
تعتمد كافة املنتجات واإلجراءات التي تحتوي عىل الزئبق أو مركبات الزئبق 

أو تستخدمهام عىل إمكانية الوصول إىل إمدادات عنرص الزئبق. وعىل املستوى 

العاملي، توجد معظم مخزونات الزئبق الخام التي يسهل الوصول واستخراجها 

يف مناطق تكّون الجبال أو املناطق التي تنشط فيها الرباكني، حيث متتد من 

إسبانيا إىل الهياماليا وكذلك يف املحيط الهادئ. وقُدرت احتياطات مخزونات 

طن  ألف  وستني  أربع  بـ   2007 عام  يف  العاملي  املستوى  عىل  الخام  الزئبق 

)برنامج األمم املتحدة للبيئة، 2013(.

يعد الزنجفر املصدر األكرث شيوعاً للزئبق يف الطبيعة، ويجري تعدينه منذ آالف 

الرومانية جرى استخراجه لغرض استخدامه  السنني. ففي عهد اإلمرباطورية 

كصبغ أو ملا يحتويه من زئبق.

ومن أجل إنتاج الزئبق السائل )عنرص الزئبق(، يتم تحميص الزنجفر املسحوق 

الكربيت  عن  النقي  الزئبق  ينفصل  العملية،  هذه  وأثناء  دوارة.  أفران  يف 

ويتبخر. ويُستخدم عمود تكثيف لتجميع املعدن السائل ومن ثم يتم شحنه 

يف قوارير معدنية.

وعىل الرغم من انخفاض استهالك الزئبق عىل الصعيد العاملي وتوفّر إمداداته 

طريق  عن  الزئبق  إنتاج  يستمر  املنخفضة،  وأسعاره  متنافسة  مصادر  من 

التعدين األويل يف عدد من البلدان. حيث وجدت الدراسات عدداً من نشاطات 

ومنغوليا  )سيربيا(  وروسيا  الصني  يف  النطاق  ضيق  الحريف  الزئبق  استخراج 

 Camacho, et al. 2016;( إندونيسيا  واملكسيك ويف عهد حديث يف  والبريو 

;BaliFokus, 2017; George, 2017(. ويرجح أن يكون إنتاج الزئبق هذا قد 

الحريف  الذهب  استخراج  املستخدم يف  للزئبق  املتزايد  الطلب  جاء كرد عىل 

ضيق النطاق )ASGM( سواء كان ذلك بشكل قانوين أو غري ذلك.

يتواجد يف  قد  بامتصاصه  القدمية  النباتات  قامت  الذي  البيئة  يف  الزئبق  إن 

الوقود اإلحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. ويف الوقت الراهن، يتم إمداد 

السوق العاملية بزئبق جرى:

استخراجه حديثاً من أحد مواقع التعدين األويل للزئبق 	 

والغاز 	  املعادن  تكرير  أو  التعدين  لنشاطات  ثانوي  كمنتج  اســرداده 

ونفايات التعدين القدمية

العمليات 	  عن  ناجمة  مستنفذة  ونفايات  منتجات  من  تدويره  إعادة 

الصناعية

تخزينه يف مستودعات حكومية	 

تخزينه يف مستودعات خاصة، مثل صناعات الكلور القلوي وغريها.	 

وال توجد يف الوقت الراهن معلومات مفصلة حول االستخراج الحريف للزئبق 

يف عدد من البلدان.

مؤمتر األطراف األول التفاقية ميناماتا

نبذة حول املادة الثالثة – مصادر إمداد الزئبق وتجارته
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من  األوىل  الخمسة  املراكز  والهند  واليابان  وسنغافورة  واملكسيك  إندونيسيا 

الهند وكولومبيا  احتلت خمس دول وهي  بينام  للزئبق.  املصدرة  الدول  بني 

وسنغافورة والصني وهونج كونج وهولندا املراكز الخمسة األوىل من بني الدول 

املستوردة للزئبق.

الزنجفر  الزئبق من استخراج  إنتاج  انترش   ،2012 ففي إندونيسيا، ومنذ عام 

ضيق النطاق وغري القانوين يف عدة مناطق نائية. حيث تبلغ تكلفة كيلوغرام 

من الزئبق املنتج محلياً ربع قيمة الزئبق املستورد ويتم بيعه عىل نطاق واسع 

يف عدد من مواقع استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق.

التبادل  ومنصات  )النقل(  التوصيل  وخدمات  املبارش  البيع  إىل  وباإلضافة 

التجاري عىل اإلنرنت، تجري العديد من عمليات بيع الزئبق وتسويقه عىل 

فيسبوك  مثل  املشهورة  االجتامعية  التواصل  شبكات  بواسطة  واسع  نطاق 

وتوير وإنستغرام. ونتيجة للتصاعد الهائل إلنتاج الزئبق، أصبحت إندونيسيا 

ينتهي مبوجبه مفعول األحكام  )الذي   2020 ومن أجل تحقيق موعد عام 

املعمول بها حالياً( للقضاء عىل املنتجات واإلجراءات التي تستخدم الزئبق 

بدائل  وتطوير  الزئبق  إمدادات  للحد من  ملحة  فإن هناك حاجة  املضاف، 

أكرث أمناً.

والواليات  األورويب  االتحاد  فرض  من  وجيزة  فرة  وبعد   ،2012 عام  فمنذ 

قيمة  تراجع  البيانات  تظهر  الزئبق،  تصدير  عىل  حظراً  األمريكية  املتحدة 

التبادالت التجارية للزئبق )HS 280540( من 232 مليون دوالر يف عام 2012 

أنها  من  الرغم  وعىل   ،2012 عام  ويف   .2015 عام  يف  دوالر  مليون   45.3 إىل 

ليست مستهلكاً أساسياً للزئبق بل مجرد مركزنقل وتوزيع، احتلت سنغافورة 

حيث  و2016   2015 عامي  يف  الوضع  تغري  ولكن  للمصدرين.  األول  املركز 

احتلت الهند املركز األول للمصدرين.

والواليات  األورويب  االتحاد  التنفيذ يف  الزئبق حيز  تصدير  ومع دخول حظر 

املتحدة األمريكية اعتباراً من آب/أغسطس 2015، احتلت خمس دول وهي 

الشكل 1-5. تدفق تجارة الزئبق عىل املستوى العاملي 2015-2012. املصدر: Chatham House اململكة املتحدة



املستقبلية  التعريفات  ضمن  للزئبق  األويل  التعدين  إدراج  يف  النظر  يجب 

للمواقع امللوثة بالزئبق. كام يجب النظر يف إعادة التأهيل والعالج وخطط 

املراقبة طويلة األجل.

وأورد Van Brussel et.al (2016) أنه وبالرغم من كونه عىل مستوى عاملي، 

فإن انبعاث الزئبق من تعدين الزئبق أقل بسبعني مرة من انبعاثه من قطاع 

استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق عىل املستويني املحيل واإلقليمي، حيث 

يعد التعدين األويل للزئبق مصدراً هاماً لإلصادارات واالنبعاثات.

املناطق  الزئبق يف  تقطري  عمليات  املستخدمة يف  البدائية  التقنيات  وبسبب 

معالجة  مواقع  من  املأخوذة  والربة  الغبار  عينات  أظهرت  السكينة، 

اآلمنة  املستويات  تفوق  عالية  تراكيز  وإندونيسيا  املكسيك  يف  الزئبق 

تم  كام   .)2016 إندونيسيا  يف  والغابات  البيئة  وزارة   ،Van Brussel 2016,(

تأكيد حدوث تعرض تراكمي حيث يتعرض عامل املناجم والجمهور العام إىل 

معادن أخرى موجودة يف املعدن نفسه مثل الزرنيخ واملغنيزيوم.

يف عام 2016 املصّدر األول للزئبق مع طاقة إنتاجية سنوية تبلغ ما ال يقل عن 

ثالثة آالف طن مري.

لالتفاقية،  به وفقاً  النطاق مسموح  الحريف ضيق  الذهب  استخراج  أن  ومبا 

فإن تجارة الزئبق ألغراض استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق مسموحة 

أيضاً. ولكن ينبغي عىل البلدان التي قامت بالفعل بحظر استخدام الزئبق يف 

التزامها  النطاق أن تعزز  التعدين واستخراج الذهب الحريف ضيق  عمليات 

بحظر تجارة الزئبق املستخدم يف قطاع استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق.

وتحتوي أحكام اتفاقية الزئبق يف املادة الثالثة عىل إجراء “موافقة مسبقة عن 

علم” لتجارة الزئبق يشرط عىل البلد املستورد أن يقوم بتزويد الجهة املصّدرة 

استخدام  يتم  بأال  ينبغي عليه ضامن  ثم  االسترياد ومن  مبوافقة خطية عىل 

املؤقت. كام  للتخزين  أو  لالتفاقية  وفقاً  بها  املسموح  للحاالت  الزئبق سوى 

تنص االتفاقية عىل أن تقوم األمانة العامة باالحتفاظ بسجل عام يحتوي عىل 

إشعارات املوافقة. عالوة عىل ذلك، ينبغي عىل مصدري الزئبق أن يوثقوا بأنه 

ليس من مصادر ممنوعة أو من موقع غري قانوين.

)HS 280540( 2016 الجدول رقم 1. أعىل خمسة مصدرين للزئبق يف عام 

االسترياد التصدير

الرشكاء التجاريني

القيمة 

التجارية 

)مليون 

دوالر(

الوزن 

الصايف 

)طن( الدولة البلد الوجهة

القيمة 

التجارية 

)مليون 

دوالر(

الوزن 

الصايف 

)طن( الدولة الرقم

الصني، فرنسا، أملانيا، هونج كونج، 

إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، سنغافورة، 

سويرسا، طاجيكستان، تايالند، اململكة 

املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية

8.17 349.03 الهند الصني، هونج كونج، كولومبيا، الهند، 

اليابان*، باكستان، بنام، بابا نيو 

غيني، سنغافورة، جنوب أفريقيا، 

تايالند، اإلمارات، فيتنام

4.11 680.44 إندونيسيا 1

الهند، إندونيسيا، اليابان، املكسيك، 

سنغافورة، إسبانيا

4.14 118.81 كولومبيا األرجنتني، بوليفيا، الربازيل، تشييل، 

كولومبيا، كوبا، غواتيامال، هندوراس، 

نيكاراغوا، بنام، الباراغوي، إسبانيا

 9.65 266.70 املكسيك 2

بلجيكا، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، 

سويرسا، تايالند، اململكة املتحدة

2.28 103.93 سنغافورة الربازيل، كندا، كولومبيا، مرص، الهند، 

إندونيسيا، كينيا، املكسيك، املغرب، 

بابا نيو غيني، كوريا الجنوبية، 

جنوب أفريقيا، توغو

5.76 231.57 سنغافورة 3

الصني، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، 

الواليات املتحدة األمريكية

0.36 55.08 الصني، هونج كونج الربازيل، ميامنار، كولومبيا، كوريا 

الجنوبية، تايوان، باكستان، بريو، 

الهند، سنغافورة، فيتنام، مرص

 3.61 146.77 اليابان 4

بلجيكا، أملانيا، السويد 0.21 38.54 هولندا بنغالديش، بوليفيا، الربازيل، ميامنار، 

رسيالنكا، تشييل، الصني، كولومبيا، 

كوبا، فرنسا، غانا، غويانا، إيطاليا، 

كينيا، الكويت، املغرب، سنغافورة، 

إسبانيا، توغو، تركيا، اليمن، وأطراف 

أخرى

 1.63 47.97 الهند 5

*الزئبق املصّدر إىل اليابان، 368 طن، يحتاج إىل توضيح. 

املصدر: قاعدة بيانات Comtrade يف األمم املتحدة، آب/أغسطس 2017



وعىل وجه الخصوص، تشري االتفاقية يف املادة الثالثة إىل:

ميكن 	  ولكن  التنفيذ.  حيز  االتفاقية  دخول  مع  األويل  التعدين  يحظر 

قامت  حال  ويف  ذلك،  قبل  الجديدة  الزئبق  مناجم  ترّخص  أن  للحكومة 

أطول  االتفاقية، فستمتلك مجاالً زمنياً  التصديق عىل  بتأجيل  حكومة ما 

لتطوير تلك املناجم.

يحظر تعدين الزئبق األويل يف املناجم املوجودة سابقاً بعد خمسة عرش 	 

عاماً من دخول االتفاقية حيز التنفيذ. ويف حال قامت حكومة ما بتأجيل 

التصديق عىل االتفاقية، فيمكنها تعدين الزئبق من مناجم موجودة سابقاً 

لفرة زمنية أطول.

التصديق 	  بعد  األويل  التعدين  من  املستخرج  الزئبق  استخدام  ميكن  ال 

عىل االتفاقية سوى لصناعة منتجات مسموحة أو يف عمليات مسموحة 

)مثل مومنور الفينيل كلوريد VCM الخ.. وورد وصفها يف املادتني الرابعة 

والخامسة( وال ميكن التخلص منه إال وفقاً ملتطلبات االتفاقية. ويعني ذلك 

ضمناً بأن الزئبق املستخرج من التعدين األويل لن يكون متاحاً لالستخدام 

ما  بلد  يصادق  حاملا  النطاق  الحريف ضيق  الذهب  استخراج  عمليات  يف 

عىل االتفاقية.

مصنع 	  إغالق  بأنه حني  تضمن  إجراءات”  “تتخذ  أن  البلدان  ينبغي عىل 

ملتطلبات  وفقاً  منه  التخلص  يتم  الفائض  الزئبق  فإن  القلوي،  للكلور  ما 

االستصالح  أو  التدوير  إعادة  أو  االسرداد  لعمليات  يخضع  وال  االتفاقية 

تلك  متنع  أن  وينبغي  البديل.  االستخدام  أو  املبارش  االستخدام  إعادة  أو 

اإلجراءات إعادة دخول الزئبق الذي تم اسرداده إىل السوق. ولكن ال يزال 

هناك حاجة آلليات فاعلة تضمن تطبيق تلك اإلجراءات وتنفيذها.

تتضمن قضايا التجارة واإلمدادات األساسية املرتبطة باملواقع امللوثة والتي 

يجب أن ينظر فيها مؤمتر األطراف األول:

منع السامح بإعادة دخول الزئبق الذي تم اسرداده من مواقع ملوثة يف 	 

الزئبق حيث ميكن  البلدان إىل سلسلة تجارة وإمدادات  أو  أحد األماكن 

يشكل  مام  النطاق  ضيق  الحريف  الذهب  استخراج  ألغراض  استخدامه 

مواقع ملوثة جديدة يف أماكن أو بلدان أخرى.

مدى إمكانية معالجة مواقع التعدين األويل للزئبق عقب إغالقها. وكونها 	 

تقع ضمن مناطق تحتوي عىل مستويات عالية من الزئبق بشكل طبيعي، 

فيجب وضع إرشادات محددة حول كيفية إغالق املنجم واحتوائه. باإلضافة 

إىل ذلك، يجب حامية الربة السطحية واملجاري املائية القريبة من املنجم 

من نفايات املناجم القدمية )املخلفات وبرك النفايات(، وعصارة النفايات 

واآلثار األخرى املرتبطة بها.

متعددة  العطرية  الهيدروكربونات  إىل  العام  التعرض  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 

الحلقات )PAHs( وسدايس كلوروالبنزين الناجمني عن إحراق الخشب لتغذية 

للتعرض.  شائعاً  مصدراً  يعد  املغلقة  األماكن  ضمن  امللوث  والهواء  األفران 

تفوق  البول  يف  للزئبق  عالية  تراكيز   Van Brussel et.al. (2016) وجد  كام 

املستويات الطبيعية وذلك عند األطفال والعاملني يف تقطري الزئبق.

املعالجة  للزئبق ومنشآت  األويل  للتعدين  املستخدمة  املواقع  معالجة  يجب 

التابعة لها، سواء كانت عىل نطاق واسع أو عمليات صغرية غري رسمية، إىل 

حد ال تشكل فيه املناطق السطحية املحيطة باملنجم خطراً عىل صحة اإلنسان 

ومجاري املياه السطحية والبيئة املحلية والتنوع الحيوي.

ويجب معرفة أن خصائص الربة يف هذه املواقع قد تحتوي عىل مستويات 

مرتفعة من الزئبق بشكل طبيعي، ويجب أن تأخذ خطط العالج هذا األمر 

بعني االعتبار فيام يخص مستويات التنظيف النهائية.

يجب إغالق مواقع التعدين األويل للزئبق واتخاذ إجراءات ملنع إعادة فتحها.

ومؤخراً، جرى تسليط الضوء عىل التلوث بالزئبق يف باالوان يف الفلبني الناجم 

للتعدين األويل للزئبق. فبعد مثانية عرش عاماً من اإلنتاج  عن مواقع قدمية 

امتدت من عام 1955 إىل 1976 تم خاللها تصدير الزئبق إىل اليابان، جرى إغالق 

السكان  عينة  من  بأن حوايل %83  التقارير  وتفيد  التعدين.  وموقع  املعمل 

املقيمني بالقرب من موقع التعدين، الذي تحول إىل بحرية يف الوقت الراهن، 

.(Mantubig and Requimin, 2017) يعانون من تسمم مزمن بالزئبق

يف  للزئبق  األويل  التعدين  مواقع  يف  مشابهاً  وضعاً  الــدراســات  وتظهر 

كاليفورنيا  يف  أملادن  نيو  يف  السابق  للزئبق  األويل  التعدين  وموقع  الصني 

(Feng, 2005; Qiu et al., 2016; Micheal, 2017). ينبغي عىل البلدان التي 

لديها تعدين أويل للزئبق أن تنظر يف وضع خطة جرد وعمل متينة ملعالجة 

املواقع وتطبيق خطط مراقبة طويلة األجل. تحتوي اتفاقية الزئبق عىل أحكام 

تتيح لألطراف حظر هذا النوع من التعدين، لكنها توفر أيضاً بعض اإلعفاءات 

واالستثناءات.

أما بالنسبة إىل املناجم ذات النطاق الواسع، فيجب تقييم ثباتها من الناحية 

امللوثة  السطحية  املواد  توضيب  باإلمكان  كان  إذا  فيام  لتحديد  البنيوية 

باملخلفات وتخزينها بشكل دائم ضمن املنجم. ويجب إغالق كل من املناجم 

النشاطات فيها  الرسمية ملنع قيام مزيد من  الواسع وتلك غري  الناطق  ذات 

وذلك عقب إجراء عمليات املعالجة فيها.

كام يجب أن تنظر خطط العالج يف عمليات معالجة الزئبق الخام املرتبطة 

مبوقع املنجم حتى وإن مل تكن متواجدة ضمن املوقع نفسه، ألنه من املحتمل 

أن تكون تلك العمليات قد سببت تلوثاً يف املناطق التي تتواجد فيها.
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