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ملغم األسنان والطالء بالذهب — استعراض للملحق (أ) (املنتجات املضاف
إليها الزئبق) وامللحق (ب) (العمليات التي تستخدم الزئبق)
ترشين الثاين/نوفمرب

امللحق (أ)

2019

اقرتاح نقل ملغم األسنان من الجزء الثاين ووضعه يف الجزء األول .وبالتايل ،فإن املقرتح يلغي الجزء الثاين من امللحق (أ) عن طريق جلب امللغم ليكون أحد
منتجات الجزء األول.

الجزء األول :املنتجات الخاضعة للامدة  ،4الفقرة  1والفقرة 3
املنتجات املضاف إليها الزئبق
ملغم األسنان الذي يُستخدم يف األسنان اللبنية ،واألطفال دون سن الخامسة
عرش ،والنساء الحوامل ،والنساء املرضعات
ملغم األسنان ،باستثناء الحاالت التي يتوفر فيها بديل خا ٍل من الزئبق
املادتني َ 4و ( 5وثيقة االجتامع )MC/COP.3/4
يقرتح اإلقليم األفريقي نقل ملغم األسنام من الجزء الثاين إىل الجزء
األول من امللحق (أ) مام يعني فعلياً نقل ملغم األسنان من ’التقليل
التدريجي‘ عىل املدى الطويل إىل ’السحب التدريجي‘ قصري األمد
بحلول عام .2021

التاريخ الذي سيكون تصنيع املنتج أو استرياده أو تصديره غري مسموح
(تاريخ السحب التدريجي)
2021

2024

تعديل امللحق (ب) (العمليات التي تستخدم الزئبق) — طالء
الذهب بواسطة الزئبق (يعرف أيضاً باسم التذهيب بالنار)

ال تتناول االتفاقية عملية الطالء املعدين هذه يف الوقت الحايل .وقد ألقت
منظمة  CEPHEDمن النيبال ،أحد املنظامت املشاركة يف  ،IPENالضوء عىل
مدى انتشار هذه العملية وسجلت مستويات تع ّرض مرتفعة بني العامل،
ووضحت ذلك يف تقرير  IPENلعام  :2017الزئبق يف النساء يف سن الحمل
يتعني عىل مؤمتر األطراف أن يقوم باستعراض امللحقني (أ) َو (ب) عىل التوايل يف خمس وعرشين بلدا ً .ويف حني مل يتم إدراج هذه القضية تحديدا ً عىل
يف موعد ال يتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول االتفاقية ح ّيز التنفيذ .جدول أعامل مؤمتر األطراف الثالث ،إال أنه ميكن إثارتها كجزء من االستعراض
يقرتح مرشوع قرار يف مؤمتر األطراف الثالث أن يتم تأسيس مجموعة خرباء املستقبيل للملحقني (أ) َو (ب).
متخصصة تتألف من عرشين ممثالً لألطراف .وميكن ترشيح عرشة مراقبني من
تُستخدم هذه العملية القدمية “التذهيب بالنار”–والتي كانت تُستخدم منذ
املنظامت غري الحكومية وغريها من املنظامت.
حوايل ألفي عام– لنقل طبقة رقيقة من طالء الذهب إىل معادن منخفضة
تقوم هذه املجموعة باستعراض امللحقني (أ) َو (ب) وتنظر يف أي معلومات القيمة عن طريق مزج مسحوق الذهب مع الزئبق العنرصي ووضع العجينة
تقدمها األطراف لتغيري امللحقني .كام تقوم بتحضري تقرير بشأن الفعالية عىل الجسم املراد طليه .ومن ثم يتم “إحراق” هذا الجسم عن طريق وضعه
حتى حينه لألطراف التي تعمل حالياً بشأن منتجات الزئبق وعملياته .تقدم يف النار أو يف فرن أو أتون حيث يتبخر الزئبق مخلفاً وراءه طبقة ذهبية المعة
مجموعة الخرباء النتائج التي توصلت إليها يف مؤمتر األطراف الرابع.
عىل الجسم .يوجد عدد قليل من األمثلة عن االستخدامات املعارصة لهذه
لقد تم وضع التعديل املقرتح للملحق (أ) يف البداية من قبل مجموعة من التقنية ،وأوصاف أقل بكثري آلثارها الصحية 1.ويف كل األحوال ،فإن استخدام
البلدان األفريقية (بوتسوانا وتشاد والغابون وغينيا بيساو والنيجر والسنغال) اللهب أو املشاعل أو األفران لطرد الزئبق عىل شكل بخار يؤدي إىل تشكّل
ولكن جرى تغيريه الحقاً ليصبح مقرتحاً لكامل اإلقليم األفريقي الذي سيقدم سيناريو مشابه لذلك الخاص بعامل تعدين الذهب الحريف وضيق النطاق
ورقة غرفة اجتامع حول هذه القضية .قد يقرر مؤمتر األطراف أن يقبل حني يحرقون الزئبق يف امللغم من أجل الحصول عىل مخلفات ذهبية ولكنهم
مقرتح اإلقليم األفريقي ويع ّدل امللحق (أ) يف مؤمتر األطراف الثالث متاشياً مع يشكلون بخار زئبق قابل لالستنشاق .يؤدي هذا إىل خلق قضية تع ّرض أساسية
بالنسبة إىل العاملني والسكان القريبني من تلك املنشآت.
املقرتح ،أو قد يقرر إحالته إىل لجنة الخرباء التي سينظر يف تأسيسها.
تدعم  IPENتأسيس لجنة الخرباء وعملية االستعراض وتبني مقرتح اإلقليم
األفريقي يف مؤمتر األطراف الثالث
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عمل الطالء يف النيبال يضعون عجينة الزئبق/الذهب عىل التامثيل ويحرقونها بواسطة مشعل( .املصدر( .املصدر)CEPHED :
الشكل رقم ّ .1
متتلك النيبال قطاع طالء معدين كبري يستخدم هذه التقنية ،ويظهر تقييم
ميناماتا األويل الخاص بها بأن كمية ضخمة من الزئبق تبلغ  528,21كغ يتم
إصدارها بسبب هذه العملية – أي ما يعادل ضعف االنبعاثات مقارنة مع
كافة املصادر األخرى يف النيبال .ولكن ليس هناك أي إشارة لهذه العملية يف
اتفاقية الزئبق .ويف حني مل يتم إدراج هذا الشأن عىل جدول األعامل يف مؤمتر
األطراف الثالث ،إال أنه ينبغي إضافة طالء الذهب بواسطة الزئبق إىل امللحق
(ب) بأرسع وقت ممكن وحظر تلك العملية .هناك بدائل متاحة بسهولة
تستخدم الطالء بالكهرباء وتحقق النتيجة ذاتها دون التلوث بالزئبق وتعرض
اإلنسان له .هناك بعض األدلة التي تشري إىل أنه هذه العملية يتم إجراؤها
أيضاً يف الهند وأجزاء من الرشق األوسط ،حيث يستخدم طيل املآذن بالذهب
تقنية مشابهة.

تشري متطلبات االتفاقية إىل أنه يجب تقديم أي مقرتح لتعديل املالحق
إىل األمانة العامة وإحالته إىل األطراف وذلك قبل ستة أشهر عىل األقل من
مؤمتر األطراف الذي سينظر بهذا التعديل .يجري تجميع معلومات حول
عملية التذهيب بالنار ومواقعه من أجل تشكيل مقرتح إما من خالل عملية
لجنة االستعراض (يف حال تأسيس لجنة يف مؤمتر األطراف الثالث) أو من
خالل مقرتح مبارش يُنظر فيه يف مؤمتر األطراف الرابع .تدعم  IPENإضافة
التذهيب بالنار/طالء الذهب بواسطة الزئبق إىل امللحق (ب) من اتفاقية
الزئبق يف أرسع وقت ممكن من أجل الحد من االنبعاثات واإلصــدارات
الضخمة الناجمة عن هذه العملية.
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مستشار سياسات الزئبق يف :IPEN
www.ipen.org • ipen@ipen.org • @ToxicsFree

leebell@ipen.org

