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النتائج الرئيسية

•شاركت  1044امرأة يف سن الحمل من خمس وعرشين بلدا ً يف الدراسة .حيث تبني أن
 %42منهن ميلكن مستويات من الزئبق تفوق جزء واحد يف املليون – وهو املستوى
الذي يوافق تقريباً الجرعة املرجعية لوكالة حامية البيئة يف الواليات املتحدة‡ .بينام
كان لدى  %55منهن مستويات من الزئبق تفوق  0.58جزء يف املليون ،وهي عتبة
علمية حديثة تستند إىل البيانات التي تظهر وجود آثار ضارة عند التعرض للزئبق
مبستويات منخفضة .ويشكل الزئبق خطرا ً صحياً عىل النساء والجنني.
•متتلك النساء يف جزر محيط الهادئ مستويات عالية من الزئبق ،ويعود ذلك عىل
األغلب إىل نظامهن الغذايئ الغني باألسامك .حيث تؤدي انبعاثات الزئبق من مصادر
بعيدة ناتجة عن مصانع إحراق الفحم واألفران اإلسمنتية وغري ذلك من القطاعات
الصناعية إىل تلوث أسامك املحيط التي تعد املصدر األسايس للربوتني لسكان جزء
املحيط الهادئ.
•تؤدي عمليات استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق إىل أعباء عالية من الزئبق عىل
الجسم وذلك يف النساء من اندونيسيا وكينيا ومينامر .ويشكل إحراق أملغم الزئبق
وتناول األسامك امللوثة مصدرين محتملني للتعرض إىل الزئبق.
•تقوم انبعاثات الزئبق الصناعية بتلويث األسامك املحلية ورفع مستويات الزئبق يف
النساء التايالنديات اللوايت يعشن يف مناطق قريبة.
•متتلك النساء من السكان األصليني يف أالسكا مستويات مقلقة من الزئبق بسبب نظام
الكفاف الغذايئ لديهن والذي يعتمد عىل الثدييات البحرية واألسامك .حيث يرجح
أن يشكل استهالك الفقامت مصدرا ً رئيسياً للتعرض إىل الزئبق.
•متتلك النساء من مناطق متفرقة يف ألبانيا وتشييل والنيبال ونيجريا وكازخستان
وأوكرانيا مستويات مقلقة من الزئبق بسبب التلوث املحيل للمجاري املائية وتلوث
األسامك املشتبه به.
•متتلك النساء اللوايت يستخدمن الزئبق لطالء التامثيل بالذهب يف النيبال مستويات
عالية من الزئبق.

‡ هذا هوالتعرض اليومي الذي تعترب وكالة حامية البيئة يف الواليات املتحدة “من األرجح أنه ال يشكل تهديدا ً كبريا ً بإحداث خطر
مؤذ خالل حياة اإلنسان””
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يعد الزئبق سامً عصبياً قوياً ،وخاصة بالنسبة إىل الدماغ يف مرحلة النمو ،وميكن أن يؤثر عىل الجنني
أثناء منوه بعد مرور عدة أشهر من تعرض األم له .وتتضمن اآلثار الضارة التي ميكن أن تنتقل من األم
إىل الجنني عند تعرض األم ملستويات من الزئبق تفوق  1جزء يف املليون اعتالل األعصاب ،وتراجع معدل
الذكاء  ،IQوأرضارا ً يف الكليتني ونظام القلب
واألوعية الدموية .وميكن أن يؤدي التعرض إىل
“تشري البيانات إىل وجود خطر كبري الزئبق مبستويات عالية إىل أذية دماغية وتخلف
وجوهري عىل صحة النساء واألطفال عقيل والعمى والنوبات وفقدان القدرة عىل
الكالم .ويف حني قام الباحثون بدراسة أعباء
جراء التعرض إىل الزئبق”.
الزئبق عىل الجسم يف مناطق محددة من العامل،
فإن هناك نقصاً باملعلومات بالنسبة إىل البدان
النامية واالنتقالية .وقد ركزت هذه الدراسة الشاملة عىل قياس أعباء الزئبق عىل الجسم يف  1044امرأة
يف سن الحمل من خمس وعرشين بلدا ً من البلدان النامية واالنتقالية .وتشري البيانات إىل وجود خطر
كبري وجوهري عىل صحة النساء واألطفال جراء التعرض إىل الزئبق.
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اندونيسيا ،أم وطفلتها يف أحد مجتمعات التعدين .الري يس برايس ،مركز بوليتزر حول اإلبالغ عن األزمات ()Pulitzer Center on Crisis Reporting

نظرة عامة

املنهجية
جرى أخذ العينات عىل مستوى العامل خالل عامي  2015و 2016من قبل املنظامت املشاركة يف
 IPENالتي تعنى بالشأن العام – وهي شبكة عاملية تعمل يف أكرث من مائة بلد .وقد تواصلت
املنظامت املشاركة يف  IPENمع املجتمعات املحلية يف مناطق تعرف بأنها مناطق ساخنة للتلوث
بالزئبق باإلضافة إىل مناطق ميكن أن تكون عرضة للتلوث بالزئبق يف إمدادات الغذاء مثل األسامك،
التي من شأنها أن تنقل عبء ميثيل الزئبق يف أجسامها إىل اإلنسان بعد أن يتم تناولها .حيث أدت
الدراسة إىل أخذ عينات من  1044امرأة يف سبع وثالثني موقعاً عىل امتداد خمس وعرشين بلدا ً .وقد
تطلبت منهجية الدراسة بأن تقوم املنظامت املشاركة يف  IPENبتحديد مجموعات تضم من ثالثني
إىل خمسة وثالثني امرأة يف سن الحمل (أي أعامرهن ما بني مثانية عرش وأربع وأربعني عاماً) يف موقع
واحد أو موقعني يف كل بلد من البلدان .وقامت النساء بتقديم موافقة موقعة باملشاركة يف الدراسة.
وكان عىل املشاركات أن يقمن بتقديم عينة صغرية من الشعر وإمتام استبيان يساعد يف تشكيل تحليل
سياقي .وقد تم شحن عينات الشعر إىل مختربات معهد أبحاث التنوع البيولوجي يف الواليات املتحدة
ليقوم بتحليلها.

كيفية قراءة مخطط تركيز الزئبق يف الشعر.

2.5

ميثل خط  Tاألسود االنحراف
املعياري – التغري املقدر يف
مجموعة بيانات العينة
الجرعة املرجعية للزئبق يف شعر
اإلنسان من وكالة حامية البيئة
يف الواليات املتحدة .حيث ترتبط
تراكيز الزئبق يف الشعر فوق
 1.0جزء يف املليون باإلعاقات
العصبية وغري ذلك من األرضار.
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مستوى الزئبق  85.0جزء يف املليون
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* مصدر البياناتBell, L., (2017) Mercury Monitoring in Women of Child-Bearing Age in the Asia and the Pacific Region. :
دراسة مشرتكة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومعهد أبحاث التنوع البيولوجي و .IPENنيسان/أبريل .2017

مستوى الزئبق  1جزء يف املليون
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نتائج عينات الزئبق يف الشعر عىل
الصعيد العاملي وفقاً للموقع ،مبا يف ذلك
املتوسط واالنحراف املعياري وتراكيز
العتبات ذات الصلة
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مستويات الزئبق يف الشعر بالجزء يف املليون ()ppm

طفل ومجموعة من األطفال يعانون من تشوهات خلقية يف مجتمعات تعدين
الذهب يف أندونيسيا( .يسار) الري يس برايس /مركز بوليتزر حول اإلبالغ عن األزمات
)( ،(Pulitzer Center on Crisis Reportingميني)  ،BaliFokusاندونيسيا
وجرى اختيار النساء يف هذا املجال العمري ألنهن يشكل جزءا ً من املجموعات السكانية الفرعية
املستضعفة واملعرضة لخطر الزئبق الذي يعد سامً عصبياً قوياً ميكنه أن يرض بصحة األم والجنني ويؤثر
عىل مجموعة من األعضاء يف طور النمو يف الجنني بحيث يكون له عواقب مدى الحياة 1.وتم تقييم
نتائج العينات باملقارنة مع املستوى املرجعي املعرتف به دولياً والبالغ  1جزء يف املليون إلجاميل الزئبق،
حيث من شأن املستويات األعىل منه أن تحدث أرضارا ً صحية يف منو الجنني لدى النساء الحوامل.
ويعود استخدام هذا املستوى املرجعي يف هذه الدراسة إىل أنه يوافق وبشكل وثيق الجرعة املرجعية
لوكالة حامية البيئة يف الواليات املتحدة والتي تبلغ  0.1ميكروغرام/كغ وزن الجسم/اليوم وتركيز
الزئبق يف الدم الذي يبلغ  5-4ميكروغرام/ليرت 2.ومنذ فرتة مضت ،كانت البحوث العلمية تشري إىل أن
اآلثار الضارة يف األفراد الذين تم أخذ عينات منهم تبدأ بالظهور عند 3املستوى املرجعي البالغ  1جزء
يف املليون 4.أو فوقه .ولكن توصلت آخر البحوث العلمية إىل أن اآلثار السلبية عىل النمو قد تحصل
يف مستويات أقل من ذلك ، 5وأنه يجب تبني مستوى عتبة يبلغ  0.58جزء يف املليون كمستوى تكون
اآلثار عىل الجنني دونه مهملة 6.ولغرض هذه الدراسة ،قمنا باستخدام العتبة املقبولة البالغة  1جزء يف
Bose-O’Reilly, S., et al (2010) Mercury exposure and children’s health. Curr Probl Pediatr Adolesc
Health Care, 2010 Sep; 40(8):186-215.
US EPA (1997) Mercury study report to Congress, Volume IV, An assessment of exposure to mercury
in the United States, EPA-452/R-97-006
Trasande L, Landrigan PJ, Schecter C (2005) Public health and economic consequences of Methyl
Mercury Toxicity to the Developing Brain, Environ Health Perspect 113:590-596
Grandjean P, Weise P, White RF, Debes F, Araki S, Yokoyama K, Murata K, Sorensen N, Dahl R,
Jorgensen PJ (1997) Cognitive deficit in 7-year-old children with prenatal exposure to methylmercury.
Neurotoxicol Teratol
19:417-428
Murata K, Weihe P, Budtz-Jorgensen E, Jorgensen PJ, Grandjean P. (2004) Delayed brainstem
auditory evoked potential latencies in 14-year-old children exposed to methylmercury. J Pediatr
144(2):177-183
Grandjean P, Pichery C, Bellanger M, Budtz-Jørgensen E (2012) Calculation of Mercury’s effect on
)Neurodevelopment. Environ Health Perspect. 2012 December; 120(12
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املليون لتقييم مستويات الزئبق املرتفعة لدى املشاركات .ولكن ،وحيثام كان ذلك مناسباً ،قمنا أيضاً
باإلشارة إىل عتبة الرتكيز التي توصل العلم إليها مؤخرا ً والبالغة  0.58وذلك لغرض إجراء مقارنة بينهام.

امرأة وابنتها تعمالن يف تعدين الذهب يف أفريقيا .الري يس .برايس ،مركز بوليتزر حول اإلبالغ عن األزمات(Pulitzer Centre on Crisis Reporting) ,
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مجتمعات مختلفة عىل امتداد العامل
روﺳﻴﺎ

)(Russia

ﻓﻮﻟﻐﻮﻏﺮاد )أ(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %0ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %0

أﻻﺳﻜﺎ

ﻛﺮاﺳﻨﻮدار )ب(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %0ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %0
ﻣﻮﺳﻜﻮ/ﻛﻠني )ج(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %0ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %0

أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

)(Alaska

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %70ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %30

)(Ukraine

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %51ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %20

اﳌﺠﺮ

)(Hungary

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %0ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %0

أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

)(Albania

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %40ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %23

ﺗﻮﻧﺲ

ﻛريﻳﺒﺎيت

)(Tunisia

)(Kiribati

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %70ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %30

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋني اﻟﺨﴬاء )أ(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %6ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %0
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ )ب(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %20ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %5

ﻧﻴﺠريﻳﺎ

)(Nigeria

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %76ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %43

اﻷورﻏﻮاي

)(Uruguay

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %3ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %3

ﺟﺰر ﻛﻮك

)(Cook Islands

اﳌﻮﻗﻊ )أ(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %93ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %93

اﳌﻮﻗﻊ )ب(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %100ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %97

ﺗﺸﻴﲇ

)(Chile

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %53ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %18

ﺑﺎراﻏﻮاي

)(Paraguay

اﳌﻮﻗﻊ )أ(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %14ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %0
اﳌﻮﻗﻊ )ب(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %18ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %9

ميكن ربط مستويات الزئبق التي تفوق  1جزء يف املليون مع األذية الدماغية ،وتراجع معدل
الذكاء  ،IQوأرضار الكليتني والقلب .وميكن أن تبدأ األذية العصبية لدى الجنني عند مستويات
أعىل من  0.58جزء يف املليون.
(تعادل الجرعة املرجعية للزئبق يف شعر اإلنسان  1جزء يف املليون وفقاً لوكالة حامية البيئة يف الواليات املتحدة)
10
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نتائج الزئبق والنساء يف سن الحمل من
ﻧﻴﺒﺎل

ﻛﺎزﺧﺴﺘﺎن

)(Nepal

ﺟﺎﻻري )أ(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %61ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %9

ﻛﺎراﻏﺎﻧﺪا )ب(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %31ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %19

ﻛﺎمثﺎﻧﺪو )ب(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %80ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %65

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﻣﻴﻨامر

)(Kazakhstan

ﺑﺎﻓﻠﻮدار )أ(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %13ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %0

)(Tajikistan

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %3ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %0

)(Myanmar

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %100ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %93

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ

)(Thailand

ﻣﺎب ﺗﺎ ﻓﻮت )أ(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %97ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %68
ﺗﺎ ﺗﻮم )ب(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %100ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %79

ﺟﺰر ﻣﺎرﺷﺎل

)(Marshall Islands

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %97ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %97

ﻣﴫ

)(Egypt

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %4ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %4

اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

)(Indonesia

ﺳﻴﻜﻮﺗﻮﻧﻎ )أ(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %100ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %94
ﺑﻮﻧﻐﻜﻮر ،ﺑﻮﻏﻮر )ب(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %100ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %100

ﻛﻴﻨﻴﺎ

)(Kenya

ﻣﺎﺳﺎرا )أ(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %56ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %44
أوﺳريي/ﻣﻴيك )ب(:ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %84ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %64

ﺟﺰر ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن

)(Solomon Islands

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %97ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %90

ﺗﻮﻧﻐﺎ

)(Tonga

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %97ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %97

ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ

ﻓﺎﻧﻮاﺗﻮ

)(Vanuatu

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %50ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %20

)(Tuvalu

ﻓﻮق  0.58ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن =  – %97ﻓﻮق  1ﺟﺰء ﰲ اﳌﻠﻴﻮن = %93

مستقبل11
خال من املواد السامة
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امرأة تقوم بأعامل التعدين وطفلها عىل ظهرها.
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النتائج الرئيسية
يشكل التلوث بالزئبق خطرا ً كبريا ً وجوهرياً عىل صحة النساء والجنني يف طور النمو يف مناطق عديدة
من العامل .فمن بني  1044امرأة شاركت يف هذه الدراسة ،كان لدى  %42منهن أعباء من الزئبق عىل
الجسم تفوق املستوى املرجعي البالغ  1جزء يف املليون إلجاميل الزئبق يف الشعر .واملواقع التي فاق
فيها متوسط املستويات ملجموعة النساء املستوى املرجعي للزئبق البالغ  1جزء يف املليون هي جزر
كوك واندونيسيا وكينيا وكرييبايت وجزر مارشال ومينامر ونيبال (املوقع أ) ونيجرييا وجزر سولومون
وتايالند وتونغا وتوفالو .وفاق مستوى ثانٍ من النساء من أالسكا وألبانيا وتشييل وكازخستان (املوقع
7
ب) وأوكرانيا وفانواتو مستوى  0.58من الزئبق كمتوسط لتلك املجموعات.
ويشري التحليل إىل وجود ثالثة عوامل محددة تؤدي إىل ارتفاع مستويات الزئبق يف األمهات والنساء يف
سن الحمل يف بلدان وقارات مختلفة :نظام غذايئ غني يف األسامك؛ ومامرسة أعامل استخراج الذهب
الحريف ضيق النطاق ()ASGM؛ والقرب من املواقع الصناعية.
وتبني البيانات من جزر املحيط الهادئ األثر الذي يحدثه النظام الغذايئ الغني باألسامك .فقد عرث عىل
مستويات عالية جدا ً من أعباء الزئبق عىل الجسم يف النساء من دول املحيط الهادئ الجزرية الصغرية

نسبة عينات الشعر من سكان جزر املحيط الهادئ التي تفوق املستوى املرجعي البالغ
 1جزء يف املليون ومستوى  0.58جزء يف املليون

Grandjean, P., et al (2010) Adverse Effects of Methylmercury: Environmental Health Research Impli-
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cations. Environmental Health Perspectives, Vol 118. No.8. August 2010, 1137-1145
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النامية باملقارنة مع معظم املواقع األخرى باستثناء املواقع املرتبطة باستخراج الذهب الحريف ضيق
النطاق .فمن أصل  239مشاركة يف دول املحيط الهادئ الجزرية ،فاقت  209مشاركة ( )%86مستوى
عتبة الزئبق البالغة  1جزء يف املليون .ويف جزر كوك وكرييبايت وجزر مارشال وتونغا وتوفالو ،فاق %90
أو أكرث من كل مجموعة مستوى  1جزء يف املليون من الزئبق يف الشعر .وبالنسبة إىل كرييبايت ،فاقت
 %100من النساء التي تم أخذ عينات منهن مستوى عتبة  1جزء يف املليون.
وتتفق مستويات الزئبق العالية يف نساء جزر
“من بني  1044امرأة شاركت يف هذه املحيط الهادئ مع البيانات يف استبيانات الدراسة
الدراسة ،كان لدى  %42منهن أعباء والبيانات من دراسات سابقة والتي تشري بأن
معظم تلك النساء ميلكن نظاماً غذائياً غنياً
من الزئبق عىل الجسم تفوق املستوى باملأكوالت البحرية .وتشري البحوث العلمية 8إىل
املرجعي البالغ  1جــزء يف املليون األسامك املفرتسة الكبرية ،التي يتميز بها النظام
الغذايئ لدى النساء يف دول املحيط الهادئ
إلجاميل الزئبق يف الشعر”.
الجزرية الصغرية النامية ،عىل أنها تحتوي عىل
تراكيز عالية من ميثيل الزئبق يف لحمها .إن غياب
الصناعات املحلية التي يرافقها انبعاث الزئبق يف جزر املحيط الهادئ باإلضافة إىل موقعها الجغرايف
النايئ يشريان إىل أن املأكوالت البحرية امللوثة بالزئبق هي العامل الرئييس الرتفاع أعباء الزئبق عىل
الجسم لدى تلك النساء .ويدل هذا عىل وجود مشكلة خطرية يف تلوث السلسلة الغذائية سببها
ترسبات الزئبق العاملية من االنبعاثات الصناعية يف املحيطات .وتؤدي عملية َمثْيلة الزئبق الالحقة
يف املحيطات إىل تضخمه ضمن السلسلة الغذائية ،مام يؤثر عىل النساء اللوايت يعتمدن عىل األسامك
للحصول عىل الربوتني يف نظامهن الغذايئ كام هو الحال مع سكان جزر املحيط الهادئ.
وتشري نتائج هذه الدراسة بقوة إىل أن مامرسة أعامل استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق باستخدام
الزئبق تؤدي إىل مستويات عالية من الزئبق لدى النساء املشاركات يف هذا النشاط .فأثناء استخراج
الذهب الحريف ضيق النطاق ،غالباً ما يستخدم
عنرص الزئبق مللغمة غبار الذهب الذي يتم الحصول “يف جزر كوك وكرييبايت وجزر مارشال
عليه من عمليات التعدين ذات التكنولوجيا وتونغا وتوفالو ،فاق  %90أو أكرث من
البسيطة (عىل سبيل املثال الغسيل بواسطة املقالة،
والغسل بواسطة املياه ،وطاحونة الكرات) .وثم كل مجموعة مستوى  1جزء يف املليون
يتم ’تحميص‘ أملغم الزئبق ،وغالباً ما يكون ذلك من الزئبق يف الشعر”.
ضمن أماكن سكنية ،ليك يتحول الزئبق إىل بخار
تاركاً وراءه كمية صغرية من الذهب .ويؤدي هذا
Silbernagle, et al, (2011) Recognizing and Preventing overexposure to Methylmercury from Fish and
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Seafood Consumption: Information for Physicians. J Toxicology 2011;2011 983072
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نسبة استخراج الذهب ضيق النطاق املرتبطة بعينات الشعر التي تفوق املستوى املرجعي البالغ
 1جزء يف املليون ومستوى  0.58جزء يف املليون

إىل التعرض بشكل مبارش إىل الزئبق من خالل التالمس واستنشاق األبخرة .حيث أظهرت نتائج العينات
من النساء املشاركات بشكل مبارش يف استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق ،أو اللوايت ميتلكن أقارباً
يعملون يف استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق بواسطة الزئبق ،يف اندونيسيا وكينيا ومينامر بأنهن
يتملكن مستويات عالية جدا ً من الزئبق يف الشعر .ففي اندونيسيا ،فاقت  %100من النساء اللوايت تم
أخذ عينات منهن مستوى عتبة  1جزء يف املليون .ويف كينيا ومينامر ،بلغت نسبة النساء اللوايت يفقن
مستوى عتبة  1جزء يف املليون  %39 - %44عىل التوايل .وباملقارنة مع مستوى عتبة  0.58جزء يف
املليون ترتفع النسبة إىل  %71و %100عىل التوايل.

عامل يف طيل الذهب ،يقوم بخلط وإحراق أملغم الزئبق-الذهب ،CEPHED( .نيبال)
15
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يف العديد من أنحاء العامل ،يبقى األطفال بالقرب من أمهاتهم أثناء النهار .وهنا تقوم النساء
باستخدام الزئبق يف أحد مواقع استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق يف كينيا ،CEJAD( .كينيا)
كام أدى القرب من املناطق ذات التواجد الصناعي الكبري أو األماكن القريبة من املناطق الساخنة
الناجمة عن أنشطة صناعية سابقة إىل مستويات عالية من أعباء الزئبق عىل الجسم .وقد حصل ذلك
يف تايالند ،حيث يوجد موقعان يتميزان بوجود منشآت صناعية ثقيلة متنوعة تقوم بإصدار الزئبق
وتقع بجوار مجاري مائية يقوم السكان املحليون بتناول األسامك املتواجدة فيها .وبلغت نسبة النساء
اللوايت يفقن مستوى عتبة  1جزء يف املليون يف املوقعني التايالنديني ما بني  %68إىل  .%79وباملقارنة
مع املستوى املرجعي البالغ  0.58جزء يف املليون ،ترتفع النسبة إىل  %79و %100عىل التوايل بالنسبة
إىل املوقعني .وتقرتب مستويات الزئبق املرتفعة لدى تلك النساء من مستوياته لدى النساء من معظم
جزر املحيط الهادئ التي تم أخذ عينات منهن.
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الخامتة
تشري البيانات إىل وجود خطر كبري وجوهري عىل صحة النساء والجنني يف طور النمو يف العديد من
أنحاء العامل جراء التلوث بالزئبق .وينبغي عىل املجتمع الدويل إعطاء أولوية للحد أو القضاء عىل تلوث
الغالف الجوي بالزئبق وترسبه يف املحيطات الناجم عن املصانع التي تعمل عىل الفحم وغري ذلك من
املصادر الصناعية األخرى .باإلضافة إىل ذلك ،يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد أو القضاء عىل التعرض
إىل الزئبق عند النساء املشاركات يف عمليات استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق .حيث سيؤدي
وضع حظر تام عىل استخدام الزئبق يف عمليات استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق وتجارة الزئبق
املرتبطة بها إىل تحقيق فوائد صحية فورية لدى النساء.
تعترب اتفاقية ميناماتا حول الزئبق إجامعاً عاملياً عىل أن التلوث بالزئبق يشكل خطرا ً كبريا ً عىل صحة
اإلنسان .ولكن اإلطار الزمني للعمل الوارد يف االتفاقية واإلعفاءات املتعددة الستخدام الزئبق سيحدان
من فعاليتها عىل املدى املتوسط .ينبغي عىل الحكومات الوطنية أن تأخذ األمر عىل عاتقها عن طريق
حظر استرياد الزئبق وتصديره ووضع تدابري صارمة للقضاء عىل املصادر املحلية للتلوث بالزئبق بأرسع
وقت ممكن .ويجب السيطرة برصامة أكرب عىل التلوث الناجم عن املناطق الساخنة من مصادر صناعية
مثل تلك املوجودة يف تايالند ،كام يجب الحد من انبعاثات الزئبق الكبرية ،أو حتى القضاء عليها ،من
أجل حامية النساء واألطفال ضمن مجتمعاتهم املحلية.
ملصادر العاملية النبعاث الزئبق إىل الهواء( .برنامج األمم املتحدة للبيئة)2010 ،
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ويجب اتخاذ خطوة فورية للحد من آثار التلوث بالزئبق يف كافة املواقع التي أجريت فيها الدراسة،
ويتم ذلك عن طريق تكثيف وتوسيع مراقبة أعباء الجسم لدى النساء ومصادر الغذاء بالنسبة إليهن
(وخاصة األسامك والثدييات البحرية) .وينبغي أن يؤدي ذلك إىل صياغة تحذيرات يتم وضعها عىل
الصعيد املحيل برسعة من أجل تقديم املعلومات للنساء حول أنواع السمك والثدييات البحرية التي
ميكن تناولها بأمان عندما ال يكون هناك مصادر بديلة للربوتينات .ففي غياب إجراءات عاجلة،
ستتحمل أجيال من النساء وأطفالهن العبء األكرب من التلوث بالزئبق بينام يستفيد آخرون من
التلوث املستمر بالزئبق.
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نبذة مخترصة:

الزئبق والنساء يف سن الحمل يف خمس وعرشين بلداً
املعلومات األساسية واألهداف :يعد :يعد الزئبق سامً عصبياً قوياً يؤذي الكليتني ونظام القلب
واألوعية الدموية .وقد أدى االعرتاف باآلثار الصحية للزئبق وتحديده كامدة ملوثة عاملية إىل اتفاقية
ميناماتا حول الزئبق ،التي أصبحت قانوناً دولياً يف آب/أغسطس من عام  .2017ويف حني قام الباحثون
بدراسة أعباء الزئبق عىل الجسم يف مناطق محددة من العامل ،فإن هناك نقصاً باملعلومات بالنسبة إىل
البدان النامية واالنتقالية – وخصوصاً لدى النساء .حيث تعد أعباء الزئبق عىل جسم املرأة مهمة ألن
الزئبق ميكن أن يؤذي كل من املرأة والجنني يف طور النمو وحتى بعد مرور عدة أشهر من تعرض األم
له ،وينجم عن ذلك أذية دماغية وإعاقات يف النمو والعمى والنوبات وعدم القدرة عىل الكالم .وتعد
هذه الدراسة أوسع دراسة عىل املرأة حتى يومنا هذا ،حيث شاركت  1044امرأة يف سن الحمل من
سبع وثالثني موقعاً عىل امتداد خمس وعرشين بلدا ً يف ست قارات.
املنهجية :تم أخذ عينات من الشعر وإجراء استبيانات لـ  1044امرأة يف سن الحمل ( 44-18سنة)
يف سبع وثالثني موقعاً عىل امتداد  25وبلدا ً .وتم تحليل العينات يف معهد أبحاث التنوع البيولوجي
يف الواليات املتحدة .وجرت مقارنة النتائج مع املستوى املرجعي املعرتف به دولياً والبالغ  1جزء يف
املليون إلجاميل الزئبق ،حيث ميكن أن تسبب مستويات الزئبق التي تفوق هذا املستوى أرضارا ً صحية
لدى الجنني يف طور النمو .كام متت مقارنة العينات مع مستوى  0.58جزء يف املليون من الزئبق ،الذي
يعد عتبة توصل إليها العلم حديثاً باالستناد إىل البيانات التي تشري إىل وجود آثار ضارة للزئبق عند
مستويات منخفضة من التعرض.
النتائج الرئيسية :تم العثور عىل مستويات عالية من الزئبق لدى النساء يف سن الحمل .فمن بني
 1044امرأة شاركت يف هذه الدراسة ،كان لدى  %42منهن أعباء من الزئبق عىل الجسم تفوق
املستوى املرجعي البالغ  1جزء يف املليون إلجاميل الزئبق يف الشعر .وفاق متوسط املستويات ملجموعة
النساء املستوى املرجعي للزئبق البالغ  1جزء يف املليون يف جزر كوك واندونيسيا وكينيا وكرييبايت وجزر
مارشال ومينامر ونيبال (املوقع أ) ونيجرييا وجزر سولومون وتايالند وتونغا وتوفالو .وفاق مستوى ثانٍ
من النساء من أالسكا وألبانيا وتشييل وكازخستان (املوقع ب) وأوكرانيا وفانواتو مستوى  0.58من
الزئبق كمتوسط لتلك املجموعات .وإجامالً ،فاقت النساء من مثانية عرش بلدا ً مستوى الزئبق البالغ
 0.58كمتوسط املجموعة .وبشكل مجمل ،فاق  %55من النساء األلف واألربع واألربعون اللوايت
قدمن عينات من الشعر مستوى  0.58جزء يف املليون.
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الخامتة :يشكل التلوث بالزئبق خطرا ً كبريا ً وجوهرياً عىل صحة النساء والجنني يف طور النمو يف
مناطق عديدة من العامل .وقد أظهرت هذه الدراسة مستويات عالية من الزئبق لدى النساء يف سن
الحمل من ست قارات .ويشري التحليل إىل وجود ثالثة عوامل محددة تؤدي إىل ارتفاع مستويات
الزئبق :نظام غذايئ غني يف األسامك؛ ومامرسة أعامل استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق ()ASGM؛
والقرب من املواقع الصناعية .ويجب اتخاذ خطوة فورية للحد من آثار التلوث بالزئبق يف كافة املواقع
التي أجريت فيها الدراسة ،ويتم ذلك عن طريق تكثيف وتوسيع مراقبة أعباء الجسم لدى النساء
ومصادر الغذاء بالنسبة إليهن (وخاصة األسامك والثدييات البحرية) .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي صياغة
تحذيرات يتم وضعها عىل الصعيد املحيل برسعة من أجل تقديم املعلومات للنساء حول أنواع السمك
والثدييات البحرية التي ميكن تناولها بأمان عندما ال يكون هناك مصادر بديلة للربوتينات .ففي غياب
إجراءات عاجلة ،ستتحمل أجيال من النساء وأطفالهن العبء األكرب من التلوث بالزئبق بينام يستفيد
آخرون من التلوث املستمر بالزئبق .وتعترب اتفاقية ميناماتا حول الزئبق إجامعاً عاملياً عىل أن التلوث
بالزئبق يشكل خطرا ً كبريا ً عىل صحة اإلنسان .ولكن اإلطار الزمني للعمل الوارد يف االتفاقية واإلعفاءات
املتعددة الستخدام الزئبق سيحدان من فعاليتها عىل املدى املتوسط .ينبغي عىل الحكومات الوطنية
أن تأخذ األمر عىل عاتقها عن طريق حظر استرياد الزئبق وتصديره ووضع تدابري صارمة للقضاء عىل
املصادر املحلية للتلوث بالزئبق بأرسع وقت ممكن.

تحميل التقرير الكامل
بحث حول الزئبق لدى النساء يف سن الحمل يف  25بلداً
http://ipen.org/mercury-and-women
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ميكن ربط مستويات الزئبق التي تفوق  1جزء يف املليون ) (ppmمع األذية الدماغية ،وتراجع
معدل الذكاء  ،IQوأرضار الكليتني والقلب .وميكن أن تبدأ األذية العصبية لدى الجنني عند
مستويات أعىل من  0.58جزء يف املليون( .تعادل الجرعة املرجعية للزئبق يف شعر اإلنسان  1جزء يف املليون وفقاً لوكالة

مستويات الزئبق يف الشعر بالجزء يف املليون ()ppm

النتائج وفقاً ملصدر التلوث بالزئبق
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شكر وتقدير

 ومعهد أبحاث التنوع البيولوجي أن يتقدما بالشكر والتقدير للنساء األلف واألربع وأربعنيIPEN تود
ضمن سبع وثالثني مجتمعاً محلياً يف خمس وعرشين بلدا ً اللوايت قدمن من خالل مشاركتهن عينات
 والتيIPEN  نود أن نعرب عن امتناننا للمنظامت التالية املساهمة يف، باإلضافة إىل ذلك.لهذه الدراسة
قامت بجمع العينات لتحليل الزئبق وقدمت التقارير التي تصف املواقع التي تم جمع العينات فيها
Island Sustainability Alliance Cook Islands Inc (ISACI) :جزر كوك
Centre for Public Health and Environmental Development (CEPHED) :نيبال
Foundation to Support Civil Initiatives (FSCI) Dastgirie-Center :طاجيكستان
Centre for Environmental Justice and Development (CEJAD) :كينيا
Sustainable Research and Action for Environmental Development (SRAdev) :نيجريا
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) :تشييل

:أورغواي
)RAPAL(

La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina

Alter Vida :باراغواي
The Environmental Development, Education and Networking Center (EDEN) :ألبانيا
Ecomuseum, Karaganda :كازخستان
Public Association EKOM :كازخستان
Szubjektiv Értékek Alapítvány (Subjective Values Foundation) :هنغاريا

) منظمة كنانة للتنمية املستدامة (منظمة غري حكومية:مرص
)AEEFG(  جمعية الرتبية البيئية لألجيال القادمة:تونس
Dawei Development Association (DDA) :مينامر
Alaska Community Action on Toxics (ACAT) :الواليات املتحدة األمريكية
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اندونيسياBaliFokus :
تايالندEcological Alert and Recovery Thailand (EARTH) :
روسياVolgograd-Ecopress Information Centre :

كام تود أن تعرب  IPENعن شكرها للمساهامت التي قدمها معهد أبحاث التنوع البيولوجي من
حيث املساعدة يف وضع املنهجية والربوتوكالت املتبعة ،وما أعقب ذلك من تنظيم الشحنات الدولية
للمواد والعينات والقيام بإجراء التحليل عىل العينات.
وتعرب  IPENعن امتنانها للدعم املايل الذي قدمته:
الحكومة األملانية
الحكومة السويدية
الحكومة السويرسية
وغريهم من املانحني الذين جعلوا تأليف هذه الوثيقة أمرا ً ممكناً.
ال تعرب اآلراء والتفسريات الواردة هنا بالرضورة عن الرأي الرسمي ألي من املؤسسات التي قدمت دعامً
ماليا ً .وتقع مسؤولية املحتوى بشكل كامل عىل IPEN.
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www.briloon.org

مستقبل خال من املواد السامة
www.ipen.org

