الزئبق عنصر من لكل یمكن كما. المیاه لمرافق المیاه بفعل المواقع هذه من تتسرب أن النفایات مدافن

 من غیرها أو للفیضانات نتیجة موقع أي إلى وتنتقل التربة حبیباتب ترتبط أن الزئبق ومركبات
 .الظروف

 إلیها المضاف المنتجات حرق من العالمیة االنبعاثات خفض" : "الزئبق ارتفاع" بعنوان تقریر فيو

 وشبكات (GAIA) المحارق لبدائل العالمي لالئتالف الزئبق سیاسة مشروع صدرهأ الذي "الزئبق

 البیئة في الزئبق من متري طن 888 حتي 88. بین ما طالقان یقدر األخرى الحكومیة غیر المنظمات

 الزئبق إلیها المضاف المنتجات وحرق الطبیة النفایات حرق من كل يإجمال من 8885 عام في العالمیة

 النفایات مدافن حرائقو (الزئبق على المحتویة المنتجات إلى باإلضافة) الصحي الصرف حمأة وترمید

 .350الزئبق على تحتوي التي المنتجات لنفایات المكشوف والحرق

 

 حالة في حتى والقمامة النفایات ومدافن مقالب من الزئبق على المحتویة المنتجات من الزئبق ینطلق كما

 أماكن من أو والمدافن المكبات إلى نقلها أثناء المنتجات هذه من الزئبق ینطلق كما. الحرائق حدوث عدم

 بالمدافن الغاز حرق ویتم. النفایات كغاز مدافن كملوثات أو النفایات تداول عملیات وخالل بالمقالب العمل

 مباشرة طرده أو للطاقة كمصدر واستخدامه الكربون أكسید ثاني وغاز المیثان غاز یكون ما غالباالذي و

 .351الجوي الهواء إلى

 

 حاویة 88 في المسموحة المستویات عن مرات 8. أكثر الزئبق مستویات أن وجد الدراسات إحدى فيو

 لكل غرامنانو 588 حوالي إلى الزئبق مستویات وبلغت. حاویة 888 أصل من باتصالم إلى النفایات لنقل

                                                
350 Peter Maxson, "Mercury Rising: Reducing Global Emissions from Burning Mercury-Added Products," for the Mercury 
Policy Project, February 2009, 
http://www.zeromercury.org/International_developments/FINAL_MercuryRising_Feb2009.pdf.  
351 "Summary of Research on Mercury Emissions from Municipal Landfills," NEWMOA factsheet, 2009, 
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/landfillfactsheet.cfm.  

http://www.zeromercury.org/International_developments/FINAL_MercuryRising_Feb2009.pdf
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/landfillfactsheet.cfm
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 اتجاه وعكس الریاح اتجاه في الزئبق تركیز لقیاس أخرى دراسة فيو. الحاویات هذه من مكعب متر

 ملحوظ بشكل مرتفعة الریاح اتجاه في الزئبق تركیز أن وجد للنفایات مدافن لعدة العمل مكان في الریاح

 88. القیاسات بعض وبلغت. (ضعف 98 - 38أكبر بحوالي ) الریاح اتجاه عكس في تركیزه في عنه

 محتوى بقیاس أیضا باحثون وقام. الریاح اتجاه في التي المواقع في الغاز من مكعب متر لكل غرامنانو

 اتغرامالنانو من آالف عدة إلى مئات بضع بین تتراوح تركیزات ووجدوا النفایات مدافن غاز في الزئبق

 .352مكعب متر لكل

 

 نفایاتال دفن موقع فيTotal Gaseous Mercury (TGM) الغازي  الزئبق إجمالي لقیاس دراسة فيو

 إجمالي من تركیزات وجدت حیث. الغاز في الزئبق میثیل وثنائي الزئبق میثیل يأحاد من الصین في

 میثیل يأحاد من مجمعة تركیزات وتوجد مكعب متر لكل غرامنانو 885 حوالي بلغت يالغاز الزئبق

 ینطلق الزئبق أن أیضا التقریر وأشار. مكعب متر لكل غرامنانو .. حوالي الزئبق میثیل يوثنائ الزئبق

 تركیزات أن وجد الصین في أخرى دراسة وفي. 353له قیاسات توجد لم ولكن المدفن تربة من مباشرة

 السنویة الكمیة وقدرت مكعب متر لكل غرامنانو 988. حوالي بلغت المدفن في يالغاز الزئبق إجمالي

 إلى وصلت حیث مرتفعة فكانت الدراسة تحت المدفن غازات في الزئبق محتوى من المتسرب الزئبق من

 والكمیات الزئبق انبعاثات لقیاس الدراسة من لمزید حاجة وهناك. 354السنة في الزئبق من غرام 3388

 .الكبیرة النفایات ومصبات الموجهة النفایات دفن من كل مواقع في منه المنطلقة

 

" الزئبق على والطلب والتجارة اإلمداد عن معلومات ملخص"للبیئة  المتحدة األمم برنامج لتقریر وطبقا

 :355التالي النحو على المنتجات في المستخدم الزئبق من المقدرة الكمیة كانت ،8888 لعام

 

 1115لسنة ( بالطن المتري)طلبات الزئبق الستخدامه في المنتجات 

 المنتج أقل تقدیر أعلى تقدیر

 البطاریات 300 600

 استخدامات طب األسنان 240 300

 أجهزة القیاس والتحكم 150 350

 اإلنارة 100 150

 األجهزة الكهربائیة وااللكترونیة 150 350

 منتجات أخرى 30 60

 اإلجمالي 970 1,810

 

 ذلك ومع. اإلنارة في الزئبق استخدام زاد حین في البطاریات في الزئبق استخدام انخفض 8885 عام ومنذ

 .سنویا متري طن 888. أكثر من لتظل عام كل جدیدة منتجات في الزئبق إلضافة احتمال هناك یزال ال

 یمكن ذلك من بدال أو منه التخلص یتم ذلك وبعد لالستخدام محدد عمر هل الزئبق على یحتوي منتج كل إن

 مخلفات معالجة تتم فعندما ولألسف. تدویره إعادة أو استخدامه إلعادة منه الزئبق استرجاع منها لبعض

 تسخینها یتم أو /و تكسیرها یتم التدویر أو إعادة لالسترجاع الزئبق على والمحتویة االلكترونیة األجهزة

                                                
352 Ibid. 
353 Xinbin Feng et al., "Landfill Is an Important Atmospheric Mercury Emission Source," Chinese Science Bulletin, 2004, 
http://www.springerlink.com/content/t1k8j12r71k091r5/.  
354 Z.G. Li et al., "Emissions of Air-Borne Mercury from Five Municipal Solid Waste Landfills in Guiyang and Wuhan, 
China," Atmospheric Chemistry and Physics, 2010, http://www.atmos-chem-phys.org/10/3353/2010/acp-10-3353-2010.pdf.  
355 "Summary of Supply, Trade and Demand," UNEP, cited above. 

http://www.springerlink.com/content/t1k8j12r71k091r5/
http://www.atmos-chem-phys.org/10/3353/2010/acp-10-3353-2010.pdf
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 من النفایات من فقط صغیرا جزءا أن أیضا ویبدو. الجوي والهواء العمل مكان في الزئبق أبخرة تنطلق

 اللتقاط جیدة وبطرق سلیمة إداریة بمسئولیة تدار استخدامها عمر نهایة في الزئبق على المحتویة المنتجات

 .البیئة إلى انطالقه منع يوبالتال المنتج من الزئبق محتوى

 الحد أو التدریجي والتخلص / لمنعا هو به الملوثة والمواقع الزئبق نفایات لمشكلة المدى طویل الحل إن

 البشریةالمصادر  على صارمة وضوابط حدود ووضع الزئبق، على المحتویة والعملیات المنتجات من

 بطریقة الزئبق على المحتویة المنتجات من التخلص إدارة یجب ذلك غضون فيو. للزئبق المقصودة غیر

 يالت والقوانین باألحكام الزئبق على يتحتو منتجات تبیع أو تنتج التى الشركات التزام یجب كما ،أفضل

 بمسؤولیة منها التخلص إدارة ولضمان صالحیتها مدة نهایة في المنتجات هذه من للتخلص اتباعاها یجب

 التدابیر واتخاذ المعاییر وضع وینبغى. حد أدنى إلى البیئة في الزئبق انبعاثات خفض إلى تؤدي وبطرق

 أن الممكن من يالت أو المدافن القمامة مقالب إلى إرسالها وعدم الهواء في المفتوح عدم الحرق لضمان

 مجهزة والغیر اإللكترونیات مخلفات معالجة إعادة ألماكن إرسالها عدم وكذلك للحرائق عرضة تصبح

 .الزئبق من المخلفات هذه محتوى مع للتعامل السلیمة لإلدارة مالئمة بطریقة

 

 ما رأي معاهدة الزئبق في الزئبق ونفایات المنتجات؟

العدید المنتجات تتناول معاهدة الزئبق بعض هذه القضایا من خالل اقتضاء التخلص التدریجي من 

( 8838مع وجود استثناءات محتملة حتى عام ) 9بموجب المادة  8888المضاف إلیها الزئبق بحلول عام 

 ( ...المادة )، وإدارة نفایات الزئبق (8.المادة )ووضع توجیهات بشأن المواقع الملوثة بالزئبق 

 

 الثانوية والنواتج الزئبق عمليات نفايات 11.2
 في الكتیب هذا في تقدیمها سبق للمنتج المصاحبة والنواتج الزئبق عملیات بنفایات المتعلقة المعلومات إن

 القلوي  -الكلور مصانع في الزئبق وخالیا الحجم صغیرة الذهب تعدین وورش الزئبق مصادر : فصول

 وإنتاج بالفحم تعمل التي الطاقة تولید ومحطات الفینیل كلورید إنتاج في محفّز كعامل الزئبق واستخدام

 . أخرى وفصول المعادن وتكریر وتنقیة لتعدین يالصناع والتعدین األسمنت

 كما. الثانویة منتجاتها من الخام الزئبق تسترجع والزنك الذهب وتنقیة لتعدین الصناعیة العملیات وبعض

 في المستخدمة ةمحفّزال المواد ومن القلوي -الكلور مصانع نفایات من الزئبق عنصر استرجاع یمكن

 ویعاد. الذهب وتجار الصغیرة الذهب مناجم أعمال من الحاالت بعض وفي ،الفینیل كلورید تصنیع

 مرافق في ویوضع األسواق من أو یرفع السوق الي مجددا یدخل او التصنیع في إما الزئبق هذا استخدام

 .األجل الطویل التخزین

 بغیر دتولّ  التي تلك عن فضال الزئبق تستخدم والتي األخرى والعملیات التصنیع فإن األحیان معظم وفي

 من الزئبق نفایات لمنع كافیة غیر بعملیات تقوم وعموما. الخام الزئبق تسترجع ال الزئبق نفایات قصد

 . البیئة دخول

الحّد األدنى للتركیزات ذات الصلة للنفایات  تعیینیتوجب على معاهدة الزئبق واتفاقیة بازل حتى اآلن 

من المرجح . ولكن سوف توفر توجیهات بشأن هذه المسألة في مرحلة الحقة" نفایات الزئبق"التي تعتبر 

أن یتخذ القرار بشأن القیود المتعلقة بالحّد األدنى النخفاض تركیز الزئبق التي ستحدد نفایات الزئبق 

ومن المتوقع أن یكون المستوى بین االتفاقیتین . الصلة في اتفاقیة بازلباالشتراك مع الهیئات ذات 

من معاهدة الزئبق المسؤولیة إلدارة نفایات الزئبق على  ..وضعت عدید الجوانب من المادة . متجانسا

ات عن تجدون فیما یلي مزیدا من المعلوم. على نظم إدارة النفایات المنزلیة القائمة وأحالتهاالبلدان الفردیة 

 .أدناه ..المادة 



    

 31.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

یمكن استخدام المبادئ التوجیهیة التقنیة الحالیة التفاقیة بازل إلى أن یتم االنتهاء من التوجیهات الجدیدة 

المبادئ التوجیهیة التقنیة لإلدارة السلیمة "وضعت اتفاقیة بازل . الزئبقبشأن تعریفات النفایات بمعاهدة 

التي " ئبق والنفایات المحتویة على عنصر الزئبق أو الملوثة بالزئبقبیئیا للنفایات التي تتكون من الز

 .اعتمدها االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة بازل

 

 ماذا رأي معاهدة الزئبق في نفایات الزئبق؟ 

تستوجب معاهدة الزئبق أن یتخذ األطراف تدابیر لضمان إدارة نفایات الزئبق بطریقة سلیمة بیئیا مع 

وسیتم تطویر التوجیهات في السنوات القلیلة القادمة . راعاة لوائح إدارة النفایات القائمة للبلدان الفردیةم

حالیا، هناك بعض الصعوبة في . بشأن الكیفیة التي ینبغي أن تدار بها أشكال مختلفة من نفایات الزئبق

القلوي والتي ال  -ق مصانع الكلور مثل الزئبق الناجم عن إغال) تحدید نفایات الزئبق غیر الزئبق ذاته

 (.یسمح بتداوله

سیتم حل مشكلة تحدید النفایات المحتویة على الزئبق عندما یضع مؤتمر األطراف التوجیهات بشأن الحّد 

ما إن یتم تحدید هذا التركیز حتّى تعتبر نفایات مواد ذات . األدنى لتركیز مستویات الزئبق في النفایات

الحد نفایات الزئبق ویجب أن تدار وفقا لتوجیهات من أجل تصرف سلیم بیئیا في نفایات تركیز فوق هذا 

. الزئبق على النحو المبین في اتفاقیة بازل ومع توجیهات إضافیة من مؤتمر األطراف في معاهدة الزئبق

في حین أن تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقیة بازل تشتمل على هدف یتعلق بالنقل الدولي للنفایات الخطرة 

ونتیجة لذلك فإّن الحّد األدنى . معاهدة الزئبق تشتمل على هدف یرتكز على حمایة صحة اإلنسان والبیئة

لتركیز الزئبق الذي یحدد نفایات الزئبق في معاهدة الزئبق قد تختلف عن الحّد األدنى باتفاقیة بازل 

ومن الجدیر بالذكر أنه لم تحّدد . األدنى وستشكل هذه المسألة جزءا من المناقشات الدولیة لتحدید الحدّ 

 .اتفاقیة بازل حّدا أدنى للزئبق في النفایات حتى اآلن

إلى االستخدام المسموح  ةیمكن إعادة استخدام الزئبق الذي تم استعادته من نفایات الزئبق طالما أنها موجه

 .به بموجب معاهدة الزئبق

على أنّها نفایات الزئبق إذا ( ن أي شكل من أشكال التعدینم)تدرج المعاهدة أیضا مخلفات تعدین الزئبق 

 .كانت تحتوي على تركیزات أعلى من الحّد األدنى المشار إلیه أعاله

 

 نفايات الزئبق : 00الفصل 
 

 النفایات التي تتكون من : االتفاقیة توظف تعریف النفایات الوارد في اتفاقیة بازل ضمن اتفاقیة الزئبق
 .كبات الزئبق او النفایات الملوثة بالزئبق او مركبات الزئبقأو تحتوي على مر

  سیحدد مؤتمر األطراف، بالتعاون مع اتفاقیة بازل ، الحدود القصوى المناسبة لمعرفة الكمیات
 .المناسبة من الزئبق الموجود في النفایات التي تجعلها تصیر خطرة

    ما لم تحتوي النفایات ( اء التعدین األولي للزئبقباستثن)تستثني االتفاقیة بقایا التعدین بصفة خاصة
یشمل ذلك النفایات . على زئبق بنسبة اكبر من الحدود القصوى التي حددها مؤتمر األطراف

 . المحتویة على الزئبق ألمتأت من جمیع أنواع عملیات التعدین

  ئبق بطریقة سلیمة بیئیا حتى یتسنى لها التعامل مع نفایات الز" اتخاذ تدابیر"یجب على األطراف إلى
 .وفقا للمبادئ التوجیهیة التفاقیة بازل والمبادئ التوجیهیة التي ستضاف إلى االتفاقیة في المستقبل

  لم یتم الحدیث عن مسئولیة الشركات أو الملوثین في هذه الفصل، ولكن قد ترغب الحكومات الوطنیة
 .في االستفادة من هذه الوسائل االقتصادیة
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  خالل إعداد للمبادئ التوجیهیة الخاصة بالنفایات، یجب على مؤتمر األطراف أن یاخذ في االعتبار
 . بالبرامج و اللوائح الوطنیة حول النفایات

  ال یمكن استعادة، إعادة تدویر، استصالح، او استعمال نفایات الزئبق مباشرة اال في اطار
تم تنظیم الزئبق القادم من منشآت الكلور : الحظة م. االستخدامات المسموح بها بموجب االتفاقیة

 (. التزوید و التجارة) القلوي المهجورة بصفة منفصلة ضمن الفصل الثالث 

  غیر مسموح ألطراف اتفاقیة بازل بنقل النفایات عبر الحدود الدولیة إال للتخلص منها بطریقة سلیمة
 .بیئیا

 ذ في االعتبار بالقواعد الدولیة ، والمعاییر والمبادئ یتعین على غیر األطراف في اتفاقیة بازل األخ
 .التوجیهیة ذات الصلة 

 
 

 اتخاذ إجراءات بشأن نفايات الزئبق 
. تستوجب معاهدة الزئبق أن یتخذ األطراف التدابیر الالزمة لضمان اإلدارة السلیمة بیئیا لنفایات الزئبق

حكومتهم باإلفصاح بالضبط عن التدابیر التي اتخذتها وبالتالي یمكن أن تطالب المنظمات غیر الحكومیة 
المبادئ التوجیهیة التقنیة "هذه التدابیر في ( ولكن لیس كلها)وعرفت معظم عناصر . لالمتثال لهذا الشرط

لإلدارة السلیمة بیئیا للنفایات التي تتكون من الزئبق والنفایات المحتویة على عنصر الزئبق أو الملوثة 
 .بالصیغة التي اعتمدها االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة بازل" بالزئبق

 

 
 نفايات الزئبق ' تدابير'محاسبة الحكومة على 

ویمكن أن تشمل التدابیر مجموعة من األنشطة من تطویر البنیة التحتیة المادیة الفعلیة مثل مواقع 
یجب أن . ات والتشریعات واللوائح والرصدالتخلص أو مرافق معالجة نفایات الزئبق إلى وضع السیاس

تكون الحكومات شفافة بشأن األنشطة التي تضطلع بها لضمان أن تتم إدارة نفایات الزئبق بطریقة سلیمة 
ویمكن أیضا أن تشمل أنشطتها التعاون مع الهیئات الدولیة لتطویر والحفاظ على القدرة على . بیئیا

وینبغي أن تشجع المنظمات غیر الحكومیة حكومتهم لالستفادة . ریقةالتعامل مع نفایات الزئبق بهذه الط
من الخبرات التقنیة التي قد تكون متاحة من خالل مثل هذه الهیئات لتسریع التصرف المسؤول في 

 .نفایات الزئبق في بالدهم

نفایات ال تستوجب معاهدة الزئبق أن تؤخذ بعین االعتبار أنظمة وبرامج األطراف الخاصة بإدارة ال
ومع ذلك، إذا، كان هناك دولة على سبیل المثال، تعتمد فقط على مدافن القمامة للتخلص من . القائمة

نفایات الزئبق، وهي ممارسة غیر سلیمة بیئیا، بالتالي عندها یفسح المجال للمنظمات غیر الحكومیة إلى 
عدم تلویث المیاه الجوفیة من خالل  القول بأن هناك حاجة إلى تدابیر أقوى إلدارة نفایات الزئبق لضمان

 . االرتشاح والهواء من خالل إطالق بخار الزئبق

 

 تحديد نفايات الزئبق المعروفة 

في حال لم یتّم تعریف الحد األدنى لتركیز الزئبق من قبل مؤتمر األطراف لتحدید نفایات الزئبق إیجابیا، 
لحكومیة لتسلیط الضوء على سوء إدارة نفایات فإّن هناك أنشطة یمكن أن تضطلع بها المنظمات غیر ا

 .الزئبق بینما یتم مناقشة القرار بشأن الحد المنخفض للزئبق

 



    

 38.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

في جمیع أنحاء  لنفايات الزئبقالمختارة  االماكن الساخنة" خریطة  Arnika و  IPENوقد نشرت 
مماثل على المستوى  هذه الخریطة یمكن أن تكون أیضا بمثابة نقطة انطالق ونموذج لجهد. "356العالم

 .الوطني للمنظمات غیر الحكومیة

 

في كثیر من . سیكون لكل بلد ذو مستویات كبیرة من الزئبق نفایات من الزئبق تتطلب إدارة خاصة
الحاالت لن تكون هناك حاجة لتحلیل تركیز الزئبق لتحدید ما إذا كان ینبغي أو ال ینبغي تصنیف المواد 

بعض المواد األكثر وضوحا تشمل منتجات تحتوي على الزئبق مثل المصابیح . على أنها نفایات الزئبق
یتعّین على المنظمات غیر الحكومیة . وبعض البطاریات إلى غیر ذلك والمحاریروأنابیب الفلورسنت 

الدعوة إلى اتخاذ تدابیر فوریة لتنظیم التعامل مع هذه المنتجات في مرحلة النفایات عندما یكون من 
تعتبر الخوادم المتخصصة مثل . في الغالب أنها ستطلق التلوث بالزئبقالمحتمل 

sciencedirect.com  ،أو، بشكل أعمscholar.google.com التي  ةمن بین الموارد العدید
 .أو وطني حول النفایات/ توفر معلومات حول نفایات الزئبق والمعلومات على أساس إقلیمي و 

 

بغض النظر عن المداوالت بشأن الحّد األدنى )كومیة الرئیسیة أن تتعهد یجب على األنشطة الوقائیة الح
بإنشاء لوائح لضمان فصل هذا النوع من المواد عن مجرى النفایات األخرى وجمعه ( لتركیز الزئبق

كانت تقنیات إعادة . أو التخلص السلیم بیئیا( لالستخدامات المسموح بها)لمعالجته ثانیة وإعادة تدویره 
تستطیع المنظمات . یر اآلمن للزجاج واستعادة الزئبق من المصابیح والمحاریر تستخدم فیما مضىتدوال

الخاص لجذب الشركات التي سوف ترسي هذه التقنیات لتحسین / غیر الحكومیة تشجیع االستثمار العام 
 . إدارة نفایات الزئبق في هذه المنتجات

 

مسالة االتصال باالتحادات الصناعیة التي یصنع أعضاؤها أو یمكن أن تتناول المنظمات غیر الحكومیة 
یبیع هذه المنتجات وتشجعهم على االنخراط في برامج الرقابة على المنتجات للتأكد من أن هذه المنتجات 
یتم جمعها وإدارتها بصورة سلیمة عند نهایة صالحیتها بما في ذلك االستثمار في تكنولوجیات إعادة 

 .ة أعالهالتدویر المذكور

یمكن القیام بكل هذه األنشطة دون انتظار دخول معاهدة الزئبق حیز النفاذ أو إرساء قیود لتحدید مستوى 

 .الزئبق

 
 

 اتخاذ إجراءات بشأن نفایات الزئبق المشتبه بها 

تعتبر بعض النفایات المحتویة على الزئبق أكثر صعوبة لتحدیدها دون تحلیل مخبري أو أدوات مثل جهاز 

ویمكن أن تشمل هذه النفایات معادن ملوثة بالزئبق أعید تدویرها وترسبات . XRFشعة السینیة الطیفیة األ

وسیتم تحدید حالة العدید . طینیة صناعیة ورماد وتربة ملوثة ومخلفات عملیات التعدین والنفایات السائلة

 .لتحدید نفایات الزئبق من مجاري النفایات من هذا النوع عندما یتم تحدید تركیز الحّد األدنى

حتى ' مشتبه بها'في غضون ذلك هناك العدید من النفایات التي یمكن للمنظمات غیر الحكومیة تعریفها بـ 

هناك العدید من العملیات الصناعیة التي تستخدم الزئبق أو تنشأ مجاري للنفایات . یثبت التحلیل خالف ذلك

تحدیدها في قائمة المنظمات غیر الحكومیة لنفایات الزئبق الممكنة معروفة باحتوائها على الزئبق ویمكن 

 .لمزید من التحقیق

                                                
356 http://www.ipen.org/sites/default/files/documents/mercury_waste_hotspots_world_map-en.pdf 
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ومن المعروف أن الرماد المتطایر من محارق النفایات البلدیة والطبیة الخطرة یحتوي على مستویات 

بالنسبة . ومن المعروف أیضا أّن رماد الفحم المتأتي من محطات الطاقة ملوث بالزئبق. مرتفعة من الزئبق

لتیارات النفایات التي لدیها تاریخ معروف من التلوث بالزئبق فإّن تحدید مقالب النفایات الحالیة لهذه المواد 

من قبل المنظمات غیر الحكومیة یمكن أن یضاف إلى قاعدة بیانات المواقع التي من المحتمل أن تكون 

حكومیة ذات القدرة على التحلیل والوصول إلى كما یمكن أن تكون تلك المنظمات غیر ال. ملوثة بالزئبق

مقالب وتسلیط الضوء على كل المستویات المرتفعة من المواقع المقالب قادرة على أخذ عینات من تلك 

 .الزئبق قصد الضغط على المصانع والحكومة لتنظیف المواقع وتشدید اللوائح على تلك الصناعات

 

  ألبانيا في فلورا بالزئبق نةالساخ البقعة: الملوثة النفايات تحديد

 
 یمثل مصنع. ألبانیا من الغربي الجنوبي الجزء في ویقع األدریاتیكي البحر من جزءا یعتبر خلیج فلورا

 كلورید وبولي الصودا مصنع باسم المعروف) فلورا في السابق الفینیل كلورید وبولي القلوي الكلور
 معالجة ویستخدم 1210 عام في العمل المصنع بدأ. فلوراخلیج  في بالزئبق للتلوث مصدر أهم( الفینیل
 طن 04.777 ذروته في المصنع أنتج. الفینیل كلورید وبولي الكاویة الصودا إلنتاج الزئبقیة الخالیا
 بولي من متري طن 17.777و الكاویة الصودا من متري طن 15،000و المكلسة الصودا من متري
 ودفن أیضا فلورا خلیج في مباشرة نفایاته الفینیل كلورید وبولي الصودا مصنع أفرغ. الفینیل كلورید
 تماما مبانیه دمرت وقد 1220 عام في المصنع إغالق تم. البحر شاطئ من بالقرب بموقع الملوثة الحمأة
 المتخذة االحتیاطات وجود عدم مع الشاطئ من بالقرب ملقاة الحمأة تزال ال ذلك ومع. الوقت ذلك منذ
تابعة  0770 عام أقرت هیئة مختصة في. المجاورین للمكان المقیمین أو الخلیج تلوث من المزید لمنع

 مشروع) المتوسط البحر األبیض عمل خطة/  الثابتة العضویة على الملوثات للقضاء الدولیة للشبكة
 من أخذ عینة بعد" ساخنة نقطة" أّن هذه المنطقة( GF/ME/6030-00-08 العالمي البیئة صندوق
 – السابق المصنع منطقة في الملیون في جزء 17.777 من أعلى الزئبق مستویات بّینت أنّ  التربة

 .األوروبي المعتادة مستویات االتحاد من أكبر مرة 1.777
 

 عینات أظهرت. ألبانیا في المدن جمیع إلى المنطقة وتوّزع أسماك للصید هامة مساحة یمثل خلیج فلورا
 أعلى وهي البوري في سمك من الزئبق متوسطة مستویات وأرنیكا IPEN أخذتها التي األسماك من
كانت . الملیون في جزء 7.00المقّدرة بـ االمریكیة البیئة حمایة بوكالة المرجعیة الكّمیة من مرة 0.8ب،
 كما تجاوز. المرجعیة الجرعة أضعاف بأربع أعلى سمك البوري في المالحظة القصوى الزئبق قیم

 .المرجعیة الجرعة أیضا سمك القد عینات من أربعة
 

 التلوث البحر لتفادي في و إلقاء النفایات الملوثة المنطقة من اإلطالقات من المزید منع الضروري من
 في المحلیین والسیاح للمجتمع كغذاء وتوفیر األسماك البحریة اإلیكولوجیة في النظم بالزئبق المستمر
 تتم العالمي بالزئبق إلى أن التلوث في ویساهم المحلیة المنطقة من تلویث كلفي  الزئبق سیستمر. فلورا

 .المشكلة هذه معالجة
 

 وزیادة والبیئة اإلنسان صحة على الزئبق نفایات آثار على الضوء لتسلیط كمثال فلورا استخدام یمكن
 جمیع بحزم في التدقیق المهم من. المواقع هذه لتنظیف تمویل على للحصول السلطات على الضغط
 تطلق ال المعالجة تقنیات أن من للتأكد( المستردة النفایات وجهة ذلك في بما) الموقع تنظیف جوانب
 بالخصوص ینبغي. والفیوران الدیوكسین مثل الثابتة العضویة للملوثات انبعاثات تولد أو الزئبق انبعاثات
 .الحرق أو المباشر التحمیص تقنیات استخدام تجنب
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 تقنيات معالجة نفايات الزئبق
ذكرت . المختلفة المقترحة لمعالجة نفایات الزئبق من أجل تقلیل محتوى الزئبق التقنیاتهناك العدید من 

في حالة الزئبق فإن الحذر واجب فیما . معظمها في المبادئ التوجیهیة التقنیة التي اعتمدتها اتفاقیة بازل

لزئبق بسهولة كبیرة وقد روجت بعض التكنولوجیات تحت أسماء یتبخر ا. یتعلق بأي معالجة حراریة 

تتمثل التقنیات األكثر إشكالیة في التحمیص المختلف و تقنیات . أخرى أنها ببساطة أشكال حرق للنفایات

 .(حیث یتم تسخین النفایات مباشرة)االمتزاز الحراري المباشر 

لتقاط الزئبق فإنه یجب االنتباه إلى الكلور حتى في الحاالت التي یتم فیها تطبیق بعض األجهزة ال

ومركبات الهالوجین األخرى في النفایات التي ستشكل الدیوكسین وغیرها من إطالقات الملوثات العضویة 

یعتبر االمتزاز الحراري غیر المباشر التقنیة الوحیدة اآلمنة . الثابتة عند حرقها أو تحمیصها في أي شكل 

بدال من ذلك یتّم تسخین النفایات الملوثة بشكل غیر مباشر ویتم فصل . ات مباشرةحیث ال یتم حرق النفای

المبادئ التوجیهیة التقنیة "لهذا الجانب من معالجة النفایات لیتم دمجه في  IPEN دعت. الزئبق والتقاطه

بق أو الملوثة لإلدارة السلیمة بیئیا للنفایات التي تتكون من الزئبق والنفایات المحتویة على عنصر الزئ

 .، كما اعتمده االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة بازل"بالزئبق

 

 الزئبق في التربة والمياه 11.3
 والمعالجة عالیة للتنظیف المتاحة الخیارات جمیع فإن بالزئبق المیاه أو التربة تلوث حدوث بمجرد

 بتحویل الملوثة والمیاه لتنظیف التربة أسالیب تستخدم الحاالت بعض وفي. تماما مرضیة وغیر التكالیف
 إلى والماء التربة من الزئبق تطایر تشجع التقنیات بعض المثال سبیل فعلى. آخر وسط إلى الزئبق
 في لزئبقا معالجة تقنیات"بعنوان  تقریرا األمریكیة البیئة حمایة وكالة أصدرت 8881 عام ففي. الهواء
 .357المتاحة الخیارات هذه بعض تصف والتي" والمیاه والنفایات التربة

( العضویة والمواد والطین والطمي الرمل من خلیط) التربة لیشمل التربة مصطلح التقریر ویستخدم
 النفايات لیشمل النفايات مصطلح ویستخدم. الصلبة البيئة في وغيرها والرواسب والحمأة واألنقاض
 الجوفية المياه لیشمل المياه مصطلح یستخدم كما. الصناعة عن الناتجة والخطرة الخطرة غير الصلبة
 التنقيب صرف ومياه السطحية والمياه الخطرة وغير الخطرة الصناعية مياهال ومخلفات الشرب ومياه
 :المتحدة الوالیات في المتاحة المعالجة لتقنیات ملخصا یلي وفیما االرتشاح ومياه

 

 والنفايات التربة معالجة تقنيات

 الوصف التقنية

(S/S)  التثبيت / التصلب 

 ثابتة كتلة في الملوثات یطوق أو فیزیائیا یربط
 طریق عن النفایات من خطورة كیمیائیا ویقلل
أو حركة أو  ذوبانا صور أقل إلى الملوثات تحویل
 سمیة

  بالحمض استخالص/التربة غسيل

 االمتزاز تفضل الملوثات بعض أن قاعدة یستخدم
 حبیبات من الناعم على الجزء االمتصاص أو

 ویتم غسیل محلول في التربة تعلیق ویتم. التربة
 إلى یؤدي مما ،المزیج من الدقیقة الحبیبات فصل

                                                
357 "Treatment Technologies for Mercury in Soil, Waste, and Water," U.S. EPA Office of Superfund Remediation and 
Technology Innovation, cited above.  
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. المتبقیة التربة في الملوثات تركیزات خفض
 حمض مثل بالحمض االستخالص ویستخدم

 .الكبریتیك حمض أو الهیدروكلوریك

  بالتكثيف الرد /التبخيرالحراري 

 لتبخیر منخفض ضغط تحت الحرارة تستخدم
 أبخرة تحویل تلیها الوسط الملوث من الزئبق
 وقد تتطلب. بالتكثیف السائل الزئبق إلي الزئبق

 أجهزة خالل من العالج من مزید المنبعثة الغازات
 الكربون وحدات مثل الهواء تلوث إضافیة لمكافحة

 التزجیج

Vitrification 

 حركیة من تقلل المرتفعة الحرارة بدرجة المعالجة

 مقاوم دائم بشكل كیمیائیا إدماجها خالل من المعادن

 تؤدي قد العملیة هذه. الزجاجیة الكتلة لالرتشاح

 تركیزها تقلیل وبالتالي الملوثات تطایر إلى أیضا
 والنفایات التربة في

 

 في بالزئبق الملوثة والنفایات التربة لمعالجة المستخدمة هي التثبیت/التصلب عملیات أن التقریر یشیر
 التقنیات أن ویبدو. المطلوبة التنظیف نظم مستویات لتلبیة تجاریا التقنیة هذه وتستخدم. المتحدة الوالیات
 نماوإ التقنیة هذه من استخداما أقل بالزئبق الملوثة والنفایات التربة لمعالجة بالتقریر المذكورة األخرى
 الثبات عن معلومات أي التقریر یوضح ولم. التربة أنواع وبعض المحددة التطبیقات لبعض تستخدم
 توافر عدم یعنى مما التقنیة هذه فیها المستخدم الزئبق على المحتویة والنفایات للتربة المدى طویل

 .المعلومات بهذه للمد الضروریة البیانات

 بصورة أیضا ولكن التقنیة هذه في المدى طویل الثبات عن فقط لیس المعلومات من لمزید حاجة وهناك
 وال. المعالجة لتقنیات والمصاحبة الزئبق على المحتویة للمتبقیات المدى طویل المصیر عن شموال أكثر
التي  األخرى المسارات وكذلك الجو في المتبقیات بهذه الزئبق انطالق نحو منصبة االهتمامات تزال

 .البیئة إلى الزئبق بها ینطلق

 

 

 المیاه معالجة تقنیات
 

 الوصف التقنية

  المبدئي الترسیب /الترسیب

 لــتحویل الكیمیائیة اإلضافات تستخدم ( أ)

 للذوبان قابلة غیر صلبة مواد إلى الذائبة الملوثات

حیث  للذوبان قابلة غیر صلبة موادتشكیل  (ب)أو

 المواد إزالة تتمو . علیهاالملوثات  یتم ادمصاص
 السائلةالحالة  من للذوبان القابلة غیر الصلبة

 الترویق أو بالترشیح

  (االدمصاص) االمتزاز

 مواد سطح في السائلة المركزات تدمص
 الطور في تركیزها یقل وبالتالي االدمصاص

 حیث. عمود في االدمصاص مادة تعبئة یتم. السائل

 .العمود خالل تمر ملوثة كمیاه الملوثات تدمص

  الغشائي الترشیح
 الماء تمریر طریق عن الماء من الملوثات یفصل

 لبعض یسمح غشاء أي منفذ شبه غشاء خالل من



    

 93.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 .األخرى یمنع بینما بالمرور المكونات

  البیولوجیة المعالجة

 التي الدقیقة الحیة الكائنات استخدام على ینطوي

 تهیئة أو الملوثات عأنوا على مباشرة تعمل

 من التلوث ارتشاح تسبب التي المحیطة الظروف

 .المیاه في مبدئي ترسب /ترسبه او التربة

 

 األكثر العملیة هي المبدئي الترسیب /الترسیب ان نجد ،أعاله الموضحة المیاه معالجة تقنیات من
 المیاه خصائص تتغیر األحیان من كثیر وفي. بالزئبق الملوثة المیاه لعالج المتحدة الوالیات في استخداما

Hg)للزئبق الكیمیائیة الخواص تغییر أو (الهیدروجیني الرقم) الحموضة مثل
2+ 

to Hg
0
 تسمح  (

 تقنیات مع بالمقارنة والملوثات الوسط بخصائص تتأثر لن التقنیة هذه وفعالیة. أفضل إزالة لمعدالت
 .المدرجة األخرى المیاه معالجة

 األصغر واألنظمة المعالج الوحید الملوث هو الزئبق فیها یكونالتي  الحاالت في صاصتاالم ویستخدم

 حجم إنتاج إلى يیؤد هألن استخداما األقل هيف الغشائى الترشیح تقنیة أما. أكبر لتفنبة تحسین هيف نسبیا
 مجال على البیولوجیة المعالجة وتقتصر .األخرى المعالجة طرق من األخرى المخلفات من أكبر

 .تجریبي نطاق فيو الدراسات

 

 التخزين المؤقت والتخلص من الزئبق 11.4
 اعتمدا قد المتحدة والوالیات األوروبي االتحاد من كال أن لوحظ الكتیب هذا من الزئبق مصادر فصل في

 إلدارة الطویل المدى على مطلوبا ذلك یكون الظروف بعض وفي. الزئبق تصدیر تحظر ونظم قوانین
 حاالت فيو للزئبق المدى طویلة وإدارة تخزین إلى األمر سیحتاج الحاالت بعض وفي وتخزینه الزئبق
 االتحاد وفي. والبیئة اإلٌنسان صحة لحمایة ضمانا الزئبق من اآلمن التخلص إلى األمر سیحتاج أخرى

 في الزئبق خالیا من المستردة الزئبق كمیات فجمیع مستردة كنفایات الرسمیة النظم تصنفه األوروبي
 وعملیات الصهر عملیات من وكذلك الحدید غیر المعادن خامات تعدین ومن القلوي  -الكلور مصانع
 دول في العملیات هذه جمیع من المشتق الخام الزئبق أن یعني وهذا.  نفایات تعتبر الطبیعي الغاز تنظیف
 . منه التخلص یجب بل یستخدم أو یباع أن یمكن ال األوربي االتحاد

 إلى وبحاجة الطلب على تزیدالتي و الخام الزئبق مصادر لجمیع التصدیر یحظر ،المتحدة الوالیات وفي

 من استرداده یتم الذي  الزئبق تشمل المتحدة الوالیات في المعروض للزئبق الحالیة والمصادر. تخزین
 بعض ومن الذهب تعدین من ثانوي كمنتج المسترد والزئبق القلوي  -الكلور مصانع إغالق أو التحویل
 الزئبق وعملیات المنتجات جمع برامج من المسترد الزئبق وكذلك الحدیدیة غیر المعادن تنقیة عملیات
 .تدویره المعاد

 في تزاید هناك نفإ الكاریبي ومنطقة الالتینیة أمریكا في للبیئة المتحدة األمم برنامج تقییم لتقریر ووفقا
 محل تحل بدائل استخدام في زیادة هناك أن كما التعدین عملیات من للمنتجات المصاحب الزئبق التقاط
 الزائد الزئبق هذا أن المنطقة حكومات تدرك. المنطقة في الزئبق فائض زیادة إلى يسیؤدالذي و الزئبق
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 ههذ وتطلب. العالمیة للسوق أخرى مرة عودته لمنع تخزینه یتم وان صحیح بشكل یدار أن یجب
 .358األولویات كأهم للزئبق السلیم للتخزین بیئیا سلیمة حلول تحدید في النظر الحكومات

 أكثر حالیا الزئبق من المعروض من فائض لدیها یظهر ال آسیا مثل أخرى مناطق أن من الرغم وعلى
 الزئبق من والحد للتحكم جدیدة عالمیة اتفاقیة اعتماد بعد الوضع هذا یتغیر أن المتوقع فمن ،الطلب من

 من الفائض إلزالة برامج إلى المناطق جمیع تحتاج أن المتوقع فمن وبالتالي. التنفیذ حیز أحكامها وإدخال
 لالستخدامات متاحة وتصبح رخیصة بأسعار الزائد الزئبق توافر لمنع السوق من الزئبق من المعروض

 استخدام على القانونیة واألحكام القیود تنفیذ فیها یصعبالتي  القطاعات في وخاصة ،المالئمة غیر
 .359الصغیرة الذهب مناجم مثل الزئبق

 فوق مراقبةال مخازنال هي المتحدة الوالیات مثل الدول بعض في الزئبق لتخزین المفضلة الطریقة إن
 في الزئبق تخزین یتم حیث ،منه كبیر مخزون األمریكي الجیش فلدى المثال سبیل وعلى. األرض
 وهناك جالون 38 سعة الغلق محكمة برامیل في ومعبأة مختومة القواریر ههذ ،رطال 18 سعة قواریر

 فردي بشكل القواریر توضع البرامیل وداخل خشبیة منصة لكل برامیل وخمسة برمیل لكل قواریر ست
 ماصة بمواد مزدوجة ماصة حصیرة على وتوضع بفواصل ومفصولة مختومة بالستیكیة أكیاس في

 التفتیش عملیات لتسهیل ربطها یتم ال خشبیة منصات على صواني في البرامیل بقیة توضع للصدمات
 المستودع من الزئبق أوتهریب تسرب لمنع كافیا األسلوب هذا یكون أن المرجح ومن هذا. 360والمراقبة

 الزالزل مثل طبیعیة لكارثة خاضع غیر المستودع أن وطالما كافیة ومراقبة ورصد صیانة هناك طالما
 خیارات ومن. حرب منطقة یصبح لن المستودع موقع أن وطالما ،الریاح قوة أو واألعاصیر والفیضانات

 في واحد متري طن سعة عبوات في تخزینه المتحدة الوالیات تستخدمهاالتي  األخرى الزئبق تخزین

 .البالستیك من زجاجات

 المعدة الملح مناجم في مؤقتة أو دائمة بصورة لتخزینه تدعوالتي  واألنظمة األوروبي االتحاد وفي
 األمان من مستوى توفر أنها ثبت إذا الصلبة الصخور تشكیالت او األرض أعماق في منه للتخلص
 مرافق في واحدة سنة من ألكثر المؤقت بالتخزین أیضا اللوائح وتسمح. الملح مناجم في المستوى تعادل
 .361المعدني للزئبق المؤقت للتخزین مجهزة او مخصصة األرض فوق

 تحیط التي الصخرة أن على تنص األوروبي االتحاد وأحكام نظم فإن الملح مناجم في الزئبق ولتخزین
 بین موجودا التخزین موقع یكون أن یجب. فیها النفایات تغلیف یتم مضیفة صخرة بمثابة تكون النفایات
. والغازات السوائل تسرب ومنع الجوفیة المیاه دخول لمنع واألسفل األعلى من نافذة غیر صخور طبقات
 یجب. العملیة بعد بإحكام مغلقة تكون أن ویجب ،العملیة خالل محكمة واآلبار األعمدةتكون  أن ویجب

 من عناصر استخراج عملیة هناك یكون عندما نافذة غیر هیدرولیكیة بسدود التخلص منطقة إغالق
 لزمن الجیولوجي الحاجز سالمة وضمان ،العملیة أثناء المضیفة الصخرة استقرار ضمان ویجب. المنجم
 .362محدد غیر

 وتعرف. الصلبة الصخریة التكوینات في الزئبق بتخزین أیضا األوروبي االتحاد في والنظم اللوائح تسمح
 الصخور من هيو األرض سطح من األمتار من مئات عدة عمق على ارضي التحت تخزین بمناطق
 الحجر مثل الرسوبیة والصخور والنیس الجرانیت مثل البركانیة الصخور مختلف وتشمل الصلبة

                                                
358 "Assessment Report: Excess Mercury Supply in Latin America and the Caribbean, 2010-2050," UNEP Chemicals, July 

2009, http://www.chem.unep.ch/mercury/storage/main_page.htm. 
359 "Development of Options, Analysis and Pre-Feasibility Study for the Long Term Storage of Mercury in Asia and the 
Pacific," UNEP, February 2010, http://www.chem.unep.ch/mercury/storage/main_page.htm.  
360 "Background Paper for Stakeholder Panel to Address Options for Managing U.S. Non-Federal Supplies of Commodity-
Grade Mercury," U.S. EPA, March 2007, http://www.epa.gov/mercury/stocks/backgroundpaper.pdf.  
361 "Requirements for Facilities and Acceptance Criteria for the Disposal of Metallic Mercury," European Commission, April 
2010, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/bipro_study20100416.pdf.  
362 Ibid. 
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 مناسب مستوى المرفق یوفر أن بشرط الدائم أو المؤقت بالتخزین فیها ویسمح. الرملي والحجر الجیري
 للتخلص المرفق یهیأ أن ویجب. األخرى الشروط علیها یطبق كما. الملح مناجم مثل واآلمان السالمة من
 حمایته وكذلك الجوفیة المیاه إلى الزئبق انبعاثات ضد الحمایة توفر أن یجب كما. المعدني الزئبق من
 ال يقو البناء یكون وأن ،والسوائل للغازات منفذ غیر الموقع یكون أن والبد. الزئبق بخار انبعاثات ضد

 المستقبل في التصحیحیة والتدابیر اإلجراءات وتنفیذ النفایات باسترداد یسمح أن وینبغي للصیانة یحتاج
 تحت التخزین موقع یكون وأن. السنین آالف إلى تصل الزمن من طویلة لفترة مستقرا یكون أن وینبغي
 .363الجوفیة المیاه في للملوثات مباشر تصریف هناك یكون ال حتى الجوفیة المیاه منسوب

 .للزئبق األجل طویل للتخزین المطلوبة بالخیارات أخرى وأقالیم دول وتهتم

 في وعرضه للبیئة المتحدة األمم برنامج المعدة من أجل اإلرشادیة الخطوط تقریر لمسودة وطبقا
 بعض فإنّ  88.8 عام من أبریل /أفریل في 364الكاریبي ومنطقة الالتینیة امریكا لدول اإلقلیمي االجتماع
 : یلي ما على شتملت األرض فوق خاص مستودع على للحصول المتطلبات

 والفیضانات واألعاصیر بالزالزل التأثر سریع الموقع یكون أال یجب 

 موقع من أكثر عن البحث االعتبار في األخذ ینبغي 

 الجافة المواقع تفضل 

 مناطق مأهولةأي  أو والبحیرات لألنهار مائیة أحواض أي عن بعیدا الموقع یكون أن یجب 

 بالسكان

 الجوفیة المیاه من الزئبق حاویات حمایة ینبغي 

 درجات وضبط يالداخل والنقل والتداول التعبئة عملیات خالل بخاریة انبعاثات تجنب یجب 

 .الحرارة

 السطحیة والمیاه الجوفیة المیاه تلوث من الموقع حمایة ینبغي 

 األساسیة النقل وسائل أو الطرق من بالقرب الموقع یكون أن یجب 

 الحوادث وقوع مخاطر لمنع الموقع مكان يف البرامج تكون أن ینبغي 

 اعكسی المستودع في التخزین یكون أن یجب 

 الخ. ..العمال وبول دم وفحص ،االنتشار ومنع ،مكانها في الهواء لرصد نظم وضع 

 االنبعاثات في للتحكم ومعدات ضوابط بالمستودع یكون أن یجب 

 الكشف إمكانیة لضمان الزئبق بخار لرصد دائمة حساسة رصد أجهزة بالمستودع یكون أن یجب 

 .مكعب متر /زئبق  ملیغرام 8.88 وهي المسموحة الحد تتجاوز ال الزئبق عن

 علیه والسیطرة االنسكاب لمنع برنامج المستودع لدى یكون أن یجب 

 التعبئة معاییر وضع ضرورة 

 تكون أن یجب كما ،الزئبق لتسرب ومانعة مقاومة المستودع أرضیات تكون أن ینبغي 

 التجمیع حوض اتجاه في مائلة األرضیات

 كافیة أمنیة نظم المرافق لهذه یكون أن یجب 

                                                
363 Ibid. 
364 "Draft Annotated Outline: Developments of Options Analysis and Feasibility Study for the Long Term Storage of 
Mercury in Latin America and the Caribbean," UNEP, 2010,  
http://www.chem.unep.ch/Mercury/storage/LAC_Docs/First%20%20Draft%20report%20feasibiity%20study%20Hg%20stor
age%20LAC%20project%2005-04-10%20parcial.doc  

http://www.chem.unep.ch/Mercury/storage/LAC_Docs/First%20%20Draft%20report%20feasibiity%20study%20Hg%20storage%20LAC%20project%2005-04-10%20parcial.doc
http://www.chem.unep.ch/Mercury/storage/LAC_Docs/First%20%20Draft%20report%20feasibiity%20study%20Hg%20storage%20LAC%20project%2005-04-10%20parcial.doc
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 النفایات من غیره مع الزئبق تخزین عدم ینبغي 

 والتحكم الرصد لنظم سنویة ومعایرة للصیانة سنویة مراجعة هناك تكون أن ینبغي 

 مستقلة دقیقة دوریة لمراجعة المرفق یخضع أن ینبغي 

 
 یزال ال الزئبق تجعل األرض سطح فوق التخزین عملیة أن األوروبي االتحاد من خبراء الحظ وقد

 االستقرار على یعتمد االختیار هذا سالمة أن أیضا والحظوا. الكائنات لجمیع يالحیو المحیط في موجودا
 .دائما حال یكون ال قد األرض فوق التخزین وأن ،السیاسي

 

 تحت التخلص في الرئیسي واالعتبار. األرض تحت التخلص عملیات أیضا التقریر مسودة توناقش
 مستقرة تظل أن المتوقع من يوالت جیولوجیة تكوینات في الحیوي المحیط من النفایات عزل هو األرض

 في الزئبق وضع یتم حیث ،األرض أعماق في أفضل ذلك ویكون. جدا طویلة زمنیة فترة مدى على
 اإلضافیةوالحواجز  ،الحاویات في والعزل االحتواء من التأكد ویتم. المنجم في وضعه قبل حاویات

 وأنواع الصخور أنواع أن إلى التقریر مسودة وتشیر. المضیفة الصخور توفرها التي الطبیعیة والحواجز
 الصخور فتشمل القویة أما والملح الطین تشمل أرضي التحت للتخلص المستخدمة الشائعة التربة

 التكوین نوع على العمق ویتوقف والبازلت والنیس الجرانیت مثل البركانیة أو والمتحولة المنصهرة
 .تكسوها التى التكوینات في العزل وقدرة المستخدم

 تحت النفایات لتخزین (البعض بعضها مع متوافقة جمیعها لیست) المتطلبات بعض المسودة وتحدد
 : القدیمة المناجم في التنقیب مواقع في األرض

 مناطق التنقیب عن البعیدة المناجم مناطق تكون وأن مستخدمة وغیر متاحة تكون أن ینبغي 

 النشطة التعدین مناطق عن عزلها ویمكن النشطة

 ردمها إلى المناجم عمال یضطر ال حتى مفتوحة التجاویف تبقى نأ یجب 

 طویلة زمنیة فترة مرور بعد حتى إلیها الوصول ویمكن مستقرة التنقیب تجاویف تكون أن یجب 

 المیاه من وخالي جاف المنجم یكون أن یجب 

 للمیاه الحاملة الطبقات عن بها النفایات تخزین سیتم التى الفجوات عزل یتم أن یجب 

 معالجته كیمیائیا ینبغي هأن أي الزئبق تثبیت یجب كما الزئبق تداول وتبسیط السالمة تحسین 

 .الزئبق كبریتید إلى لتحویله

 الماء الذوبان في درجة تزید الشوائب ألن % 88.8 من أعلى الزئبق نقاء درجة تكون نأ یجب. 

 الزئبق  من القریبة المناطق في مؤكسدة عوامل هناك یكون أال ینبغي 

 تهویة ألنظمة المرفق یحتاج ،للزئبق البخاري الضغط الرتفاع نظرا 

 365المحلي القانوني اإلطار على النفایات قبول معاییر تعتمد 

 تم وقد. األجل الطویل الزئبق لتخزین المتاحة الخیارات أیضا اآلسیوي اإلقلیمي االجتماع استعرض كما
 :االعتبار في أخذت التى الثالثة الخیارات عن اآلسیویة والمنظمات المؤسسات بعض من التقریر إعداد

 الملح مناجم مثل األرض تحت الجیولوجیة التكوینات ،لخاصا التصمیم ذات األرض فوق المستودعات
 أهم أن التقریر واضعو وخلص. الخارجیة المرافق إلى والتصدیر الخاصة الصخریة والتكوینات

                                                
365 Ibid. 
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 والمالي السیاسي واالستقرار الجافة الجویة الظروف هي الطویل المدى على الزئبق إلدارة المتطلبات
 .366البیئي واألمن االقتصادي

 إنشاء إلى الرامیة الجهود مع جنب إلى جنبا تسیر أن ینبغي الزئبق تخزین مرافق إنشاء بأن أوصوا وقد
 إلى حاجة هناك ستكون و مكلفا یكون سوف هذا أن إلى وأشاروا. بالزئبق الغنیة النفایات لمعالجة مرافق
 .القانونیة والجوانب المالیة التكلفة من كل لعرض خاصة آلیات

 ،مستقرا وسیاسیا اجتماعیا ووضعا صحارى لدیها التي البلدان أن إلى أیضا التقریر واضعو ویشیر
 آسیا دول یوصون كما. األرض سطح فوق التخزین منشأة الستضافة اعتبارهم یولوا أن علیهم وینبغي
 تكالیفها ارتفاع بسبب الزئبق لتخزین األرض تحت جیولوجیة تشكیالت استخدام في االستمرار بعدم

 أن یحتمل التي وتلك صحارى لدیها لیس التي الدول بأن أیضا ویوصي. المناسبة المواقع في ونقص
 مرافق لدیهاالتي  الدول إلى بالزئبق الغنیة والنفایات الزئبق من لدیها ما تصدر أن مستقرة غیر تكون
 .367الدول هذه مع الترتیبات إجراء بعد للزئبق األجل وطویل آمن تخزین

اعتماد تدابیر مستقبلیة لتوجیه تخزین الزئبق كتدبیر مؤقت وللتخلص الدائم منه بمعاهدة الزئبق  تتنّبأ
 .مع توقع أن یتم تخزین الزئبق بطریقة سلیمة بیئیا 8.المادة بموجب 

 

 
 التخزين المؤقت للزئبق بطريقة سليمة بيئيا بخالف نفايات الزئبق:  01الفصل 

 التخزین . ال یمكن التخزین المؤقت للزئبق إال في إطار االستخدامات المسموح بها بموجب االتفاقیة
 . المؤقت لدیه وظیفة مماثلة لتخزین مخزونات الزئبق

  لضمان القیام بالتخزین المؤقت للزئبق بطریقة سلیمة بیئیا، " اتخاذ تدابیر"ویجب على األطراف
 .لى بؤر للزئبقوضمان عدم تحول هذه المنشأت ا

  سیتم خالل مؤتمر األطراف اعتماد مبادئ توجیهیة بشأن التخزین مع األخذ في االعتبار بالمبادئ
التوجیهیة التفاقیة بازل،  ولكن االتفاقیة ال تحدد الحاالت التي تستوجب اعتماد هذه المبادئ 

خزین المؤقت، بما في ذلك وینبغي ان تعالج المبادئ التوجیهیة أنواعا مختلفة من الت. التوجیهیة
 . التخزین المؤقت على المستوى الوطني أو اإلقلیمي 

 یمكن إضافة المبادئ التوجیهیة الخاصة بالتخزین كملحق في االتفاقیة. 
 

تستطيع المنظمات غير الحكومية استخدام معاهدة الزئبق لضمان أن يتم تخزين الزئبق بطريقة سليمة 
  بيئيا

المؤقت للزئبق قضیة هامة بالنسبة للمنظمات غیر الحكومیة ألنها تعمل مع  سوف یصبح أمر التخزین
اتخاذ "تضع معاهدة الزئبق التزاما على األطراف لـ . حكوماتهم إلزالة الزئبق من دورة التجارة والتورید

حكومیة یتعّین على المنظمات غیر ال. لضمان القیام بالتخزین المؤقت للزئبق بطریقة سلیمة بیئیا" تدابیر
. مساءلة حكومتهم عن التدابیر التي تم اتخاذها بشأن العملیات لتحدید موقع مناسب إلقامة منشأة التخزین

كان للحكومة مرافق مسبقة لتخزین الزئبق فإن المنظمات غیر الحكومیة تستطیع القیام بالتدقیق في  إذا
لمنطقة أمریكا الالتینیة ومنطقة  مثل تلك التي وضعت" قائمة الفحص"تشغیل هذه المرافق في مقابل 

 .الكاریبي، وسبق االستشهاد بها في هذا القسم

                                                
366 "Development of Options, Analysis and Pre-Feasibility Study for the Long Term Storage of Mercury in Asia and the 
Pacific," UNEP, cited above. 
367 Ibid. 
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باعتبار أّن التوجیهات ناشئة من معاهدة الزئبق الخاصة بمؤتمر األطراف حول معاییر محددة للتخزین 
المؤقت للزئبق، فإنه یمكن للمنظمات غیر الحكومیة أن تفحص بشكل مباشر األوضاع في مرافق 

تبادرت شكوك إلى المنظمات غیر  إذا. ن اإلقلیمیة أو الوطنیة ومدى احترامها للتوجیهاتالتخزی
الحكومیة بشأن سالمة منشأة لتخزین فإنه یمكن القیام بأخذ العینات من الزئبق في التربة أو في الهواء في 

 .ینحدود المرفق لتسلیط الضوء على أي مشاكل تتعلق بالتلوث بالزئبق والقصور في التخز

 : ینطبق على سیناریوهین مختلفین( الذي یختلف عن التخزین على المدى الطویل)التخزین المؤقت 

بموجب معاهدة الزئبق " االستخدام المسموح به"عند خزن الزئبق كمخزون احتیاطي معّد لـ( .

 . (الزئبق ال یمكن تخزینه وتوجیهه إلى استخدام غیر مسموح)

احتیاطیا من أجل إزالته من التداول في سلسلة التجارة والتورید، في الزئبق تخزین عند ( 8

 . انتظار التخلص الدائم

في كال الظرفین، من المهم تطویر منشأة آمنة تستجیب للمبادئ التوجیهیة للتخزین السلیم بیئیا لمنع 
ال أو السكان إطالق البخار والتسریبات وأشكال التلوث األخرى التي قد تؤثر على صحة منشآت العم

 .والبیئة المحیطین بها

قد ینشأ الزئبق من مصادر عدیدة وخاصة إذا وضعت قیود على تجارة الزئبق داخل البلد و باعتبارها 
وإعادة تدویر المنتجات  وإهمالالقلوي  -من الواجب أن یخضع إغالق مصانع الكلور . صادرات 

زئبق الذي تّم تجریده من انبعاثات المداخن أو تكریر وال( مثل أنابیب الفلورسنت )المحتویة على الزئبق 
المعادن أو تنظیف الغاز والزئبق المزال من اإلعدادات الطبیة للتخزین السلیم بیئیا في انتظار خیار 

 .للتخلص الدائم

من  إجراءاتیتعین على المنظمات غیر الحكومیة، على سبیل األولویة، السعي إلى الحصول على 
. السلطات التنظیمیة على المستوى الوطني أو اإلقلیمي للشروع في عملیة تركیز منشأة لتخزین الزئبق

مثل مرافق )وقد اقترح وضع موقع مشترك لمرافق تخزین الزئبق مع مواقع استرداد الزئبق الرئیسیة 
مع زیادة خطر التسرب أو كوسیلة لمنع نقل الزئبق عبر مسافات كبیرة ( القلوي الملوثة -منشأة الكلور 

ركزت معاییر تحدید مواقع مرافق تخزین الزئبق التي تمت مناقشتها في هذا القسم في وقت . التلوث
سابق على الحاجة إلى استقرار مرفق للتخزین قدر اإلمكان من حیث العوامل الجیولوجیة والسیاسیة 

ل الفیضانات واألعاصیر والنشاط والتي ال تخضع بسهولة للقوات المدمرة للكوارث الطبیعیة مث
 .الزلزالي

. سیتم تعریف نفایات الزئبق من قبل مؤتمر األطراف في موعد الحق بالتزامن مع ترتیبات اتفاقیة بازل
هذا یعني أساسا أن مؤتمر األطراف في معاهدة الزئبق سیعمل بالتعاون مع الهیئات ذات الصلة في 

سیتّم التخلص من تلك النفایات . للزئبق المنخفض لوصف النفایاتاتفاقیة بازل لتحدید المحتوى الحّدي 
وفقا ألحكام معاهدة ( الذي لم یتحدد بعد)المحتویة على الزئبق بمستویات أعلى من الحّد األدنى للتركیز 

 . الزئبق أو التشریعات المحلیة

اء الزئبق الناتج عن إغالق باستثن)تسمح معاهدة الزئبق بإعادة تدویر نفایات الزئبق والزئبق المستعمل 
وإعادة تصنیعه الستخدامه مرة أخرى إال إذا كان سیوجه نحو استخدام مسموح ( القلوي -مصانع الكلور 

یجب أن یخضع الزئبق غیر المعّد لالستخدام المسموح به للتخزین المؤقت ریثما یتم التخلص الدائم . به
 .تخلص الدائمما إن تحّدد نفایات الزئبق فإنها تخضع لل. منه

 



    

 98.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 فرض حظر على الصادرات والقيود المحلية
یكمن التحدي بالنسبة للمنظمات غیر الحكومیة في إقناع الحكومة الوطنیة بأن الزئبق ال ینبغي استرداده 
فقط من المنتجات المستعملة والمعدات الطبیة والعملیات الصناعیة والنفایات والمواقع الملوثة ولكن 

یمكن أن تكون أنشطة تنفیذ حظر الصادرات . من الدخول مجددا في سلسلة التوریدینبغي أیضا منعه 
وهذا یساعد على منع الزئبق من دخول السوق حیث أنه . قیمة للغایة في الحد من التزّود العالمي بالزئبق

من المحتمل أن یظهر في وقت الحق بممارسات ملوثة للغایة مثل تعدین الذهب في الورشات الحرفیة 
في حین أن حظر التصدیر ال یمنع الزئبق المستعاد من إعادة استخدامه لألغراض المسموح . الصغیرة

 .بها بموجب معاهدة الزئبق في بیئة محلیة فإنه یساعد على منع انتشار عالمي للتلوث بالزئبق 

الوطني ولكن قد تساعد القیود المحلیة على تجارة الزئبق على الحد من التلوث بالزئبق على المستوى 
تفقد فعالیتها على المستوى العالمي إذا كان ال یزال یسمح بتصدیر الزئبق باعتبار أنه یمكن نقل المشكلة 

حظر التصدیر و حظر االستیراد جنبا  فيتتمثل أفضل النتائج الممكنة التي یمكن تحقیقها . إلى مكان آخر
ك یتعین على الحكومات أن تكون مستعدة لواقع ومع ذل. إلى جنب مع القیود المحلیة على تجارة الزئبق 

في المعاییر  تالتوجیهاالزئبق الناشئة وهنا یمكن أن توفر المنظمات غیر الحكومیة  زوناتخمفائض 
 .المطلوبة إلنشاء وتشغیل مرافق التخزین السلیمة بیئیا واآلمنة

 الخاتمة. 12
 

 اإلنسان صحةعلى  خطیرة أضرارا یسبب نأ یمكن بالزئبق التلوث نأ عقود عدة منذ المعروف من
. بالزئبق التلوث لتقلیل المطلوبة التحكم إجراءات من العدید الحكومات قاومت قریب وقت وحتى. والبیئة
 .التغییر اآلن یحدث أن ونأمل

 على بالزئبق التلوث عن الناجمة والمخاطر ألضراربا العلمیة المعرفة وامتداد العام الرأي نمو أّدى
 للتحكم جادة خطوات اتخاذإلى  الحكومات من العدیدب ي،والعالم يواإلقلیم يوالوطن يالمحل المستوى
 مفاوضات في بالبدء الحكومات قرار فكان. البیئة في وانطالقاته الجو في الزئبق انبعاثات على والسیطرة
 البدء وغیرها الحكومیة غیر المنظمات على سهل مما ،الزئبق في للتحكم عالمیة اتفاقیة لوضع ومناقشات

 وتم يحقیق وهذا. الزئبق مشاكل عن والعالمیة واإلقلیمیة والوطنیة المحلیة االهتمامات لطرح العمل في
 الدول في وكذلك ،السیاسیة البیئیة الوطنیة جندتهاأ من كجزء الزئبق وضعتالتي  الدول في بالفعل

 غیر المنظمات من واإللتزام الفرصة یخلق وهذا. للزئبق مخاطر لدیها ظهرت تبدأ التى والمناطق
 یخلق كما والبیئة العامة الصحة بحمایة تتعلق بمهام تقوم أن األخرى يالمدن المجتمع ومنظمات الحكومیة
 الملوثة األسماك تناول ،المثال سبیل فعلى المتضررة المجتمعات تمثلالتي  للمنظمات وإلتزامات فرص
 والعاملین بالزئبق الملوثة للمنشآت المجاورة المجتمعات وكذلك یومهم في األساسیة الوجبة تعد يوالت

 ظل في الزئبق بقضیة متعلقة إجراءات إتخاذ من هؤالء كل سیستفید. نالكثیرو وغیرهم له المتعرضین
 .األثر عظیم له وسیكون يالسیاس المناخ هذا

 في الوطنیة الحكومات تفكر وبینما دولة، 88من طرف أكثر من  الزئبق معاهدة أبرمت وأخیرا،
 األثر له سیكون الذي و بالزئبق التلوث حول يالوطن يالوع نشر یبدأ نأ یجب المصادقة علیها وتنفیذها

 .المناسبة القرارات اتخاذهم كیفیة في الكبیر

 العالم مستوى على الحكومیة غیر المنظمات تحركت فقد عالمیة طبیعة ذو بالزئبق التلوث وألن
 الملوثات من للحد الدولیة الشبكة والتزمت. حل أساسي إلیجاد سویا األخرى يالمدن المجتمع ومنظمات
 .التحرك هذا ودعم ببناء الثابتة العضویة
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 IPENملخص وتحلیل صادرین عن : مواد معاهدة میناماتا 1الملحق 

إلى الجزء الرئیسي من هذا الدلیل لتقدیم سیاق  ملحقالتحلیل التالي من مواد معاهدة الزئبق ك أدرج
بعض هذه المواد لها عالقة . إضافي حول المتطلبات التي یجب أن یستجیب إلیها الموقعون على المعاهدة

هامة مع جوانب رئیسیة من المعاهدة بما في ذلك اإلعفاءات والحدود الزمنیة والتعاریف وبناء القدرات 
كما تم تضمین بنود معاهدة الزئبق التي تتعلق مباشرة بقضایا التلوث بالزئبق  .ونقل التكنولوجیا والرصد

على سبیل المثال تمت مناقشة )في الجسم من هذا الكتیب في تلك األقسام األكثر ارتباطا بقضیة التلوث 
 .(الحاجة إلى خفض موارد الزئبق 0.7مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فیه في القسم  2المادة 

معاهدة الزئبق التي تتعلق مباشرة بتلوث الزئبق في الفصول السابقة من حین أدرجت تلك المواد من  في

سیاق مع المواد المذكورة أدناه ال حسبمن المهم أن ینظر فیها فهذا الدلیل لتسهیل األمر على القارئ، 
 .اللتزامات األطراف في االتفاقیةلتقدیر النطاق الكامل 

 

 
 ةديباجة االتفاقي

 

  تشیر الدیباجة إلى المخاوف الصحیة ال سیما على الفئات السكانیة المعرضة للخطر والقلق على
 . األجیال المقبلة

  مواطن الضعف الخاصة للنظم اإلیكولوجیة في القطب الشمالي وجماعات السكان "و تثیر
 .التقلیدیةبسبب التضخم أألحیائي للزئبق في السلسلة الغذائیة وتلوث األطعمة " األصلیین

  والحاجة إلى ضمان التعامل السلیم مع الزئبق ومنع حدوث مثل "وتشیر إلى مرض میناماتا ،
 ."هذه الحاالت في المستقبل

  یمنع أي طرف من اتخاذ تدابیر محلیة إضافیة بما یتفق مع " االتفاقیةوهي تالحظ أن ال شيء في
 .".سان والبیئة من التعرض للزئبقوذلك في محاولة لحمایة صحة اإلن االتفاقیةأحكام هذه 

  ال یوجد إشارة إلى مصطلح الوقایة و مبدأ تغریم البلد المتسبب في التلوث،  بل تم تبیانها في
الوقایة تمثل مسالة "في المقابل ، تشیر اتفاقیة ستكهولم أن . على مبادئ ریو" إعادة التأكید"إطار 

 ..." االتفاقیةة في هذه أساسیة تشغل كل األطراف و هي واردة بصفة ضمنی
 

 الهدف: 0الفصل
 

إن الهدف من هذه االتفاقیة هو حمایة صحة اإلنسان والبیئة من االطالقات االصطناعیة للزئبق 
 . والمركبات الزئبقیة

 

 المفاهيم : 2الفصل 
 

یعني أنشطة تعدین الذهب و التنقیب التي یشرف   "التعدين الحرفي للذهب في نطاق ضيق " - أ
علیها عمال المناجم بصفة فردیة أو في إطار شركة صغیرة ذات استثمارات مالیة واإلنتاجیة 

 . محدودة
 

المراد بها التكنولوجیات األكثر فعالیة في الوقایة، وفي حالة تعذر  "أفضل التقنيات المتاحة" - ب
ذلك عملیا، الحد من انبعاثات وإطالقات الزئبق في الهواء والماء، واألرض، وتأثیر هذه 
االنبعاثات واإلطالقات على البیئة بشكل عام، مع مراعاة االعتبارات االقتصادیة والتقنیة لطرف 

 :في هذا السیاق. خل المجال الجغرافي لهذا الطرفمعین أو منشأة معین دا
 

 .تعني األكثر فعالیة في تحقیق مستوى عام رفیع من حمایة البیئة ككل "أفضل"     
 



    

 .5.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

یقصد بها ، فیما یتصل بطرف أو منشأة معینة داخل مجاله الجغرافي، تلك  "المتاحة"التقنیات 
صناعي متصل  في ظل ظروف قابلة للتنفیذ  التقنیات  المطورة على نطاق یتیح تنفیذها في قطاع

من الناحیة االقتصادیة و الفنیة، مع األخذ بعین االعتبار بالتكالیف و الفوائد سواء تم أم لم یتم 
استعمال هذه التقنیات أو استحداثها داخل المجال الجغرافي لهذا الطرف بعینه، و ذلك شریطة أن 

 .نشاة على النحو الذي یحدده ذلك الطرفتكون هذه التقنیات متاحة لمشغل هذا الم
 
تعني التكنولوجیات المستخدمة، والممارسات التشغیلیة والطرق التي یتم من خاللها  "التقنيات"

 .تصمیم التجهیزات، تركیبها، صیانتها ، تشغیلها ووقفها عن العمل
 

 تعني تطبیق المزیج" أفضل الممارسات البيئية" - ت
 

 .األكثر مالءمة من تدابیر واستراتیجیات الرقابة البیئیة  - ث
 

 (.1-20-0422: ، الحالة رقم Hg (7)الزئبق )یعني العنصر الزئبقي  "الزئبق" - ج

 
یعني أي مادة تتألف من ذرات الزئبق و واحدة أو أكثر من ذرات عناصر " مركب الزئبق" - ح

 .ة إال عن طریق التفاعالت الكیمیائیةكیمیائیة أخرى و التي ال یمكن فصلها إلى مكونات مختلف
 

یعني المنتج أو مكون المنتج الذي یحتوي على الزئبق أو  "المنتج المضاف إليه الزئبق" - خ

 .مركبات الزئبق التي تمت إضافتها بشكل متعمد
 

تعني الدولة أو المنظمة اإلقلیمیة للتكامل االقتصادي التي ارتضت االلتزام بهذه  "األطراف" - د
 . االتفاقیة والتي تكون االتفاقیة ساریة المفعول في شانها

 
تعني األطراف الحاضرة والذین یدلون بأصواتهم إیجابا أو  "األطراف الحاضرة والمصوتة"  - ذ

 .سلبا في اجتماع األطراف
 

عملیات التعدین التي یكون  فیها الزئبق هو المادة األساسیة المطلوب  "للزئبقالتعدين األولي " - ر
 . البحث عنها

 
هي منظمة مكونة من دول ذات سیادة في منطقة معینة،  "منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي" - ز

 والتي تقوم الدول األعضاء فیها بتكلیفها بالمسائل الخاضعة لهذه االتفاقیة والتي تم تفویضها
حسب األصول ووفقا لنظامها الداخلي للتوقیع أو التصدیق، القبول، الموافقة أو االنضمام إلى 

 .هذه االتفاقیة
 

یعني أي استخدام من قبل أي طرف للزئبق أو مركبات الزئبق بما یتفق  "استخدام مسموح به" - س
، 2مع هذه االتفاقیة و التي تضم لكن ال تقتصر فقط على االستخدامات التي تتفق مع الفصول 

احد  تعدین الذهب الحرفي و الضیق النطاقهذا االقتراح یجعل من : مالحظة. 0، و 1، 7، 4
بموجب االتفاقیة دون تحذیر أو حذر، كما یجیز استخدام مادة سامة االستخدامات المسموح بها 

لحسن الحظ، هناك بعض البلدان التي . في قطاع غیر مسموح به قانونیا في معظم البلدان
 .حظرت أو منعت بالفعل استخدام الزئبق في التعدین 
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 مصادر التزود بالزئبق وتجارته: 3الفصل 
 

 بق اعتبارا من تاریخ دخول االتفاقیة حیز النفاذ من قبل الحكومةیتم حظر التعدین األولي للزئ .
ومع ذلك، یجوز للحكومة الترخیص بذلك لمناجم الزئبق الجدیدة المقامة قبل هذا التاریخ، و في 

 . صورة تأجیل تصدیق الحكومة، فإنها حینئذ تمنح مساحة اكبر من الزمن

 سنة من تاریخ دخول االتفاقیة  17مة مسبقا بعد یتم حظر عملیات التعدین األولي للزئبق القائ
و في صورة تأجیل تصدیق الحكومة علیها، فبإمكانها حینئذ تعدین . حیز النفاذ بالنسبة للحكومة

 . الزئبق في مناجم الزئبق القائمة مسبقا لفترة أطول

 ات المسموح بها ال یمكن استخدام الزئبق القادم من التعدین األولي بعد التصدیق إال لصنع المنتج
مثل مونومر كلورید الفینیل ، الخ، كما هو مبین أدناه )أو استخدامها في العملیات المسموح بها 

هذا یعني ضمنا ضرورة عدم . ، أو التخلص منها وفقا لشروط االتفاقیة(7و  4في الفصلین 
في نطاق ضیق ما إتاحة الزئبق القادم من التعدین األولي لالستخدام في التعدین الحرفي للذهب 

 .إن تصادق دولة ما على االتفاقیة

  یجب أن تعمل " طن متري هو أمر اختیاري لكن البلدان  77تحدید مخزون الزئبق بأكثر من
. حول التخزین المؤقت 17هذه الفقرة في واقع األمر وثیقة الصلة بالفصل . للقیام بذلك" جاهدة

أنشطة التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق في  یمكن أیضا اعتماد هذه الفقرة لتحدید: مالحظة
أطنان متریة یمكن أن یحیل إلى نشاط  17بلد ما على اعتبار أن مخزون الزئبق الذي تتجاوز 

 . تعدین الذهب الحرفي في إطار ضیق
یمكن ألطراف االتفاقیة جعل مسالة تحدید المخزون أكثر شموال و قابلیة للتوظیف من خالل 

المخزون المؤقت و تفسیر / ول القدرة السنویة للمنشاة الخاصة بالتخزین تضمین معلومات ح
 . الغایة من هذا المخزون و الخطط الموضوعة له مستقبال

  بما إن استخدام الزئبق في التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق أمر مسموح به  فانه یتم
و مع ذلك، یتعین على . طاق ضیقالسماح بتجارة الزئبق المرتبطة بالتعدین الحرفي للذهب في ن

البلدان التي قامت بالفعل بحظر استخدام الزئبق في التعدین و التعدین الحرفي للذهب في نطاق 
 . ضیق أن تعزز التزاماتها بخصوص حظر تجارة الزئبق على هذا األساس أیضا

    ،لیة التخلص من تكفل عم" اتخاذ تدابیر"یتعین على البلدان ، عند غلق مصنع للكلور القلوي
فواضل الزئبق وفقا لشروط االتفاقیة و أن ال یتم إخضاعها لإلصالح، إعادة التدویر، 

هذه المسالة تعتبر أساسیة بالنظر . االستصالح، إعادة االستخدام المباشر أو أي استخدامات بدیلة
ناك حاجة ومع ذلك، ال تزال ه. إلى ضرورة الحیلولة دون دخول هذا الزئبق للسوق مرة ثانیة

یجب على البلدان أن تتخذ تدابیر تضمن معالجة هذه : مالحظة. إلى آلیات جیدة لضمان ذلك
والمبادئ التوجیهیة المستقبلیة التي یحددها مؤتمر  11النفایات بطریقة سلیمة بیئیا وفقا للفصل 
 . األطراف و التي ستضاف إلى االتفاقیة

 معاد تدویره من صهر المعادن غیر الحدیدیة تجوز تجارة الزئبق، بما في ذلك الزئبق ال
 .بموجب االتفاقیة" استخدام مسموح به"والمنتجات المحتویة على الزئبق، إذا كان ذلك في إطار  

  فیما یخص تجارة الزئبق تفرض على " بالموافقة المسبقة عن علم"تتضمن االتفاقیة إجراء خاص
ستیراد للطرف المصدر و بالتالي ضمان استعمال البلد المستورد تقدیم  موافقته الخطیة على اال

 . الزئبق في االستخدامات المسموح بها في االتفاقیة فقط أو للتخزین المؤقت

 تقوم األمانة العامة بمسك سجل عام یحتوي على التبلیغات بالموافقة. 

 صرح إذا قام طرف غیر منضو في االتفاقیة بتصدیر الزئبق إلى طرف فیها، فیتعین علیه أن ی
 .بأن الزئبق قادم من مصادر غیر محظورة

  الكمیات الضئیلة من الزئبق أو مركبات الزئبق الموجودة بطبیعتها " ال یطبق الفصل على تجارة
في " الكمیات الضئیلة الموجودة عن غیر قصد"في خامات التعدین والفحم الحجري، أو " 

 .على الزئبقالمنتجات الكیمیائیة أو في أي من المنتجات المحتویة 
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   بإمكان مؤتمر األطراف أن یقیم في وقت الحق ما إذا كانت التجارة في مركبات معینة من
الزئبق تؤدي إلى تقویض الغرض من االتفاقیة أو أن  یقرر بخصوص إضافة مركب زئبقي 

 .معین إلى هذا الفصل

  یبرز من خالله ( 01المادة )یتعین على كل طرف في االتفاقیة أن یقدم تقریرا إلى األمانة العامة
 .التزامه بالشروط الواردة في هذا الفصل

 

 المنتجات المضاف إليها الزئبق: 4الفصل 
  (8 تمت مناقشته في القسم)
 

  للتصنیع واالستیراد، أو " عدم السماح"إلى " اتخاذ التدابیر المناسبة"حظر المنتج یتم انطالقا من
 . یجوز ببیع المخزونات الحالیة: مالحظة. ى الزئبقتصدیر المنتجات الجدیدة المحتویة عل

  و هذا یعني سرد االتفاقیة للمنتجات التي سیتم ". القائمة اإلیجابیة"تستخدم االتفاقیة ما یسمى بمقاربة
 .التخلص منها، أما البقیة فهي على األرجح غیر مشمولة ضمن االتفاقیة

 نیع و المتاجرة بالمنتجات الجدیدة المضاف إلیها یتعین على األطراف في االتفاقیة عدم تشجیع التص
الزئبق قبل دخول االتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لها إال إذا ما تبین لها وجود تهدید أو إذا بین تحلیل 

یتعین إبالغ األمانة العامة عن هذه المنتجات .  الفائدة وجود مزایا على البیئة أو على صحة اإلنسان
 .هو األمر الذي سیجعل من المعلومات متاحة للعمومو " ثغرة"التي تمثل 

  التي من المقرر أن یتم التخلص منها  المصنعة و المستوردة و الموردةهناك قائمة في المنتجات
یمكن للبلدان تقدیم طلب الحصول على إعفاء ( 1انظر المادة )ومع ذلك . 0707تدریجیا بحلول عام 

لمدة خمس سنوات إلى تاریخ التخلص التدریجي و یمكن تجدید هذا اإلعفاء لیصبح إجمالي الفترة 
 .0727تج نافذ في سنة سنوات مما یجعل تاریخ التخلص التدریجي من المن 17

  0707التي سیتم التخلص منها تدریجیا بحلول عام  المصنعة و المستوردة و الموردةالمنتجات 
 0باستثناء بطاریات أكسید الفضة بزر الزنك ذات المحتوى من الزئبق  بنسبة )تشمل البطاریات 

، ومعظم مفاتیح التبدیل % 0،   البطاریات الهوائیة بزر الزنك ذات المحتوى من الزئبق  بنسبة %
واط و التي تحتوي على ما یزید عن  27والمرحالت؛ المصابیح الفلوریة المتضامة تساوي او تفوق 

 -؛ المصابیح الفلوریة الطولیة ( بقیمة مرتفعة بشكل غیر عادي)ملغ من الزئبق لكل مصباح  7
غراما من الزئبق  7واط والتي تحتوي على أكثر من  17مصابیح ثالثیة الموجات أقل من 

ملغ من الزئبق؛ مصابیح   17واط والتي تحتوي على أكثر من  47ومصابیح الهالوفسفاط أقل من 
بخار الزئبق عالیة الضغط ؛ الزئبق في سلسلة من المصابیح الفلوریة ذات الكاثود البارد، المصابیح 

في ذلك منتجات تفتیح البشرة  الفلوریة ذات األقطاب الكهربائیة الخارجیة؛ مستحضرات التجمیل بما

جزء في الملیون باستثناء الماسكارا ومستحضرات تجمیل منطقة  1التي تحتوي على زئبق أعلى من 
؛ المبیدات الحشریة والمبیدات (ألن االتفاقیة تشیر إلى عدم توفر بدائل فعالة و أمنة)العین األخرى 

ونیة مثل مقاییس الضغط الجوي، الرطوبة الحیویة، المطهرات الموضعیة؛ واألجهزة غیر اإللكتر
 (.لقیاس ضغط الدم)وقیاس الضغط، والحرارة، ومقاییس ضغط الدم 

  ملغم األسنان من المنتجات التي یجب التخلص منها تدریجیا ومن المفترض على البلدان اختیار اثنین
الظروف الداخلیة "من التدابیر الواردة في قائمة تضم تسعة احتماالت مع األخذ بعین االعتبار 

إن اإلجراءات المحتملة تتضمن اختیار عنصرین من قائمة " .للطرف والتوجیهات الدولیة ذات الصلة
تشمل إنشاء برامج وقائیة لتقلیل الحاجة للحشو، وتشجیع استخدام بدائل خالیة من الزئبق فعالة من 

ضلیة لملغم الزئبق على حساب حیث التكلفة وسریریا، وعدم تشجیع برامج التأمین التي تعطي األف
 .البدائل الخالیة من الزئبق ، أو التي تقوم بحصر استخدام الملغم في شكله المغلف

  المنتجات المستثناة من االتفاقیة تشمل المنتجات األساسیة للحمایة المدنیة واالستخدامات العسكریة؛
فاتیح التبدیل والمرحالت، م المنتجات للبحوث ومعایرة األجهزة الستخدامها كمعیار مرجعي؛
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المصابیح الفلوریة ذات الكاثود البارد و  المصابیح الفلوریة ذات األقطاب الكهربائیة الخارجیة 
لألجهزة االلكترونیة، وأجهزة القیاس، إذا لم یكن هناك بدیل متاح خالیة من الزئبق، والمنتجات 

ت التي تحتوي على ثیمیروسال كمادة حافظة المستخدمة في الممارسات التقلیدیة أو الدینیة؛ اللقاحا
، والزئبق في مستحضرات التجمیل و الماسكارا و المستحضرات (المعروف أیضا باسم الثیمروسال)

 (.كما ذكر أعاله)األخرى في منطقة العین 

 تم خالل عملیة التفاوض استبعاد بعض المنتجات المدرجة للحظر في المسودات السابقة : مالحظة
 . انمثل الده

  سوف تتلقى األمانة العامة معلومات من األطراف بشأن المنتجات المضاف إلیها الزئبق و تقوم
 .بإتاحة المعلومات للعموم إلى جانب أي معلومات أخرى ذات صلة

  یمكن لألطراف اقتراح منتجات إضافیة لیتم التخلص التدریجي منها بما في ذلك المعلومات بشأن
 .دیة والمخاطر والمنافع البیئیة والصحیةالجدوى الفنیة واالقتصا

  سیتم مراجعة قائمة المنتجات المحظورة ضمن مؤتمر األطراف بعد خمس سنوات من دخول
 .على وجه التقریب 0702المعاهدة حیز النفاذ، و ذلك سیكون سنة 

 
 عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مكونات الزئبق :5الفصل 

 (9.4 تمت مناقشته في القسم )
 

  وإنتاج ( 0707)تشمل عملیات التخلص التدریجي من استخدام الزئبق إنتاج الكلور القلوي
 (.0718)األسیتالدیهید باستخدام الزئبق أو مركبات الزئبق كعامل محفز 

 نوات الى انه یمكن للبلدان التقدم بطلب للحصول على إعفاء لمدة خمس س 7یشیر الفصل : مالحظة
سنوات، مما یجعل من  17، قابلة للتجدید لما مجموعه 1من تاریخ التخلص التدریجي بموجب المادة 

 0708و  0727التواریخ الفعلیة للتخلص التدریجي من العملیات المذكورة أعاله مبرمج لسنوات
 . توالیا

  التدریجي في الوقت العملیات المقیدة تسمح باستمرار استخدام الزئبق بدون تحدید تاریخ التخلص
والصودیوم أو البوتاسیوم أو میثیل ( VCM)و هي تشمل إنتاج مونومر كلورید الفینیل . الراهن

لم یتم اإلشارة الى إنتاج مونمر كلورید الفینیل ضمن قوائم جرد : مالحظة. إیثیالت، والبولي یوریثان
إنتاج مونمر كلورید الفینیل . لبیاناتاالنبعاثات الجویة في برنامج األمم المتحدة للبیئة بسبب نقص ا

باستخدام الفحم ومحفز الزئبق موجود فقط في الصین و یحتمل أن تكون مصدرا كبیرا النبعاثات 
 .الزئبق

  بالنسبة إلنتاج مونمر كلورید الفینیل والصودیوم أو میثیالت أو إیثیالت البوتاسیوم، یتعین على
بالمقارنة نسبة  0707٪ بحلول عام 77اج كل وحدة بنسبة األطراف الحد من استعمال الزئبق في إنت

، یمكن " كل منشاة " على اعتبار انه یتم احتساب على أساس : مالحظة.  0717االستخدام ي سنة 
 .أن یرتفع إجمالي استخدام الزئبق وانبعاثاته  كلما تم بناء منشآت جدیدة

 لترویج لتدابیر تحد من استخدام الزئبق في تتضمن التدابیر اإلضافیة حول مونمر كلورید الفینیل ا
التعدین األولي، ودعم البحث و التطویر بخصوص المحفزات والعملیات الخالیة من الزئبق، وحظر 

استخدام الزئبق في غضون خمس سنوات من إثبات مؤتمر األطراف أن المحفزات الخالیة من 
 ن الناحیة الفنیة واالقتصادیة الزئبق القائمة على العملیات الحالیة قابلة للتنفیذ م

  بالنسبة للصودیوم أو البوتاسیوم أو میثیالت او اإلیثیالت، على األطراف أن تسعى للتخلص
سنوات من بدء نفاذ االتفاقیة، تمنع  17التدریجي من هذا االستخدام في أسرع وقت ممكن وخالل 

ساسیة والتطویر حول المحفزات استخدام الزئبق الحدیث المتاتي من التعدین، ودعم البحوث األ
والعملیات  الخالیة من الزئبق ، وحظر استخدام الزئبق في غضون خمس سنوات من إثبات مؤتمر 
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األطراف أن المحفزات الخالیة من الزئبق القائمة على العملیات الحالیة قابلة للتنفیذ من الناحیة الفنیة 
 . واالقتصادیة

  للتخلص التدریجي من هذا االستخدام في أسرع " تسعى األطراف بالنسبة للبولي یوریثان، یجب ان
ومع ذلك، فإن االتفاقیة تستثني هذه ." سنوات من بدء سریان االتفاقیة 17وقت ممكن، في غضون 

التي تمنع األطراف من استخدام الزئبق في منشاة لم یكن قائمة قبل تاریخ بدء  1العملیة من الفقرة 
ي أنه یمكن تشغیل منشآت إنتاج البولي یوریثان الجدیدة التي تستخدم الزئبق هذا یعن. سریان المفعول

 .بعد دخول االتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة لذلك الطرف

  للسیطرة على االنبعاثات واالفرازات على النحو المبین في الفصلین " تتخذ تدابیر"على األطراف أن
بخصوص التنفیذ، و ان تحاول تحدید المنشآت ( COP)، وتقدم تقریر إلى مؤتمر األطراف 2و  8

وتقدم المعلومات إلى األمانة العامة بشأن ( ب)التي تستخدم الزئبق في عملیات الواردة في الملحق 
المبالغ المقدرة بخصوص الزئبق الذي یستخدمونه بعد ثالث سنوات من بدء سریان االتفاقیة بالنسبة 

 .للدولة

 ملها الفصل تتضمن العملیات التي تستخدم المنتجات المضاف إلیها العملیات المعفاة التي ال یش
الزئبق، عملیات تصنیع المنتجات المضاف إلیها الزئبق، أو عملیات عملیة معالجة النفایات المحتویة 

 .على الزئبق

  غیر مسموح لألطراف أن تاذن باستخدام الزئبق في مصانع الكلور القلوي الجدیدة ومنشآت إنتاج
 0718تشیر التقدیرات إلى أن ذلك سیكون في سنة )الدیهید بعد دخول االتفاقیة حیز التنفیذ األسیت
 (.تقریبا

  ومع ذلك، من المفترض على (. وفي الملحق ب)العملیات المنظمة هي تلك المذكورة أعاله
 یمكن لألطراف أن: مالحظة. على استحداث عملیات جدیدة تستخدم الزئبق" ال تشجع"األطراف ان 

تقدم فوائد بیئیة "تجیز هذه العملیات التي تستخدم الزئبق إذا ما اثبت البلد لمؤتمر األطراف أنها 
وصحیة كبیرة وأنه ال توجد بدائل خالیة من الزئبق قابلة للتنفیذ من الناحیة الفنیة واالقتصادیة قد 

 ."توفر مثل هذه الفوائد

 منها تدریجیا، بما في ذلك المعلومات بشأن  یمكن لألطراف اقتراح عملیات إضافیة لیتم التخلص
 .قابلیة التنفیذ من الناحیة الفنیة واالقتصادیة وكذلك المخاطر والمنافع البیئیة والصحیة

  ستتم مراجعة قائمة العملیات المحظورة والممنوعة من قبل مؤتمر األطراف بعد خمس سنوات من
 .0702قریبا سنة دخول االتفاقیة حیز النفاذ، وهذا یمكن أن یكون ت

 
 اإلعفاءات المتاحة لكل األطراف بناء على الطلب:  1الفصل 

 

 تواریخ التخلص التدریجي من لمدة خمس سنوات إعفاء التسجیل للحصول على یمكن لألطراف 
  أو العملیات بالنسبة للمنتجات

 ( ألف وباءالمدرجة في المرفقات )عملیات جدیدة أو تتم إضافة منتجات أو عندما تصبح طرفا عندما 
 .سبب اإلعفاء إلى شرح تحتاج األطراف .في المعاهدة

  على غرار اتفاقیة ستكهولم، فإن سیتم من خالل اتفاقیة الزئبق وضع سجل إعفاءات متاح للعموم
 .سیتضمن قائمة في البلدان التي طلبت هذه اإلعفاءات وتاریخ انتهاء كل منها

  ویمكن تمدید فترة اإلعفاء الخمسیة لمدة خمس سنوات أخرى في صورة موافقة مؤتمر األطراف
التخاذ هذا القرار، یفترض ان یأخذ مؤتمر األطراف في .على طلب المقدم من أحد األطراف

االعتبار تقریر الطرف الطالب لتبریر الوقت اإلضافي، المعلومات حول مدى توافر بدائل، الظروف 
بلدان النامیة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالیة، و األنشطة الخاصة بتوفیر التخزین و اإلزالة في  ال
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ال یمكن تمدید اإلعفاء بخصوص تاریخ التخلص التدریجي إال مرة . بشكل سلیم من الناحیة البیئیة
 .واحدة لكل منتج

  تاریخ التخلص التدریجي سنوات اعتبارا من  17ال یسمح بأي إعفاءات أخرى بعد انقضاء فترة
 .المدرجة في المرفق ألف أو باء

 

 التعدين الحرفي للذهب في نطاق ضيق:  7الفصل 
 (9.4تمت مناقشته في القسم )
 

  اتخاذ خطوات للحد ، و كلما أمكن، االبتعاد عن استخدامات الزئبق ومركبات "الهدف من ذلك هو
یعرف التعدین .   ت التعدین و المعالجة المماثلة الزئبق واالنبعاثات الزئبقیة في البیئة في عملیا

التعدین و المعالجة عبر دمج الزئبق الستخراج الذهب من " الحرفي للذهب في نطاق ضیق كونه 
 ". المعدن الخام 

  أمر أكثر من "األمر ینطبق على البلدان التي تقر بأن التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق هو
 .فاقیة أي إرشادات أخرى بشأن تعریف هذا المصطلحو لم یرد في االت". هین

   و هو یمكن من تجارة . بموجب المعاهدة مسموح به هواستخدام الزئبق في التعدین الحرفي للذهب
: مالحظة. سواء في الكمیات أو في الوقت  -الزئبق دون أي وضع حدود خاصة لعملیة االستیراد 

، مثل إندونیسیا، ومالیزیا، والفلبین حیث استخدام الزئبق (أو أجزاء من البلدان)هناك بعض البلدان 
وینبغي على هذه البلدان و . لفي التعدین و التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق محظور بالفع

غیرها من البلدان حظرت بالفعل استخدام الزئبق في التعدین و التعدین الحرفي للذهب في نطاق 
 . ضیق تعزیز التزامها بحظر تجارة الزئبق لهذا الغرض أیضا

  األولیة  ، ال یمكن استخدام الزئبق المتاتي من مناجم الزئبق(2المادة )وفقا لألحكام الخاصة بالتجارة
. و منشآت الكلور القلوي في التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق بعد دخول االتفاقیة حیز النفاذ

 .یمكن من خالل مراقبة التدابیر والمشاركة الشعبیة التأكد من مدى تطبیق هذا البند

  ان النشاط  من خالل اإلشارة الى) ینطبق علیه  0في صورة تبلیغ بلد ما لألمانة العامة بان الفصل
 2فانه بذلك مطالب باستحداث خطة عمل وطنیة و تقدیمها الى االمانة العامة قبل ( اكثر من ضئیل"

 . الثالث سنوات التي تلي دخول االتفاقیة حیز النفاذ مع المراجعة الدوریة كل ثالث سنوات

 فة إلى تتضمن الشروط الخاصة بالخطة إشارة إلى الهدف الوطني و الغرض من التخفیض إضا
الحرق في دمج الخامات الكامل،  : اإلجراءات التي ستعتمد لالبتعاد عن الممارسات الخاطئة التالیة 

، حرق الملغم  في المناطق السكنیة، ترشیح مادة السیانید من  الملغم معالجة أو لملغمل الهواء الطلق
ینبغي على . في مرحلة أولىالرواسب، الخامات، النفایات المضاف الیها الزئبق الذي دون إزالته 

 . البلدان السعي إلى تنفیذ هذه الخطوات ضمن اهدافها الوطنیة

  وتشمل مكونات الخطة خطوات لتیسیر إضفاء الطابع الرسمي أو تنظیم التعدین الحرفي للذهب في
نطاق ضیق؛ التقدیرات األساسیة لكمیات الزئبق المستخدمة في هذا النشاط؛ استراتیجیات لتعزیز 

استراتیجیات  التعامل التجاري ومنع تسریب  لحد من االنبعاثات واإلفرازات و من التعرض للزئبق؛ا
الزئبق في إطار التعدین الحرفي للذهب في نطاق ضیق ؛ استراتیجیات إلشراك الجهات الفاعلة في 
تنفیذ ومواصلة تطویر خطة عمل وطنیة؛ إستراتیجیة صحیة عمومیة حول تعرض العاملین في 

بما في ذلك جمع البیانات الصحیة ، تكوین  لتعدین الحرفي للذهب ومجتمعاتهم المحلیة للزئبقا
استراتیجیات للحیلولة دون  والتوعیة من خالل المرافق الصحیة؛ العاملین في الرعایة الصحیة

تعرض السكان المعرضین للخطر ، ال سیما األطفال والنساء في سن اإلنجاب النساء الحوامل على 
وجه الخصوص، إلى الزئبق المستخدم في التعدین الحرفي للذهب على نطاق ضیق؛استراتیجیات 
لتوفیر المعلومات للعاملین في التعدین الحرفي للذهب على نطاق ضیق والمجتمعات المحلیة 

على اعتباران نص االتفاقیة لم یأت : مالحظة. وجدول زمني لتنفیذ خطة عمل وطنیة المتضررة؛
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تنظیف المواقع الملوثة بالزئبق ، یمكن أن تشمل خطة العمل المقترحة هذا العنصر المهم  على مسالة
 .الخاص بمعالجة التلوث الذي یسببه الزئبق

  استخدام آلیات تبادل المعلومات المتوفرة لتعزیز المعارف ، وأفضل "تتضمن األنشطة االختیاریة
ة من الناحیة البیئیة والفنیة واالجتماعیة الممارسات البیئیة والتكنولوجیات البدیلة المجدی

 ". واالقتصادیة
  على الرغم من ان استخدام الزئبق مسموح به في مجال التعدین الحرفي للذهب على نطاق ضیق، ال

إضافة إلى . توجد اشارة الى تاریخ التخلص من انشطة التعدین الحرفي للذهب ضمن الفصل السابع
(.  عملیات المعالجة بالزئبق المضاف)نشطة التعدین الحرفي للذهب ذلك ، ال یشمل الفصل الخامس ا

و لكن یمكن للبلدان ان تحدد تواریخ لحظرها ضمن خطط العمل الوطنیة و ان تشیر الى التعدي 
  .الحرفي للذهب في نطاق ضیق في فصول أخرى كما هو محدد

 

 (في الجو)االنبعاثات :  8الفصل 
 (17تمت مناقشته في القسم )
 

  مالحظة..." . التحكم وحیثما كان ذلك ممكنا الحد من انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق "الهدف هو :
انبعاثات یعني االنبعاثات في الهواء من المصادر الثابتة في الملحق د و والسلطة التقدیریة في البلد 

 . هي من تحدد ما هو مالئم

  للتدابیر المطبقة من قبل طرف معین لتحقیق " هو بالنسبة للمصادر الحالیة، الهدف من هذه الفصل
 ."تقدم معقول فیما یخص الحد من االنبعاثات بمرور الوقت

  مصادر االنبعاثات في الجو المدرجة في المعاهدة تتضمن محطات تولید الطاقة التي تعمل بالفحم
فقط )الحدیدیة  والمراجل الصناعیة؛ عملیات الصهر والتحمیص المستخدمة في إنتاج المعادن غیر

؛ حرق النفایات، ومنشآت إنتاج االسمنت من (الرصاص والزنك، والنحاس، والذهب الصناعي
 ( .كلنكر)الحجر الخفاف 

  مصادر االنبعاثات التي تم حذفها من االتفاقیة خالل المفاوضات تتضمن منشات النفط والغاز، و
تي تستخدم الزئبق في عملیات منشات تصنیع المنتجات المضاف إلیها الزئبق؛ المرافق ال

 .التصنیع؛تصنیع الحدید و الفوالذ بما في ذلك الفوالذ الثانوي؛ و الحرق في األماكن المفتوحة

  ضرورة في وضع قیمة حدیة بالنسبة  7لم یرى المتفاوضون في لجنة التفاوض الحكومیة الدولیة
نبعاثات وفقا لتقدیرات األطراف لمصادر االنبعاثات و هو ما یترك المجال لوضع قیم حدیة من اال

 .أنفسهم

 في حالة وضع هذه الخطة، یتم تقدیمها . تبقى مسالة إعداد خطة وطنیة للتحكم في االنبعاثات اختیاریة
 .إلى مؤتمر األطراف في غضون أربع سنوات من سریان مفعول االتفاقیة

 المصادر الجدیدة لدیها تدابیر مراقبة أقوى من المصادر الحالیة . 

  أفضل الممارسات البیئیة كي / بالنسبة للمصادر الجدیدة فیجب ان تتوفر على أفضل التقنیات المتاحة
/ من االنبعاثات، و یجب أن یتم توظیف أفضل التقنیات المتاحة " تتحكم و حیثما أمكن التقلیل " 

النفاذ بالنسبة أفضل الممارسات البیئیة في موعد ال یتجاوز خمس سنوات بعد دخول االتفاقیة حیز 
یمكن للقیم الحدیة لالنبعاثات أن تكون بدیال ألفضل التقنیات المتاحة إذا كانت . للطرف المعني

 .متوافقة مع تطبیقاتها

  إذا قامت إحدى الحكومات بتأجیل مصادقتها، سیكون لدیها إطار زمني أكبر لبناء المصادر الجدیدة
 .ضل الممارسات البیئیةأف/ دون الحاجة إلى أفضل التقنیات المتاحة 

  أفضل الممارسات البیئیة خالل مؤتمر / سیتم المصادقة على الدلیل الخاص بأفضل التقنیات المتاحة
أفضل الممارسات البیئیة التوجیه في / سیتم اعتماد أفضل التقنیات المتاحة . األطراف األول
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COP1 .قبل هذا التاریخ و خالل  ومن المفترض أن یقوم فریق من الخبراء بإعداد هذا الدلیل
 .الفترات الفاصلة بین الدورات بین جلسات لجان التفاوض الحكومیة الدولیة في المستقبل

  المصدر الجدید یمكن أن یكون إما البناء الجدید المقام بعد عام واحد من بدء سریان االتفاقیة بالنسبة
تحدد اللغة انه . درجة في الملحق دللدولة أو منشأة شهدت تعدیالت جوهریة ضمن فئة المصادر الم

زیادة كبیرة في "مصدر موجود إلى مصدر جدید عبر التعدیل ، یجب أن تكون هناك " لتحویل"
یجب على ." انبعاثات الزئبق باستثناء التغییر في نسبة االنبعاثات الناتجة عن استعادة المنتج الثانوي

اضع للشروط األكثر صرامة الخاصة بالمصادر كل طرف أن یختار ما إذا كان هذا المصدر القائم خ
 .الجدیدة

  17سیتم تنفیذ التدابیر  الخاصة بالمصادر الموجودة في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال یتجاوز 
 .سنوات من دخول االتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة  للطرف المعني

  الظروف الوطنیة، والجدوى "یمكن للتدابیر الخاصة بالمصادر الموجودة أن تأخذ في االعتبار
 ."االقتصادیة والفنیة، والقدرة على تحمل تكالیف هذه التدابیر

  أفضل / لیس هناك شرط بخصوص المنشآت الموجودة یفرض تطبیق أفضل التقنیات المتاحة
بدال من ذلك، یمكن للبلدان اختیار عنصر واحد من القائمة التي تتضمن هدفا كمیا . الممارسات البیئیة

أفضل الممارسات / ، والقیم الحدیة لالنبعاثات، أفضل التقنیات المتاحة (مكن أن یكون أي هدفی)
 .البیئیة، واستراتیجیة الرقابة على الملوثات المتعددة، والتدابیر البدیلة

  و بالتالي فان كل زیادة في عدد المنشآت " كل منشاة" یتم اتخاذ جمیع التخفیضات على أساس ،
 . سیؤدي الى زیادة في إجمالي انبعاثات الزئبق

  في أقرب ( الملحق د)یتعین على الدول األطراف إعداد قائمة جرد لالنبعاثات من المصادر المعنیة
 .وات من بدء نفاذ االتفاقیة بالنسبة للبلد المعنيوقت ممكن و في فترة ال تتجاوز الخمس سن

   یجب أن یقوم مؤتمر األطراف بتبني، في أقرب وقت ممكن، إرشادات بشأن أسالیب إعداد قوائم
 .الجرد والمعاییر التي یمكن أن تعدها الدول األطراف لتحدید المصادر في فئة معینة

 إطار هذه الفصل وفقا للمتطلبات الواردة في  على الدول األطراف أن تقدم تقریرا عن أعمالها في
 .01الفصل 
 
 

 

 (:التربة و الماء) االطالقات : 9الفصل 
 (17تمت مناقشته في القسم )
 

  إطالقات یعني : مالحظة." السیطرة وحیثما كان ذلك ممكنا الحد من انبعاثات الزئبق"الهدف هو
إطالقات الزئبق في األرض والمیاه من المصادر الثابتة التي لم تتم تغطیتها في األحكام األخرى 

 .والبلد له السلطة التقدیریة لتحدید ما هو مالئمضمن هذه االتفاقیة 

 من ( ج)خالل المفاوضات ، كان الملحق . الدول تم تعریفها من قبل المعاهدة فيالواردة  المصادر
نص المسودة یحتوي على قائمة في المصادر الممكنة لكن المتفاوضین قاموا بحذف الملحق في جلسة 

بحیث ال توجد مبادئ توجیهیة للبلدان كي تتعرف على مصادر  7لجنة التفاوض الحكومیة الدولیة 
المنشآت التي یتم فیها : یحتوي على المصادر التالیة( ج)الملحق . ق في التربة والمیاهإطالق الزئب

تصنیع المنتجات المحتویة على الزئبق؛ المنشآت التي تستخدم الزئبق ومركبات الزئبق في عملیات 
دن والمنشآت التي تنتج الزئبق كمنتج ثانوي لتعدین و صهر المعا(: د)التصنیع المدرجة في الملحق 

 . غیر الحدیدیة

   و هي المصادر األساسیة التي تبینها البلدان التي تفرز كمیات " المصادر المعنیة" یحدد الفصل "
 . من الزئبق" هامة
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 إذا تم وضع واحدة، یتم تقدیمها إلى . یعتبر إعداد خطة وطنیة للتحكم في انبعاثات مسالة اختیاریة
 .ء نفاذ االتفاقیةمؤتمر األطراف في غضون أربع سنوات من بد

  القیم ": حسب االقتضاء"أما بالنسبة لتدابیر الرقابة، فان األطراف مطالبة بتطبیق أحد المعاییر التالیة
أفضل الممارسات البیئیة، واستراتیجیة الرقابة على / الحّدیة لإلطالقات، أفضل التقنیات المتاحة 

 .الملوثات المتعددة، أو التدابیر البدیلة

  طراف بتحدید مصادر إطالقات الزئبق في األراضي والمیاه في موعد ال یتجاوز ثالث ستقوم األ
 .سنوات بعد دخول االتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة للبلد المعني، وعلى أساس منتظم بعد ذلك

  نبغي أن تعد األطراف جرد االنبعاثات الناتجة عن المصادر ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وبعد
 .خمس سنوات من بدء سریان االتفاقیة بالنسبة للدولة المعنیة موعد أقصاه

  بوضع توجیهات بشأن أفضل التقنیات المتاحة " بأسرع ما یمكن عملیا"سیقوم مؤتمر األطراف /
 .أفضل الممارسات البیئیة وطریقة إعداد القوائم لحصر اإلطالقات

 ه الفصل وفقا للمتطلبات الواردة في على الدول األطراف أن تقدم تقریرا عن أعمالها في إطار هذ
     01الفصل 

 
 التخزين المؤقت للزئبق بطريقة سليمة بيئيا بخالف نفايات الزئبق:  01الفصل 

 (11.4تمت مناقشته في القسم )
 

 التخزین . ال یمكن التخزین المؤقت للزئبق إال في إطار االستخدامات المسموح بها بموجب االتفاقیة
 المؤقت لدیه 

 وظیفة مماثلة لتخزین مخزونات الزئبق . 

  لضمان القیام بالتخزین المؤقت للزئبق بطریقة سلیمة بیئیا، " اتخاذ تدابیر"یجب على األطراف
 .وضمان عدم تحول هذه المنشأت الى بؤر للزئبق

  سیتم خالل مؤتمر األطراف اعتماد مبادئ توجیهیة بشأن التخزین مع األخذ في االعتبار بالمبادئ
لتوجیهیة التفاقیة بازل،  ولكن االتفاقیة ال تحدد الحاالت التي تستوجب اعتماد هذه المبادئ ا

وینبغي ان تعالج المبادئ التوجیهیة أنواعا مختلفة من التخزین المؤقت، بما في ذلك . التوجیهیة
 . التخزین المؤقت على المستوى الوطني أو اإلقلیمي 

 خاصة بالتخزین كملحق في االتفاقیةیمكن إضافة المبادئ التوجیهیة ال. 
 

 نفايات الزئبق: 00الفصل 

 (11.0تمت مناقشته في القسم )
 

 النفایات التي تتكون من : االتفاقیة توظف تعریف النفایات الوارد في اتفاقیة بازل ضمن اتفاقیة الزئبق
 .أو تحتوي على مركبات الزئبق او النفایات الملوثة بالزئبق او مركبات الزئبق

  سیحدد مؤتمر األطراف، بالتعاون مع اتفاقیة بازل ، الحدود القصوى المناسبة لمعرفة الكمیات
 .المناسبة من الزئبق الموجود في النفایات التي تجعلها تصیر خطرة

    ما لم تحتوي النفایات ( باستثناء التعدین األولي للزئبق)تستثني االتفاقیة بقایا التعدین بصفة خاصة
یشمل ذلك النفایات . نسبة اكبر من الحدود القصوى التي حددها مؤتمر األطرافعلى زئبق ب

 . المحتویة على الزئبق ألمتأت من جمیع أنواع عملیات التعدین

  حتى یتسنى لها التعامل مع نفایات الزئبق بطریقة سلیمة بیئیا " اتخاذ تدابیر"یجب على األطراف إلى
 .بازل والمبادئ التوجیهیة التي ستضاف إلى االتفاقیة في المستقبلوفقا للمبادئ التوجیهیة التفاقیة 
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  لم یتم الحدیث عن مسئولیة الشركات أو الملوثین في هذه الفصل، ولكن قد ترغب الحكومات الوطنیة
 .في االستفادة من هذه الوسائل االقتصادیة

 راف أن یاخذ في االعتبار خالل إعداد للمبادئ التوجیهیة الخاصة بالنفایات، یجب على مؤتمر األط
 . بالبرامج و اللوائح الوطنیة حول النفایات

  ال یمكن استعادة، إعادة تدویر، استصالح، او استعمال نفایات الزئبق مباشرة اال في اطار
تم تنظیم الزئبق القادم من منشآت الكلور : مالحظة . االستخدامات المسموح بها بموجب االتفاقیة

 (. التزوید و التجارة) فة منفصلة ضمن الفصل الثالث القلوي المهجورة بص

  غیر مسموح ألطراف اتفاقیة بازل بنقل النفایات عبر الحدود الدولیة إال للتخلص منها بطریقة سلیمة
 .بیئیا

  یتعین على غیر األطراف في اتفاقیة بازل األخذ في االعتبار بالقواعد الدولیة ، والمعاییر والمبادئ
 .الصلة  التوجیهیة ذات

 
 المواقع الملوثة:  02الفصل 

 (11تمت مناقشته في القسم )
 

  بشأن المواقع الملوثة..." تسعى "یتعین على األطراف ان . 

  تتضمن اإلجراءات الطوعیة الممكنة مسالة استحداث استراتیجیات لتحدید و تقییم المواقع الملوثة و
تقییما للمخاطر على " عند االقتضاء" تضمن اإلجراءات الخاصة بالتقلیل من المخاطر، و التي ت

 . صحة اإلنسان و البیئة 

  سیعمل مؤتمر األطراف على إعداد دلیل حول التصرف في المواقع الملوثة ولكن االتفاقیة لم تحدد
 .إلى الموعد النهائي لهذا الدلیل

  الموقع وتحدید یتضمن الدلیل الخاص بالتصرف في المواقع الملوثة مواضیع عدة مثل تحدید
إشراك العامة؛ عملیات تقییم المخاطر على صحة اإلنسان و البیئیة؛ خیارات للتعامل مع  خصائصها؛

 .التحقق من النتائجو  تقییم الفوائد والتكالیف؛ ؛المخاطر الناجمة عن المواقع الملوثة
 

 الموارد واآلليات المالية:  03الفصل 
 

  الشاملة لتنفیذ االتفاقیة من جانب البلدان النامیة مرتبط بتنفیذ اآللیة یؤكد الفصل على أن الفعالیة
 .المالیة بشكل فعال

  یشترط الفصل على كل طرف أن یخصص الموارد الالزمة لتنفیذ االتفاقیة مع مراعاة السیاسات
 .الوطنیة واألولویات والخطط والبرامج

 ما في ذلك المصادر المتعددة األطراف، یتم التشجیع على تشكیلة متنوعة من مصادر التمویل، ب
 . اإلقلیمیة والثنائیة

 " یجب على اآللیة أن تشجع على توفیر الموارد المالیة من مصادر أخرى، بما في ذلك القطاع
 "الخاص، ویجب أن تضمن استغالل هذه الموارد في األنشطة التي تدعمها

 ل كامل لالحتیاجات المحددة والظروف یجب اتخاذ إجراءات بشأن التمویل تأخذ في االعتبار بشك
 .الخاصة للدول الجزریة الصغیرة النامیة والبلدان األقل نموا

  ومن بین خصائص اآللیة المعتمدة لدعم تنفیذ االتفاقیة من قبل البلدان النامیة والبلدان التي تمر
 ."موارد مالیة كافیة ومتوقعة وفي الوقت المناسب"بمرحلة انتقالیة، توفیر 

 تمكن "  برنامج دولي خاص"شتمل اآللیة المالیة على صندوق استئماني لصندوق البیئة العالمیة ووت
 .من توفیر إمكانیة تعزیز القدرات بناء القدرات وتقدیم المساعدة التقنیة



    

 .8.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

  موارد جدیدة، متوقعة، كافیة وفي الوقت المناسب "تتضمن التزامات صندوق البیئة العالمیة توفیر
 ."الیف المالیة لدعم تنفیذ االتفاقیةلتغطیة التك

 ستكون عملیات صندوق البیئة العالمیة في إطار توجیهات مؤتمر األطراف و مسئوال أمامه. 

  سیقوم صندوق البیئة العالمیة بتوفیر الموارد الالزمة لتغطیة التكالیف اإلضافیة المتفق علیها من
 . علیها من بعض أنشطة التمكین المنافع البیئیة العالمیة و كامل التكالیف المتفق

  یاخذ صندوق البیئة العالمیة في االعتبار بتخفیضات الزئبق المحتملة في نشاط معین بالعودة الى
 . تكالیفها

  تشتمل توجیهات مؤتمر األطراف إلى صندوق البیئة العالمیة على االستراتیجیات والسیاسات
األنشطة التي یمكن أن تحصل على دعم من  واألولویات، واألهلیة، وقائمة بیانیة في أصناف

 .صندوق البیئة العالمي

 سیتم تسییر البرنامج الدولي بتوجیه من مؤتمر األطراف و یكون مسئوال أمامه. 

  1سیتم تنظیم البرنامج الدولي في أي وحدة موجودة یقررها مؤتمر األطراف . 

 سوف یتم تمویل البرنامج الدولي بشكل طوعي . 

  وفیما بعد ( 2)األطراف بمراجعة اآللیة المالیة في موعد ال یتجاوز مؤتمر األطراف سیقوم مؤتمر
 .على أساس منتظم

 

 بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا:   04الفصل  
 

   من اجل توفیر بناء قدرات و مساعدة تقنیة بشكل مالئم و " التعاون"هذا الفصل یلزم األطراف على
 ."في حدود قدرات كل طرف"حیني  و ذلك 

  تم تسلیط الضوء على البلدان األقل نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة على اعتبارهم المستفیدین
 .من نقل التكنولوجیا

 على المستوى اإلقلیمي ودون اإلقلیمیة و والوطنیة: ن الترتیبات كاحتماالت ممكنةتم إیراد العدید م . 

 هناك تشجیع على التضافر مع االتفاقات األخرى. 

  تلتزم األطراف من البلدان المتقدمة، وغیرها من البلدان في حدود قدراتها، بتشجیع وتسهیل تطویر
یفترض على القطاع ." بدیلة السلیمة بیئیاأحدث التكنولوجیات ال" ونقل ونشر والحصول على 

 . الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرین تقدیم الدعم لهم في هذا الجهد

  وبصورة منتظمة بعد ذلك، سوف  تقوم الحكومات بتقییم مدى نجاح هذا 0بحلول مؤتمر األطراف ،
ة ، احتیاجات الفصل عن طریق النظر في التقدم المحرز بشأن التكنولوجیات والمبادرات البدیل

سوف یقوم مؤتمر األطراف بتقدیم توصیات عن . األطراف، والتحدیات في مجال نقل التكنولوجیا
 .كیفیة مواصلة تعزیز بناء القدرات والمساعدة التقنیة ونقل التكنولوجیا

 
 لجنة التنفيذ واالمتثال: 05الفصل 

 

  االمتثال لجمیع أحكام االتفاقیةتعزیز تنفیذ، وإعادة النظر في مدى "ان الهدف من اللجنة هو ". 

  في إطار هذه المهمة، ستقوم اللجنة بالنظر في كل القضایا الفردیة والنظامیة بخصوص التنفیذ
 .واالمتثال إضافة إلى تقدیم توصیات إلى مؤتمر األطراف

   نیة تیسیریة في طبیعتها و ان تولي اهتمام خاص للقدرات والظروف الوط"اللجنة ملزمة بأن تكون
 ."لألطراف المعنیة

 ستكون اللجنة هیئة فرعیة لمؤتمر األطراف. 

  وبعد ذلك وفقا  1ینتخبون في مؤتمر األطراف ( ثالثة من كل منطقة أممیة)عضوا  17تضم اللجنة
 .للقواعد اإلجرائیة المقبلة
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 یمكن لمؤتمر األطراف اتخاذ المزید من شروط المرجعیة بالنسبة للجنة. 

  االختصاص في حقل متصل بهذه االتفاقیة بما یعكس مستوى مناسب "األعضاء على یتعین أن یتوفر
 ."من توازن الخبرات

  في إطار المهمة الموكولة لها، یمكن للجنة النظر في التقاریر الكتابیة الصادرة عن أي طرف كان
 .حول مدى امتثاله لالتفاقیة؛ التقاریر الوطنیة، و كل ما هو مطلوب من مؤتمر األطراف

 و في صورة فشلها في ذلك، یمكنها اعتماد . وستقوم اللجنة ببذل قصارى جهدها للعمل بتوافق اآلراء
توصیات بأغلبیة ثالثة أرباع أصوات األعضاء الحاضرین والمصوتین على أساس نصاب قانوني 

 .من ثلثي أعضائها
 

  الجوانب الصحية: 01الفصل 
 (7تمت مناقشته في القسم )
 

  المتعلقة بالصحة القیام بأنشطة ...یتم تشجیع األطراف على "االتفاقیة على أن ینصص نص  ".
 :تتضمن األنشطة االختیاریة

  ،استراتیجیات وبرامج لمعرفة وحمایة السكان المعرضین للخطر 

 ل؛تطویر وتنفیذ البرامج التعلیمیة والوقائیة المستندة إلى العلم فیما یتعلق بالتعرض للزئبق أثناء العم 

  تعزیز خدمات الرعایة الصحیة المالئمة للوقایة  وتقدیم العالج و الرعایة الصحیة لألشخاص
 المتضررة من التعرض للزئبق،

  إنشاء وتعزیز   القدرات المهنیة الصحیة و المؤسساتیة للوقایة ، التشخیص ، العالج، ورصد
 ,المخاطر الصحیة الناجمة عن التعرض للزئبق

 ألطراف استشارة منظمة الصحة العالمیة ، منظمة العمل الدولیة والمنظمات یتعین على مؤتمر ا
 .الحكومیة الدولیة األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء

  یتعین على مؤتمر األطراف تعزیز التعاون وتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمیة ومنظمة
 .الصلةالعمل الدولیة، والمنظمات الحكومیة الدولیة األخرى ذات 

 
 تبادل المعلومات:  07الفصل 

 

  یلزم هذا الفصل األطراف بتسهیل تبادل مختلف أنواع المعلومات بما في ذلك المعلومات العلمیة
والتقنیة واالقتصادیة والقانونیة والسمیة البیئیة، و معلومات السالمة؛ معلومات حول خفض أو إیقاف 

الزئبق؛ معلومات عن البدائل المجدیة  فنیا واقتصادیا  إنتاج، استخدام، تجارة، انبعاثات وإطالقات
للمنتجات المضاف إلیها الزئبق، عملیات التصنیع التي تستخدم الزئبق، واألنشطة والعملیات التي 
تطلق الزئبق؛ معلومات عن البدائل بما في ذلك مخاطرها الصحیة والبیئیة والتكالیف والفوائد من 

 .االقتصادي واالجتماعي ؛ والمعلومات الوبائیةهذه البدائل على المستویین 

 یمكن أن یتم تبادل المعلومات من خالل األمانة العامة، من خالل منظمات أخرى، أو بشكل مباشر 

 األمانة العامة ملزمة بتسهیل التعاون في مجال تبادل المعلومات. 

 یتعین على األطراف إنشاء مركز تنسیق وطني لتبادل المعلومات. 

  ال یجب اعتبار المعلومات المتعلقة بصحة وسالمة البشر والبیئة معلومات "اتفق المندوبون على أنه
 ." سریة

  أن تحافظ على أیة معلومات "كافة أنواع المعلومات األخرى الخاصة باالتفاقیة و التي یتم تبادلها ،
 ."سریة على النحو المتفق علیه

 
 
 



    

 83.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 عليماإلعالم والتوعية و الت: 08الفصل 
 

  في حدود قدراتها"یلزم هذا الفصل األطراف بتشجیع وتیسیر كل ما یتعلق بتوفیر المعلومات للعموم" 

  ،تشمل المعلومات اآلثار الصحیة والبیئیة للزئبق ، بدائل الزئبق، نتائج أنشطة البحث والرصد
و  10یها في الفصلین األنشطة المتبعة للوفاء بااللتزامات في إطار االتفاقیة، واألنشطة المشار إل

12 . 

  التعلیم والتدریب و مستوى الوعي العام فیما " یفترض أن تقوم األطراف أیضا بتعزیز وتسهیل
یتصل بآثار التعرض للزئبق ومركبات الزئبق على صحة اإلنسان والبیئة و ذلك بالتعاون مع 

 ."المهددة ، حسب االقتضاء المنظمات الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة المعنیة والفئات السكانیة

  یفترض أن تقوم األطراف باستخدام اآللیات القائمة أو النظر في وضع آلیات مثل إطالق الملوثات
أو جمع ونشر المعلومات عن تقدیرات الكمیات السنویة من الزئبق ومركبات الزئبق التي " ونقلها ،

 ."یتم إطالقها أو التخلص منها من خالل األنشطة البشریة
 

 البحث والتطوير والرصد: 09الفصل
 

 یجب " یشیر نص االتفاقیة إلى انه . هذا الفصل طوعي ویحتوي على سلسلة من األنشطة االختیاریة
أن تسعى األطراف إلى التعاون ، التطویر والتحسین، مع مراعاة الظروف والقدرات الخاصة بكل 

 ..."منها 

  والتحسین عملیات الجرد، والنمذجة وتقییم اآلثار على صحة تتضمن األنشطة االختیاریة في التطویر
اإلنسان والبیئة، تطویر األسالیب، معلومات عن مصیر البیئیة والنقل، معلومات عن التجارة والتبادل 

 .أفضل الممارسات البیئیة/ التجاري، ومعلومات عن البدائل، ومعلومات عن أفضل التقنیات المتاحة 

 لى استخدام شبكات الرصد القائمة والبرامج البحثیة عند االقتضاءیتم تشجیع األطراف ع. 
 

 خطط التنفيذ: 21الفصل 
 

 تبقى مسالة وضع و انجاز خطة التنفیذ اختیاریة . 

 إذا تم وضع خطة ما، فإنها یجب أن تأتي بعد التقییم األولي و أن تحال إلى األمانة العامة. 

 تتشاور مع أصحاب المصلحة الوطنیین "ألطراف أن لدى وضع خطة التنفیذ، ینبغي على الدول ل
 "لتسهیل وضع، تنفیذ،  مراجعة وتحدیث خطط التنفیذ التي لدیهم 

 یمكن لألطراف أیضا التنسیق فیما بینها بخصوص الخطط اإلقلیمیة لتسهیل تنفیذ االتفاقیة. 

  الوطنیین التي بإمكان المنظمات غیر الحكومیة المشاركة في المشاورات مع أصحاب المصلحة
 .تهدف إلى وضع ، تنفیذ ،مراجعة وتحدیث خطة التنفیذ الوطنیة

 
 تقديم التقارير :  20الفصل 

 

  یجب على كل طرف تقدیم تقاریر إلى مؤتمر األطراف عبر األمانة العامة بشأن التدابیر المتخذة
 .لتنفیذ االتفاقیة و حول فاعلیة هذه التدابیر في تحقیق أهداف االتفاقیة

 توقیت وصیغة التقاریر، مع مراعاة مسالة التنسیق بین تقدیم التقاریر  1یحدد مؤتمر األطراف
الخاصة باتفاقیة الزئبق وتقدیم التقاریر التي تتطلبها االتفاقات األخرى  الخاصة بالمواد الكیمیائیة 

 .والنفایات
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 تقـــييم الفعــاليــة: 22الفصل 
 

  فعالیة المعاهدة في موعد ال یتجاوز ستة سنوات من دخول االتفاقیة حیز یقوم مؤتمر األطراف بتقییم
 .النفاذ ومن ثم یتم ذلك بصورة دوریة

  باالنطالق في وضع ترتیبات لتوفیر بیانات رصد قابلة للمقارنة عن  1سوف یقوم مؤتمر األطراف
ستویات الزئبق وجود وحركة الزئبق ومركبات الزئبق في البیئة إضافة إلى االتجاهات في م" 

ومركبات الزئبق التي تمت مالحظاتها  في وسائل اإلعالم في المجال أألحیائي والسكان المعرضین 
 ."للخطر

  سیجري التقییم باستخدام المعلومات العلمیة والبیئیة والتقنیة والمالیة واالقتصادیة المتاحة بما في ذلك
، والتقاریر الوطنیة والمعلومات والتوصیات تقاریر ومعلومات الرصد المقدمة إلى مؤتمر األطراف

 .المقدمة من لجنة التنفیذ واالمتثال، وتقاریر أخرى عن أداء آلیة المساعدة التقنیة والمالیة
 

 مؤتمر األطراف: 23الفصل 
 

  من قبل المدیر التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة في  1سیتم الدعوة إلى انعقاد مؤتمر األطراف
 .یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول االتفاقیة حیز النفاذ موعد ال

 سوف یعقد مؤتمر األطراف بانتظام حسب جدول زمني یقرره المؤتمر. 

  یمكن ان تعقد اجتماعات استثنائیة على النحو الذي یقرره  مؤتمر األطراف أو بناء على طلب خطي
ى األقل لالقتراح في غضون ستة یقدمه أحد األطراف بعد الحصول على مساندة ثلث األطراف عل

 .أشهر

  وضع النظام الداخلي بتوافق اآلراء إضافة إلى القواعد  1سوف یتم من خالل مؤتمر األطراف
 .المالیة واألحكام التي تنظم سیر عمل األمانة

 
 األمانة العامة: 24الفصل 

 

  العامة ما لم یقرر مؤتمر یضطلع المدیر التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة بوظائف األمانة
 .األطراف من خالل اغلبیة بثالثة أرباع األصوات تغییر األمانة العامة لمنظمة دولیة مختلفة

  الترتیب الجتماعات مؤتمر األطراف و الهیئات الفرعیة ؛ : تشتمل وظائف األمانة العامة على
ان التي تمر بمرحلة انتقالیة؛ تقدیم المساعدة إلى األطراف وال سیما من البلدان النامیة والبلد

التنسیق مع أمانات الهیئات الدولیة ذات الصلة مثل اتفاقیات المواد الكیمیائیة والنفایات؛ المساعدة 
في تبادل المعلومات، وإعداد التقاریر الدوریة، واالضطالع بمهام أخرى تسند إلیها من قبل 

 .مؤتمر األطراف
 

 تسوية النزاعات: 25الفصل 
 

  األطراف بتسویة أي نزاع بخصوص تفسیر أو تطبیق أحكام االتفاقیة عن طریق التفاوض أو تلتزم
 .الوسائل السلمیة

  عند التصدیق ، القبول ، الموافقة ، أو االنضمام إلى هذه االتفاقیة، یمكن ألي طرف تقدیم إشعار
التحكیم وفقا : مكتوب بخصوص اعترافه  بإحدى أو كلتا الوسیلتین التالیتین في تسویة المنازعات

 .لدولیةأو إحالة النزاع إلى محكمة العدل ا Eلإلجراءات المبینة في الجزء األول من الملحق 

  في صورة عدم قبول األطراف بإحدى الوسائل المذكورة أعاله وإذا لم یسووا النزاع بینهم في
شهرا، یتم عندئذ عرض النزاع على لجنة مصالحة بناء على طلب احد أطراف في  10غضون 

 .Eالنزاع، ویحكم بموجب الملحق 



    

 85.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 التعديالت المدرجة على االتفاقية:  21الفصل 
 

  في االتفاقیة أن یقترح تعدیالیمكن ألي طرف. 

 یتم اعتماد التعدیالت خالل اجتماع مؤتمر األطراف باإلجماع. 

  إذا تعذر التوصل إلى إجماع األطراف، یمكن حینئذ و كحل أخیر اعتماد التعدیل بأغلبیة ثالثة أرباع
 .أصوات األطراف الحاضرة والمصوتة

  الموافقة من قبل ثالثة أرباع األطراف و إیداع  یوما من إعالن 27یدخل التعدیل حیز التنفیذ بعد
بعد ذلك، یدخل التعدیل حیز التنفیذ بالنسبة لطرف معین بعد . وثائق التصدیق أو القبول أو الموافقة

 . یوما من إعالنه على الموافقة 27
 

 اعتماد وتعديل المالحق: 27الفصل 
 

  تعتبر المالحق جزءا رسمیا من االتفاقیة 

 ضافیة ال تخص سوى المسائل اإلجرائیة، العلمیة، التقنیة، أو اإلداریةالمرفقات اإل. 

   01یتم اقتراح المالحق وفقا للفصل. 

 بعد سنة واحدة، یدخل الملحق حیز النفاذ بالنسبة لمعظم األطراف. 

  في صورة عدم قبول احد األطراف بملحق معین، یجب علیه إبالغ مصلحة اإلیداع والقید في
 .ویمكن لجزء معین أن یقلب هذا القرار. ةغضون سنة واحد

  یتم التعامل مع التعدیالت كملحقات بما في ذلك اإلجراء الخاص بالتقید الموضح أدناه في الفصل
27. 

 
 الحق في التصويت:  28الفصل 

 

 یحصل االتحاد األوروبي على عدد من األصوات مساو لعدد أعضائه . یمتلك كل طرف صوت واحد
یمكن لالتحاد األوروبي التصویت إذا قررت إحدى الدول األعضاء فیه التصویت ال (. حالیا 00)

 .عن نفسها والعكس بالعكس
 

 التوقيع: 29الفصل 
 

  أكتوبر  17سیتم فتح المجال للتوقیع على االتفاقیة الخاصة بالزئبق في كوماموتو، الیابان، بدایة من
 .و لمدة سنة واحدة 0712
التوقیع غیر ملزم قانونا وال یفرض . البلد یمنح تأیید أولي وعام لالتفاقیةالتوقیع یعني أن : مالحظة

على البلد المضي قدما إلى التصدیق، ومع ذلك، یتعین على البلدان التي توقع على معاهدة عدم اتخاذ 
 .إجراءات إللغاء االتفاقیة أو تقویضها بأي شكل من األشكال

 
 ة أو االنضمامالمصادقة، القبول، الموافق:  31الفصل 

 

  ینشئ عن المصادقة التزامات ملزمة قانونا وغالبا ما تؤدي إلى تعدیل التشریعات الوطنیة لتتوافق مع
 .أحكام االتفاقیة

 یتم فتح المجال للتصدیق على المعاهدة اعتبارا من الیوم الذي یتم إغالق باب التوقیع على االتفاقیة. 

 المعلومات إلى األمانة بشأن التدابیر الرامیة إلى تنفیذ  عند التصدیق، تستحث البلدان على توفیر
 .المعاهدة
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  یمكن ألي بلد أن یشیر في وثیقة تصدیقه أنه ال یمكن ألي تعدیل ان یدخل حیز النفاذ إال بعد ان یودع
و تبعا لذلك، ال یدخل أي تعدیل حیز النفاذ بصفة آلیة بالنسبة للبلدان . وثیقة تصدیقه على هذا التعدیل

وهذا هو إجراء . التي تقوم بتقدیم هذا التصریح إال في صورة إشارتهم كتابیا إلى قبولهم بهذا التعدیل
 .دولة طرف في اتفاقیة استكهولم 07الذي یتم استخدامه أیضا من قبل " التقّید "

 
 

 الدخول حيز التنفيذ: 30الفصل
 

  على المعاهدةدولة  77یوما من تصدیق  27تدخل االتفاقیة حیز النفاذ بعد. 

  یوما من 27النسبة لهم بعد بلد، تدخل المعاهدة حیز النفاذ ب 77وبالنسبة للبلدان التي تصادق بعد 
 .تصدیقهم علیها إیداع

 
 التحفظات: 32الفصل 

 

 ال یجوز إبداء أي تحفظات على االتفاقیة. 

 یعدل من خالله أجزاء عبارة عن تصریح من بلد معین عند التصدیق یستبعد أو " التحفظ: "مالحظة
 .اتفاقیة استكهولم أیضا ال تسمح بالتحفظات. معینة من المعاهدة بشكل ینطبق مع وضعیاتهم

 
 االنسحاب: 33الفصل 

 

  من دخول المعاهدة حیز النفاذ بالنسبة لحكومة معینة، یمكن لها ( أو أكثر)بعد مرور ثالث سنوات
 .ياالنسحاب من المعاهدة من خالل تقدیم إشعار خط

  یصبح االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تقدیم إشعار رسمي أو في وقت الحق إذا تم تحدید ذلك من
 . قبل البلد

 
اإليداع : 34الفصل   

 

 والودیعة هي مؤسسة  یعهد لها بمعاهدة متعددة األطراف و قد تم . األمین العام هو مودع االتفاقیة
من بین هذه المهام نذكر التعهد .من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 00تبیان وظائفها في الفصل 

مات حول بالنص األصلي، إعداد نص إضافي للمعاهدة ، استقبال الدول الموقعة، وإبالغ الحكو
 .  المسائل المتعلقة بالمعاهدة، واإلعالم عن دخول المعاهدة حیز النفاذ

 
 حجية الّنص: 35الفصل 

 

 العربیة والصینیة واالنجلیزیة والفرنسیة : تتساوى نصوص اإلتفاقیة في لغات األمم المتحدة الستة
 .والروسیة واإلسبانیة من حیث الحجیة

 

 

 

 

 



    

 81.                  میناماتا المتعلقة بالزئبق مقدمة للتلوث الناتج عن الزئبق واتفاقیة دلیل المنظمات غیر الحكومیة
 
 

 لسامةدن المعال امیناماتا حون يبان عالإ 2الملحق 

 

 میناماتا حول المعادن السامة یبانإعالن 
     0712أكتوبر  1
 

الیابان بمناسبة مؤتمر المفوضین  -وافق علیه في میناماتا IPENفي    بیان من المنظمات المشاركة
 0712بشأن معاهدة الزئبق أكتوبر 

 
لالتفاق " ضحایا میناماتا "بموجب هذا للتضامن مع مجموعات  IPENتقف المنظمات المشاركة في 

فهي أیضا األلم وانعدام مسؤولیة . على أن میناماتا لیست مجرد اسم أو مكان أو مرض بل أكثر من ذلك
هي تعبیر عن نضالهم من أجل . میناماتا هي عن الناس والمجتمع. والخسارة والتمییز لدى الشركات

 هذا هو المعنى الحقیقي لمیناماتا ؛. العیشالبقاء وتصمیمهم على 
عن عزمنا الثابت والتزامنا الموسع للعمل من أجل ضمان  IPENونعلن بصفتنا المنظمات المشاركة في 

اال تلوث المعادن السامة مثل الزئبق والرصاص والكادمیوم بیئتنا المحلیة والعالمیة بعد اآلن، وأنها لن 
 .ادنا، أو أجساد أطفالنا واألجیال المقبلةتلوث مجتمعاتنا وطعامنا وأجس

 باإلضافة إلى ذلك،
 

باإلجماع العالمي على أن تلوث الزئبق یشكل تهدیدا خطیرا لصحة اإلنسان والبیئة وأن هناك  نرحب
 .ضرورة التخاذ إجراءات للحد والقضاء على انبعاثات وإطالقات الزئبق من أجل الحد من هذا التهدید

الزئبق هو مادة كیمیائیة تحظى باإلهتمام العالمي نظرا النتقالها بعید المدى في  ونحن نشدد على أن
الغالف الجوي وثباتها في البیئة وقدرتها على التراكم البیولوجي في النظم اإلیكولوجیة والسلسلة الغذائیة 

 .وآثارها السلبیة الكبیرة على صحة اإلنسان والبیئة عبر األجیال
اآلثار الصحیة الناجمة عن الزئبق على الفئات الضعیفة من السكان مثل النساء  كما نسلط الضوء على

 واألطفال ومن خاللهم األجیال المستقبلیة خصوصا في البلدان النامیة والبلدان االنتقالیة؛
 

األضرار الخطیرة وطویلة األمد على النظم اإلیكولوجیة وصحة اإلنسان التي یمكن أن  ونحن ندرك
 .الزئبق في المجتمعات سواء في األماكن القریبة أو على المناطق النائیةیتسبب بها 

 
على أوجه الضعف خاصة في النظم اإلیكولوجیة والشعوب األصلیة للقطب الشمالي جراء  ونحن نشدد

 .التضخم األحیائي في الزئبق وتلوث األطعمة التقلیدیة
 

الزئبق في المأكوالت البحریة والتي تؤثر على  باألدلة العلمیة الراسخة عن الضرر الناجم عن ونعترف
كما . العدید من المجتمعات التي تعتمد على األسماك والمأكوالت البحریة كمصدر أساسي للبروتین

 .نالحظ المخاوف المتعلقة بتراكم الزئبق على جمیع الكائنات الحیة بما فیها اإلنسان
واألطفال والسكان األصلیین وعمال المناجم  كما ندعم ونعترف بمطالب ونضاالت العمال والنساء

والصیادین ومجتمعات القطب الشمالي وسكان الجزیرة والمناطق الساحلیة وعمال مناجم الذهب صغیرة 
لذا فإننا ندعو إلى . الحجم والفقراء وجمیع الفئات االجتماعیة األخرى التي تتأثر بالتعرض للزئبق

في ممارسة حقهم في المطالبة ببیئة صحیة وحمایة العاملین والحق التضامن ودعم جمیع الفئات المتأثرة 
 .في المعرفة والتعویض العادل والعالج الطبي والعدالة البیئیة
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على الحاجة الملحة التخاذ إجراء بشأن التنقیب عن الذهب الحرفي صغیر الحجم لتسهیل وصول  ونؤكد
عمال المناجم إلى تكنولوجیات فعالة ومناسبة من شأنها أن تقلل أو تتجنب استخدام الزئبق إن أمكن ذلك 

ومعالجة  "ASGM "لوقف المتاجرة به وتزویده في مناطق التنقیب عن الذهب الحرفي وصغیر الحجم 
 .المواقع الملوثة وضمان إعادة تأهیلها وإنشاء برامج لمساعدة عمال المناجم في تأمین سبل العیش البدیلة

عدین تونؤكد على ضرورة اتخاذ تدابیر رقابة صارمة للحد والقضاء على إنبعاثات الزئبق جراء عملیات 
 .واسعة النطاق لحمایة جودة الهواء والمیاه ومنع تلوث التربة

 
على ضرورة اتخاذ تدابیر رقابة صارمة للحد والقضاء على التلوث بالزئبق المنبعث من محطات  ونؤكد

 .تولید الطاقة التي تعمل بالفحم والترویج بدال عن ذلك الستخدام مصادر الطاقة البدیلة المتجددة االمنة
لیة التخزین المؤقتة وطویلة األجل ونسلط الضوء على الحاجة إلى اإلدارة السلیمة البیئیة للزئبق أثناء عم

 .والتخلص والحد من الزئبق المنخفض لحمایة صحة اإلنسان
 

تعزیز التدابیر اإللزامیة لمعالجة إنبعاثات الزئبق في األرض والمیاه ونحث على إجراءات  نحث على
 .صارمة وسریعة لتحدید وتخفیض والقضاء على هذه االنبعاثات بما في ذلك في المواقع الملوثة

ینیل وندعو إلى انبعاثات الزئبق من عملیات التصنیع بما في ذلك إنتاج مونومیر كلورید الف ندعو لالنتباه
 .القطاع الخاص للحد والقضاء على االنبعاثات واتخاذ كل التدابیر إلدخال أسالیب إنتاج خالیة من الزئبق

وندعو الحكومات لمصادقة بسرعة على معاهدة الزئبق وتنفیذ أهدافها وأحكامها بدقة حتى یتم تخفیض 
 .إجمالي انبعاثات وإطالقات الزئبق والقضاء علیها

 
على اتخاذ إجراءات مستمرة لتسلیط الضوء على األضرار الناجمة عن التلوث بالمعادن  نونحن مصممو

السامة على صحة اإلنسان والبیئة، وتعزیز الدعم الدولي التخاذ تدابیر حوكمة وطنیة وعالمیة لتخفیض 
 .والقضاء إن أمكن على مصادر التلوث بالمعادن السامة مثل الزئبق والرصاص والكادمیوم

والكادمیوم  الزئبق والرصاص الساّمة مثل التعرض للمعادن والقضاء على للحدّ  الحاجةحظ ونال
والمنتجات  المنتجات اضافة الى المستهلكین مجموعة متنوعة من دورة حیاة وغیرها فيالزرنیخ و

  .وغیرها، والمبیدات الحشریة، وخدمات طب األسنان الطبیة
المسؤولیة للحد بشكل صارم من استخدام وانبعاث المعادن السامة ندعو القطاع الخاص إلى تحمل 

 .وتحمل المسؤولیة للتنظیف والتعویض

ونؤكد على مبدأ الوقایة ومبادئ الحق في المعرفة والمساواة بین األجیال والعدالة البیئیة  ونحن ندرك
 .وتغریم التلوث والمسؤولیة والتعویض
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 شكر

مئات المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات  بالشكر إلى   IPENتتقدم الشبكة الدولیة للقضاء على الملوثات العضویة الثابتة 

الزئبق من  الخالیة المجموعات الصحیة في جمیع أنحاء العالم لمساهماتها في الحملة المجتمع المدني ومجموعات العمل و

 . IPEN لـ السامةوبرنامج المعادن 

والجهات  SSNCالطبیعة  مایةالمالي المقدم من حكومات السوید وسویسرا، والجمعیة السویدیة لح للدعم ممتن  IPENإن 

ال تعبّر اآلراء الواردة في هذه الوثیقة بالضرورة عن الموقف الرسمي . االمانحة األخرى التي جعلت إنتاج هذه الوثیقة ممكن

 .ر الدعم الماليألي من هذه المؤسسات التي توف
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