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 .1مقدمة
ﯾتنﺎول هذا اﻟكتﯾب اﻟتﻠوث اﻟبﯾئي بﺎﻟزئبق اﻟسﺎم كﻣﺎ ﯾوفر ﻣﻌﻠوﻣﺎت عن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق واﻟضرر اﻟذي
ﯾسببه ﻟصحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق اﻟﻣﻌتﻣدة حدﯾﺛﺎ (وﯾشﺎر إﻟﯾهﺎ أﯾضﺎ بﻣﻌﺎهدة
اﻟزئبق أو اﻟﻣﻌﺎهدة).
وتدعو هذه اﻟطبﻌﺔ األوﻟى ﻣن دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ حول اﻟتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق اﻟصﺎدرة
فﻌﻠﯾﺎ في أكتوبر  0717إﻟى اﻟﻣسﺎعدة عﻠى إعالم اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣنظﻣﺎت اﻟتي
شﺎركت في ﻣنﺎقشﺎت اﻟﻣﻌﺎهدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟشأن اﻟزئبق اﻟتي أدت إﻟى إبرام إتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ.
وتم تحﯾﯾن هذا اﻟكتﯾب وﻣراجﻌته ﻟﻣسﺎعدة وتشجﯾع وتﻣكﯾن ﻣؤسسﺎت اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣدني اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟالنخراط
في األنشطﺔ اﻟﻣحﻠﯾﺔ واﻟوطنﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟى اﻟسﯾطرة عﻠى اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق .وﯾشﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟتي
ﯾﻣكن استخداﻣهﺎ في براﻣج وحﻣالت تهدف إﻟى زﯾﺎدة اﻟوعي بﺎﻟزئبق بﯾن أعضﺎء هذه اﻟﻣؤسسﺎت وبﯾن
اﻟجﻣهور بوجه عﺎم .كﻣﺎ ﯾحدد اﻟكتﯾب ﻣصﺎدر اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق وﻣقترحﺎت خﺎصﺔ بﺎﻟسﯾطرة واﻟتحكم في
تﻠك اﻟﻣصﺎدر .كﻣﺎ ﯾبﯾن اﻟكتﯾب أنواع األحكﺎم اﻟواجب توافرهﺎ في اتفﺎقﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻟﻠتحكم في اﻟزئبق واﻟح ّد
ﻣن اﻟتﻠوث به ﻟحﻣﺎﯾﺔ اﻟصحﺔ اﻟبشرﯾﺔ واﻟبﯾئﺔ وﯾشجع ﻣنظﻣﺎت اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣدني في جﻣﯾع اﻟبﻠدان ﻟﻠﻣشﺎركﺔ
وبذل اﻟجهود اﻟراﻣﯾﺔ ﻟتأكﯾد إعتﻣﺎد وتبني اﻟحكوﻣﺎت التفﺎقﯾﺔ واﻟتصدﯾق عﻠﯾهﺎ وتنفﯾذهﺎ تنفﯾذا كﺎﻣال
وفﻌﺎال.
ﯾﻠخص اﻟكتﯾب أﯾضﺎ أهم جوانب اتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ وﯾشجع ﻣنظﻣﺎت اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣدني في جﻣﯾع اﻟبﻠدان عﻠى
االنخراط في جهود اﻟدعوة اﻟراﻣﯾﺔ إﻟى ضﻣﺎن اعتﻣﺎد اﻟحكوﻣﺎت ﻟﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق واﻟتصدﯾق عﻠﯾهﺎ
وتنفﯾذهﺎ بشكل كﺎﻣل .كﻣﺎ ﯾشﻣل أﯾضﺎ اقتراحﺎت إضﺎفﯾﺔ بشأن كﯾفﯾﺔ اﻣكﺎنﯾﺔ استخدام ﻣختﻠف جوانب
ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق في اﻟحﻣالت اﻟتي تقوم بهﺎ اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ وﻣنظﻣﺎت اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣدني ﻟتشجﯾع
اﻟﻌﻣل اﻟحكوﻣي ﻟﻠحد ﻣن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق.
وﯾستهدف هذا اﻟكتﯾب رؤسﺎء وأعضﺎء اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ وﻣنظﻣﺎت اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣدني اﻟﻣهتﻣﺔ
بحﻣﺎﯾﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟبﯾئﺔ ﻣن األضرار اﻟنﺎجﻣﺔ عن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق و كذﻟك ﻣنظﻣﺎت اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وحﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ واﻟﻣنظﻣﺎت اﻟﻣتخصصﺔ في اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟطبﯾﺔ واﻟصحﯾﺔ واﻟﻣنظﻣﺎت اﻟتي تﻣﺛل اﻟﻣجتﻣﻌﺎت أو
األنﻣﺎط اﻟﻣتأﺛرة ﻣن تﻌرضهﺎ ﻟﻠزئبق وكذﻟك اﻟنقﺎبﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ وغﯾرهﺎ.
وقد تم إصدار هذا اﻟكتﯾب وتحﯾﯾنه ﻣن طرف اﻟشبكﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠحد ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ وهي
شبكﺔ عﺎﻟﻣﯾﺔ تضم أكﺛر ﻣن  077ﻣنظﻣﺔ غﯾر حكوﻣﯾﺔ ﻣهتﻣﺔ بﺎﻟصحﺔ وشؤون اﻟبﯾئﯾﺔ تﻌﻣل في أكﺛر ﻣن
 177دوﻟﺔ .وقد تأسست اﻟشبكﺔ في االسﺎس بهدف تﻌزﯾز اﻟتفﺎوض بشأن االتفﺎقﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟحﻣﺎﯾﺔ صحﺔ
اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ اﻟسﺎﻣﺔ وخﺎصﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ .وبﻌد تبني اﻟحكوﻣﺎت
واعتﻣﺎدهﺎ اتفﺎقﯾﺔ استكهوﻟم بشأن اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ ) (POPsتم توسﯾع نطﺎق ﻣهﺎم اﻟشبكﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟدعم اﻟجهود اﻟﻣحﻠﯾﺔ واﻟوطنﯾﺔ واإلقﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟى حﻣﺎﯾﺔ اﻟصحﺔ اﻟبشرﯾﺔ واﻟبﯾئﺔ ﻣن
األضرار اﻟنﺎجﻣﺔ ﻣن اﻟتﻌرض ﻟجﻣﯾع أنواع اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ اﻟسﺎﻣﺔ.
ونود أن نشكر وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ اﻟسوﯾدﯾﺔ واﻟﻣكتب اﻟفﯾدراﻟى اﻟسوﯾسري ﻟشؤون اﻟبﯾئﺔ واﻟجهﺎت األخرى
اﻟداعﻣﺔ ﻟﻠشبكﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟتوفﯾر اﻟدعم اﻟﻣﺎﻟي إلصدار هذا اﻟكتﯾب .إن وجهﺎت اﻟنظر اﻟﻣﻌبر عنهﺎ ال تﻌكس
ضرورة آراء اﻟجهﺎت اﻟداعﻣﺔ ﻟﻠشبكﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.
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كﻣﺎ نشكر كل ﻣن قدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت إلصدار هذا اﻟكتﯾب أو سﺎهم في إعﺎدة اﻟنظر فﯾه جزئﯾﺎ أو كﻠﯾﺎ .وشكر
خﺎص إﻟى Joe DiGangi, Yuyun Ismawati, Valerie Denney, Jindrich Petrlik, Gilbert
 Kuepouo, Manny Calonzo and Bjorn Beelerبﺎإلضﺎفﺔ إﻟى كل اﻟذﯾن شﺎركوا في اﻟطبﻌﺔ األوﻟى
ﻣن هذا اﻟكتﯾب .وﯾتحﻣّل اﻟﻣؤﻟفون دون غﯾرهم ﻣسؤوﻟﯾﺔ ك ّل وجﻣﯾع األخطﺎء في هذا اﻟكتﯾب.
ﻟي بﺎل
جوي دﯾغﺎنجي
جﺎك فﺎﯾﻨﺒﺮج
أفرﯾل 0714
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 .2اتفاقية ميناماتا المتعلقة بالزئبق
نﻣﺎ جوهر اﻟوعي اﻟﻌﻠﻣي بﻣضﺎر اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ عﻠى ﻣر اﻟسنﯾن وقد اتخذت
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟحكوﻣﺎت في إطﺎر صالحﯾﺎتهﺎ بﻌض االجراءات ﻟﻠح ّد ﻣن األنشطﺔ اﻟصنﺎعﯾﺔ واﻟبشرﯾﺔ
األخرى اﻟتي تطﻠق اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ .وﻣع ذﻟك وبإعتبﺎر أن اﻟزئبق ﻣﺎدة ﻣﻠوﺛﺔ عﺎﻟﻣﯾﺔ فإنه ال ﯾﻣكن ألي
حكوﻣﺔ وطنﯾﺔ تﻌﻣل ﻟوحدهﺎ أن تحﻣي شﻌبهﺎ وبﯾئتهﺎ ﻣن األضرار اﻟنﺎجﻣﺔ عن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق.
وإدراكﺎ ﻟهذا ،فقد اتفقت اﻟحكوﻣﺎت سنﺔ  0772عﻠى بدء ﻣفﺎوضﺎت بشأن ﻣﻌﺎهدة حكوﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ تهدف
إﻟى إعداد ﻣﻌﺎهدة دوﻟﯾﺔ ﻟﻠتحكم في اﻟزئبق ﻣﻠزﻣﺔ قﺎنونﺎ .عقد االجتﻣﺎع األول ﻟﻠجنﺔ اﻟتفﺎوض اﻟحكوﻣﯾﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ إلعداد وﺛﯾقﺔ عﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ قﺎنونﺎ تتﻌﻠق بﺎﻟزئبق في ستوكهوﻟم ،اﻟسوﯾد ،في جوان  .0717تم
االنتهﺎء ﻣن اﻟﻣفﺎوضﺎت بﻌد ﺛالث سنوات واعتﻣدت اتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق في أكتوبر 0712
خالل ﻣؤتﻣر دبﻠوﻣﺎسي في كوﻣﺎﻣوتو ،اﻟﯾﺎبﺎن.
ﯾتﻣﺛل اﻟهدف ﻣن وراء هذه اإلتفﺎقﯾﺔ في "حﻣﺎﯾﺔ صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت واإلطالقﺎت
اﻟبشرﯾﺔ اﻟﻣنشأ ﻟﻠزئبق وﻣرّ كبﺎت اﻟزئبق"( .اﻟﻣﺎدّة .)1
تﻌتبر اﻟﻣﻌﺎهدة اﻟجدﯾدة خطوة هﺎﻣﺔ نحو األﻣﺎم في ﻣكﺎفحﺔ اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق في جﻣﯾع أنحﺎء اﻟﻌﺎﻟم وتﻣﺛل
إجﻣﺎعﺎ عﺎﻟﻣﯾﺎ بأن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق ﯾشكل تهدﯾدا خطﯾرا عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ وهنﺎك حﺎجﺔ إﻟى اتخﺎذ
إجراءات ﻟﻠح ّد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق وإطالقﺎته واﻟقضﺎء عﻠﯾهﺎ ﻣن أجل اﻟتقﻠﯾص ﻣن هذا اﻟخطر .كﻣﺎ
تطوّ رت اﻟﻣﻌﺎهدة في نطﺎق االتفﺎقﯾﺎت اﻟكﯾﻣﯾﺎئ ﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن حﯾث أنهﺎ توفر وتسﻠط اﻟضوء خصﯾصﺎ عﻠى
اﻟحﺎجﺔ إﻟى حﻣﺎﯾﺔ صحﺔ اإلنسﺎن – وهو شرط غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ ﯾكون غﺎئبﺎ في اﻟﻣﻌﺎهدات اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ األخرى .
وتشﻣل هذه اﻟﻣﻌﺎهدة بشكل ﻣﻠحوظ ﻣﺎدة خﺎصﺔ تتﻌﻠق بصحﺔ اإلنسﺎن (اﻟﻣﺎدة  )11ﻣع اﻟتدابﯾر واألنشطﺔ
اﻟتي ﯾﻣكن اﻟقﯾﺎم بهﺎ ﻟتقﯾﯾم صحﺔ اإلنسﺎن وحﻣﺎﯾتهﺎ ﻣن اﻟزئبق .فضال عن أنهﺎ تحدّد شرطﺎ ﻣهﻣﺎ ﯾتﻣﺛل في
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
ﻣن بﻌض اﻟﻣنتجﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتي تستخدم اﻟزئبق واﻟتحكم في انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق وإطالقﺎته .وقد ت ّم
االعتراف أنّ استخدام اﻟزئبق في ﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟصغﯾرة واﻟحرفﯾﺔ هو واحد ﻣن أكبر ﻣصﺎدر اﻟتﻠوث
بﺎﻟزئبق في اﻟغالف اﻟجوي في اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم وتشﻣل ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق أحكﺎﻣﺎ ﻟتقﯾﯾم وتقﻠﯾل استخدام اﻟزئبق في
ﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟصغﯾرة واﻟحرفﯾﺔ .تشكل انبﻌﺎﺛﺎت وإطالقﺎت اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق ﻣن قطﺎع اﻟوقود األحفوري
ﻣصدرا إضﺎفﯾﺎ ورئﯾسﯾﺎ ﻟﻠزئبق بشري اﻟﻣنشأ وﯾتم ﻣﻌﺎﻟجته ﻣن خالل ﻣجﻣوعﺔ ﻣن األحكﺎم اﻟراﻣﯾﺔ إﻟى
اﻟقﯾﺎم بﻌﻣﻠﯾﺎت تخفﯾض كبﯾرة .تتطرق اﻟﻣﻌﺎهدة أﯾضﺎ إﻟى اﻟﻣسﺎهﻣﺔ في اﻟتﻠوث اﻟﻌﺎﻟﻣي بﺎﻟزئبق اﻟﻣتأتﯾﺔ
ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت بﻣﺎ في ذﻟك اﻟتﻌدﯾن واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ واﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق في ﻣرحﻠﺔ
اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ ﻣﺛل ﻣدافن اﻟنفﺎﯾﺎت واﻟترﻣﯾد.
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
واﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ واﻟتخﻠص ﻣن اﻟزئبق بشكل سﻠﯾم ﻣن اﻟنﺎحﯾﺔ اﻟبﯾئﯾﺔ .بﯾنﻣﺎ تخضع اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣنتجﺎت
واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي أو اﻟتخفﯾض ﻣع تواصل بﻌض االستخداﻣﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ (ﻣﺛل ﻣنﺎجم
اﻟذهب اﻟصغﯾرة واﻟحرفﯾﺔ) وبﺎﻟنسبﺔ ﻟهذه اﻟتراخﯾص اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟﻣحددة فإن اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت بشكل سﻠﯾم
ﻣن اﻟنﺎحﯾﺔ اﻟبﯾئﯾﺔ ﻣطﻠوب.
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تحتوي اﻟﻌدﯾد ﻣ ن ﻣواد اﻟﻣﻌﺎهدة عﻠى ﻣزﯾج ﻣن اﻟتدابﯾر اإلﻟزاﻣﯾﺔ واﻟتطوعﯾﺔ .غﯾر أ ّنه ﯾﻣكن أن تستخدم
اﻟﻌدﯾد ﻣن هذه األحكﺎم ﻟﻠتأﺛﯾر اﯾجﺎبﯾﺎ ﻣن طرف اﻟحكوﻣﺎت واﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ وغﯾرهﺎ ﻣن
اﻟجهﺎت اﻟتي ترغب في بذل ﻣجهودات ﻟﻠتقﻠﯾل ﻣن اﻟزئبق واﻟح ّد ﻣنه.
وﻣن اﻟﻣرجح ﻣنح أوﻟوﯾﺔ اﻟد عم اﻟﻣﺎﻟي واﻟتقني ﻣن اآلﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣخصصﺔ إﻟى اﻟتدابﯾر اإلﻟزاﻣﯾﺔ .قد
تؤهل اإلجراءات بﻣوجب هذه اﻟﻣواد واﻟﻣكونﺎت اﻟتطوعﯾﺔ ﻟﻣواد أخرى أو ﻟﻠحصول عﻠى اﻟﻣسﺎعدة
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
تﻠتزم  IPENبﺎستخدام أحكﺎم اﻟﻣﻌﺎهدة في اﻟﻣشﺎرﯾع واﻟحﻣالت في اﻟدول اﻟتي تﻌﻣل بهﺎ .تخطط IPEN
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
ﯾتنﺎول هذا اﻟكتﯾب اﻟﻣواد اﻟفردﯾﺔ التفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟزئبق بطرﯾقتﯾن .حﯾث تتﻌﻠق ﻣﺎدة ﻣن
اﻟﻣﻌﺎهدة بﻣصدر ﻣﻌﯾن ﻟﻠزئبق أو تﻠوث اﻟزئبق أو اﻟنشﺎط اﻟذي ﯾنطوي عﻠى اﻟزئبق وسﯾتم تنﺎول تﻠك
اﻟﻣﺎدة في اﻟقسم اﻟﻣنﺎسب ﻣن هذا اﻟكتﯾب (عﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﺎدة  0ﻣن اﻟﻣﻌﺎهدة تتﻌﻠق بـ ASGMوهي
ﻣبﯾنﺔ في اﻟقسم  2.1ﻣن هذا اﻟكتﯾب بﻌنوان استخدام اﻟزئبق في اﻟورش اﻟصغﯾرة ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب) .بﯾنﻣﺎ
تتﻌﻠق ﻣﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌﺎهدة بجوانب أخرى ﻟﻠﻣﻌﺎهدة ﻣﺛل اﻟدﯾبﺎجﺔ واﻟﻣسﺎئل اإلجرائﯾﺔ واﻟتوقﯾت فقد ت ّم تنﺎول
اﻟﻌنﺎصر اإلدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ في اﻟﻣﻠحق  1ﻣن هذا اﻟكتﯾب.
تتﻌﻠق اﻟﻣواد اﻟتﺎﻟﯾﺔ ﻣبﺎشرة بﻣسﺎئل اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق وﯾﻣكن االطالع عﻠﯾهﺎ في اﻟفقرات اﻟﻣشﺎر إﻟﯾهﺎ في هذا
اﻟكتﯾب وكذﻟك في اﻟﻣﻠحق .1
المادّ ة  3ﻣصﺎدر اإلﻣداد بﺎﻟزئبق واﻟتجﺎرة فﯾه (انظر اﻟقسم )0.7
المادّ ة  4اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق (انظر اﻟقسم )8
المادّ ة  5عﻣﻠﯾﺎت اﻟتصنﯾع اﻟتي ﯾستخدم فﯾهﺎ اﻟزئبق أو ﻣركبﺎت اﻟزئبق (انظر اﻟقسم )2.4
المادّ ة  7تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي واﻟضﯾِّق اﻟنطﺎق (انظر اﻟقسم )2.1
المادّ ة  8اإلنبﻌﺎﺛﺎت (اﻟهواء) (انظر اﻟقسم )17
المادّ ة  9اإلطالقﺎت (األرض واﻟﻣﺎء) (انظر اﻟقسم )17
المادّ ة  01اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت اﻟسﻠﯾم بﯾئﯾﺎ ﻟﻠزئبق ،بخالف نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق (انظر اﻟقسم )11.4
المادّ ة  00نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق (انظر اﻟقسم )11.0
المادّ ة  02اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق (انظر اﻟقسم )11
المادّ ة  01اﻟجوانب اﻟصّحﯾﺔ (انظر اﻟقسم )7
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 2.0إﻋﻼن يﺒان مﯿﻨاماتا ﺣﻮل الﻤعادن الﺴامة
بﯾنﻣﺎ نهضت اﻟﻌدﯾد ﻣن جوانب ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق بﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻣن خالل اﻟتوافق في اآلراء بشأن
اﻟتأﺛﯾرات اﻟضﺎرة ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق نحو اﻟﻌﻣل اإلﯾجﺎبي فقد اعترفت  IPENأﯾضﺎ أن هنﺎك اﻟﻣزﯾد ﻣن
اإلجراءات اﻟتي ﯾﻣكن اﻟقﯾﺎم بهﺎ ﻟتﻌزﯾز فﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎهدة .وبﺎإلضﺎفﺔ إﻟى االﻟتزاﻣﺎت اﻟقﺎنونﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎهدة فإن
 IPENترى أن تسﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق بﺎتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق ُتنشأ اﻟتزاﻣﺎ أخالقﯾﺎ ﻟألطراف
ﻟﻣنع تفشي ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ وتستجﯾب بحزم وتحل أي ﻣأسﺎة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ وتقﻠل إﻟى حد كبﯾر ﻣن
اﻟﻣستوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠتﻠوث بﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق اﻟذي ﯾصﯾب األسﻣﺎك وﺛﻣﺎر اﻟبحر .ﯾﻣﺛل اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق تهدﯾدا
كبﯾرا وخطﯾرا عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ وبﺎﻟتﺎﻟي تﻠوح اﻟحﺎجﺔ إﻟى ردّة فﻌل عﺎﻟﻣﯾﺔ قوﯾﺔ وطﻣوحﺔ
ﻟﻣواجهﺔ هذا اﻟتهدﯾد.
وكتﻌبﯾر عن وجهﺎت اﻟنظر هذه وقبﯾل اعتﻣﺎد ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ في عﺎم  ،0712وضﻌت IPEN
بﯾﺎنﺎ عﻠنﯾﺎ شﺎﻣال بشأن برنﺎﻣجهﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق واﻟﻣﻌﺎدن اﻟسﺎﻣﺔ األخرى .اعتﻣدت اﻟجﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـ IPENهذا اﻟبﯾﺎن اﻟذي ﯾحﻣل عنوان إعالن ﯾﺒﺎن ﻣﯿﻨﺎﻣﺎتﺎ حﻮل اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺴﺎﻣﺔ في أكتوبر  0712وق ّدم
إﻟى ضحﺎﯾﺎ ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ وأنصﺎر اﻟﻣجتﻣع في ندوة ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ في ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ بﺎﻟﯾﺎبﺎن.
ﯾﻌبّر اإلعالن عن اﻟتضﺎﻣن ﻣع ضحﺎﯾﺎ ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ في نضﺎﻟهم ﻣن أجل اﻟﻌداﻟﺔ وﯾؤكد نﯾﺔ IPEN
تفﻌﯾل ﻣواقف اﻟسﯾﺎسﺔ في ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق عﻠى أرض اﻟواقع ﻟتحدﯾد اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق واﻟقضﺎء عﻠﯾه .شجﻌت
 IPENكجزء ﻣن هذا اﻟبرنﺎﻣج ﻟﻠتقدم ﻣن اﻟسﯾﺎسﺔ إﻟى اﻟﻣﻣﺎرسﺔ ،عﻠى اﻟتصدﯾق اﻟسرﯾع عﻠى ﻣﻌﺎهدة
اﻟزئبق وتنفﯾذ أنشطﺔ اﻟقضﺎء عﻠى اﻟزئبق ﻣن خالل اﻟﻣنظﻣﺎت اﻟﻣشﺎركﺔ فﯾه.
ﯾﻣكن اإلطالع عﻠى اﻟنص اﻟكﺎﻣل إلعالن ﯾﺒﺎن ﻣﯿﻨﺎﻣﺎتﺎ حﻮل اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺴﺎﻣﺔ في اﻟﻣﻠحق  0ﻣن هذا
اﻟكتﯾب.

 .3الزئبق في البيئة
اﻟزئبق عنصر طبﯾﻌي ﯾرﻣز ﻟه كﯾﻣﯾﺎئﯾﺎ  Hgوهو اختصﺎر ﻣن اﻟكﻠﻣﺔ اﻟﯾونﺎنﯾﺔ  Hydrargyrumواﻟتي
تﻌني اﻟفضﺔ اﻟسﺎئﻠﺔ .واﻟزئبق في صورته اﻟنقﯾﺔ هو ﻣﻌدن فضي أبﯾض سﺎئل في درجﺎت عﺎدﯾﺔ ﻟﻠحرارة
واﻟضغط .وفي حﺎالت أخرى ﯾسﻣى اﻟزئبق اﻟنقي بﺎﻟفضﺔ اﻟسرﯾﻌﺔ أو اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني أو اﻟزئبق اﻟسﺎئل.
وغﺎﻟبﺎ ﻣﺎ ﯾطﻠق عﻠى اﻟزئبق اسم عنصر اﻟزئبق أو اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني.
ونظرا الرتفﺎع درجﺔ اﻟتوتر اﻟسطحي ﻟﻠزئبق فإنه ﯾشكل قطرات كروﯾﺔ ﻣضغوطﺔ صغﯾرة عند تحرره
في اﻟبﯾئﺔ .وبﺎﻟرغم ﻣن أن قطرات اﻟزئبق تكون عﺎدة في حﺎﻟﺔ ﺛبﺎت إال أن اﻟضغط اﻟبخﺎري اﻟﻣرتفع
ﻟﻠزئبق ﯾتسبب في تبخره ﻣقﺎرنﺔ ﻣع اﻟﻣﻌﺎدن األخرى .وتزداد ﻣخﺎطر استنشﺎق اﻟزئبق في األﻣﺎكن
اﻟﻣغﻠقﺔ .وفي اﻟهواء اﻟطﻠق ﯾتبخر اﻟزئبق وﯾدخل في اﻟغالف اﻟجوي.1
واﻟزئبق عنصر ال ﯾﻣكن تخﻠﯾقه او تدﻣﯾره .وﯾنطﻠق اﻟزئبق إﻟى اﻟبﯾئﺔ ﻣن خالل اﻟﺛورات اﻟبركﺎنﯾﺔ وﯾوجد
طبﯾﻌﯾﺎ في قشرة األرض غﺎﻟبﺎ في صورة أﻣالح اﻟزئبق ﻣﺛل كبرﯾتﯾد اﻟزئبق.

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.
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وﯾوجد اﻟزئبق بكﻣﯾﺎت صغﯾرة جدا في اﻟتربﺔ غﯾر اﻟﻣﻠوﺛﺔ بتركﯾز بﻣﻌدل  177جزء في اﻟبﻠﯾون .وﯾﻣكن
أن تحتوي اﻟصخور عﻠى اﻟزئبق بتركﯾزات تتراوح بﯾن  17و  07777جزء في اﻟبﻠﯾون .2كﻣﺎ تتسبب
األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ اﻟﻣختﻠفﺔ في إزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن اﻟقشرة األرضﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدى إﻟى إنطالقه في اﻟبﯾئﺔ.
وﯾﻣكن إنتﺎج اﻟزئبق ﻟالستخدام اﻟبشري ﻣن خﺎم ﯾسﻣى سﯾنﺎبﺎر واﻟذي ﯾحتوي عﻠى تركﯾزات عﺎﻟﯾﺔ ﻣن
كبرﯾتﯾد اﻟزئبق .وكذﻟك ﯾﻣكن استخالصه كﻣنتج ﺛﺎنوي ﻣن اﻟتنقﯾب واﻟتﻌدﯾن وتنقﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدن ﻣﺛل اﻟنحﺎس
واﻟذهب واﻟرصﺎص واﻟزنك .وﯾﻣكن أﯾضﺎ استخالص اﻟزئبق ﻣن عﻣﻠﯾﺎت إعﺎدة اﻟتدوﯾر وأحﯾﺎنﺎ ﯾتم
استخالصه ﻣن اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي أو ﻣن أنواع اﻟوقود اﻟحفري األخرى.
وتشﯾر اﻟتقدﯾرات إﻟى أن حواﻟي ﺛﻠث اﻟزئبق اﻟﻣنتشر واﻟﻣوجود في اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﻣصﺎدر طبﯾﻌﯾﺔ وﻣﺎ
ﯾقرب ﻣن ﺛﻠﺛي اﻟكﻣﯾﺔ تنتج ﻣن األنشطﺔ اﻟصنﺎعﯾﺔ واﻟبشرﯾﺔ األخرى.3
وبﺎإلضﺎفﺔ إﻟى اﻟﺛورات اﻟبركﺎنﯾﺔ فإن اﻟﻣصﺎدر اﻟطبﯾﻌﯾﺔ األخرى ﻟﻠزئبق تشﻣل عواﻣل اﻟتﻌرﯾﺔ ﻟﻠصخور
واﻟتربﺔ وقد زادت كﻣﯾﺔ اﻟزئبق اﻟﻣوجودة في اﻟجو واﻟتربﺔ واﻟبحﯾرات واﻟجداول اﻟﻣﺎئﯾﺔ واﻟﻣحﯾطﺎت
بﻌﺎﻣل ﯾتراوح بﯾن اﺛنﯾن وأربﻌﺔ ﻣنذ بداﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟصنﺎعﯾﺔ 4ونتﯾجﺔ ﻟذﻟك فإن ﻣستوﯾﺎت اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ
تشهد ارتفﺎعﺎ خطﯾرا.
وتطﻠق اﻟﻌدﯾد ﻣن األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ اﻟزئبق إﻟى اﻟبﯾئﺔ حﯾث ﯾوجد اﻟزئبق في اﻟوقود اﻟحفري وخﺎﻣﺎت
اﻟﻣﻌﺎدن واﻟﻣﻌﺎدن األخرى .كﻣﺎ ﯾنطﻠق بكﻣﯾﺎت كبﯾرة عند احتراق اﻟفحم او خالل عﻣﻠﯾﺎت اﻟتنقﯾب واﻟتنقﯾﺔ
ﻟخﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن وصنﺎعﺔ األسﻣنت .وحﯾﺛﻣﺎ ﯾنتج وﯾستخدم اﻟزئبق فإن كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣنه تتبخر في اﻟجو
وﯾستخدم عﻣﺎل ﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟحرفﯾﺔ وصغﯾرة اﻟحجم عن قصد كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق كﻣﺎ تستخدم
ﻣركبﺎت اﻟزئبق في بﻌض األحﯾﺎن كﻌواﻣل حفﺎرة أو ﻣواد أوﻟﯾﺔ في اﻟصنﺎعﺎت اﻟكﯾﻣﺎوﯾﺔ وغﯾرهﺎ ﻣن
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ .وأخﯾرا فإن اﻟزئبق وﻣركبﺎته ﻣوجودة في أنواع عدﯾدة ﻣن اﻟﻣنتجﺎت االستهالكﯾﺔ
واﻟصنﺎعﯾﺔ.
وعندﻣﺎ ﯾنطﻠق اﻟزئبق في اﻟهواء ﯾتحرك ﻣع اﻟرﯾﺎح ﻟﻣسﺎفﺎت طوﯾﻠﺔ او قصﯾرة إﻟى ان ﯾسقط في نهﺎﯾﺔ
اﻟﻣطﺎف عﻠى االرض .إن جزء ﻣن اﻟزئبق اﻟذي سقط في اﻟﻣحﯾطﺎت أو سقط عﻠى األرض سﯾتبخر
وﯾنتقل بخﺎره ﻣع اﻟرﯾﺎح ﻟﯾسقط في أﻣﺎكن أخرى ،أﻣﺎ اﻟجزء اﻟذي ﻟم ﯾتبخر ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣوجود في
اﻟتربﺔ فإنه ﯾتحد ﻣع اﻟﻣواد اﻟﻌضوﯾﺔ وبﻌضه ﯾﺛبت في اﻟتربﺔ واﻟبﺎقى ﯾنتقل إﻟى األنهﺎر واﻟبحﯾرات ﺛم إﻟى
اﻟﻣحﯾطﺎت .وفي اﻟبﯾئﺔ اﻟﻣﺎئﯾﺔ ﯾتحد اﻟزئبق ﻣع اﻟرواسب ﺛم ﯾنتقل ﻣع تﯾﺎرات اﻟﻣحﯾطﺎت أو األنهﺎر وﯾصل
بﻌضه ذائبﺎ في اﻟﻣﺎء وتقوم اﻟكﺎئنﺎت اﻟدقﯾقﺔ في األوسﺎط اﻟﻣﺎئﯾﺔ بتحوﯾل اﻟزئبق إﻟى ﻣركب ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق،
وهو ﻣركب عضوي فﻠزي أكﺛر سﻣﯾﺔ في اﻟجرعﺎت اﻟﻣنخفضﺔ ﻣن اﻟزئبق اﻟنقي وﯾصبح ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق
جزءا ﻣن اﻟسﻠسﻠﺔ اﻟغذائﯾﺔ اﻟﻣﺎئﯾﺔ بل ﯾتراكم وﯾتضخم إحﯾﺎئﯾﺎ ﺛم ﯾنتقل بواسطﺔ أنواع ﻣن اﻟكﺎئنﺎت
اﻟﻣهﺎجرة.

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

2

Protection Agency, 1997, http://www.epa.gov/ttnchie1/le/mercury.pdf.
U.S. Environmental Protection Agency, http://www.epa.gov/mercury/control_emissions/global.htm.
Health Canada, http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/mercur/q1-q6_e.html.
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الزئبق في الهواء الﺟوى
ﻣﻌظم اﻟزئبق اﻟﻣوجود في اﻟجو ﯾكون في اﻟحﺎﻟﺔ اﻟغﺎزﯾﺔ وﻟكن بﻌضه ﯾكون ﻣرتبطﺎ بﻣواد دقﯾقﺔ.
وﯾكون ﻣﻌظم اﻟزئبق اﻟغﺎزي عﺎدة قى صورة عنصر اﻟزئبق  ،وﻟكن نسبﺔ ﻣئوﯾﺔ ضئﯾﻠﺔ ﻣنه تكون
ﻣؤكسدة إﻟى ﻣركبﺎت اﻟزئبق ﻣﺛل كﻠورﯾد اﻟزئبق وأكسﯾد اﻟزئبق.
وبخﺎر اﻟزئبق اﻟنقي (واﻟذى ﯾسﻣى عنصر اﻟزئبق اﻟغﺎزى) شحﯾح اﻟذوبﺎن في اﻟﻣﺎء وﺛﺎبت فى اﻟجو ﻟفترة
ﻣقدرة ﻣﺎ بﯾن ستﺔ أشهر وسنتﺎن .هذا االستقرار ﯾﻣكن اﻟزئبق ﻣن االنتقﺎل ﻟﻣسﺎفﺎت طوﯾﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾجﻌل
تركﯾزات بخﺎره ﺛﺎبتﺔ إﻟى حد ﻣﺎ اﻟهواء اﻟجوي .وﻟكن بالحظ أن تركبزات بخﺎر اﻟزئبق اﻟغﺎزى فى
اﻟنصف اﻟشﻣﺎﻟى ﻣن اﻟكرة األرضﯾﺔ واﻟﻣتقدم صنﺎعﯾﺎ أعﻠى ﻣن تركبزاته فى نصف اﻟكرة اﻟجنوبى.
وﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟﻣوجود في اﻟهواء اﻟجوى فى حﺎﻟﺔ غﺎزﯾﺔ تكون فى صورة اﻟزئبق اﻟغﺎزى اﻟتفﺎعﻠى
( ، )RGMوهى أكﺛر نشﺎطﺎ وقﺎبﻠﯾﺔ ﻟﻠذوبﺎن في اﻟﻣﺎء ﻣن اﻟزئبق اﻟغﺎزى  ،كﻣﺎ أنهﺎ أقل استقرارا ﻣنه فى
اﻟهواء اﻟجوى  ،كﻣﺎ ﯾسهل نزوﻟه ﻣع قطرات اﻟﻣطر ،وهو ﻣﺎ ﯾسﻣى اﻟترسﯾب اﻟرطب.
ﯾبقى اﻟزئبق اﻟغﺎزي اﻟتفﺎعﻠي في اﻟجو ﻟفترة قصﯾرة وكذﻟك اﻟجسﯾﻣﺎت اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟزئبق تظل ﻟفترات
قصﯾرة نسبﯾﺎ وﯾﻣكن إزاﻟتهﺎ بﺎﻟترسﯾب اﻟرطب أواﻟجﺎف.
ونظرا ﻟقﻠﺔ ذوبﺎن اﻟزئبق اﻟغﺎزى قى اﻟﻣﺎء  ،ﻟذا فإن ﻣﯾﺎه األﻣطﺎر ال تستطﯾع إزاﻟته ﻣن اﻟهواء بدرجﺔ
ﻣنﺎسبﺔ .وهنﺎك آﻟﯾﺎت ﻣختﻠفﺔ تﻣكننﺎ ﻣن إزاﻟته وترسﯾبه الزاﻟت تحت اﻟدراسﺔ .وهنﺎك بﻌض اﻟدراسﺎت
ترجع ترسﯾب اﻟزئبق اﻟغﺎزى إﻟى اﻟتفﺎعالت اﻟضوءكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ في اﻟطبقﺎت اﻟسطحﯾﺔ ﻟﻠغالف اﻟجوي.
وتشﯾر بﻌضهﺎ إﻟى أن اﻟترسﯾب اﻟجﺎف ﯾﻣكن أن ﯾحدث في األغصﺎن اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟغﺎبﺎت واﻟذى ﯾﻌتبر أحد
وسﺎئل اﻟترسﯾب اﻟهﺎﻣﺔ ﻟﻠزئبق اﻟغﺎزى ﻣن طبقﺎت اﻟجو .واشﺎرت دراسﺔ أخرى أنه في ظل ظروف
5,6,7
ﻣﻌﯾنﺔ ﯾﻣكن إزاﻟﺔ اﻟزئبق اﻟغﺎزى ﻣن طبقﺎت اﻟجو عﻠى سواحل اﻟﻣحﯾطﺎت.
وتشﯾر اﻟدراسﺎت أن هنﺎك ظﺎهرة جدﯾدة نسبﯾﺎ أطﻠق عﻠﯾهﺎ "استنفﺎذ اﻟزئبق ﻣن اﻟهواء اﻟجوى"
( )AMDEحﯾث اشﺎرت األبحﺎث أنه فى اﻟﻣرتفﻌﺎت اﻟقطبﯾﺔ اﻟكندﯾﺔ خالل فصل اﻟربﯾع وشروق اﻟشﻣس
تنخفض تركﯾزات اﻟزئبق بشكل حﺎد وفي اﻟوقت نفسه ﯾتم استنفﺎذ األوزون اﻟﻣوجود فى اﻟجو ،وقد ﺛبت
ذﻟك في ﻣنطقتى اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي واﻟقطب اﻟجنوبى .وﯾرجع سبب ذﻟك إﻟى اﻟتفﺎعالت اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ اﻟضوئﯾﺔ
في طبقﺎت اﻟجو اﻟﻣنخفضﺔ بﯾن ﻣركبﺎت األوزون واﻟهﺎﻟوجﯾنﺎت وهى ﻣن أصول بحرﯾﺔ وخﺎصﺔ أكﺎسﯾد
اﻟبروم .في هذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾتحطم األوزون وﯾتأكسد اﻟزئبق اﻟﻣوجود في اﻟجو وﯾتحول إﻟى ﻣركبﺎت اﻟزئبق
اﻟغﺎزﯾﺔ اﻟتفﺎعﻠﯾﺔ.
وتقدر اﻟكﻣﯾﺎت اﻟتى ﯾتم ترسﯾبهﺎ ﻣن اﻟزئبق اﻟغﺎزى اﻟتفﺎعﻠى بحواﻟى ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  ٠٣٣طن ﻣتري سنوﯾﺎ
في اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي نتﯾجﺔ ﻟهذه اﻟظﺎهره .واﻟنتﯾجﺔ اﻟواضحﺔ هى ﻣضﺎعفﺔ كﻣﯾﺔ ترسبﺎت اﻟزئبق في نطقﺔ
اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي عن ﻣﺎ هو ﻣتوقع في غﯾﺎب عﻣﻠﯾﺔ االستنفﺎذ فى اﻟربﯾع .واألكﺛر ﻣن ذﻟك أن هذه اﻟترسبﺎت

5

X. W. Fu et al., "Atmospheric Gaseous Elemental Mercury (GEM) Concentrations and Mercury Depositions at a HighAltitude Mountain Peak in South China," Atmospheric Chemistry and Physics, 2010, http://www.atmos-chemphys.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

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

..

تظهر في صورة ﻣركبﺎت زئبق ﻣؤكسدة ﻣتﺎحﺔ حﯾوﯾﺎ .8,9,10وقد سﺎعد اكتشﺎف تﻠك اﻟظﺎهرة في تفسﯾر
سبب زﯾﺎدة تأﺛر شﻌوب اﻟﻣنطقﺔ اﻟقطبﯾﺔ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ نتﯾجﺔ اﻟتﻌرض ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق.
وال تزال اﻟبحوث اﻟخﺎصﺔ بتفسﯾر اآلﻟﯾﺎت اﻟتى ﯾتم ترسﯾب اﻟزئبق اﻟغﺎزى اﻟﻣوجود في طبقﺎت اﻟجو فى
األرض أو اﻟﻣﯾﺎه ﻣستﻣرة.

بﻌض خصﺎئص اﻟزئبق
اﻟخصﺎئص
اﻟوزن اﻟذرى
اﻟﻌدد اﻟذرى
درجﺔ االنصهﺎر
درجﺔ اﻟغﻠﯾﺎن
ضغط اﻟغﺎز عند 25°C
اﻟذوبﺎن فى اﻟﻣﺎء عند 25°C
رقم اﻟتسجﯾل اﻟكﯾﻣﯾﺎئى
اﻟكتﻠﺔ

اﻟقﯾﻣﺔ
200.59
80
-38.87°C
356.58°C
2 x 10-3 mm hg
20-30 μg/L
7439-97-6
13.5336 gm/cc

 .4التأثيرات السامة للزئبق وميثيل الزئبق
تم اكتشﺎف أن اﻟزئبق سﺎم في اﻟقرن األول اﻟﻣﯾالدي عندﻣﺎ وصف اﻟﻌﺎﻟم اﻟروﻣﺎني " بﻠﯾني "اﻟتسﻣم
بﺎﻟزئبق كﻣرض اﻟﻌبﯾد اﻟذﯾن ﯾقوﻣون بﺎﻟﻌﻣل في اﻟﻣنﺎجم اﻟﻣﻠوﺛﺔ ببخﺎر اﻟزئبق ﻣشﯾرا إﻟى أن ذﻟك ﯾﻌتبر
غﯾر صحي ﻟﻠﻣواطنﯾن اﻟروﻣﺎن ...11
وفي اﻟﺛقﺎفﺔ اﻟشﻌبﯾﺔ ارتبط اﻟتسﻣم بﺎﻟزئبق بشخصﯾﺔ (هﺎتر اﻟﻣجنون) اﻟواردة في رواﯾﺔ "ﻣغﺎﻣرات أﻟﯾس
في بالد اﻟﻌجﺎئب" .وفي اﻟقرن اﻟتﺎسع عشر عﺎنى اإلنجﻠﯾز اﻟﻌﺎﻣﻠون في صنﺎعﺔ اﻟقبﻌﺎت ﻣن أعراض
عصبﯾﺔ كﺛﯾرة ﻣﺛل اﻟهﯾﺎج واﻟخجل واالكتئﺎب واالرتجﺎف واﻟتﻌﺛر في اﻟكالم ﻟتﻌرضهم ﻟﻣركب زئبقي هو
نترات اﻟزئبق  -وهو ﻣركب كﯾﻣﯾﺎئي ﯾستخدم عﻠى نطﺎق واسع في صنﺎعﺔ اﻟقبﻌﺎت اﻟﻠبﺎد ،وهذه اﻟﻣﺎدة
اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ هي سبب هذه األعراض وﯾﻌتقد اﻟكﺛﯾرون أن تسﻣم اﻟﻌﻣﺎل في هذه اﻟصنﺎعﺔ ﻣن هذه اﻟﻣﺎدة هي
ﻣصدر اﻟتﻌبﯾر اإلنجﻠﯾزى " ﻣجنون كصﺎنع اﻟقبﻌﺎت " ) (Mad as a Hatterوهي اﻟﻣوحﯾﺔ ﻟشخصﯾﺔ
صﺎنع اﻟقبﻌﺎت اﻟﻣجنون .12
إن اﻟتﻌرض اﻟﻣهنى ﻟﻠزئبق ﻟﯾست ﻣشكﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺎضى وﻟكتهﺎ الزاﻟت ﻣشكﻠﺔ اﻟحﺎضر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن في اﻟﻌدﯾد
ﻣن اﻟصنﺎعﺎت ﻣﺛل تﻌدﯾن اﻟزئبق وإنتﺎج اﻟكﻠور اﻟقﻠوي وتصنﯾع اﻟﻣحﺎرﯾر وﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت
واﻟبطﺎرﯾﺎت ،وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟتى تحتوى عﻠى اﻟزئبق ﻣﺛل اﻟذهب واﻟفضﺔ واﻟرصﺎص واﻟنحﺎس
وتﻌدﯾن وتنقﯾﺔ اﻟنﯾكل وﻣجﺎل طب األسنﺎن .وﻣن أكﺛر اﻟﻣتﻌرضﯾن هم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في ﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟحرفﯾﺔ
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/occupationaldisease.
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.

12

وصغﯾرة اﻟحجم حﯾث أنهم ﯾستخدﻣون اﻟزئبق ﻟفصل اﻟذهب ﻣن اﻟشوائب تحت ظروف بدائﯾﺔ وسﯾئﺔ
ونتﯾجﺔ ﻟذﻟك فإن هؤالء اﻟصنﺎع وأسرهم وﻣجتﻣﻌهم وبﯾئتهم االجتﻣﺎعﯾﺔ أكﺛر تﻌرضﺎ ﻟﻠزئبق.
إن اﻟجهﺎز اﻟﻌصبي حسﺎس جدا ﻟجﻣﯾع أشكﺎل اﻟزئبق وخﺎصﺔ ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق وبخﺎر اﻟزئبق حﯾث ﯾصل
اﻟزئبق فﯾهﻣﺎ بسهوﻟﺔ إﻟى اﻟﻣخ .وﯾؤدى اﻟتﻌرض ﻟﻣستوﯾﺎت عﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني أو غﯾر اﻟﻌضوي أو
اﻟﻌضوي إﻟى تﻠف دائم ﻟﻠﻣخ واﻟكﻠﯾتﺎن كﻣﺎ ﺛبت تأﺛﯾره عﻠى األجنﺔ اﻟنﺎﻣﯾﺔ حتى بﻌد شهور ﻣن تﻌرض األم
ﻟﻠزئبق .وﻣن اآلﺛﺎر اﻟضﺎرة اﻟتي ﯾﻣكن أن تنتقل ﻣن األم إﻟى اﻟجنﯾن تﻠف اﻟﻣخ واﻟتخﻠف اﻟﻌقﻠي واﻟﻌﻣى
واﻟنوبﺎت اﻟﻣرضﯾﺔ وعدم اﻟقدرة عﻠى اﻟكالم .وﯾﻌﺎنى األطفﺎل اﻟذﯾن تسﻣﻣوا بﺎﻟزئبق ﻣن ﻣشﺎكل في نﻣو
اﻟجهﺎز اﻟﻌصبي واﻟهضﻣي واﻟفشل اﻟكﻠوي .وﯾظهر ﻟدى اﻟبﺎﻟغﯾن اﻟذﯾن تﻌرضوا ﻟﻠزئبق أعراضﺎ أخرى
ﻣﺛل اﻟهﯾﺎج واﻟخجل واالرتجﺎف واﻟقصور في اﻟرؤﯾﺔ أو اﻟسﻣع وﻣشﺎكل في اﻟذاكرة .وقد ﯾؤدى اﻟتﻌرض
قصﯾر اﻟﻣدى ﻟﻣستوﯾﺎت عﺎﻟﯾﺔ ﻣن أبخرة اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني إﻟى تﻠف اﻟرئﺔ واﻟغﺛﯾﺎن واﻟتقﯾؤ واالسهﺎل
وارتفﺎع ضغط اﻟدم أو ﻣﻌدل ضربﺎت اﻟقﻠب واﻟطفح اﻟجﻠدي واﻟتهﺎبﺎت اﻟﻌﯾن..13
وقد أصدرت ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وبرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ ) )UNEPﻣﻌﺎ وﺛﯾقﺔ إرشﺎدﯾﺔ تنص
عﻠى ﻣﺎ ﯾﻠي " :تؤﺛر سﻣﯾﺔ اﻟزئبق وﻣركبﺎته في اﻟﻣقﺎم االول عﻠى اﻟجهﺎز اﻟﻌصبي واﻟكﻠى وجهﺎز اﻟدورة
اﻟدﻣوﯾﺔ .وﻣن اﻟﻣﻌروف ان بﻌض األجهزة في طور اﻟنﻣو ﻣﺛل اﻟجهﺎز اﻟﻌصبي ﻟﻠجنﯾن هي األكﺛر
حسﺎسﯾﺔ آلﺛﺎر اﻟزئبق اﻟسﺎﻣﺔ .وتظهر ﻣستوﯾﺎت اﻟزئبق في ﻣخ اﻟجنﯾن بتركﯾزات أعﻠى بكﺛﯾر ﻣن
اﻟﻣوجودة في دم األم ،ﻟذا نهتم في اﻟوقت اﻟراهن بتطور اﻟجهﺎز اﻟﻌصبي اﻟﻣركزي ﻟﻠجنﯾن واﻟذي ﺛبت أنه
األكﺛر حسﺎسﯾﺔ .وقد تتأﺛر بﻌض األجهزة االخرى ﻣﺛل اﻟجهﺎز اﻟتنفسي واﻟجهﺎز اﻟهضﻣي وجهﺎز اﻟدورة
اﻟدﻣوﯾﺔ وجهﺎز اﻟﻣنﺎعﺔ واﻟجهﺎز اﻟتنﺎسﻠي ".14

 4.0ﻋنصر الزئبق وأمﻼح الزئبق غير العضوية
ﯾﻣكن ان ﯾتسﻣم االشخﺎص بﺎﻟزئبق اﻟنقي عن طرﯾق استنشﺎق أبخرة اﻟزئبق .ﯾتم اﻣتصﺎص حواﻟي ٪87
ﻣن بخﺎر اﻟزئبق اﻟﻣستنشق عن طرﯾق اﻟجهﺎز اﻟتنفسي أو اﻟجﯾوب األنفﯾﺔ وﻣن ﺛم تنتقل إﻟى جهﺎز اﻟدورة
اﻟدﻣوﯾﺔ و ﻣنه إﻟى جﻣﯾع أنحﺎء اﻟجسم  .15وقد أظهر اﻟتﻌرض اﻟﻣزﻣن ﻟﻠزئبق عن طرﯾق االستنشﺎق حتى
بتركﯾزات ﻣنخفضﺔ تأﺛﯾرات ﻣختﻠفﺔ ﻣﺛل اﻟدوخﺔ وضﻌف اﻟﻣهﺎرات االدراكﯾﺔ واضطراب اﻟنوم  .16وتوجد
أبخرة اﻟزئبق في األﻣﺎكن اﻟصنﺎعﯾﺔ كﻣﺎ ﯾﻣكن أن ﯾوجد أﯾضﺎ في اﻟﻣستشفﯾﺎت وعﯾﺎدات األسنﺎن
واﻟﻣدارس واﻟﻣنﺎزل حﯾث اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق .وﯾنطوى استنشﺎق هذه األبخرة عﻠى ﻣخﺎطر
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.
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وﯾختﻠف اﻟزئبق في شكﻠه اﻟسﺎئل عن ﻣﻌظم ﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟﻌضوﯾﺔ وغﯾر اﻟﻌضوﯾﺔ حﯾث أنه ﯾصﻌب
اﻣتصﺎصه في اﻟجسم إذا تم إبتالعه او ﻣالﻣسته ﻟﻠجﻠد .وتشﯾر اﻟبﯾﺎنﺎت إﻟى أن اﻟﻣﻌدة واألﻣﻌﺎء تﻣتص أقل
ﻣن  % 7.71ﻣن اﻟزئبق إذا تم بﻠﻌهﺎ .ونﺎدرا ﻣﺎ وجدت حﺎالت تسﻣم ألشخﺎص ابتﻠﻌوا اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني.17
وﻣن جهﺔ اخرى نالحظ ان أﻣالح اﻟزئبق غﯾر اﻟﻌضوﯾﺔ أكﺛر سﻣﯾﺔ وتسبب اﻟتآكل .كﻣﺎ ﯾسبب اﻟتﻌرض
اﻟحﺎد ألﻣالح اﻟزئبق غﯾر اﻟﻌضوﯾﺔ تآكل في اﻟﻣﻌدة واالﻣﻌﺎء ،كﻣﺎ ﯾﻣكن أن ﯾسبب تﻠف اﻟكﻠى .وﯾﻣتص
اﻟجسم حواﻟى  % 17ﻣن أﻣالح اﻟزئبق في حﺎﻟﺔ تنﺎوﻟهﺎ أو تالﻣسهﺎ ﻣع اﻟجﻠد وهو ﻣﺎ ﯾسبب أضرارا
بﺎﻟغﺔ ألجهزة اﻟجسم وخﺎصﺔ اﻟجهﺎز اﻟﻌصبي اﻟﻣركزي .وﯾزﯾد ﻣﻌدل اﻣتصﺎص اﻟجسم ألﻣالح اﻟزئبق
غﯾر اﻟﻌضوﯾﺔ بكﺛﯾر عن ﻣﻌدل اﻣتصﺎص اﻟزئبق اﻟﻣﻌدنى وﻟكنه أقل ﻣن ﻣﻌدالت اﻣتصﺎص ﻣركبﺎت
اﻟزئبق اﻟﻌضوﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق واﻟذي ﯾتم اﻣتصﺎصه تﻣﺎﻣﺎ عن طرﯾق اﻟﻣﻌدة واألﻣﻌﺎء.18

 2.4میثیل الزئبق
هو شكل من أشكال الزئبق المسؤولة أساسا عن التلوث بالزئبق ) (CH3Hgمیثیل الزئبق في األسماك
والمحار والطیور والثدییات التي تﺄكل منها .عندما یبتلع شخص میثیل الزئبق تقوم المعدة واألمعاء
بامتصاصه أكثر من امتصاص مركبات الزئبق غیر العضویة .19
وﻣن أهم هذه اﻟطرق هي اﻟﻣﯾﺛﻠﺔ اﻟحﯾوﯾﺔ  biomethylationواﻟتي تقوم بهﺎ اﻟبكتﯾرﯾﺎ اﻟتي تﻌﯾش في
اﻟﻣﯾﺎه عند انخفﺎض ﻣستوﯾﺎت األوكسجﯾن اﻟذائب فﯾهﺎ .ففي اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌذبﺔ واﻟﻣﺎﻟحﺔ ﯾحدث ذﻟك في رواسب
ﻣصبﺎت األنهﺎر وقﺎع اﻟبحﯾرات .20وﯾتكون ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق أﯾضﺎ في اﻟﻣحﯾطﺎت عندﻣﺎ ﯾسقط اﻟزئبق ﻣن
اﻟهواء اﻟجوي عﻠى سطح اﻟﻣحﯾط وﯾنتقل إﻟى أعﻣﺎق اﻟﻣحﯾط حﯾث اﻟبكتﯾرﯾﺎ اﻟﻣوجودة طبﯾﻌﯾﺎ اﻟتى تحﻠل
اﻟﻣواد اﻟﻌضوﯾﺔ و فﯾى اﻟوقت نفسه تقوم بتحوﯾﻠه إﻟى ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق .21وﯾتراكم ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ
وﯾتضخم احﯾﺎئﯾﺎ كﻠﻣﺎ تقوم اﻟكﺎئنﺎت اﻟحﯾﺔ األكبر بتنﺎول اﻟكﺎئنﺎت األصغر.
وﯾختﻠف ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق عن اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني في سرعﺔ اﻣتصﺎصه ،فﻌندﻣﺎ ﯾأكل شخصﺎ طﻌﺎﻣﺎ ﻣﻠوﺛﺎ بﻣﯾﺛﯾل
اﻟزئبق تﻣتصه اﻟﻣﻌدة واألﻣﻌﺎء بسرعﺔ وتنتقل إﻟى ﻣجرى اﻟدم وﻣنه إﻟى ﻣخ اﻟشخص اﻟبﺎﻟغ واألطفﺎل
واألجنﺔ .وﯾتراكم ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق في اﻟﻣخ وﯾتحول ببطء إﻟى اﻟزئبق غﯾر اﻟﻌضوي .22
في عﺎم  ،0777طﻠبت وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ ﻣن اﻟﻣجﻠس اﻟوطني ﻟﻠبحوث األكﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟوطنﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻠوم واﻟهندسﺔ بإجراء دراسﺔ عن اآلﺛﺎر اﻟسﺎﻣﺔ ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق .وأفرزت اﻟدراسﺔ عﻠى أن اﻟفئﺎت األكﺛر
عرضﺔ ﻟخطر اﻟتﻌرض ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق هم األطفﺎل أبنﺎء اﻟنسﺎء اﻟالئي تنﺎوﻟن كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن األسﻣﺎك
واﻟﻣأكوالت اﻟبحرﯾﺔ خالل أو قبل اﻟحﻣل ﻣبﺎشرة .وقد وجد أن اﻟخطر عﻠى هذه اﻟفئﺔ ﻣن اﻟسكﺎن كﺎفﯾﺔ
ﻟزﯾﺎدة عدد األطفﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﺎنون في اﻟدراسﺔ ،األﻣر اﻟذي ﯾستوجب توفﯾر فصول دراسﯾﺔ ورعﺎﯾﺔ
خﺎصﺔ وتﻌﻠﯾم خﺎص .23وتجدر اإلشﺎرة إﻟى أن اﻟدراسﺎت أظهرت اﯾضﺎ أن األطفﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﺎنون ﻣن
ﻣشﺎكل وتشوهﺎت عصبﯾﺔ نجدهم أﯾضﺎ أقل نجﺎحﺎ طوال حﯾﺎتهم اﻟﻣستقبﻠﯾﺔ ،وﯾتضح ذﻟك ﻣن تدنى
أجورهم وﻣﺎ ﯾحصﻠون عﻠﯾه ﻣن كسب ﻣﺎدى .تﻠك اﻟتشوهﺎت اﻟﻌصبﯾﺔ ال تؤذي فقط األفراد اﻟذﯾن تﻌرضوا
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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,
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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.
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ﻟهذا اﻟتسﻣم بل وعﺎئالتهم وأﯾضﺎ كﺎن ﻟهﺎ تأﺛﯾرا تراكﻣﯾﺎ عﻠى اﻟﻣجتﻣع ﻣن خالل زﯾﺎدة تكﺎﻟﯾف اﻟتﻌﻠﯾم
واﻟرعﺎﯾﺔ ﻟألفراد اﻟﻣتضررﯾن وكذﻟك انخفﺎض اﻟنﺎتج اﻟقوﻣي.24
 التأثيرات العصبية :اﻟجهﺎز اﻟﻌصبي في طور اﻟنﻣو أكﺛر حسﺎسﯾﺔ ﻟآلﺛﺎر اﻟسﺎﻣﺔ ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻣن
اﻟجهﺎز اﻟﻌصبي اﻟﻣتطور .وعﻠى اﻟرغم ﻣن أن األجهزة اﻟﻌصبﯾﺔ سواء ﻟﻠبﺎﻟغﯾن أو ﻟألجنﺔ حسﺎسﺔ
ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ،.25إال أن تﻌرض األجنﺔ قبل اﻟوالدة ﯾؤﺛر في نﻣو وتطور اﻟخالﯾﺎ اﻟﻌصبﯾﺔ في اﻟﻣخ
وفي أﻣﺎكن أخرى ،ﻣﻣﺎ ﯾسبب ضررا ال رجﻌﺔ فﯾه ﻟﻠجهﺎز اﻟﻌصبى اﻟﻣركزي اﻟنﺎﻣي .وﯾؤدى
اﻟتﻌرض اﻟﻣزﻣن اﻟﻣرتبط بتنﺎول األﻣهﺎت ﻟألسﻣﺎك اﻟﻣﻠوﺛﺔ إﻟى ﻣشﺎكل ﻟدى األطفﺎل اﻟرضع اﻟذﯾن قد
ﯾبدو أنهم طبﯾﻌﯾﯾن خالل األشهر اﻟقﻠﯾﻠﺔ األوﻟى ﻣن حﯾﺎتهم وﻟكن الحقﺎ ﯾظهر اﻟﻌجز في األطراف
اﻟﻌصبﯾﺔ واﻟقصور في ﻣﻌدل اﻟذكﺎء وتشوه اﻟﻌضالت وقصور في وظﺎئف اﻟحركﺔ واالنتبﺎه
واإلبصﺎر 26وكذﻟك اﻟتﻌرض ﻟﻣستوﯾﺎت ﻣنخفضﺔ ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق.
إن األدﻟﺔ عﻠى تأﺛﯾرات اﻟسﻣﯾﺔ اﻟﻌصبﯾﺔ ﻣن اﻟتﻌرض ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق كبﯾرة وتوجد قﺎعدة بﯾﺎنﺎت قوﯾﺔ
تتضﻣن دراسﺎت ﻣتﻌددة عﻠى اإلنسﺎن وأدﻟﺔ تجرﯾبﯾﺔ عﻠى اﻟحﯾوانﺎت وفحوصﺎت ﻣﻌﻣﻠﯾﺔ .وتشﻣل
اﻟدراسﺎت اﻟبشرﯾﺔ تقﯾﯾﻣﺎت ﻟكل ﻣن اﻟتﻌرض اﻟﻣفﺎجئ واﻟﻌﺎﻟى واﻟﻣزﻣن وكذﻟك اﻟتﻌرض ﻟﻣستوﯾﺎت
ﻣنخفضﺔ ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق .27
 أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم :الحظ اﻟبﺎحﺛون وجود عالقﺔ بﯾن استهالك األسﻣﺎك اﻟﻣﻠوﺛﺔ
بﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق وخطر االصﺎبﺔ بﺎﻟنوبﺎت اﻟقﻠبﯾﺔ .وفي دراسﺔ عﻠى اﻟصﯾﺎدﯾن وجد أن تنﺎول أكﺛر ﻣن
 27غراﻣﺎ ﻣن األسﻣﺎك ﯾوﻣﯾﺎ ﯾضﺎعف ﻣرتﯾن أو ﺛالﺛﺔ أضﻌﺎف خطر اإلصﺎبﺔ بنوبﺔ قﻠبﯾﺔ أو اﻟوفﺎة
اﻟﻣفﺎجئﺔ ﻟقصور في أوعﯾﺔ اﻟقﻠب اﻟدﻣوﯾﺔ .كﻣﺎ ﻟوحظ ارتفﺎع ضغط اﻟدم ﻟدى اﻟرجﺎل اﻟذﯾن ﯾتﻌرضون
ﻟه ﻣهنﯾﺎ.28
 التأثيرات ﻋلى الﺟهاز المناﻋي :تشﯾر اﻟدراسﺎت اﻟﻣهنﯾﺔ إﻟى أن اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق ﯾﻣكن أن ﯾؤﺛر
عﻠى اﻟجهﺎز اﻟﻣنﺎعي في اإلنسﺎن .كﻣﺎ أظهرت اﻟدراسﺎت عﻠى اﻟحﯾوانﺎت أن اﻟزئبق سﺎم ﻟﻠجهﺎز
اﻟﻣنﺎعى ﻟدى اإلنسﺎن .وﯾؤدى تﻌرض اﻟجنﯾن ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق إﻟى آﺛﺎر طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى عﻠى اﻟجهﺎز
اﻟﻣنﺎعي اﻟنﺎﻣي .وتشﯾر اﻟدراسﺎت إﻟى أن اﻟتﻌرض ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﯾﻣكن أن ﯾزﯾد ﻣن قﺎبﻠﯾﺔ اإلنسﺎن
ﻟإلصﺎبﺔ بﺎألﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ وقصور اﻟﻣنﺎعﺔ اﻟذاتﯾﺔ نتﯾجﺔ ﻟألضرار بﺎﻟجهﺎز اﻟﻣنﺎعي.29
 السرطان :أوضحت دراستﺎن أن هنﺎك صﻠﺔ بﯾن اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق وسرطﺎن اﻟدم اﻟحﺎد وﻟكن اﻟنتﺎئج
كﺎنت ﻣحدودة ألنهﺎ كﺎنت عﻠى فئﺔ صغﯾرة ﻣن اﻟسكﺎن كﻣﺎ كﺎن هنﺎك عدم وجود رقﺎبﺔ ﻟﻌواﻣل
اﻟخطر األخرى .كﻣﺎ ﻟوحظ في دراسﺔ أخرى ارتبﺎط بﯾن اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق وأورام اﻟكﻠى وتﻠف
اﻟصبغﯾﺎت في ذكور اﻟفئران بنﺎء عﻠى اﻟنتﺎئج اﻟﻣتﺎحﺔ عﻠى اإلنسﺎن واﻟحﯾوان واﻟنتﺎئج اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ .وقد
صنفت وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق كﻣﺎدة ﻣسرطنﺔ ﻟإلنسﺎن ﻣن اﻟفئﺔ ) "(Cﻣسرطن
ﻣحتﻣل ﻟإلنسﺎن".30
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"Philip Landrigan et al., "Environmental Pollutants and Disease in American Children,
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Ibid., 22, p. 310.
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Ibid., p. 17.
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Ibid., p. 326.
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Ibid., p.18, 309-10.
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Ibid., p. 308.
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Ibid., p. 308.
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 التأثيرات التناسلية :ﻟم ﯾتم تقﯾﯾم تأﺛﯾرات اﻟتﻌرض ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق عﻠى اﻟتنﺎسل بشكل كﺎف عﻠى
اإلنسﺎن ،وﻣع ذﻟك تم اﻟﻌﺛور عﻠى نتﺎئج تقﯾﯾم أعراض سرﯾرﯾﺔ وﻣالحظﺎت ألكﺛر ﻣن  1777شخص
قد تﻌرضوا ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق أﺛنﺎء حﺎدث تﻠوث اﻟقﻣح بهذا اﻟﻣركب في اﻟﻌراق واﻟتى خفضت ﻣﻌدل
اﻟحﻣل (بنسبﺔ  ) %02كدالﻟﺔ عﻠى تأﺛﯾر ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق عﻠى ﻣﻌدل اﻟخصوبﺔ في اإلنسﺎن .كﻣﺎ
أوضحت اﻟدراسﺎت عﻠى اﻟحﯾوانﺎت حدوث ﻣشﺎكل تنﺎسﻠﯾﺔ وانخفﺎض ﻣﻌدالت اﻟحﻣل ﻣع فقدان ﻣبكر
ﻟألجنﺔ او حدوث حﺎالت عقم.31
 التأثيرات ﻋلى الكلى :ﻣن اﻟﻣتﻌرف عﻠﯾه أن كل ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني وﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻣن اﻟﻣواد
اﻟسﺎﻣﺔ ﻟﻠكﻠى .وقد ﻟوحظ حدوث تﻠف في اﻟكﻠﯾتﯾن نﺎتجﺔ عن تﻌرض اإلنسﺎن إﻟى ﻣستوﯾﺎت ألي ﻣن
األشكﺎل اﻟﻌضوﯾﺔ ﻟﻠزئبق و اﻟتي تسبب أﯾضﺎ آﺛﺎرا عصبﯾﺔ .وقد وصفت دراسﺎت أخرى عﻠى
اﻟحﯾوانﺎت سﻣﯾﺔ ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق عﻠى اﻟكﻠى.32

 4.3التأثيرات البيئية لميثيل الزئبق
ﻟم تتم دراسﺔ اﻟتأﺛﯾرات اﻟبﯾئﯾﺔ ﻟﻠتﻠوث بﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق بصورة كﺎفﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ تﻣت عﻠى اﻟسﻣﯾﺔ عﻠى اإلنسﺎن
وﻣع ذﻟك فنحن نﻌﻠم بأن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﯾتراكم في األسﻣﺎك بﻣستوﯾﺎت تضرهﺎ وكذﻟك اﻟحﯾوانﺎت اﻟتي
تتغذى عﻠﯾهﺎ وعﺎدة ﻣﺎ تكون اﻟطﯾور واﻟﺛدﯾﯾﺎت اﻟتي تتغذى عﻠى األسﻣﺎك أكﺛر عرضﺔ ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق عن
اﻟكﺎئنﺎت األخرى في اﻟنظم اﻟبﯾئﯾﺔ اﻟﻣﺎئﯾﺔ وكذﻟك فإن اﻟحﯾوانﺎت اﻟﻣفترسﺔ اﻟﻣستهﻠكﺔ ﻟألسﻣﺎك ﻣﻌرضﺔ
ﻟهذا اﻟخطر أﯾضﺎ .ووفقﺎ ﻟتقرﯾر وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ تم اﻟﻌﺛور عﻠى ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق في اﻟنسور
وﺛﻌﺎﻟب اﻟﻣﺎء واﻟفهود اﻟﻣهددة بﺎالنقراض بوالﯾﺔ فﻠورﯾدا .وتشﯾر اﻟتحﺎﻟﯾل اﻟصﺎدرة عن اﻟتقرﯾر إﻟى
اﻟضرر اﻟكبﯾر ببﻌض أنواع اﻟحﯾوانﺎت اﻟبرﯾﺔ جراء اﻟتﻌرض ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق.
وتشﻣل تﻠك األضرار اﻟﻣوت وانخفﺎض ﻣﻌدالت اﻟخصوبﺔ وبطء اﻟنﻣو وظهور أنﻣﺎط اﻟسﻠوك اﻟشﺎذة اﻟتي
ﯾﻣكن أن تؤﺛر عﻠى بقﺎء هذه اﻟحﯾوانﺎت بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك فإن ﻣستوﯾﺎت ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق اﻟﻣوجودة في اﻟبﯾئﺔ
قد اﺛر عﻠى نظﺎم اﻟغدد اﻟصﻣﺎء ﻟألسﻣﺎك ﻣﻣﺎ ﯾكون ﻟه بﺎﻟغ األﺛر عﻠى نﻣوهﺎ وتكﺎﺛرهﺎ.33,34
وفي اﻟطﯾور ،ﯾتداخل اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق في عﻣﻠﯾﺎت اﻟتكﺎﺛر عندﻣﺎ تصل تركﯾزاته في اﻟبﯾض ﻣن 7.77
ﻣﻠﯾغرام إﻟى  0.7ﻣﻠﯾغرام ﻟكل كﯾﻠوغرام .وقد ﺛبت وجود بﯾض بﻌض أنواع اﻟطﯾور اﻟكندﯾﺔ في هذا
اﻟنطﺎق وتزداد تركﯾزات اﻟزئبق بﺎستﻣرار في بﯾض اﻟﻌدﯾد ﻣن األنواع األخرى ﻣن اﻟطﯾور اﻟكندﯾﺔ
ﻟتقترب ﻣن هذه اﻟﻣستوﯾﺎت .وقد ارتفﻌت ﻣستوﯾﺎت اﻟزئبق في حﯾوان اﻟفقﻣﺔ اﻟحﻠقﯾﺔ واﻟحﯾتﺎن اﻟبﯾضﺎء
بﺎﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي بنسبﺔ ضﻌفﯾن إﻟى أربﻌﺔ أضﻌﺎف خالل اﻟسنوات اﻟـ  07اﻟﻣﺎضﯾﺔ في بﻌض اﻟﻣنﺎطق
اﻟقطبﯾﺔ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟكندﯾﺔ وفي جرﯾنالند  .35وهنﺎك أﯾضﺎ ﻣؤشرات عﻠى أن اﻟﺛدﯾﯾﺎت اﻟبحرﯾﺔ اﻟﻣفترسﺔ في
اﻟﻣﯾﺎه اﻟدافئﺔ قد تكون ﻣﻌرضﺔ أﯾضﺎ ﻟﻠخطر .وفي دراسﺔ أجرﯾت عﻠى اﻟدالفﯾن اﻟﻣوجودة في هونغ كونغ
وجدت ﻣستوﯾﺎت خطرة صحﯾﺎ ﻟﻠزئبق عﻠى هذه اﻟدالفﯾن.36

31

Ibid., p. 309.
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.
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وتشﯾر أدﻟﺔ حدﯾﺛﺔ إﻟى أن اﻟزئبق هو اﻟﻣسئول عن انخفﺎض اﻟنشﺎط اﻟﻣﯾكروبﯾوﻟوجي اﻟهﺎم ﻟﻠسالسل
اﻟغذائﯾﺔ اﻟﻣوجودة عﻠى األرض وفي اﻟتربﺔ في أجزاء كبﯾرة ﻣن أوروبﺎ وربﻣﺎ في أﻣﺎكن أخرى كﺛﯾرة في
اﻟﻌﺎﻟم واﻟتي ﻟهﺎ خصﺎئص تربﺔ ﻣشﺎبهﺔ .37
وﯾؤﺛر ارتفﺎع ﻣنسوب اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣرتبط بتغﯾر اﻟﻣنﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻣي عﻠى عﻣﻠﯾﺔ ﻣﯾﺛﻠﺔ اﻟزئبق
) (Mercury methylationوتحوﻟه إﻟى ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق وتراكﻣه في األسﻣﺎك .وعﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل هنﺎك
دالئل عﻠى زﯾﺎدة تكوﯾن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق في اﻟبحﯾرات اﻟدافئﺔ اﻟصغﯾرة في اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣنﺎطق اﻟتي غﻣرتهﺎ
اﻟفﯾضﺎنﺎت ﻣؤخرا.38

 .5التلوث بالزئبق وصﺣة اإلنسان
ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ هو ﻣرض خطﯾر وغﺎﻟبﺎ ﻣﻣﯾت ﯾسببه اﻟتﻌرض ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق بﻣستوﯾﺎت عﺎﻟﯾﺔ .وهو أﯾضﺎ
ﻣرتبط بﺎألﻣﺎكن اﻟتى بهﺎ تﻠوث حﺎد بﺎﻟزئبق اﻟنﺎتج عن بﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ أو اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ
بﺎﻟزئبق .وﯾسبب اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق أضرارا بﺎﻟغﺔ ﻟصحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ حتى في اﻟﻣنﺎطق اﻟبﻌﯾدة عن
تصنﯾع اﻟزئبق او ﻣصﺎدره اﻟﻣحﻠﯾﺔ .وعﻣوﻣﺎ فإن االسﻣﺎك واﻟﻣحﺎر بﺎﻟبرك واألنهﺎر واﻟبحﯾرات
واﻟﻣحﯾطﺎت في جﻣﯾع ﻣنﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻠوﺛﺔ بتركﯾزات ﻣختﻠفﺔ ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق و ﻣﻣكن أن تتسبب في
أضرار صحﯾﺔ كبﯾرة وتشوهﺎت ﻟألشخﺎص اﻟذﯾن ﯾتنﺎوﻟون هذه األسﻣﺎك اﻟﻣﻠوﺛﺔ وخﺎصﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌتﻣدون
عﻠى األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎر كﻣصدر رئﯾسی ﻟﻠبروتﯾنﺎت.
حﯾن أصبح ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ ﯾﻣﺛل أنﻣوذجﺎ ﻟﻠتسﻣم اﻟحﺎد بﺎﻟزئبق ،ال زاﻟت ﻣجﻣوعﺔ كﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟتأﺛﯾرات
عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن جراء اﻟتﻌرض ألشكﺎل وتركﯾزات ﻣختﻠفﺔ ﻟﻠزئبق تخضع ﻟﻠبحث .ان اﻟس ّم اﻟﻌصبي
األكﺛر تﻌقﯾدا ﻟﻠزئبق أصبح ﻟﻠبﺎحﺛﯾن أكﺛر وضوحﺎ اذ تﻣكنوا ﻣن تحدﯾد تأﺛﯾرات دقﯾقﺔ عﻠى اﻟسكﺎن عﻠى
نطﺎق واسع بشأن اﻟقدرة اﻟﻣﻌرفﯾﺔ واﻟذكﺎء نتﯾجﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟﻌﺎﻟﻣي بﺎﻟزئبق .39
ﻣﺎذا تذكر ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق بشأن اﻟجوانب اﻟصحﯾﺔ ؟
تتطرق ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق إﻟى االجراءات اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟجوانب اﻟصحﯾﺔ اﻟتي ﯾقوم بهﺎ أطراف اﻟﻣﻌﺎهدة بﻣوجب
اﻟﻣﺎدة  .11وعﻠى اﻟرغم ﻣن أنهﺎ ال تحتوي عﻠى أحكﺎم إﻟزاﻣﯾﺔ فهي تشجع األطراف في اﻟﻣﻌﺎهدة عﻠى
اﻟنهوض بﻣجﻣوعﺔ ﻣن اﻟتدابﯾر ذات اﻟصﻠﺔ بﺎﻟصحﺔ .وهذا ﯾوفر فرصﺔ ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻟﻠتﻌﺎون
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.
تنص فقرة فرعﯾﺔ هﺎﻣﺔ ( )7في بند ذو صﻠﺔ في إطﺎر اﻟﻣﺎدة ( 10تبﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت) عﻠى أن " ال تﻌتبر
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟخﺎصﺔ بصحﺔ وسالﻣﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت سرﯾﺔ".
الفصل  :01الﺟوانب الصﺣية
 تنص االتفﺎقﯾﺔ عﻠى أن "ﯾتم تشجﯾع األطراف عﻠى اﻟقﯾﺎم بأنشطﺔ ذات اﻟصﻠﺔ بﺎﻟصحﺔ".
 تشﻣل األنشطﺔ االختﯾﺎرﯾﺔ:
 oاستراتﯾجﯾﺎت وبراﻣج ﻟﻣﻌرفﺔ وحﻣﺎﯾﺔ اﻟسكﺎن اﻟﻣﻌرضﯾن ﻟﻠخطر،
37

Ibid.
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39
Grandejean, P., and Landrigan P.J., (2006) Developmental neurotoxicity of industrial chemicals. Lancet. 2006 Dec
16;368(9553):2167-78.
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 oتطوﯾر وتنفﯾذ اﻟبراﻣج اﻟتﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟوقﺎئﯾﺔ اﻟﻣستندة إﻟى قﺎعدة عﻠﻣﯾﺔ فﯾﻣﺎ ﯾتﻌﻠق بﺎﻟتﻌرض
ﻟﻠزئبق ؛
 oتﻌزﯾزاﻟخدﻣﺎت اﻟﻣالئﻣﺔ ﻟﻠرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ اﻟوقﺎئﯾﺔ و اﻟﻌالج و اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ ﻟﻠسكﺎن
اﻟﻣتضررة ﻣن اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق،
 oإنشﺎء 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
اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ األخرى ذات اﻟصﻠﺔ ،حسب االقتضﺎء,
 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
ﺟراء التعرض للتلوث بالزئبق؟
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
اﻟﻣبﯾن ﺔ واﻟﻣشتبه فﯾهﺎ في بالدهم وتسﻌى إﻟى وضع براﻣج ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ هذه اﻟقضﺎﯾﺎ اﻟصحﯾﺔ.
بإعتبﺎر أن األحكﺎم غﯾر إﻟزاﻣﯾﺔ فإنه ﯾﻣكن ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ تسرﯾع هذه األنشطﺔ ذات اﻟصﻠﺔ
بﺎﻟصحﺔ ﻣن خالل تحدﯾد اﻟﻣشﺎكل اﻟصحﯾﺔ اﻟتي تﻌﻠﻣهﺎ (ﻣﺛل تﻠوث األنهﺎر بﺎﻟزئبق نتﯾجﺔ ﻟنشﺎط ASGM
) وتشجﯾع اﻟحكوﻣﺔ عﻠى وضع براﻣج ﻟﻠتﻌرف عﻠى اﻟسكﺎن اﻟﻣﻌرضﯾن ﻟﻠخطر ودراسﺔ اﻟتأﺛﯾرات وإنشﺎء
قدرة عﻠى اﻟتشخﯾص واﻟﻌالج .كﻣﺎ ﯾﻣكن أن ﯾوفر اﻟﻌﻣل ﻣع ﻣؤسسﺎت اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ أﯾضﺎ توفﯾر
اﻟفرص ﻟتطوﯾر خدﻣﺎت اﻟتشخﯾص واﻟﻌالج اﻟﻣحﯾنﺔ ﻟﻠتﻌرف عﻠى اﻟسكﺎن واألفراد اﻟﻣﻌرضﯾن ﻟخطر
اﻟتسﻣم بﺎﻟزئبق  .قد ﯾكون ﻟهذا أﯾضﺎ فﺎئدة غﯾر ﻣبﺎشرة ﻟتحدﯾد "ﻣجﻣوعﺎت" اﻟنﺎس اﻟﻣتأﺛرﯾن وبﺎﻟتﺎﻟي
تحدﯾد اﻟﻣصﺎدر اﻟرئﯾسﯾﺔ ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق اﻟتي قد ال تكون واضحﺔ بطرﯾقﺔ ﻣختﻠفﺔ .
بناء القدرات في الخدمات الصﺣية
ﻟﯾس بﻣقدور وزارة اﻟصحﺔ في اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻣﯾﺔ اﻟتصرف في اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ ذات األهﻣﯾﺔ
وتأﺛﯾرهﺎ عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ .هذا هو اﻟحﺎل في اﻟكﺛﯾر ﻣن األحﯾﺎن بﺎﻟنسبﺔ ﻟألﻣراض غﯾر اﻟﻣﻌدﯾﺔ
جراء اﻟزئبق واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛقﯾﻠﺔ األخرى .تستطﯾع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻣع أعوان اﻟصحﺔ
اﻟﻣحﻠﯾﯾن وﻣقدﻣي اﻟخدﻣﺎت اﻟصحﯾﺔ و /أو ﻣع وزارة اﻟصحﺔ ﻟإلنطالق في توعﯾﺔ أعوان اﻟصحﺔ
واﻟﻣﻣﺎرسﯾن واﻟطﻠبﺔ بخطورة اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ وخﺎصﺔ ﻣنهﺎ ﻣوضوع اﻟحﺎل اﻟزئبق .ﯾنبغي أن ﯾكون
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن في ﻣجﺎل اﻟصحﺔ واﻟﻣﻣﺎرسﯾن اﻟﻣﻌرفﺔ اﻟكﺎفﯾﺔ ﻟﻠزئبق بﻣﺎ في ذﻟك كﯾفﯾﺔ تحدﯾد استخدام اﻟزئبق
وطرق اﻟتﻌرض ﻟه في أحﯾﺎءهم أو ﻣجتﻣﻌﺎتهم أو ﻣدنهم .كﻣﺎ ﯾتﻌﯾّن أن ﯾتﻣتﻌوا بﺎﻟقدرة عﻠى تحدﯾد
أعراض اﻟتسﻣم بﺎﻟزئبق وربط ذﻟك بسجالت أو إحصﺎءات األﻣراض غﯾر اﻟﻣﻌدﯾﺔ .ﯾﻌتبر بنﺎء اﻟقدرات
ﻟدى أعوان اﻟصحﺔ واﻟﻣﻣﺎرسﯾن اﻟﻣفتﺎح ﻟتنفﯾذ اﻟﻣبﺎدرات واﻟبراﻣج اﻟصحﯾﺔ.
تنفيذ برامج الرصد البيولوﺟي
ﯾنب غي أن تشجع وزارة اﻟصحﺔ أﯾضﺎ وضع برنﺎﻣج ﻣنسق وشﺎﻣل ﻟﻠرصد اﻟبﯾوﻟوجي ﯾﻣكن تسﯾﯾره
بصورة دورﯾﺔ ﻟرصد وتقﯾﯾم اﻟبﯾئﺔ اﻟﻣﻌﯾشﯾﺔ ودﻣجه في ﻣخطط اﻟتنفﯾذ اﻟوطني اﻟذي ﯾﻌنى بﺎﻟتخﻠص ﻣن
اﻟزئبق .وﯾنبغي إتﺎحﺔ اﻟنتﺎئج ﻟﻠجﻣهور في أي وقت وإﻟى أي كﺎن .وﯾنبغي توفﯾر اإلرشﺎدات اﻟخﺎصﺔ
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بﺎألسﻣﺎك أو اﻟﻣواد اﻟغذائﯾﺔ استنﺎدا إﻟى أحدث وضﻌﯾﺔ عن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق في اﻟبالد و /أو في ﻣجﺎالت
ﻣحددة ﻣﺛل إزاﻟﺔ اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق بﺎﻟقرب ﻣن ﻣواقع تﻌدﯾن اﻟزئبق األوﻟﯾﺔ أو اﻟتﺎرﯾخﯾﺔ وبﺎﻟقرب ﻣن ﻣواقع
تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي واﻟضﯾِّق اﻟنطﺎق وبﺎﻟقرب ﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم.
البﺣث ﻋن معلومات تتعلق بالتأثيرات الصﺣية للزئبق
قد ﯾوفر اﻟبند اﻟخﺎصّ بﺎﻟصحﺔ ذات اﻟصﻠﺔ اﻟﻣنصوص عﻠﯾهﺎ في اﻟﻣﺎدة  10اﻟذي ﯾﻠخص "ﻟتحقﯾق أهداف
هذه االتفﺎقﯾﺔ ،ال تﻌتبر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟخﺎصﺔ بصحﺔ وسالﻣﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت سرﯾﺔ" قد توفر
اإلﻣكﺎنﯾﺔ ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ في اﻟحصول عﻠى ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن حكوﻣﺎتهﺎ بشأن اﻟﻣصﺎدر واﻟتأﺛﯾرات
اﻟﻣﻌروفﺔ ﻟﻠزئبق عﻠى ﻣواطنﯾهم .و ﯾجوز نشر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟتي سبق تصنﯾفهﺎ ﻟنشر اﻟتوعﯾﺔ حول اﻟتﻠوث
بﺎﻟزئبق في اﻟﻣجتﻣع وعرض اﻟصنﺎعﺎت اﻟتي قد تكون ﻣسؤوﻟﺔ عن خﻠق اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق .وﯾﻣكن أن
ﯾؤدي هذا إﻟى ﻣزﯾد ﻣن أنشطﺔ اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟتي تستهدف ﻣصﺎدر اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق قصد
وضع تشرﯾﻌﺎت أكﺛر صراﻣﺔ ﻟﻠرصد اﻟبﯾئي واﻟرصد اﻟبﯾوﻟوجي واﻟنظﺎفﺔ .ﯾﻣكن أن ﯾحفز هذا اﻟشرط
أﯾضﺎ اﻟجهود اﻟراﻣﯾﺔ إﻟى إنشﺎء سجل ﯾتﻌﻠق بإطالق اﻟﻣواد اﻟﻣﻠوﺛﺔ ونقﻠهﺎ أو إدراج اﻟزئبق في سجل
سﺎبق.

 5.0التلوث الﺣاد بالزئبق ومرض ميناماتا
إن أشهر أﻣﺛﻠﺔ اﻟتﻠوث اﻟحﺎد بﺎﻟزئبق قد حدث في قرى صﯾد األسﻣﺎك عﻠى طول شﺎطئ خﻠﯾج جزﯾرة
"ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ "بﺎﻟﯾﺎبﺎن نﺎتجﺔ ﻣن " شركﺔ شﯾسو" .وهي شركﺔ ﻣواد كﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ تقع بﺎﻟقرب ﻣن اﻟخﻠﯾج وتستخدم
كبرﯾتﺎت وكﻠورﯾد اﻟزئبق كﻣواد ﻣحفّزة في إنتﺎج ﻣركبﺎت األسﯾتﺎﻟدهﺎﯾد وكﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل .حﯾث ﯾتم صرف
ﻣخﻠفﺎت اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻠوﺛﺔ اﻟنﺎتجﺔ ﻣن اﻟﻣصنع في خﻠﯾج ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ وتحتوى ﻣخﻠفﺎت اﻟﻣﯾﺎه تﻠك عﻠى كل ﻣن
اﻟزئبق غﯾر اﻟﻌضوى وﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق واﻟذي ﯾنتج كﻣﺎدة ﺛﺎنوﯾﺔ في عﻣﻠﯾﺎت إنتﺎج األسﯾتﺎﻟدهﺎﯾد  .40وبﺎﻟتﺎﻟي
تراكم ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق في األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎر اﻟﻣوجودة بهذا اﻟخﻠﯾج وأﯾضﺎ في اﻟسكﺎن اﻟﻣحﻠﯾﯾن اﻟذﯾن
ﯾﻌتﻣدون في غذائهم عﻠى األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎر ادى إﻟى إصﺎبتهم بتسﻣم اﻟزئبق وهو ﻣﺎ ﯾﻌرف بﻣرض
ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ.41
وﯾﻌﺎني اﻟﻣصﺎبون بﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ ﻣن فقدان في اإلحسﺎس واﻟتنﻣﯾل في اﻟﯾدﯾن واﻟقدﻣﯾن فال ﯾستطﯾع
اﻟﻣرﯾض اﻟﻣشي أو اﻟجري دون أن ﯾتﻌﺛر كﻣﺎ ﯾﻌﺎني ﻣن صﻌوبﺎت في اإلبصﺎر واﻟسﻣع واﻟبﻠع .وقد تم
اكتشﺎف وتشخﯾص هذا اﻟﻣرض ألول ﻣرة في عﺎم  . 1271أﻣﺎ في عﺎم  1272فقد ﺛبت أن اﻟﻣرض
سببه اﻟتركﯾزات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق اﻟﻣوجودة في األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎر في هذا اﻟخﻠﯾج.
استﻣرت " شركﺔ شﯾسو " في صرف اﻟﻣخﻠفﺎت ﻣن اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق ﻣنذ بداﯾﺔ عﻣل اﻟﻣصنع في
إنتﺎج األسﯾتﺎﻟدهﺎﯾد في اﻟفترة ﻣن عﺎم  1220حتى عﺎم  1218حتى أوقفت هذه اﻟطرﯾقﺔ في انتﺎج
األسﯾتﺎﻟدهﯾد ،وﻟكن استﻣر إنتﺎج كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل بﺎستخدام ﻣحفز اﻟزئبق في نفس اﻟﻣصنع حتى عﺎم
 1201وﻟكن بﻌد عﺎم  1218كﺎن ﯾتم تحوﯾل صرف ﻣخﻠفﺎت اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻠوﺛﺔ اﻟنﺎتجﺔ ﻣن اﻟﻣصنع إﻟى
42
بحﯾرة خﺎصﺔ وﻟﯾس في اﻟخﻠﯾج.
فشﻠت األوسﺎط اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ في تفسﯾر سبب اﻟتأﺛﯾرات اﻟخطﯾرة ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق العتﻣﺎدهﺎ عﻠى تﻌرﯾفﺎت ضﯾقﺔ
ﻟﻠحﺎالت اﻟﻣصﺎبﺔ وتفسﯾرات كﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ غﯾر ﻣؤكدة .بﺎﻟرغم ﻣن أن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻣﻌروف بأنه ﯾسبب اﻟسﻣﯾﺔ
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
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اﻟﻌصبﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ حدث عﺎم  ،1270فإن اﻟبﺎحﺛﯾن ﯾحتﺎجون إﻟى  77عﺎﻣﺎ أخرى ﻟفهم تأﺛﯾر اﻟﻌنﺎصر اﻟﺛقﯾﻠﺔ
ﻣﺛل ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق عﻠى اﻟجهﺎز اﻟﻌصبي اﻟنﺎﻣي وهذا ﻣﺎ ﯾسبب اﻟتأخﯾر قبل اﯾقﺎف أي ﻣصدر ﻟﻠتﻠوث وﻣﺎ
ﯾتبﻌه ﻣن تأخر أكبر في إتخﺎذ قرارات ﻟتﻌوﯾض اﻟضحﺎﯾﺎ واﻟﻣصﺎبﯾن ﻣن جراء هذا اﻟتﻠوث.43
وفي ﻣﺎي  0717وبﻌد أكﺛر ﻣن خﻣسﯾن عﺎﻣﺎ بﻌد أول تشخﯾص ﻟﻠﻣرض ،تبنت اﻟحكوﻣﺔ اﻟﯾﺎبﺎنﯾﺔ إجراء
إصالحﺎت عالجﯾﺔ إضﺎفﯾﺔ ﻟﻣرضى اﻟﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟغﯾر ﻣﻌروفﯾن ووعدت ببذل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣجهودات .و قد
تﻠى ذﻟك ﻣشﺎركﺔ رئﯾس وزراء اﻟﯾﺎبﺎن في االحتفﺎل اﻟسنوى ال  74ﻟذكرى ضحﺎﯾﺎ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ وقد اعتذر
عن عدم قدرة حكوﻣته عﻠى ﻣنع انتشﺎر هذا اﻟﻣرض في أسوأ حﺎﻟﺔاﻟتﻠوث اﻟصنﺎعي في اﻟبالد .وفي
خطﺎبه عبر عن أﻣﻠه في أن تسﺎهم اﻟﯾﺎبﺎن في إعداد وإصدار اتفﺎقﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻟﻣنع ﻣزﯾد ﻣن اﻟتسﻣم بﺎﻟزئبق
واقترح تسﻣﯾتهﺎ" اتفاقية ميناماتا ." 44
وﻣع ذﻟك ،فإنّ عددا ﻣن اﻟقضﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟقﺔ ال تزال تؤﺛر عﻠى ضحﺎﯾﺎ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ وﻣجتﻣع ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ .عﻠى اﻟرغم
ﻣن االعتراف بـ  0.002شخص رسﻣﯾﺎ بوصفهم ﻣرضى ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ إبتداء ﻣن عﺎم  ،0711فإنّ عشرات
اآلالف ﻟدﯾهم خﺎصﯾﺎت أعراض عصبﯾﺔ ﻟﻠتسﻣم بﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق وﻟكن ال ﯾزاﻟون غﯾر ﻣﻌترف بهم رسﻣﯾﺎ.
تقدم ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  17.777شخص بطﻠبﺎت إﻟى اﻟحكوﻣﺔ ﻟﻠتخفﯾف ﻣن ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ .كﻣﺎ حدّت إعﺎدة
هﯾكﻠﺔ اﻟشركﺎت اﻟتي اتخذت بﻣوافقﺔ ﻣن اﻟحكوﻣﺔ اﻟﯾﺎبﺎنﯾﺔ أﯾضﺎ ،ﻣن ﻣسؤوﻟﯾﺔ "شﯾسو" بخصوص اﻟذﯾن
ﯾﻌﺎنون ﻣن ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ.
أعﻠنت اﻟجﻣﻌﯾﺔ اﻟﯾﺎبﺎنﯾﺔ ﻟﻠطب اﻟنفسي واﻟﻌصب ي عن عدم صالحﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟطبﯾﺔ اﻟﻣستخدﻣﺔ ﻣن قبل
اﻟحكوﻣﺔ اﻟﯾﺎبﺎنﯾﺔ ﻟتقﯾﯾم ضحﺎﯾﺎ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ واﻟﻣصﺎدقﺔ عﻠﯾهم ﻣن اﻟنﺎحﯾﺔ اﻟطبﯾﺔ في عﺎم  1228وغﯾر صﺎﻟحﺔ
ﻣن قبل اﻟﻣحكﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ في عﺎم  .45.0774فشﻠت شركﺔ "شﯾسو" أﯾضﺎ في إزاﻟﺔ كﻣﯾﺎت هﺎئﻠﺔ ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت
اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق اﻟ تي ﻣﺎزاﻟت ﻣحتجزة في هﯾﺎكل االحتواء "اﻟﻣؤقتﺔ" حول بﻠدة ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ ﻣنذ عقود .تقترب
اﻟهﯾﺎكل اﻟﻣصﻣﻣﺔ ﻣن نهﺎﯾﺔ عﻣر تشغﯾﻠﯾتهﺎ وهي ﻣﻌرضﺔ ﻟخطر تسرب اﻟزئبق ﻣرة أخرى إﻟى اﻟبﯾئﺔ
وكذﻟك أﯾضﺎ اﻟخطر اﻟكبﯾر اﻟﻣتأتي ﻣن اﻟزالزل واﻟتسونﺎﻣي.
أدى فشل اﻟحكوﻣﺔ اﻟﯾﺎبﺎنﯾﺔ في تنﺎول هذه اﻟﻣسﺎئل وتحﻣﯾل" شﯾسو" اﻟﻣسؤوﻟﯾﺔ إﻟى استﻣرار استﯾﺎء سكﺎن
ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ واﻟﻣنظﻣﺎت اﻟتي تﻣﺛل ضحﺎﯾﺎ اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق.
تفشى ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ ﺛﺎنﯾﺔ في اﻟﯾﺎبﺎن عﺎم  1217في حوض نهر  Aganoفي والﯾﺔ نﯾجﺎتﺎ .فقد أﻟقت
شركﺔ كﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ أخرى تقوم بإنتﺎج األسﯾتﺎﻟدﯾهﯾد بﺎستخدام ﻣحفز كبرﯾتﺎت اﻟزئبق وعﻣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،بﻣﯾﺎه
صرفهﺎ اﻟصحي في نهر  .Aganoوقد أعﻠنت اﻟحكوﻣﺔ اﻟﯾﺎبﺎنﯾﺔ عن إصﺎبﺔ  127شخص بﺎﻟﻣرض
خالل هذا االنتشﺎر ﻟﻠﻣرض.
وظهر ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ أﯾضﺎ في أوائل اﻟسبﻌﯾنﺎت في اﻟﻌراق عندﻣﺎ ﻟقي حواﻟي  17777شخصﺎ حتفهم
وأصﯾب حواﻟي  177777آخرون بتﻠف شدﯾد في اﻟﻣخ جراء تنﺎول اﻟقﻣح اﻟﻣﻌﺎﻟج بﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق  .46كﻣﺎ
ظهرت حﺎالت تسﻣم ﻟسكﺎن كندا األصﻠﯾﯾن في ﻣضﺎﯾق جراسى بكندا نتﯾجﺔ صرف ﻣخﻠفﺎت اﻟزئبق ﻣن
ﻣصنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي وﻣصنع ﻟﻠورق واﻟﻣطﺎط في دراﯾدن  -أونتﺎرﯾو في اﻟفترة ﻣن عﺎم  1210إﻟى
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 471207والزاﻟت هنﺎك حﺎالت اصﺎبﺔ أخرى نتﯾجﺔ اﻟتﻠوث اﻟحﺎد بﺎﻟزئبق وﻟكنهﺎ غﯾر ﻣﻌروفﺔ جﯾدا وأقل
ﻣأسﺎوﯾﺔ ﻣن اﻟحﺎالت اﻟﻣﻌروفﺔ .وقد صرح ﻣﺎسﺎزوﻣي هﺎرادا اﻟخبﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣي اﻟرائد في ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ
بأنه قد ﺛبت تأﺛر أنهﺎر في األﻣﺎزون وكندا واﻟصﯾن بتسﻣم اﻟزئبق وﻟكن بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ فهنﺎك
أعداد قﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻣرضى ﯾبدو عﻠﯾهم شدة اﻟﻣرض ﻣن اﻟوهﻠﺔ األوﻟى فهؤالء ﯾتأﺛرون بﺎﻟزئبق وﻟكنه
ﻣوجود في أجسﺎﻣهم بكﻣﯾﺎت ضئﯾﻠﺔ أو أنهم الزاﻟوا في اﻟﻣراحل األوﻟى ﻣن اﻟﻣرض".48

 5.2تلوث األسماك بالزئبق
إن اﻟتﻠوث اﻟحﺎد بﺎﻟزئبق ﻟﯾس سوى جزء ﻣن صورة كبﯾرة .فﺎالنتشﺎر اﻟواسع ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق بﻣستوﯾﺎت
ﻣقﻠقﺔ ﯾﻣكن أن ﯾوجد في اﻟﻣحﯾطﺎت واﻟبحﯾرات واألنهﺎر واﻟبرك واﻟجداول في جﻣﯾع أنحﺎء اﻟﻌﺎﻟم.
وكﻣﺎ أشرنﺎ سﺎبقﺎ ﯾدخل اﻟزئبق اﻟى اﻟﻣسطحﺎت اﻟﻣﺎئﯾﺔ حﯾنﻣﺎ ﯾسقط ﻣبﺎشرة ﻣن اﻟهواء أو ﻣن خالل ﻣﯾﺎه
اﻟصرف اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق إﻟى اﻟتربﺔ .وعند دخوﻟه اﻟبﯾئﺔ اﻟﻣﺎئﯾﺔ ﯾتحول جزء كبﯾر ﻣنه إﻟى ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق
بواسطﺔ اﻟكﺎئنﺎت اﻟحﯾﺔ اﻟدقﯾقﺔ اﻟﻣوجودة طبﯾﻌﯾﺎ في هذه اﻟنظم اﻟبﯾئﯾﺔ .وتتنﺎوﻟه بﻌد ذﻟك اﻟكﺎئنﺎت اﻟﻣﺎئﯾﺔ
اﻟصغﯾرة واﻟتى تتغذى عﻠﯾهﺎ األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎر واﻟتى تأكﻠهﺎ األسﻣﺎك األكبر واﻟطﯾور واﻟﺛدﯾﯾﺎت واإلنسﺎن.
وﯾبدأ ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق عند قﺎع اﻟسﻠسﻠﺔ اﻟغذائﯾﺔ وﻣن ﺛم ﯾتراكم وﯾتضخم حﯾوﯾﺎ كﻠﻣﺎ تغذت اﻟكﺎئنﺎت األكبر
عﻠى اﻟكﺎئنﺎت األصغر ﻣنهﺎ .ونتﯾجﺔ ﻟهذا اﻟتضخم اﻟحﯾوي ﯾتركز ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق في بﻌض أنواع األسﻣﺎك
ﻟﯾصل ﻟﻣستوﯾﺎت تزﯾد ﻣﻠﯾون ﻣرة عن تركﯾز اﻟزئبق في اﻟﻣﯾﺎه اﻟتي تﻌﯾش فﯾهﺎ .49
إن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق في اﻟﻣسطحﺎت اﻟﻣﺎئﯾﺔ واسع االنتشﺎر .فﺎﻟﻣسطحﺎت اﻟﻣﺎئﯾﺔ اﻟواقﻌﺔ في اتجﺎه اﻟرﯾﺎح أو
ﻣصبﺎت ﻣصﺎدر اﻟﻣﯾﺎه شدﯾدة اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق ﻣﺛل ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟكبﯾرة اﻟتي تﻌﻣل بفحم أفران اإلسﻣنت
واﻟﻣنﺎجم وﻣقﺎﻟب اﻟنفﺎﯾﺎت وﻣصﺎنع انتﺎج اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي وﻣصﺎنع اﻟورق واﻟﻣطﺎط وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣصﺎدر
اﻟصنﺎعﯾﺔ اﻟكبﯾرة خﺎصﺔ اﻟتي بهﺎ ﻣستوﯾﺎت عﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق .وقد وجدت ﻣستوﯾﺎت عﺎﻟﯾﺔ ﻣن
اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق وح ّتى في ﻣنطقﺔ اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي في ﻣواقع بﻌﯾدة عن أي ﻣصﺎدر تﻠوث بﺎﻟزئبق .وقد وجد
اﻟبﺎحﺛون في عدة ﻣجتﻣﻌﺎت أن ﻣﻌدل اﻟتنﺎول ا ﻟﯾوﻣي في غذائهم ﯾزﯾد عن ﻣﻌدل اﻟتنﺎول اﻟﯾوﻣي في
اﻟخطوط االرشﺎدﯾﺔ اﻟرسﻣﯾﺔ اﻟقوﻣﯾﺔ .كﻣﺎ وجدوا أدﻟﺔ عﻠى وجود اضرار في اﻟجهﺎز اﻟﻌصبي ﻟألطفﺎل
وكذﻟك تأﺛﯾرات سﻠوكﯾﺔ ﻣرتبطﺔ  .50وفي دراسﺔ أجرتهﺎ هﯾئﺔ اﻟﻣسﺎحﺔ اﻟجﯾوﻟوجﯾﺔ في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة
عﻠي عﯾنﺎت األسﻣﺎك اﻟﻣفترسﺔ اﻟتي وجدت في اﻟتﯾﺎرات في  021ﻣوقﻌﺎ في جﻣﯾع أنحﺎء اﻟوالﯾﺎت
اﻟﻣتحدة ،وجد اﻟبﺎحﺛون أن اﻟزئبق كﺎن ﻣوجودا في كل سﻣكﺔ تم جﻣﻌهﺎ في جﻣﯾع اﻟﻌﯾنﺎت وأن % 00
ﻣن اﻟﻌﯾنﺎت قد تجﺎوزت اﻟحد اﻟذي وضﻌته وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ ﻟﻠصحﺔ اﻟبشرﯾﺔ واﻟبﺎﻟغ  7.2ﻣﯾكروغرام
ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻟكل كﯾﻠوغرام وزن رطب ﻣن األسﻣﺎك.51
ﻟقد قﺎﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟحكوﻣﺎت بوضع توصﯾﺎت وخطوط إرشﺎدﯾﺔ أو حدود تشرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠحد األقصى ﻣن
اﻟزئبق و /أو ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق اﻟﻣسﻣوح بوجودهﺎ في األسﻣﺎك اﻟتي سﯾتم طرحهﺎ في األسواق .وﻣع ذﻟك ﻟم
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ﯾتم تنفﯾذ جﻣﯾع اﻟخطوط اإلرشﺎدﯾﺔ اﻟﻣوضوعﺔ ،وقد نﺎقشت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ هذه
اﻟتوصﯾﺎت وأوضحت أن اﻟتوصﯾﺎت واﻟخطوط اإلرشﺎدﯾﺔ ﻣتسﺎهﻠﺔ ج ّدا واختﯾﺎرﯾﺔ وغﯾر كﺎفﯾﺔ ﻟحﻣﺎﯾﺔ
اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وفي بﻌض اﻟحﺎالت تﻌرضت صنﺎعﺔ صﯾد األسﻣﺎك الجراءات صﺎرﻣﺔ ﻣن جﺎنب
اﻟهﯾئﺎت اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻟوضع ﻣﻌﺎﯾﯾر أكﺛر صراﻣﺔ ﻣع خالفﺎت وﻣنﺎقشﺎت في أن ذﻟك قد ﯾؤدي إﻟى اإلضرار
بتجﺎرة األسﻣﺎك.
وﻟقد قﺎﻣت هﯾئﺔ اﻟدستور اﻟغذائي – واﻟتى أنشأتهﺎ ﻣنظﻣﺔ األغذﯾﺔ واﻟزراعﺔ وﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟوضع اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟحدود اآلﻣنﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟسالﻣﺔ األغذﯾﺔ -بوضع ﻣستوﯾﺎت إرشﺎدﯾﺔ ﻣن  7.7ﻣﯾكروغرام
ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻟكل غرام ﻣن األسﻣﺎك غﯾر اﻟﻣفترسﺔ 1.7 ،ﻣﯾكروغرام ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻟكل غرام ﻣن
األسﻣﺎك اﻟﻣفترسﺔ .وقد وضﻌت إدارة األغذﯾﺔ واألدوﯾﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ ) (FDAﻣستوى عﻣل ﯾقدر بـ 1.7
ﻣﯾكروغرام ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻟكل غرام ﻣن األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎر وهو أعﻠى كﺛﯾرا ﻣن اﻟحدود اﻟتى وضﻌتهﺎ
وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ ﻟﻠصحﺔ اﻟبشرﯾﺔ .كﻣﺎ سﻣح االتحﺎد األوروبي بوجود  7.7ﻣﯾكروغرام ﻣن
ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻟكل غرام ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟسﻣكﯾﺔ (ﻣع بﻌض االستﺛنﺎءات) .وتسﻣح اﻟﯾﺎبﺎن بوجود نسبﺔ 7.4
ﻣﯾكروغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟكل غرام ﻣن أسﻣﺎك أو  7.2ﻣﯾكروغرام ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻟكل غرام ﻣن
األسﻣﺎك  .52وتصل اﻟنسبﺔ اﻟتى وضﻌتهﺎ وكﺎﻟﺔ اﻟتفتﯾش اﻟغذائي اﻟكندﯾﺔ إﻟى  7.7ﻣﯾكروغرام ﻣن اﻟزئبق
ﻟكل غرام ﻣن األسﻣﺎك .بﯾنﻣﺎ وضﻌت وزارة اﻟصحﺔ اﻟكندﯾﺔ نسبﺔ  7.0ﻣﯾكروغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟكل غرام
53
ﻣن األسﻣﺎك اﻟﻣستهﻠكﺔ كغذاء.
وعﻣوﻣﺎ تحتوي أنسجﺔ األسﻣﺎك اﻟﻣفترسﺔ اﻟكبﯾرة عﻠى أعﻠى ﻣستوﯾﺎت ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق كﻣﺎ أن األسﻣﺎك
األضخم حجﻣﺎ واألكبر عﻣرا تكون أكﺛر تﻠوﺛﺎ ﻣن األسﻣﺎك اﻟصغﯾرة حﯾث ﯾرتبط ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ببروتﯾن
انسجﺔ األسﻣﺎك أكﺛر ﻣن ارتبﺎطه بﺎألنسجﺔ اﻟدهنﯾﺔ .ﻟذﻟك فإن سﻠخ أو تنظﯾف األسﻣﺎك اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﻣﯾﺛﯾل
اﻟزئبق ال ﯾقﻠل ﻣن ﻣحتوى اﻟزئبق في ﻟحوﻣهﺎ كﻣﺎ أن طهي األسﻣﺎك اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق أﯾضﺎ ال ﯾقﻠل
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ﻣستوى اﻟزئبق فﯾهﺎ.
وقد أعدت وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ وإدارة األغذﯾﺔ واألدوﯾﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ وﺛﯾقﺔ إرشﺎدﯾﺔ أوضحت فﯾهﺎ أن جﻣﯾع
أنواع األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎرﯾﺎت تحتوي عﻠى ﻣقﺎدﯾر ضئﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزئبق وأن بﻌض أنواع األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎرﯾﺎت
تحتوي عﻠى ﻣستوﯾﺎت ﻣن اﻟزئبق قد تضر تطور اﻟجهﺎز اﻟﻌصبي ﻟألجنﺔ وصغﺎر األطفﺎل .وتﻌتﻣد هذه
اﻟﻣخﺎطر عﻠى كﻣﯾﺔ األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎر اﻟﻣأكوﻟﺔ وﻣستوﯾﺎت اﻟزئبق فﯾهﺎ .وتوصي اﻟوﺛﯾقﺔ اﻟنسﺎء اﻟحواﻣل
واﻟﻣرضﻌﺎت واﻟنسﺎء اﻟالئي قد ﯾصبحن حواﻣل واألطفﺎل اﻟصغﺎر بتجنب تنﺎول أنواع األسﻣﺎك تﻣﺎﻣﺎ اﻟتي
تحتوي عﺎدة عﻠى ﻣستوﯾﺎت عﺎﻟﯾﺔ وغﯾر ﻣقبوﻟﺔ ﻣن اﻟزئبق ﻣﺛل سﻣك اﻟقرش وسﻣك اﻟسﯾف واﻟﻣﺎكرﯾل.
كﻣﺎ تنصح كذﻟك بﻌدم تنﺎول أكﺛر ﻣن  10أوقﯾﺔ ( 247غرام) في األسبوع ﻣن األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎرﯾﺎت اﻟتي
تحتوي عﻠى ﻣستوﯾﺎت أقل ﻣن اﻟزئبق أي بﻣﻌدل ال ﯾزﯾد عن وجبتﯾن ﻣن األسﻣﺎك أسبوعﯾﺎ .وتقترح
اﻟوﺛﯾقﺔ ﻣراجﻌﺔ اإلرشﺎدات اﻟﻣحﻠﯾﺔ حول سالﻣﺔ األسﻣﺎك اﻟتي ﯾتم صﯾدهﺎ ﻣحﻠﯾﺎ ،وفي حﺎﻟﺔ عدم توفر
االرشﺎدات اﻟﻣحﻠﯾﺔ ﯾجب أن ﯾقتصر تنﺎول األسﻣﺎك اﻟﻣحﻠﯾﺔ عﻠى وجبﺔ واحدة في األسبوع  .55إال أن
اﻟوﺛﯾقﺔ أﯾضﺎ تقترح عدم إﻟغﺎء االسﻣﺎك او اﻟﻣحﺎر ﻣن اﻟوجبﺎت اﻟغذائﯾﺔ حﯾث أنهﺎ ﻣصدر غذائي هﺎم غنى
بﺎﻟبروتﯾن عﺎﻟي اﻟجودة وبﺎﻟﻌنﺎصر اﻟغذائﯾﺔ اﻟهﺎﻣﺔ األخرى كﻣﺎ أن ﻣحتوهﺎ ﻣن األحﻣﺎض اﻟدهنﯾﺔ اﻟﻣشبﻌﺔ
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ﻣنخفض .56وﯾنصح خبراء اﻟتغذﯾﺔ بﺎختﯾﺎر األسﻣﺎك ذات ﻣستوى اﻟزئبق اﻟضئﯾل واﻟغنﯾﺔ في نسبﺔ
األحﻣﺎض اﻟدهنﯾﺔ ﻣن نوع أوﻣﯾجﺎ .2
ﻟألسف ﯾﻣكن أن تكون اﻟنصﯾحﺔ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎستهالك األسﻣﺎك ﻣربكﺔ وﯾصﻌب اتبﺎعهﺎ فهنﺎك اختالف كبﯾر
في ﻣستوﯾﺎت اﻟزئبق في األسﻣﺎك طبقﺎ الختالف نوعهﺎ وحجﻣهﺎ وأﻣﺎكن صﯾدهﺎ وفي أي وقت ﻣن اﻟسنﺔ
وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل .وزاد ﻣن تﻌقﯾد االختﯾﺎر أنه في اﻟبﻠدان اﻟصنﺎعﯾﺔ نجد أن االسﻣﺎك اﻟﻣوجودة في
اﻟسوق أو في قوائم اﻟﻣطﺎعم تم استﯾرادهﺎ ﻣن نصف اﻟﻌﺎﻟم اﻟبﻌﯾد .وﻣع ذﻟك نجد أنه في اﻟبﻠدان اﻟغنﯾﺔ ﯾقوم
اﻟنسﺎء واألطفﺎل بﺎختﯾﺎر ﻣﺎ إذا كﺎنوا ﯾرغبون في اﻟحد ﻣن استهالكهم ﻟألسﻣﺎك ﻟﻣرتﯾن في األسبوع أو
االستﻌﺎضﺔ عن األسﻣﺎك بغﯾرهﺎ ﻣن األغذﯾﺔ اﻟغنﯾﺔ بﺎﻟبروتﯾن .وﻣع ذﻟك ،فهنﺎك اﻟكﺛﯾر ﻣن اﻟنﺎس في
اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻌتبرون أنّ تقﯾﯾد استهالك األسﻣﺎك قد ال ﯾكون خﯾﺎرا عﻣﻠﯾﺎ.
وفي اﻟبﻠدان اﻟصنﺎعﯾﺔ ﻣﺛل اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة وكندا وغﯾرهﺎ تقوم اﻟشﻌوب األصﻠﯾﺔ وبﻌض اﻟفقراء بصﯾد
األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎر بأنفسهم وكذﻟك صﯾد اﻟطﯾور واﻟﺛدﯾﯾﺎت اآلكﻠﺔ ﻟألسﻣﺎك واالعتﻣﺎد عﻠﯾهﺎ كغذاء وﻣصدر
رئﯾسى ﻟﻠبروتﯾن ،فهم غﺎﻟبﺎ ال ﯾستطﯾﻌون توفﯾر األطﻌﻣﺔ اﻟﻣغذﯾﺔ اﻟبدﯾﻠﺔ .وفي اﻟدول اﻟنﺎﻣﯾﺔ تﻌتﻣد أعداد
أكبر ﻣن اﻟسكﺎن عﻠى األسﻣﺎك فﺎﻟسكﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾشون في اﻟجزر أو اﻟﻣنﺎطق اﻟسﺎحﻠﯾﺔ أو عﻠى طول
اﻟﻣﻣرات اﻟﻣﺎئﯾﺔ اﻟداخﻠﯾﺔ وغﯾرهﺎ ﯾﻌتﻣدون عﻠى األسﻣﺎك كﻣصدر أسﺎسي ﻟﻠغذاء .وتقدر ﻣنظﻣﺔ األغذﯾﺔ
واﻟزراعﺔ ( .57)FAOأن حواﻟي  0.2ﻣﻠﯾﺎر شخص عﻠى األقل تﻣدهم األسﻣﺎك بحواﻟى  % 17ﻣن
ﻣتوسط احتﯾﺎج اﻟفرد ﻣن اﻟبروتﯾن اﻟحﯾواني .بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك فإن األسﻣﺎك توفر  % 77أو أكﺛر ﻣن
احتﯾﺎجﺎت اﻟبروتﯾن اﻟحﯾواني ﻟسكﺎن بﻌض اﻟجزر اﻟصغﯾرة اﻟنﺎﻣﯾﺔ وبﻌض اﻟدول ﻣﺛل بنغالدﯾش وكﻣبودﯾﺎ
وغﯾنﯾﺎ االستوائﯾﺔ وغﯾنﯾﺎ اﻟفرنسﯾﺔ وسﯾراﻟﯾون وغﻣبﯾﺎ وغﺎنﺎ وإندونﯾسﯾﺎ .كﻣﺎ افﺎدت تقﺎرﯾر ﻣنظﻣﺔ األغذﯾﺔ
واﻟزراعﺔ ان األسﻣﺎك تﻣﺛل حواﻟى % 8ﻣن استهالك اﻟبروتﯾن اﻟحﯾواني في اﻣرﯾكﺎ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوسطى
و % 11في أوروبﺎ و % 12في أفرﯾقﯾﺎ وﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  % 01في آسﯾﺎ( ،وﻟم ﯾتم تقدﯾم ﻣﻠخص
الستهالك األسﻣﺎك في أﻣرﯾكﺎ اﻟجنوبﯾﺔ) .وﯾشﯾر اﻟتقرﯾر أﯾضﺎ إﻟى أن االستهالك اﻟفﻌﻠي أعﻠى ﻣن األرقﺎم
اﻟﻣقدﻣﺔ في اإلحصﺎءات اﻟرسﻣﯾﺔ.
وحتى ﻣع اعتبﺎر اآلﺛﺎر اﻟصحﯾﺔ اﻟسﻠبﯾﺔ اﻟنﺎجﻣﺔ عن تنﺎول كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن األسﻣﺎك واﻟﻣحﺎر اﻟﻣﻠوث
بﺎﻟزئبق فهنﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟنﺎس اﻟذﯾن ﯾفرضون قﯾودا ﻣشددة عﻠى استهالكهم ﻟألسﻣﺎك أنه قد ﯾكون خﯾﺎرا
سﯾئﺎ .فﺎﻟبﻌض ال ﯾﻣكن أن ﯾخفضوا استهالكهم ﻣن األسﻣﺎك خوفﺎ ﻣن ﻣواجهﺔ اﻟجوع أو اﻟﻣوت جوعﺎ.
وبﺎﻟنسبﺔ ﻟآلخرﯾن نجد أن األغذﯾﺔ اﻟبدﯾﻠﺔ ﻟألسﻣﺎك تحتوي عﻠى نسب عﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟسكرﯾﺎت ونسب
ﻣنخفضﺔ ﻣن اﻟبروتﯾن واﻟتي ﯾؤدي تنﺎوﻟهﺎ إﻟى اﻟسﻣنﺔ وأﻣراض اﻟسكري وأﻣراض اﻟقﻠب وغﯾرهﺎ ﻣن
األﻣراض .وبﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻣجتﻣﻌﺎت اﻟتي ال تستطﯾع توفﯾر األطﻌﻣﺔ اﻟﻣغذﯾﺔ اﻟبدﯾﻠﺔ فقد تفوق اﻟفوائد اﻟصحﯾﺔ
الستهالك األسﻣﺎك اﻟﻣخﺎطر اﻟصحﯾﺔ اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق .وسﯾستﻣر افراد هذه اﻟﻣجتﻣﻌﺎت في
اﻟﻣﻌﺎنﺎة ﻣن اﻟﻌواقب اﻟصحﯾﺔ اﻟﻣترتبﺔ عﻠى اﻟتﻌرض ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق حتى ﯾتم اتخﺎذ إجراءات دوﻟﯾﺔ نﺎجحﺔ
ﻟﻠحد بدرجﺔ كبﯾرة ﻣن تﻠوث األسﻣﺎك بﺎﻟزئبق .وهذا بدوره ﻟن ﯾتم بدون االعتﻣﺎد واﻟتنفﯾذ اﻟفﻌﺎل التفﺎقﯾﺔ
شﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠتحكم في اﻟزئبق .وهذا ﻟن ﯾﻣنع اﻟسكﺎن األصﻠﯾﯾن وغﯾرهم في االستﻣرار في تنﺎول األطﻌﻣﺔ
اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ اﻟخﺎصﺔ بهم ألسبﺎب ﻣرتبطﺔ بتقﺎﻟﯾدهم اﻟﺛقﺎفﯾﺔ واالجتﻣﺎعﯾﺔ.
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تأثيرت الزئبق ﻋلى شعــوب القطب الشمالي
ﯾتﻌرص سكﺎن ﻣنطقﺔ اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي وخﺎصﺔ اﻟسكﺎن األصﻠﯾﯾن بشكل خﺎص ﻟﻠزئبق حﯾث أن ﻣنﺎ خ
اﻟﻣنطقﺔ ال ﯾسﻣح ﻟهم بزراعﺔ اﻟحبوب أو اﻟخضر اﻟتي غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ تﻌتبر اﻟسﻠع اﻟغذائﯾﺔ األسﺎسﯾﺔ في أجزاء
اﻟﻌﺎﻟم األخرى .ونظرا ألنهم ﯾﻌﯾشون في ﻣنﺎطق نﺎئﯾﺔ بﻌﯾدة فإن تخزﯾن األغذﯾﺔ ﯾكون ﻣكﻠفﺎ ﻟﻠغﺎﯾﺔ
وخﺎصﺔ األغذﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ اﻟقﺎبﻠﺔ ﻟﻠتﻠف بسرعﺔ .ﻟذا فإنه ﻟﯾس ﻟدﯾهم خﯾﺎر آخر سوى اﻟبقﺎء عﻠى نظﻣهم
اﻟغذائﯾﺔ اﻟتى ﻟﯾس فقط غزﯾر األسﻣﺎك وﻟكن أﯾضﺎ ﻣن اﻟﺛدﯾﯾﺎت واﻟطﯾور اﻟتي تتغذى عﻠى األسﻣﺎك .
ونرى أن حﯾﺎة اﻟشﻌوب األصﻠﯾﺔ في اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي وفي اﻟﻣنﺎطق اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟكﺛﯾر ﻣن اﻟبﻠدان اﻟصنﺎعﯾﺔ
تشبه كﺛﯾرا حﯾﺎة سكﺎن اﻟبالد اﻟنﺎﻣﯾﺔ.
إن شﻌب االسكﯾﻣو في اﻟﻣنﺎطق اﻟقطبﯾﺔ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟسﺎحﻠﯾﺔ بشﻣﺎل كندا وجرﯾنالند وأالسكﺎ (اﻟوالﯾﺎت
اﻟﻣتحدة)  ،وتشوكوتكﺎ (روسﯾﺎ) .تﻣﺛل اﻟﺛدﯾﯾﺎت اﻟبحرﯾﺔ اﻟﻌنصر اﻟرئﯾسي في نظﻣهم اﻟغذائﯾﺔ اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ.
وفى دراسﺔ عن اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق أن ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  %17ﻣن األطفﺎل قبل سن اﻟﻣدرسﺔ واﻟذﯾن ﯾﻌﯾشون
في نونﺎفوت بكندا ﯾتﻌرضون ﻟﻠزئبق بﻣﻌدالت تزﯾد عن ﻣﻌدل اﻟتنﺎول األسبوعى اﻟﻣﻣكن احتﻣﺎﻟه ﻟألطفﺎل
اﻟذى وضﻌته ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ عﺎم  1228بﻣﺎ ﯾسﺎوى  1,1ﻣﯾكروجرام ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئب ق
ﻟﻠكﯾﻠوجرام اﻟواحد ﻣن وزن اﻟجسم أسبوعﯾﺎ .وقد وجد أن ﻣتوسط ﻣﻌدل تنﺎول اﻟزئبق ﻟجﻣﯾع األطفﺎل في
اﻟدراسﺔ هو 0,20ﻣﯾكروجرام ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻟﻠكﯾﻠوجرام اﻟواحد ﻣن وزن اﻟجسم اسبوعﯾﺎ .وأن
 % 22,20ﻣن حﺎالت إصﺎبﺔ هؤالء االطفﺎل نﺎتجـــــﺔ ﻣن تنﺎول اﻟﻣكتوك اﻟذى ﯾﻌد ﻣن اﻟحﯾتﺎن اﻟبﯾضﺎء
 %07,27 ،ﻣن اإلصﺎبﺎت ﻣن تنﺎول اﻟﻣكتوك اﻟﻣصنوع ﻣن كركدن اﻟبحر  %14,01 ،ﻣن اإلٌصﺎبﺎت
ﻣن تنﺎول كبد اﻟفقﻣﺔ اﻟحﻠقﯾﺔ  %17,17 ،نﺎتجﺔ ﻣن تنﺎول األسﻣﺎك  %1,70 ،ﻣن تنﺎول ﻟحوم اﻟكﺎرﯾبو
 %4,72 ،ﻣن تنﺎول ﻟحوم اﻟفقﻣﺔ اﻟحﻠقﯾﺔ .وتﻣﺛل هذه اﻟﻣصﺎدر أكﺛر ﻣن  %27ﻣن اﻟتنﺎول اﻟكﻠى
58
ﻟألطفﺎل ﻣن اﻟزئبق.
كﻣﺎ تأﺛرت أﯾضﺎ اﻟشﻌوب األصﻠﯾﺔ األخرى في اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي بدرجﺎت ﻣتفﺎوتﺔ ﻣن اﻟتﻌرض ﻟﻣﯾﺛﯾل
اﻟزئبق .فﺎﻟقرى اﻟتي ﯾﻌﯾش فﯾهﺎ اﻟسكﺎن األصﻠﯾﯾن في جﻣﯾع أنحﺎء أﺛﺎبﺎسكﺎن اﻟواقﻌﺔ عند اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي
ألﻣرﯾكﺎ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ عﻠى طول األنهﺎر اﻟكبرى تﻌﯾش عﻠى صﯾد اﻟحﯾوانﺎت وصﯾد األسﻣﺎك  ،وفي اﻟصﯾ ف
تترك اﻟﻌﺎئالت اﻟقرى ﻟﻌﻣل رحالت صﯾد أسﻣﺎك كبﯾرة  . 59كﻣﺎ أن سبل اﻟﻣﻌﯾشﺔ ﻟسكﺎن اﻟنروﯾج
واﻟسوﯾد وفنﻠندا وشبه جزﯾرة كوال اﻟروسﯾﺔ تشﻣل اﻟصﯾد اﻟسﺎحﻠي وصﯾد اﻟحﯾوانﺎت ذات اﻟفراء ورعى
األغنﺎم  . 60وهنﺎك بﻌض اﻟﻣقترحﺎت بأن استنفﺎذ اﻟزئبق في اﻟغالف اﻟجوي بﺎﻟﻣنطقﺔ اﻟقطبﯾﺔ واﻟذى ﯾنتج
عنه ترسب كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن ﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟحﯾوﯾﺔ عﻠى غﺎبﺎت اﻟتندرا في اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي أدى إﻟى
زﯾﺎدة وتضخم اﻟزئبق في اﻟشبكﺔ اﻟغذائﯾﺔ بغﺎبﺎت اﻟتندرا .وقد سﺎهم ذﻟك ﻣع تﻠوث اﻟﻣﯾﺎه بﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق في
61
تراكم اﻟزئبق بكﻣﯾﺎت كبﯾرة في األغذﯾﺔ اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ ﻟتﻠك اﻟشﻌوب.

 5.3تلوث األرز بالزئبق
أشﺎرت بﻌض اﻟدراسﺎت اﻟحدﯾﺛﺔ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق في بﻌض اﻟﻣنﺎطق اﻟداخﻠﯾﺔ ﻣن اﻟصﯾن واﻟتي
ﯾتنﺎول فﯾهﺎ ﻣﻌظم اﻟسكﺎن كﻣﯾﺎت قﻠﯾﻠﺔ ﻣن األسﻣﺎك وﻟكنهم ﯾﻌﯾشون في ﻣنﺎطق ﯾنتشر فﯾهﺎ اﻟتﻠوث اﻟبﯾئي
بﺎﻟزئبق  .62وقد الحظ اﻟبﺎحﺛون أن تربﺔ حقول األرز تﻌد بﯾئﺔ ﻣنﺎسبﺔ ﻟنوع ﻣن اﻟبكتﯾرﯾﺎ اﻟتى تحول
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اﻟزئبق إﻟى ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق .واستنتج اﻟبﺎحﺛون أن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق اﻟنﺎتج في هذه اﻟتربﺔ ﯾﻣكن أن تﻣتصه نبﺎتﺎت
األرز وأن ﯾصل إﻟى اﻟحبوب نفسهﺎ .وأشﺎرت اﻟدراسﺔ إﻟى أن سكﺎن اﻟرﯾف ﯾﻌتﻣدون في غذائهم عﻠى
ﻣنتجﺎت اﻟﻣحﺎصﯾل اﻟﻣحﻠﯾﺔ وأهﻣهﺎ األرز .ووجدوا أن حواﻟي  % 27ﻣن إجﻣﺎﻟي اﻟتﻌرض اﻟسكﺎني
ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﯾتأتى ﻣن تنﺎول األرز.
وقد اشﺎرت اﻟدراسﺎت اﻟتي أجرﯾت عﻠى ﻣجﻣوعﺔ ﻣن األشخﺎص أنّ اﻟتﻌرض ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻣن تنﺎول
األرز كﺎن ﻣنخفضﺎ ﻣقﺎرنﺔ بﻣﻌدل اﻟتنﺎول األسبوعي اﻟﻣﻣكن تحﻣﻠه وخﻠص اﻟبﺎحﺛون إﻟى أن هؤالء
اﻟسكﺎن ربﻣﺎ ﯾواجهون ﻣخﺎطر قﻠﯾﻠﺔ إال أن اﻟدراسﺎت عﻠى اﻟسكﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾشون في ﻣنﺎطق قرﯾبﺔ ﻣن
ﻣنﺎجم اﻟزئبق وﯾتﻌرضون أﯾضﺎ ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻣن تنﺎوﻟهم ﻟألرز قد زاد ﻣﻌدل اﻟتﻌرض ﻟدﯾهم وتﻌدى
بدرجﺔ كبﯾرة ﻣﻌدل اﻟتنﺎول األسبوعي اﻟﻣﻣكن تحﻣﻠه وأنهم في ﻣخﺎطر صحﯾﺔ حقﯾقﯾﺔ .وأشﺎر اﻟبﺎحﺛون
إﻟى أن األرز ال ﯾحتوي عﻠى اﻟﻣغذﯾﺎت واﻟﻌنﺎصر اﻟصغرى اﻟﻣوجودة في األسﻣﺎك واﻟتي تحسن اﻟنﻣو
اﻟﻌصبي وتوازن اﻟضرر اﻟذي ﯾسببه اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق .وخﻠص اﻟبﺎحﺛون إﻟى أن اﻟخطوط اإلرشﺎدﯾﺔ
اﻟحﺎﻟﯾﺔ اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟتﻌرض ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق واﻟﻣبنﯾﺔ عﻠى أسﺎس االستهالك اﻟبشري ﻣن األسﻣﺎك قد ال تكون
كﺎفﯾﺔ ﻟحﻣﺎﯾﺔ االشخﺎص اﻟﻣتﻌرضﯾن ﻟﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق جراء تنﺎول األرز .ﻟذا فقد دعوا إﻟى اﻟﻣزﯾد ﻣن
األبحﺎث حول اآلﺛﺎر اﻟصحﯾﺔ عﻠى اﻟنسﺎء اﻟحواﻣل اﻟذﯾن ﯾتﻌرضون ﻟجرعﺎت ﻣنخفضﺔ ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق
ﻣن تنﺎول األرز.
وقد أوضح اﻟقﺎئﻣون بﺎﻟدراسﺔ أن هذا األﻣر ﯾتطﻠب عﻣال عﺎجال ،حﯾث أن األرز هو اﻟغذاء اﻟرئﯾسي
ألكﺛر ﻣن نصف سكﺎن اﻟﻌﺎﻟم .وفي آسﯾﺎ وحدهﺎ ﯾﻌتﻣد أكﺛر ﻣن  0ﻣﻠﯾﺎر شخص عﻠى األرز وﻣشتقﺎته
ﻟتﻠبﯾﺔ أكﺛر ﻣن  % 07ﻣن احتﯾﺎجﺎتهم ﻟﻠطﺎقﺔ ﻣن اﻟتغذﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ .وخﻠص اﻟبﺎحﺛون إﻟى أنه ﯾجب استكﻣﺎل
اﻟدراسﺎت عﻠى وجه اﻟسرعﺔ ﻟﯾس فقط في اﻟصﯾن وﻟكن أﯾضﺎ في اﻟبﻠدان واﻟﻣنﺎطق األخرى ﻣﺛل اﻟهند
واندونﯾسﯾﺎ وبنجالدﯾش واﻟفﻠبﯾن واﻟتي تنتج نسبﺔ كبﯾرة ﻣن األرز في اﻟﻌﺎﻟم واﻟتي فﯾهﺎ األرز هو اﻟغذاء
اﻟرئﯾسي ﻟﻠسكﺎن.63
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 .6كيف يدخل الزئبق الي البيئة
ﯾدخل اﻟزئبق إﻟى اﻟبﯾئﺔ بﻌدة طرق ﻣختﻠفﺔ .فبﻌض اﻟزئبق ﯾدخل نتﯾجﺔ ﻟبﻌض اﻟظواهر اﻟطبﯾﻌﯾﺔ كﺎﻟﺛورات
اﻟبركﺎنﯾﺔ واألنشطﺔ اﻟحرارﯾﺔ ﻟألرض وآﺛﺎر عواﻣل اﻟتﻌرﯾﺔ عﻠى اﻟصخور اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق .ونرى
أن ﻣﻌظم اﻟزئبق اﻟﻣوجود حﺎﻟﯾﺎ في اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ دخل نتﯾجﺔ اﻟنشﺎط اﻟبشري واﻟتي ﯾﻣكن أن ﯾطﻠق عﻠﯾهﺎ
اﻟﻣصﺎدر اﻟبشرﯾﺔ ﻟﻠزئبق .وبﻣجرد وجود اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ اﻟﻣﺎئﯾﺔ أو األرضﯾﺔ ﯾﻣكن أن ﯾتبخر وﯾدخل إﻟى
اﻟجو واﻟغالف اﻟجوي ﻣرة أخرى.
وتندرج المصادر البشرية للزئبق تﺣت ثﻼث فئات ﻋريضة:
 مصادر مقصودة  :حﯾث ﯾنطﻠق اﻟزئبق عندﻣﺎ نحﺎول إنتﺎج ﻣنتج ﯾحتوي عﻠى اﻟزئبق أو اﻟقﯾﺎم
بﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾستخدم فﯾهﺎ اﻟزئبق .وﻣن بﯾن اﻟﻣنتجﺎت اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق أوﻣركبﺎته ﻣصﺎبﯾح
اﻟفﻠورسنت وبﻌض اﻟﻣحﺎرﯾر واﻟبطﺎرﯾﺎت وﻣفﺎتﯾح اﻟكهربﺎء وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .وﻣن
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت غﯾر اﻟصنﺎعﯾﺔ اﻟتي تستخدم اﻟزئبق ﻣنﺎجم تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟصغﯾرة واﻟتي تستخدم اﻟزئبق
الﻟتقﺎط اﻟذهب ﻣن اﻟصخور اﻟصغﯾرة ورواسب اﻟتربﺔ .وﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ أﯾضﺎ اﻟتي
تستخدم اﻟزئبق أﯾضﺎ ﻣصﺎنع اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ اﻟتي تستخدم ﻣركبﺎت اﻟزئبق كﻣﺎدة ﻣحفّزة وخﺎصﺔ
في إنتﺎج كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل وبﻌض ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي واﻟتي تستخدم اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني كقطب
سﺎﻟب في عﻣﻠﯾﺎت اﻟتحﻠﯾل اﻟكهربﺎئي.
 مصادر غير مقصودة  :تنشأ هذه اﻟﻣصﺎدر عن األنشطﺔ اﻟتي تقوم بحرق اﻟوقود اﻟحفري أو
اﻟخﺎﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎدن اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق كشوائب غﯾر ﻣرغوبﺔ .واألﻣﺛﻠﺔ عﻠى ذﻟك ﻣحطﺎت
توﻟﯾد اﻟكهربﺎء اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم وأفران األسﻣنت وﻣحطﺎت تﻌدﯾن اﻟﻣﻌﺎدن وتنقﯾتهﺎ وعﻣﻠﯾﺎت
استخراج اﻟوقود اﻟحفري ﻣن اﻟفحم واﻟبترول واﻟصخر اﻟزﯾتي ورﻣﺎل اﻟقطران وكذﻟك اﻟﻣحﺎرق
واﻟﻣدافن اﻟﻣستخدﻣﺔ ﻟﻠتخﻠص ﻣن اﻟﻣنتجﺎت واﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ،فهذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أﯾضﺎ
تطﻠق اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ وتصنف بأنهﺎ ﻣصﺎدر غﯾر ﻣقصودة.
 أنشطة إﻋادة التﺣريك  :تنشأ هذه اﻟﻣصﺎدر عن األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ ﻣن حرق أو تطهﯾر اﻟغﺎبﺎت.
حﯾث تحتوى اﻟكتﻠﺔ اﻟحﯾوﯾﺔ واﻟتربﺔ اﻟسطحﯾﺔ اﻟﻌضوﯾﺔ في هذه اﻟغﺎبﺎت عﻠى اﻟزئبق اﻟذي سقط
عﻠﯾهﺎ ﻣن اﻟهواء اﻟجوي  .64وتطﻠق عﻣﻠﯾﺎت حرق أو إزاﻟﺔ اﻟغﺎبﺎت وخﺎصﺔ اﻟغﺎبﺎت االستوائﯾﺔ
واﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق إﻟى اﻟهواء اﻟجوي ﻣرة اخرى .كذﻟك ﻣشﺎرﯾع اﻟسدود اﻟكبﯾرة
واﻟتى تغﻣر ﻣنﺎطق واسﻌﺔ بﺎﻟﻣﯾﺎه ﻣن اﻟفﯾضﺎنﺎت ﻣﻣﺎ ﯾسﻣح ﻟﻠزئبق اﻟﻣوجود في اﻟكتﻠﺔ اﻟحﯾوﯾﺔ
واﻟتربﺔ اﻟسطحﯾﺔ بﺎﻟتحول إﻟى ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق واﻟدخول إﻟى سالسل اﻟغذاء اﻟﻣﺎئﯾﺔ 65وﻟﻣﺎ تسبب
اﻟسدود اﻟصغﯾرة في تذبذب ﻣستوﯾﺎت اﻟﻣﯾﺎه عند اﻟﻣنﺎبع ﻣﻣﺎ ﯾسبب ﻣشكﻠﺔ حﯾث ﯾﻣكن إنتﺎج ﻣﯾﺛﯾل
اﻟزئبق ﻣن اﻟبكتﯾرﯾﺎ اﻟتي تنشط عﻠى اﻟشواطئ اﻟﻣﻌرضﺔ ﻟﻠهواء ﻣﺛل اﻟسدود اﻟصغﯾرة اﻟتي تفتح
66
وتغﻠف بوابﺎتهﺎ ﻟﻠتحكم في اﻟفﯾﺎضﺎنﺎت عند ﻣنﺎبع األنهﺎر.
وقد حﺎول اﻟبﺎحﺛون تقدﯾر اﻟكﻣﯾﺔ اإلجﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق اﻟتى تنطﻠق في اﻟبﯾئﺔ ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟبشرﯾﺔ
اﻟﻣختﻠفﺔ إال أن اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ كﺎنت غﯾر ﻣكتﻣﻠﺔ وغﯾر دقﯾقﺔ وﻣن اﻟصﻌب اﻟتﻣﯾﯾز بﯾن اﻟﻣصدر اﻟطبﯾﻌي
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ﻟﻠزئبق (اﻟذي ﯾدخل اﻟبﯾئﺔ عن طرﯾق اﻟنشﺎط اﻟبركﺎني أو عواﻣل اﻟتﻌرﯾﺔ ﻟﻠصخور) وإعﺎدة تحرﯾك وإعﺎدة
انبﻌﺎث اﻟزئبق اﻟذي دخل أسﺎسﺎ إﻟى اﻟبﯾئﺔ ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟبشرﯾﺔ وبﻌد ذﻟك استقر في اﻟﻣﯾﺎه أو اﻟتربﺔ.
وﻟصﻌوبﺔ اﻟتﻣﯾﯾز احتوت ﻣﻌظم اﻟتقدﯾرات اﻟﻣنشورة ﻟﻠﻣصﺎدر اﻟطبﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠزئبق في اﻟجو واﻟغالف اﻟجوي
في ﻣجﻣﻠهﺎ عﻠى إعﺎدة انبﻌﺎث اﻟزئبق اﻟذي سبق أن دخل إﻟى اﻟبﯾئﺔ نتﯾجﺔ ﻟألنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ .67وقد أدى
ذﻟك إﻟى تضخم اﻟتقدﯾرات اﻟﻣنشورة ﻟكﻣﯾﺎت اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟنﺎتجﺔ عن ﻣصﺎدر طبﯾﻌﯾﺔ وقد
عزز ذﻟك عن غﯾر قصد االنطبﺎع بأن اﻟزئبق اﻟذي ﯾنطﻠق في اﻟبﯾئﺔ عن طرﯾق ﺛورات اﻟبراكﯾن وعواﻣل
اﻟتﻌرﯾﺔ عﻠى اﻟصخور هو أكبر ﻣن وجوده اﻟحقﯾقي كأكبر ﻣصﺎدر اﻟزئبق في اﻟغالف اﻟجوي اﻟﻌﺎﻟﻣي.
وإذا كﺎن ﻣن اﻟﻣﻣكن احتسﺎب إعﺎدة انبﻌﺎث اﻟزئبق اﻟذي ﯾدخل اﻟبﯾئﺔ نتﯾجﺔ ﻟألنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ كإضﺎفﺔ
ﻟالنبﻌﺎﺛﺎت اﻟكﻠﯾﺔ ﻟﻠزئبق في اﻟغالف اﻟجوي اﻟﻌﺎﻟﻣي فإن اﻟتقدﯾرات النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق نتﯾجﺔ ﻟألنشطﺔ
اﻟبشرﯾﺔ إﻟى اﻟجو تبدو ﻣرتفﻌﺔ عن اﻟتقدﯾرات اﻟﻣنشورة.
وﻣن اﻟصﻌب أﯾضﺎ حسﺎب اﻟنسبﺔ اﻟﻣئوﯾﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟﻌﺎﻟﻣي بﺎﻟزئبق اﻟنﺎتج ﻣن ﻣختﻠف اﻟﻣصﺎدر اﻟبشرﯾﺔ.
حدّد برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ (ﯾونﯾب " )UNEPتقﯾﯾم اﻟزئبق بﺎﻟغالف اﻟجوي اﻟﻌﺎﻟﻣي  68 "0712اﻟذي
ﯾحدد األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ اﻟﻣختﻠفﺔ اﻟتي تقوم ﯾإطالق اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ وتقدم بﯾﺎنﺎت االنبﻌﺎﺛﺎت ﻟﻠﻌدﯾد ﻣنهﺎ.
وكﺎنت هذه اﻟبﯾﺎنﺎت ﻣؤشر عﻠى جزء ﻣن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق في اﻟﻌﺎﻟم واﻟنﺎتجﺔ ﻣن هذه اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣختﻠفﺔ.
استنﺎدا إﻟى هذه اﻟبﯾﺎنﺎت ،فإنّ تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي واﻟضﯾِّق اﻟنطﺎق ﯾﻣﺛل اﻟﻣصدر األكبر ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق
في اﻟهواء وتقدّر بـ % 27ﻣن اجﻣﺎﻟي انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟﻌﺎﻟم اﻟنﺎتج ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟبشرﯾﺔ وﯾﻣﺛل حرق
اﻟوقود اﻟحفري واﻟفحم اﻟخﺎم في اﻟﻣقﺎم األول ﺛﺎني أكبر ﻣصدر ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق في اﻟهواء وﯾقدر بـ% 07
ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .69
غﯾر أنه ﯾﻣكن أن ﯾسﺎء فهم هذه اﻟتقدﯾرات النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣختﻠفﺔ .وﯾرجع ذﻟك إﻟى ان
تقدﯾرات االنبﻌﺎﺛﺎت في اﻟغالف اﻟجوي تستند فقط إﻟى قﯾﺎسﺎت اﻟزئبق اﻟﻣنطﻠقﺔ ﻣبﺎشرة في اﻟهواء وال تأخذ
في اﻟحسبﺎن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟﻣنطﻠقﺔ ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت واﻟتربﺔ واﻟﻣﯾﺎه حتى ﻟو أن كﻣﯾﺔ كبﯾرة ﻣن هذا اﻟزئبق
سﯾتبخر وﯾدخل الحقﺎ ﻟﻠهواء .وﻟم تأخذ هذه اﻟتقدﯾرات في االعتبﺎر انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق االخرى اﻟتي ﻟم ﯾتم
قﯾﺎسهﺎ واﻟﻣرتبطﺔ بهذا اﻟﻣصدر .إن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟحقﯾقﯾﺔ ﻣن ﻣصدر ﻣﺎ قد تكون أعﻠى بكﺛﯾر ﻣن
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن نفس اﻟﻣصدر اﻟﻣنشورة في هذه اﻟتقﺎرﯾر.
تﻌترف اﻟﯾونﯾب في تقدﯾراتهﺎ األخﯾرة 70بﺎﻟﻌدﯾد ﻣن هذه اﻟﺛغرات في اﻟبﯾﺎنﺎت وتحسن في اﻟتقدﯾرات ﻣن
خالل إضﺎفﺔ إطالقﺎت اﻟزئبق إﻟى اﻟﻣﯾﺎه وتقدﯾرات اإلطالقﺎت ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣتفرقﺔ .غﯾر أنه ال تزال
هنﺎك بﻌض اﻟﺛغرات في اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟرئﯾسﯾﺔ في تقدﯾرات اﻟﯾونﯾب ﻣﺛل االنبﻌﺎﺛﺎت واإلطالقﺎت ﻣن صنﺎعﺔ
أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل اﻟصﯾنﯾﺔ (ﯾتم ﻣنﺎقشﺔ هذا بﻣزﯾد ﻣن اﻟتفصﯾل في أقسﺎم أخرى ﻣن هذا اﻟكتﯾب).
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قد يساء فهم بيانات تقدير اﻻنبعاثات
غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ تستخدم اﻟنسبﺔ اﻟﻣئوﯾﺔ ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟهواء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟتي تأتي ﻣن ﻣصدر ﻣﻌﯾن كﻣؤشر عﻠى
ﻣقدار اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق ﻣن هذا اﻟﻣصدر .فﻌﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ،عندﻣﺎ نقرأ أن حرق اﻟوقود اﻟحفري ﯾﻣﺛل
نسبﺔ  %07ﻣن إجﻣﺎﻟى انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ نﺎتج ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟبشرﯾﺔ  ،فﻣن اﻟطبﯾﻌي أن نستنتج أن
هذه اﻟنسبﺔ ﻣن ﻣشكﻠﺔ اﻟتﻠوث اﻟﻌﺎﻟﻣي بﺎﻟزئبق نﺎتجﺔ ﻣن حرق اﻟوقود اﻟحفري .وﻟكن قد ﯾكون هذا
االستنتﺎج ﻣضﻠل ﻟﻌدة أسبﺎب هى:
بﻌض ﻣصﺎدر انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ال توجد ﻟهﺎ بﯾﺎنﺎت أو اﻟبﯾﺎنﺎت قﻠﯾﻠﺔ .وهذا قد ﯾقﻠل ﻣن تقدﯾر نسبﺔ

انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق فى اﻟهواء ﻣن هذه اﻟﻣصﺎدر إﻟى حد كبﯾر.
ﻣن اﻟسهل قﯾﺎس كﻣﯾﺔ انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟجو ﻣن بﻌض اﻟﻣصﺎدر عن انبﻌﺎﺛﺎته ﻣن ﻣصﺎدر

أخرى .وهذا قد ﯾقﻠل ﻣن تقدﯾر اﻟﻣسﺎهﻣﺔ في انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق فى اﻟهواء ﻟﻠﻣصﺎدر اﻟتى ﯾصﻌب قﯾﺎسهﺎ.
بﻌض ﻣصﺎدر اﻟزئبق ﻣﺛل اﻟزئبق في اﻟﻣنتجﺎت ﻟهﺎ دورة حﯾﺎة ﻣﻌقدة .وقد ﯾكون ﻣن اﻟصﻌب

إدراج انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟتي تظهر طوال دورة حﯾﺎة اﻟﻣنتج في تقدﯾرات االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣرتبطﺔ بهذه
اﻟﻣصﺎدر.
قد تطﻠق بﻌض ﻣصﺎدر اﻟزئبق كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق في اﻟﻣﺎء واﻟتربﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت .هذه

االنبﻌﺎﺛﺎت ال تﻌد ﻣن إجﻣﺎﻟي االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟغﺎزﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣع ذﻟك فإن اﻟزئبق اﻟذى ﯾنطﻠق إﻟى األوسﺎط
األخرى ﻣن اﻟهواء ﯾقوم بتﻠوﯾث اﻟنظم اﻟبﯾئﯾﺔ اﻟﻣﺎئﯾﺔ واﻟﻣسﺎهﻣﺔ في إجﻣﺎﻟي اﻟتﻠوث اﻟﻌﺎﻟﻣي .بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى
ذﻟك  ،فإن كﺛﯾر ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣنطﻠق ﻣن هذه األوسﺎط سوف ﯾتبخر فى وقت الحق إﻟى اﻟهواء .وقد ﯾكون
ﻣن اﻟصﻌب إدراج هذه االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟﺛﺎنوﯾﺔ فى اﻟهواء إﻟى انبﻌﺎﺛﺎت اﻟهواء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟﻣصدر
األصﻠي.
وﻣن األﻣﺛﻠﺔ اﻟواضحﺔ ﻟتقﻠﯾل اﻟتقدﯾر ﻟتﻠك اﻟﻣصﺎدر هو إنتـﺎج ﻣونوﻣر كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل ( .)VCMواﻟصﯾن
هي اﻟبﻠد اﻟوحﯾد اﻟذي ﯾستخدم طرﯾقﺔ اﻟزئبق استنﺎدا إلنتﺎج  VCMو حﯾث ﯾبدو أنه ال توجد بﯾﺎنﺎت ﻣتﺎحﺔ
عن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق فى اﻟهواء ﻣن إنتﺎج كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل  ،واﻟتى ﯾتم احتسﺎبهﺎ صفر طبقﺎ ﻟتقدﯾرات
ﻟبرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ ﻣن إجﻣﺎﻟي انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ إﻟى اﻟجو واﻟغالف اﻟجوي
واﻟتى تبﻠغ  1217طن ﻣتري .وحتى اآلن ﯾستخدم اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟزئبق في إنتﺎج كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل أكﺛر ﻣن
استخداﻣه فى اﻟﻣصﺎدراﻟغﯾر ﻣقصودة األخرى .وهنﺎك أسبﺎب اخرى تؤكد ﻣسﺎهﻣﺔ كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل
بشــــكل رئﯾسي فى اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق .وﻣع ذﻟك إذا أخذنﺎ بتقدﯾرات برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ ﻟالنبﻌﺎﺛﺎت
اﻟجوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ كﻣؤشر ﯾﻣكن أن نصل إﻟى االستنتﺎج اﻟخﺎطئ بأن نسبﺔ اﻟتﻠوث اﻟنﺎتجﺔ ﻣن إنتﺎج كﻠورﯾد
اﻟفﯾنﯾل هى صفر  %ﻣن اﻟتﻠوث اﻟكﻠى ﻟﻠزئبق فى اﻟﻌﺎﻟم.
إن إقراراﻟنسبﺔ اﻟتى تطﻠقهﺎ ورش اﻟﻌﻣل اﻟحرفﯾﺔ واﻟصغﯾرة ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب واﻟتى تﻣﺛل  %18ﻣن
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟنﺎتجﺔ ﻣن األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ طبقﺎ ﻟتقدﯾرات برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ واﻟتى قدرت أن
ﻣجﻣوع انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟغالف اﻟجوي هى  1227طن ﻣتري سنوﯾﺎ وأن انشطﺔ تﻠك اﻟورش
اﻟحرفﯾﺔ ﻟﻠذهب تطﻠق  277طن ﻣتري ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق .إال أن اﻟتقرﯾراﻟذي قدم هذه اﻟبﯾﺎنﺎت ﯾشﯾر
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إﻟى أن أنشطﺔ تﻠك اﻟورش تستهﻠك  871طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق سنوﯾﺎ .ﻟذا ﯾجب أن نﻌطى اعتبﺎرا ﻟﻣصﯾر
اﻟكﻣﯾﺔ اﻟﻣتبقﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣستهﻠك فى نشﺎط هذه اﻟورش واﻟتى تقدر بـ  471طن ﻣتري).
وقد ﯾﻣكن استرجﺎع جزء ﻣن هذا اﻟزئبق اﻟﻣفقود (بﺎﻟرغم ﻣن ان ﻣﻌظم اﻟزئبق اﻟﻣسترجع فى تﻠك األنشطﺔ
ﯾقوم عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم بﺎستخداﻣه وقد ال ﯾظهر في تقدﯾرات استهالك اﻟزئبق فى هذا اﻟقطﺎع) .ﯾنطﻠق جزء
كبﯾر ﻣن اﻟـ  871طن ﻣن اﻟزئبق اﻟتي تستهﻠكهﺎ أنشطﺔ ورش تﻌدﯾن اﻟذهب إﻟى اﻟبﯾئﺔ  ،وﻣﻌظﻣهﺎ ال
تشﻣﻠه اﻟتقﺎرﯾر اﻟرسﻣﯾﺔ ﻟالنبﻌﺎﺛﺎت فى اﻟهواء  ،تنطﻠق إﻟى اﻟﻣﯾﺎه واﻟﯾﺎبسﺔ وإﻟى اﻟنفﺎﯾﺎت والحقﺎ تنطﻠق
ﻣرة اخرى إﻟى اﻟهواء  ،وعﻠى اﻟرغم ﻣن أنه قد التكون ﻣحسوبﺔ عﻠى جﻣﯾع االنبﻌﺎﺛﺎت في اﻟهواء
وتنطﻠق إﻟى اﻟﻣﯾﺎه .وهذا ﯾﻌني أن نسبﺔ اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق ﻣن أنشطﺔ اﻟورش اﻟحرفﯾﺔ ﻟﻠذهب أكﺛر بكﺛﯾر ﻣن
نسبﺔ  %18كﻣﺎ هو ﻣبﯾن في تقﯾﯾم األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ ﻟﻌﺎم  0778إﻟى  20في اﻟﻣﺎئﺔ في عﺎم 0712
حسب تقدﯾرات األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ .
فﻌﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ،عند اﻟتخﻠص ﻣن بطﺎرﯾﺔ او ﻣصبﺎح فﻠوسنت أو أى ﻣن اﻟﻣنتجﺎت األخرى اﻟﻣحتوﯾﺔ
عﻠى اﻟزئبق فى ﻣقﺎﻟب اﻟﻣخﻠفﺎت أو ﻣدافن اﻟنفﺎﯾﺎت ﯾنطﻠق جزء كبﯾر ﻣن ﻣحتوهﺎ ﻣن اﻟزئبق بﻣرور
اﻟوقت إﻟى اﻟهواء واألوسﺎط اﻟبﯾئﯾﺔ األخرى .وفى حﺎﻟﺔ حرقهﺎ ﯾنطﻠق اﻟزئبق بسرعﺔ أكبر ﻟصﻌوبﺔ
احتجﺎزه أو إﻣسﺎكه حتى بﺎﻟﻣرشحﺎت اﻟحدﯾﺛﺔ .كﻣﺎ تطﻠق ﻣصﺎنع إنتﺎج اﻟكﻠور اﻟقﻠوي وكﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل
كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ أكﺛر ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟجوﯾﺔ ﻟﻠزئبق اﻟتى تشﯾر إﻟﯾهﺎ اﻟتقدﯾرات اﻟرسﻣﯾﺔ.
إن ﻣﻌظم انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟﻣستهﻠك بواسطﺔ اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣقصودة تصل فى اﻟنهﺎﯾﺔ إﻟى اﻟبﯾئﺔ واﻟكﺛﯾر ﻣنهﺎ
ﯾنطﻠق إﻟى اﻟجو واﻟغالف اﻟجوي .واﻟطرﯾقﺔ اﻟوحﯾدة ألن تكون اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟخﺎصﺔ بﺎنبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن
األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ ﻣقبوال هى أن نقر أن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟبﯾئﺔ ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣقصودة تسﺎهم بدرجﺔ
أكبر بكﺛﯾر ﻣن فى اﻟتﻠوث اﻟكﻠى بﺎﻟزئبق فى اﻟﻌﺎﻟم ﻣن بﯾﺎنﺎت االنبﻌﺎﺛﺎت ﻟبرنﺎﻣج اﻟبﯾئى اﻟﻌﺎﻟﻣى  ،وألن
بﯾﺎنﺎت برنﺎﻣج اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣى تأتى ﻣن ﻣصﺎدر حكوﻣﯾﺔ وتﻌكس اﻟطرق اﻟتى تجﻣع بهﺎ اﻟحكوﻣﺎت اﻟبﯾﺎنﺎت
عن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق فى اﻟجوواالنبﻌﺎﺛﺎت األخرى إﻟى اﻟبﯾئﺔ .ﻟذا فإن اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﯾجب أن
تﻌﻣل بشكل جﯾد ﻟتدقﯾق بﯾﺎنﺎت انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟتى تستخدﻣهﺎ اﻟحكوﻣﺎت اﻟوطنﯾﺔ.

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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ﻣن اﻟﻣفترض أن تﻌتﻣد كل اﻟﻣنتجﺎت أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق أو ﻣركبﺎته /أو تستخدﻣه عﻠى
ﻣصدر ﻟﻌنصر اﻟزئبق.

 7.1التنقيب ﻋن الزئبق
ﻣنذ اﻟﻌصور اﻟقدﯾﻣﺔ ،قﺎم االنسﺎن بﺎﻟتنقﯾب عن خﺎﻣﺔ طبﯾﻌﯾﺔ حﻣراء أو بنﯾﺔ حﻣراء واﻟتي ﯾطﻠق عﻠﯾهﺎ
"سﯾنﺎبﺎر" ،واﻟتي تحتوي عﻠى نسبﺔ كبﯾرة ﻣن كبرﯾتﯾد اﻟزئبق .وقد تم اﻟﻌﺛور عﻠى أول ﻣنجم ﻟﻠسﯾنﺎبﺎر
واﻟﻌﻣل فﯾه عﻠى نطﺎق واسع ﻣنذ أكﺛر ﻣن  2777سنﺔ في جبﺎل اإلندﯾز في بﯾرو .وقبل  1477سنﺔ ﻣن
اﻟﻣﯾالد تم استخراج خﺎم اﻟسﯾنﺎبﺎر ﻣن ﻣنجم بﺎﻟقرب ﻣن ﻣدﯾنﺔ تﻌرف حﺎﻟﯾﺎ بهوانكﺎفﯾﻠﯾكﺎ – بﯾرو .وتم
تكسﯾر اﻟخﺎم ﻟﻌﻣل اﻟصبغﺔ اﻟحﻣراء اﻟقرﻣزﯾﺔ .وبدأ اﻟتنقﯾب عن اﻟسﯾنﺎبﺎر في اﻟﻣوقع قبل فترة طوﯾﻠﺔ ﻣن
ظهور حضﺎرة اإلنكﺎ واستﻣرت حتى اﻟﻌصر اﻟحدﯾث .وقد استخدم اإلنسﺎن صبغﺔ كبرﯾتﯾد اﻟزئبق
اﻟقرﻣزﯾﺔ في حضﺎرة اإلنكﺎ واﻟحضﺎرات اﻟقدﯾﻣﺔ األخرى ﻟتغطﯾﺔ جسم اإلنسﺎن في االحتفﺎالت وتزﯾﯾن
اﻟﻣقتنﯾﺎت اﻟذهبﯾﺔ ﻣﺛل أقنﻌﺔ اﻟدفن .71وقد عرفت تﻠك اﻟصبغﺔ أﯾضﺎ في اﻟصﯾن واﻟهند واستخدﻣت في
روﻣﺎ قدﯾﻣﺎ ﻟتﻠوﯾن وجوه اﻟقﺎدة  72عند فوزهم.
ﯾﻣكن إنتﺎج اﻟزئبق ﻣن خﺎم اﻟسﯾنﺎبﺎر عن طرﯾق تسخﯾنه في وجود اﻟهواء ﺛم تكﺛﯾف اﻟزئبق ﻣن اﻟبخﺎر
اﻟﻣتصﺎعد (اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ ﻟﻠتفﺎعل اﻟذي ﯾحصل هي  )HgS + O2 → Hg + SO2وقد عرف اإلغرﯾق
واﻟروﻣﺎن واﻟصﯾنﯾون واﻟهندوس هذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣنذ أكﺛر ﻣن  077عﺎم قبل اﻟﻣﯾالد .73كﻣﺎ توجد أﯾضﺎ أدﻟﺔ
تؤكد ﻣﻌرفﺔ قبﺎئل اإلنكﺎ بهذه اﻟطرﯾقﺔ إلنتﺎج اﻟزئبق قبل اتصﺎﻟهم بﺎألوروبﯾﯾن .74وتوجد أكبر
االحتﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟخﺎم اﻟسﯾنﺎبﺎر في ﻣنجم اﻟﻣﺎدﯾن بﺎسبﺎنﯾﺎ وقد بدأ اﻟتﻌدﯾن وعﻣﻠﯾﺎت اﻟتكرﯾر في هذا
اﻟﻣوقع ﻣنذ أكﺛر ﻣن  0777سنﺔ .واستخدم اﻟفﯾنﯾقﯾون واﻟقرطﺎجﯾون واﻟروﻣﺎن اﻟزئبق ﻣن هذا اﻟﻣنجم ﻣنذ
ذﻟك اﻟوقت ﻟتجﻣﯾع وتركﯾز اﻟذهب واﻟفضﺔ .وقد كﺎن اﻟكﺎتب اﻟروﻣﺎني بﻠﯾني أول ﻣن قدم وصفﺎ ﻣفصال
ﻟهذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ في كتﺎبه "اﻟتﺎرﯾخ اﻟطبﯾﻌي".75
وتتوفر بﯾﺎنﺎت عن عﻣﻠﯾﺎت اﻟتنقﯾب عن اﻟسﯾنﺎبﺎر في ﻣنجم اﻟﻣﺎدﯾن واﻟﻣنﺎجم األخرى عﻠى ﻣدى اﻟقرون
اﻟخﻣسﺔ اﻟﻣﺎضﯾﺔ .فﻣنذ اﻟﻌﺎم  1777م تم إنتﺎج ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن ﻣﻠﯾون طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق ﻣن اﻟسﯾنﺎبﺎر
ﻣن ﻣنجم اﻟﻣﺎدﯾن واﻟﻣنﺎجم األخرى ،تم إنتﺎج نصف هذه اﻟكﻣﯾﺔ  777777طن قبل عﺎم  . 1207كﻣﺎ
استﻣرت شحنﺎت اﻟزئبق ﻣن اسبﺎنﯾﺎ الستخداﻣهﺎ في تﻌدﯾن اﻟفضﺔ واﻟذهب بﺎﻟﻣستﻌﻣرات اإلسبﺎنﯾﺔ في
أﻣرﯾكﺎ (واﻟتي اصبحت اآلن اﻟﻣكسﯾك )76ﻟﻣدة  077عﺎﻣﺎ.
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تعدين الذهب والفضة في القرون السابقة
كﺎن أكبر استخدام ﻟﻠزئبق ﻣن اﻟقرن اﻟسﺎدس عشر اﻟى اﻟﺛﺎﻣن عشر في انتﺎج اﻟذهب و اﻟفضﺔ بأﻣرﯾكﺎ
االتﯾنﯾﺔ  ,ﻣﻣﺎ أسفر عنه انطالق كﻣﯾﺎت هﺎئﻠﺔ ﻣن اﻟزئبق اﻟى اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .و تم شحن ﻣﻌظم هذه
اﻟكﻣﯾﺎت ﻣن اﻟفضﺔ و اﻟذهب اﻟى اسبﺎنﯾﺎ و اﻟبرتغﺎل ﻣﻣﺎ أسهم بشكل رئﯾسي في اﻟتوسع االقتصﺎدي
اﻟسرﯾع في أوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ.
كﻣﺎ شهد اﻟقرن اﻟتﺎسع عشر طفرة كبﯾرة في تﻌدﯾن اﻟزئبق بأﻣرﯾكﺎ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾستخدﻣه عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم
اﻟذهب بكﺎﻟﯾفورنﯾﺎ و شﻣﺎل كندا و أالسكﺎ .و قد سﺎهم انتﺎج اﻟذهب في اﻟقرن اﻟتﺎسع عشر أﯾضﺎ في
أستراﻟﯾﺎ و بﻠدان أخرى و ﻣن هنﺎ استقرت كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣستخدم في اﻟتنقﯾب عن اﻟذهب و
اﻟفضﺔ في اﻟبﯾئﺔ كﻣصدرا ﻟﻠضرر.77,78.
تسﺎهم عﻣﻠﯾﺎت اﻟتنقﯾب عن اﻟزئبق اﻟخﺎم وتنقﯾته في إطالق كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن أبخرة اﻟزئبق في اﻟهواء
وبﺎﻟتﺎﻟي فهي ﻣصدر ﻣبﺎشر وكبﯾر ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق .وقد وجدت دراسﺔ أن تركﯾز اﻟزئبق في اﻟهواء اﻟجوي
حول ﻣنجم ﻣهجور ﻟﻠزئبق في اﻟصﯾن أعﻠى بكﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواقع اإلقﻠﯾﻣﯾﺔ األخرى اﻟﻣحﯾطﺔ .79كﻣﺎ خﻠصت
دراسﺔ تتﻌﻠق بتﻌرض اإلنسﺎن ﻟﻠزئبق ﻣن تنﺎول األرز اﻟﻣزروع في ﻣنطقﺔ بﺎﻟقرب ﻣن ﻣنﺎجم اﻟزئبق
وﻣصﺎهر اﻟﻣﻌﺎدن إﻟى وجود نسبﺔ عﺎﻟﯾﺔ في أجسﺎﻣهم حتى بﺎﻟﻣقﺎرنﺔ ﻣع اﻟﻣنﺎطق اﻟقرﯾبﺔ ﻣن ﻣصﺎهر
اﻟزنك واﻟصنﺎعﺎت اﻟﺛقﯾﻠﺔ اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟفحم .80وقد قﺎم اﻟبﺎحﺛون بوالﯾﺔ كﺎﻟﯾفورنﯾﺎ بقﯾﺎس كﻣﯾﺎت اﻟزئبق
اﻟﻣوجودة في اﻟجداول اﻟﻣﺎئﯾﺔ اﻟﻣتدفقﺔ بجوار ﻣوقع ﻣنﺎجم اﻟزئبق اﻟﻣهجورة ﻣنذ فترات طوﯾﻠﺔ وأشﺎرت
اﻟنتﺎئج إﻟى أن تﻠك اﻟﻣنﺎجم هي اﻟﻣصﺎدر اﻟرئﯾسﯾﺔ اﻟكبرى ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق بﺎﻟﻣسطحﺎت اﻟﻣﺎئﯾﺔ ،كﻣﺎ أنهﺎ
تﻌتبر ﻣصﺎدر ﻣستﻣرة النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟجو واﻟغالف اﻟجوي.81
في اﻟسنوات األخﯾرة ،تم إغالق ﻣﻌظم ﻣنﺎجم اﻟزئبق اﻟخﺎم في اﻟﻌﺎﻟم بسبب انخفﺎض اﻟطﻠب عﻠى اﻟزئبق.
وكذﻟك اﻟضغوط اﻟبﯾئﯾﺔ الغالق اﻟﻣنﺎجم .وتم اغالق اخر ﻣنجم ﻟﻠزئبق في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة عﺎم 1227
كﻣﺎ تم إغالق ﻣنجم كبﯾر آخر بﺎﻟقرب ﻣن أدرﯾجﺎ  -سﻠوفﯾنﯾﺎ عﺎم  1227وتم توقف اﻟتﻌدﯾن بﻣنجم اﻟﻣﺎدﯾن
في اسبﺎنﯾﺎ عﺎم  . 0772وحﺎﻟﯾﺎ ال توجد ﻣنﺎجم تﻌﻣل بﺎﻟزئبق اﻟخﺎم في أﻣرﯾكﺎ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ أو أوروبﺎ
اﻟغربﯾﺔ .وقد تم إغالق ﻣﻌظم ﻣنﺎجم اﻟزئبق األخرى في اﻟﻌﺎﻟم بﻣﺎ في ذﻟك اﻟﻣنجم اﻟرئﯾسي في اﻟجزائر
واﻟذي توقف عن اﻟﻌﻣل بنهﺎﯾﺔ عﺎم . 82,830774
ووفقﺎ ﻟﻣركز اﻟﻣسح اﻟجﯾوﻟوجي األﻣرﯾكی فإن ﻣﻌظم عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن ﻟﻠزئبق اﻟخﺎم تتم حﺎﻟﯾﺎ في اﻟصﯾن
وقﯾرغﯾزستﺎن فقط .وفي عﺎم  0710أنتجت اﻟﻣنﺎجم اﻟصﯾنﯾﺔ ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  1077طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق
وفي قﯾرغﯾزستﺎن تم إنتﺎج ﻣﺎ ﯾقدر بـ  177طن ﻣتري .84ووفقﺎ ﻟﻠحكوﻣﺔ اﻟصﯾنﯾﺔ فإن صﺎدرات اﻟزئبق
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ﻣنهﺎ ﻣنخفضﺔ ﻟﻠغﺎﯾﺔ حﯾث ﯾستخدم ﻣﻌظم اﻟزئبق ﻣحﻠﯾﺎ .85وﻣن نﺎحﯾﺔ أخرى ﯾنتج ﻣجﻣع اﻟتﻌدﯾن في
قﯾرغﯾزستﺎن ﻟﻠتصدﯾر .86وتقدر هﯾئﺔ اﻟﻣسﺎحﺔ اﻟجﯾوﻟوجﯾﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ إجﻣﺎﻟي إنتﺎج اﻟﻣنﺎجم ﻣن اﻟزئبق عﺎم
 0710في جﻣﯾع اﻟبﻠدان األخرى حواﻟي  177طن ﻣتري.87
أدى االرتفﺎع األخﯾر في أسﻌﺎر اﻟزئبق بﺎﻟصﯾن إﻟى إعﺎدة فتح بﻌض ﻣنﺎجم اﻟزئبق 88اﻟتي كﺎنت تﻌتبر في
اﻟسﺎبق غﯾر ﻣجدﯾﺔ اقتصﺎدﯾﺎ .وكﺎنت اﻟزﯾﺎدة في أسﻌﺎر اﻟزئبق تﻌزى أسﺎسﺎ إﻟى ارتفﺎع سﻌر اﻟذهب
وبﺎﻟتﺎﻟي اﻟزﯾﺎدة في إنتﺎج اﻟذهب (واستخدام اﻟزئبق) ،بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ارتفﺎع اﻟطﻠب عﻠى ﻣصﺎبﯾح
اﻟفﻠورسنت اﻟﻣدﻣجﺔ ذات اﻟكفﺎءة اﻟطﺎقﯾﺔ (اﻟﻣصﺎبﯾح) اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق.

 7.2إنتاج الزئبق كمنتج ثانوي أثناء ﻋمليات تنقية المعادن غير الﺣديدية
ﯾتم إنتﺎج اﻟزئبق اﻟخﺎم أحﯾﺎنﺎ كﻣنتج ﺛﺎنوي عند تنقﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدن اﻟخﺎم .وقد تم اﻟﻌﺛور عﻠى اﻟزئبق بكﻣﯾﺎت
ضئﯾﻠﺔ جدا في ﻣﻌظم خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن غﯾر اﻟحدﯾدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟزنك واﻟنحﺎس واﻟرصﺎص واﻟذهب واﻟفضﺔ
وغﯾرهﺎ .وحتى وقت قرﯾب كﺎنت تنطﻠق ﻣحتوﯾﺎت اﻟزئبق ﻣن هذه اﻟخﺎﻣﺎت إﻟى اﻟبﯾئﺔ كجزء ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت
اﻟﻣتوﻟدة أﺛنﺎء عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن أو اﻟتكرﯾر .وفي اﻟسنوات األخﯾرة بدأت بﻌض اﻟﻣصﺎفي في استرجﺎع
اﻟزئبق ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت وإنتﺎج اﻟزئبق اﻟخﺎم ﻟبﯾﻌه في االسواق اﻟﻣحﻠﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ .89وكﺎن عﻠى اﻟﻣنتجﯾن اﻟذﯾن
قرروا اﻟقﯾﺎم بذﻟك االﻣتﺛﺎل ﻟﻠقوانﯾن أو اﻟﻠوائح اﻟوطنﯾﺔ بﺎﻟقطﺎع او اﻟدوﻟﺔ .وفي حﺎالت أخرى كﺎن عﻠى
اﻟﻣنتجﯾن االﻣتﺛﺎل ﻟﻠقوانﯾن أو اﻟﻠوائح اﻟتي تنظم اﻟتخﻠص ﻣن نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق وربﻣﺎ تكون تكﻠفﺔ استرداد
اﻟزئبق ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت وبﯾﻌهﺎ أقل ﻣن تكﻠفﺔ اﻟتخﻠص ﻣن نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق عند االﻣتﺛﺎل ﻟطرق اﻟتخﻠص
اﻟﻣﻌتﻣدة.
وعﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،هنﺎك ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  27نظﺎم ﻣكﺎفحﺔ ﻟﻠتﻠوث عﻠى ﻣستوى اﻟﻌﺎﻟم ﻣسؤول عن
استخالص اﻟزئبق ﻣن غﺎزات اﻟﻣداخن بﻣصﺎهر اﻟزنك .90وهنﺎك تتم عﻣﻠﯾﺎت تﻌدﯾن اﻟذهب عﻠى نطﺎق
واسع في أﻣرﯾكﺎ اﻟجنوبﯾﺔ وأﻣرﯾكﺎ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ السترجﺎع اﻟزئبق اﻟخﺎم ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت وبﯾع هذا اﻟزئبق .ووفقﺎ
ألحد اﻟتقدﯾرات فإنه تم استرجﺎع ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  277إﻟى  477طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق عﺎﻟﻣﯾﺎ في عﺎم
 0777ﻣن ﻣصﺎفي اﻟزنك واﻟذهب واﻟرصﺎص واﻟنحﺎس واﻟفضﺔ .91ال ﯾشﻣل هذا اﻟتقدﯾر االئتالف اﻟكبﯾر
بﯾن االتحﺎد اﻟروسي وﻣرافق خﺎﯾدركﺎن ﻟتﻌدﯾن اﻟزئبق وتكرﯾره في قﯾرغﯾزستﺎن وبﻣوجب هذا االئتالف
ﯾتم نقل اﻟﻣخزونﺎت اﻟحﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق ﻣن ﻣصﺎهر اﻟزنك اﻟكبﯾرة واﻟﻣصﺎهر اﻟروسﯾﺔ
األخرى إﻟى قﯾرغﯾزستﺎن ﻟتكرﯾرهﺎ .وتشﯾر اﻟتقدﯾرات إﻟى أنه ﯾتم استخراج ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  0777طن
ﻣتري ﻣن عنصر اﻟزئبق ﻣن هذه اﻟنفﺎﯾﺎت تم بﯾﻌهﺎ.92

 7.3الزئبق الناتج من الغاز الطبيعي
ﯾحتوي اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي أﯾضﺎ عﻠى كﻣﯾﺎت قﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزئبق واﻟتي تنطﻠق إﻟى اﻟبﯾئﺔ عند حرق اﻟغﺎز .وفي
بﻌض اﻟﻣنﺎطق بﻣﺎ في ذﻟك اﻟدول اﻟﻣجﺎورة ﻟبحر اﻟشﻣﺎل واﻟجزائر وكرواتﯾﺎ وغﯾرهﺎ تكون تركﯾزات
اﻟزئبق في اﻟغﺎز ﻣرتفﻌﺔ وتقوم اﻟﻣﻌﺎﻟجﺎت بﺎﻟتخﻠص ﻣن اﻟزئبق بﺎﻟغﺎز .وﻣن اﻟﻣتوقع أن ﯾتم استرجﺎع ﻣن
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 27-07طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق سنوﯾﺎ ﻣن بقﺎﯾﺎ اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي بﺎالتحﺎد األوروبي .93وال توجد بﯾﺎنﺎت
ﻣتﺎحﺔ عن استرجﺎع اﻟزئبق ﻣن اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي في أي ﻣنﺎطق أخرى و ﻣع ذﻟك أوضحت إحدى اﻟتقدﯾرات
أ ّنه ﯾﻣكن استرجﺎع ﻣﺎ ﯾقﺎرب عن  17طن ﻣتري ﻣن عنصر اﻟزئبق ﻣن إنتﺎج اﻟغﺎز اﻟﻌﺎﻟﻣي خﺎرج
اإلتحﺎد األوروبي.94
وﯾقوم ﻣنتجو اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي اﻟﻣسﺎل بإزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي قبل تبرﯾده وإال فإن اﻟزئبق اﻟﻣوجود
في اﻟغﺎز سﯾدﻣر ﻣبﺎدالت اﻟحرارةاﻟﻣصنﻌﺔ ﻣن األﻟﻣنﯾوم اﻟﻣستخدﻣﺔ في ﻣحطﺎت تسﯾﯾل اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي.
وﯾتطﻠب هذا تقﻠﯾل ﻣحتوى اﻟزئبق اﻟﻣوجود بﺎﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي اﻟى اقل ﻣن  7.71ﻣﯾكروغرام ﻣن اﻟزئبق
ﻟكل ﻣتر ﻣكﻌب ﻣن اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي اﻟﻌﺎدي .وطبقﺎ ﻟتقرﯾر تسوﯾق اﻟﻣواد ﻣن شركﺎت تصنﯾع اﻟﻣﻌدات
اﻟخﺎصﺔ بإزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن اﻟغﺎز ،وجد أن اﻟسبب اﻟرئﯾسي ﻟشراء هذه اﻟﻣﻌدات هو حﻣﺎﯾتهﺎ ﻣن اﻟتسﯾﯾل في
ﻣحطﺎت إنتﺎج اﻟكﯾﻣﺎوﯾﺎت .ونجد أنه خﺎرج أوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ ال ﯾتم استخدام تقنﯾﺎت إزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن اﻟغﺎز
اﻟطبﯾﻌي عﻠى نطﺎق واسع واﻟذي ﯾتم بﯾﻌه ﻟالستخدام في اﻟتدفئﺔ اﻟﻣنزﻟﯾﺔ واﻟطبخ أو األفران اﻟتجﺎرﯾﺔ
واﻟصنﺎعﯾﺔ واﻟغالﯾﺎت .95وال نﻌرف اﻟكﺛﯾر عن تأﺛﯾر هذا اﻟزئبق عﻠى اﻟﻣستهﻠكﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻟﻠغﺎز اﻟطبﯾﻌي
أو ﻣسﺎهﻣته في إجﻣﺎﻟى تﻠوث اﻟجو واﻟغالف اﻟجوي اﻟﻌﺎﻟﻣي بﺎﻟزئبق.
وقد أوضح أحد ﻣوردي ﻣﻌدات إزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي ﻟحﻣﺎﯾﺔ ﻣﻌدات اﻟتسﯾﯾل بأنه تراوحت في
اآلونﺔ األخﯾرة ﻣستوﯾﺎت اﻟزئبق في اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي ﻣن نسبﺔ ال تكﺎد تذكر إﻟى أقل ﻣن  107ﻣﯾكروغرام
ﻣن اﻟزئبق ﻟكل ﻣتر ﻣكﻌب غﺎز .وقدم اﻟﻣورد حﺎﻟﺔ نﻣوذجﯾﺔ ﻟﻣنشأة في ﻣكﺎن ﻟم ﯾكشف عن اسﻣه خﺎرج
االتحﺎد األوروبي .حﯾث تراوحت نسبﺔ اﻟزئبق اﻟﻣوجودة بﺎﻟغﺎز اﻟداخل إﻟى اﻟﻣنشأة ﻣن  07ﻣﯾكروغرام
إﻟى  77ﻣﯾكروغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟكل ﻣتر ﻣكﻌب ﻣن اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي في حﯾن ان ﻣحتوى اﻟزئبق في اﻟغﺎز
اﻟﻣنبﻌث ﻣنخفض اﻟى ﻣﺎ دون حدود االكتشﺎف واﻟتقدﯾر .وتتم إزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي عن طرﯾق
ﻣﻣتزجﺎت خﺎصﺔ وﯾتم تجﻣﯾﻌهﺎ بﻌد ذﻟك وإزاﻟﺔ اﻟزئبق بتكنوﻟوجﯾﺎ خﺎصﺔ – كﻣﺎ أعﻠنت ذﻟك اﻟشركﺔ –
ﻟﯾتسنى ﻟهم بﯾﻌه في األسواق .96وﻣع ذﻟك فإنه ال ﯾظهر خﺎرج أوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ هذا اﻟزئبق اﻟخﺎم اﻟرائج
واﻟﻣستخرج بتﻠك اﻟتقنﯾﺎت في اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣصﺎدر اﻟزئبق.

 7.4إﻋادة تدوير الزئبق واسترﺟاﻋه
نحصل عﻠى ﻣﻌظم اﻟزئبق اﻟخﺎم واﻟذي تم استرجﺎعه ﻣن خالل إعﺎدة اﻟتدوﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ اﻟتي
تستخدم اﻟزئبق أو ﻣركبﺎته .وفي بﻌض اﻟحﺎالت ﯾتم إعﺎدة استخدام اﻟزئبق اﻟذي تم استرجﺎعه ﻣن نفس
اﻟصنﺎعﺔ .وفي حﺎالت أخرى ﯾﻌرض في االسواق .وفي بﻌض اﻟحﺎالت تم اﻟتوصل إﻟى اتفﺎقﺎت ﻟسحب
اﻟزئبق اﻟﻣسترجع ﻣن االسواق ﻟتخزﯾنه بصورة دائﻣﺔ.
وتﻌتبر صنﺎعﺔ اﻟكﻠور واﻟقﻠوي ﻣن أكبر ﻣصﺎدر اﻟزئبق اﻟﻣﻌﺎد تدوﯾره أو اﻟﻣسترجع .حﯾث تنتج هذه
اﻟصنﺎعﺔ غﺎز اﻟكﻠور واﻟقﻠوﯾﺎت (هﯾدروكسﯾد اﻟصودﯾوم) ﻣن خالل عﻣﻠﯾﺔ اﻟتحﻠﯾل اﻟكهربﺎئي ﻟﻠﻣﯾﺎه
اﻟﻣﺎﻟحﺔ .وتستخدم بﻌض ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي عﻣﻠﯾﺎت خالﯾﺎ اﻟزئبق واﻟذي ﯾستخدم فﯾهﺎ اﻟزئبق كقطب
سﺎﻟب .97وتستهﻠك ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق ﻣﻣﺎ ﯾسبب تﻠوﺛﺎ هﺎئال .وﻟحسن اﻟحظ
فإنه في اﻟسنوات األخﯾرة هنﺎك اتجﺎه ﻟﻠتخﻠص ﻣن ﻣﻌظم ﻣحطﺎت خالﯾﺎ اﻟزئبق بﻌﻣﻠﯾﺎت بدﯾﻠﺔ اخرى ال
تستخدم اﻟزئبق.
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وقد تحتوى خﻠﯾﺔ زئبق واحدة عﻠى ﻣئﺎت األطنﺎن ﻣن اﻟزئبق اﻟخﺎم الستخداﻣهﺎ في اإلنتﺎج كﻣﺎ أنهﺎ ﯾﻣكن
ان تحتفظ بكﻣﯾﺎت ﻣن اﻟزئبق أكﺛر بكﺛﯾر في ﻣخﺎزنهﺎ ﻟتﻌوﯾض اﻟزئبق اﻟﻣفقود .وعند االستغنﺎء عن خﻠﯾﺔ
اﻟزئبق ﯾتم استرجﺎع جزء كبﯾر ﻣن هذا اﻟزئبق .وطبقﺎ التفﺎق طوعي ﯾتم حﺎﻟﯾﺎ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن
خالﯾﺎ اﻟزئبق بﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي في أوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ بحﻠول عﺎم  .0707وذكرت دراسﺔ أجرﯾت في
أوروبﺎ عﺎم  0774عن إغالق اﻟخالﯾﺎ اﻟزئبقﯾﺔ ﻟﻠكﻠور اﻟقﻠوي أنه في اﻟفترة ﻣن عﺎم  0777-1287تم
استرجﺎع ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  1777طن ﻣن اﻟزئبق ﻣن اﻟخالﯾﺎ اﻟتي تم االستغنﺎء عنهﺎ .وقدرت اﻟدراسﺔ أن
ﻣخزونﺎت اﻟزئبق اﻟتي ترتبط بتشغﯾل ﻣحطﺎت اﻟكﻠور في عﺎم  - 0774اﻟقﻠوي بﻠغت حواﻟي 07777
طن وان نصف هذه اﻟكﻣﯾﺔ تقرﯾبﺎ في أوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ .وفي أبرﯾل ﻣن عﺎم  0717ذكرت رابطﺔ اﻟصنﺎعﺔ
األوروبﯾﺔ أنه ﻣﺎزال هنﺎك  22خﻠﯾﺔ زئبق ﻟﻠكﻠور  -اﻟقﻠوي تﻌﻣل في  14دوﻟﺔ أوروبﯾﺔ واﻟتي تحتوي في
إجﻣﺎﻟﯾهﺎ عﻠى  8077طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق اﻟخﺎم.
ﯾﻣكن أن تحتوي ﻣحطﺔ واحد ﻟصنﺎعﺔ اﻟخالﯾﺎ اﻟزئبقﯾﺔ عﻠى ﻣئﺎت األطنﺎن ﻣن اﻟزئبق إلستخداﻣه في
اإلنتﺎج وقد ﯾحتوي عﻠى أكﺛر ﻣن ذﻟك في ﻣخﺎزنه إلستﻌﺎدة اﻟزئبق اﻟﻣهدور .عندﻣﺎ ﯾتم االستغنﺎء عن
خﻠﯾﺔ اﻟزئبق ،فإنه ﯾﻣكن استرداد اﻟكﺛﯾر ﻣن هذا اﻟزئبق .ﯾجري اﻟتخﻠص ببطء ﻣن ﻣحطﺎت اﻟكﻠور -
اﻟقﻠوي ﻟصنﺎعﺔ اﻟخالﯾﺎ اﻟزئبقﯾﺔ في أوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ بﻣوجب اتفﺎق طوعي وفقﺎ ﻟتﺎرﯾخ إنجﺎز ﻣتفق عﻠﯾه
ﻣحدد بﻌﺎم  .0707وخﻠصت دراسﺔ أجرﯾت عﺎم  0774درست إغالق خالﯾﺎ زئبق أوروبﯾﺔ إلنتﺎج
اﻟكﻠور اﻟقﻠوي أنه تم استرداد ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  1،777طن ﻣن اﻟزئبق ﻣن اﻟخالﯾﺎ اﻟزئبقﯾﺔ اﻟﻣستغنى عنهﺎ
بﯾن  1287و  .0777وقدرت اﻟدراسﺔ أنه في عﺎم  ،0774ارتبطت حواﻟي  07.777طن ﻣن
ﻣخزونﺎت اﻟزئبق ﻣع ﻣحطﺎت اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ آنذاك ،حواﻟي نصفهﺎ في أوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ .98ذكرت
جﻣﻌﯾﺔ أوروبﯾﺔ ﻟﻠصنﺎعﺔ في أفرﯾل  0717أن هنﺎك  22خﻠﯾﺔ زئبق بﻣحطﺔ اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي ال تزال
تﻌﻣل في  14دوﻟﺔ أوروبﯾﺔ تحتوي ﻣجتﻣﻌﺔ عﻠى  8.077طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق.99
ﻣن اﻟﻣتوقع إغالق اﻟﻣزﯾد ﻣن خالﯾﺎ اﻟزئبق بﻣحطﺎت اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي في اﻟﻌقد اﻟﻣقبل أو تحوﯾﻠهﺎ إﻟى
ﻣحطﺎت خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق .وتشﯾر تقدﯾرات اﻟﻣجﻠس اﻟﻌﺎﻟﻣي ﻟﻠكﻠور أن عدد ﻣحطﺎت اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي
بﺎستخدام وحدات اﻟتحﻠﯾل اﻟكهربﺎئي بﺎﻟزئبق في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة األﻣرﯾكﯾﺔ وكندا واﻟﻣكسﯾك وأوروبﺎ
وروسﯾﺎ واﻟهند واﻟبرازﯾل واألرجنتﯾن وأوروغواي قد انخفض ﻣن  21ﻣحطﺔ في عﺎم  0770إﻟى 77
ﻣحطﺔ في عﺎم .1000710
وتقوم خالﯾﺎ اﻟزئبق بﻣحطﺎت اﻟكﻠور -اﻟقﻠوي في بﻌض األحﯾﺎن بﺎسترجﺎع اﻟزئبق ﻣن نفﺎﯾﺎتهﺎ .وتشﯾر
اﻟتقدﯾرات إﻟى أنه في عﺎم  0777وفي جﻣﯾع أنحﺎء اﻟﻌﺎﻟم تم استرجﺎع ﻣﺎ بﯾن  147-27طن ﻣتري ﻣن
اﻟزئبق ﻣن اﻟخالﯾﺎ اﻟﻣشتغﻠﺔ.101
وهنﺎك نوع آخر ﻣن اﻟصنﺎعﺎت واﻟتي تستخدم وتﻌﯾد تدوﯾر كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق وهي إنتﺎج أحﺎدي
كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل إلنتﺎج كﻠورﯾد اﻟبوﻟي فﯾنﯾل واﻟتي تستخدم كﻠورﯾد اﻟزئبق كﻌﺎﻣل ﻣحفّز .وبﺎﻟرغم ﻣن عدم
استخدام هذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ في ﻣﻌظم اﻟبﻠدان إال انه ﯾﻌتقد أنه ﯾوجد أربﻌﺔ ﻣنشآت ال تزال تﻌﻣل في روسﯾﺎ وأكﺛر
ﻣن  17ﻣنشأة تﻌﻣل في اﻟصﯾن .وال توجد ﻣﻌﻠوﻣﺎت عﻣﺎ إذا كﺎنت هنﺎك ﻣنشآت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ تﻌﻣل في بالد
أخرى .102
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وتقدر كﻣﯾﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣح ّفزة اﻟﻣستخدﻣﺔ في سنﺔ واحدة في اﻟﻣحطﺎت اﻟصﯾنﯾﺔ بـ  117طن ﻣتري ﻣن
اﻟزئبق .وفي عﺎم  0774تم إعﺎدة تدوﯾر ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن نصف اﻟزئبق اﻟﻣوجود في اﻟﻣحفزات حواﻟي
( 027طن) وﻟم تقدم اي ﻣﻌﻠوﻣﺎت أخرى عن ﻣصﯾر اﻟكﻣﯾﺔ اﻟﻣتبقﯾﺔ .103في عﺎم  0777استهﻠكت
صنﺎعﺔ أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل اﻟصﯾنﯾﺔ  877-077طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق ﻣع ﻣﻌدالت استرداد ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻟﻌﺎم  .0774وقد قدر ﻣﻌدل نﻣو استخدام اﻟزئبق في هذه اﻟصنﺎعﺔ بـ  27-07في اﻟﻣﺎئﺔ سنوﯾﺎ عﻠى
اﻟرغم ﻣن أن هذا قد ﯾتأﺛر بﻣﻌدالت اﻟنﻣو االقتصﺎدي ﻣع ﻣرور اﻟوقت .ﯾتم اﻟجﻣع بﯾن اﻟزئبق اﻟذي ﻟم ﯾتم
استرداده في عﻣﻠﯾﺎت أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل ﻣع ﻣشتقﺎت حﻣض اﻟهﯾدروكﻠورﯾك وﻟﯾس استرداده .104ﯾﻌتبر
ﻣصﯾر هذا اﻟزئبق غﯾر واضح.
ﯾﻣكن استرداد اﻟزئبق ﻣن خالل تصرف سﻠﯾم في اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق في نهﺎﯾﺔ حﯾﺎتهﺎ ،ﻣﺛل
اﻟﻣحﺎرﯾر اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق واﻟﻣﻠغم اﻟسني وﻣفﺎتﯾح وﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت وعنﺎصر أخرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .كﻣﺎ
ﯾﻣكن استرجﺎعهﺎ ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق اﻟﻣوجودة في اﻟﻣصﺎنع اﻟتي تقوم بتصنﯾع اﻟﻣنتجﺎت
اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق أو اﻟتي تستخدم اﻟزئبق في عﻣﻠﯾﺎتهﺎ اإلنتﺎجﯾﺔ أو اﻟتي تقوم بﻌﻣﻠﯾﺎت حرق أو تشغﯾل
اﻟوقود أو اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق.

 7.5الﺣاﺟة إلى خفض موارد الزئبق
استقر سﻌر اﻟزئبق في اﻟفترة بﯾن  0772 - 1221في أدنى ﻣستوى ﻟه خالل هذا اﻟقرن ﻣن اﻟزﻣن بﯾن
 7-4دوالرات ﻟﻠكﯾﻠوغرام اﻟواحد .105وفي اآلونﺔ األخﯾرة ارتفﻌت أسﻌﺎر اﻟزئبق بصورة تﺛﯾر اﻟدهشﺔ فقد
106
بﻠغ سﻌر عبوة اﻟزئبق في سوق ﻟندن وقت كتﺎبﺔ هذا اﻟتقرﯾر ﻣﺎ بﯾن  2.277-2.777دوالر أﻣرﯾكي
بﻣﺎ ﯾﻌني ان سﻌر اﻟكﯾﻠوغرام ﻣن اﻟزئبق سﯾكون ﻣﺎ بﯾن  81و 27دوالرا أﻣرﯾكﯾﺎ وهذا ﯾﻣﺛل زﯾﺎدة كبﯾرة
ﻣقﺎرنﺔ بﺎألسﻌﺎر اﻟﻣنخفضﺔ اﻟحﺎﻟﯾﺔ .قد ﯾرجع هذا االرتفﺎع النخفﺎض ﻣصﺎدر اﻟزئبق نتﯾجﺔ إغالق ﻣنﺎجم
اﻟزئبق واإلجراءات اﻟتي اتخذتهﺎ بﻌض اﻟحكوﻣﺎت ﻟتقﯾﯾد صﺎدرات اﻟزئبق وقد ﯾﻌزى ارتفﺎع سﻌر اﻟزئبق
إﻟى زﯾﺎدة طﻠب ورش تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفﯾﺔ وصغﯾرة اﻟحجم عﻠى اﻟزئبق نتﯾجﺔ ارتفﺎع سﻌر اﻟذهب
بﻣﻌدالت كبﯾرة .وقد أرجع بﻌض اﻟﻣحﻠﻠﯾن االرتفﺎع ،في جزء ﻣنه ،إﻟى اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن ﻣصﺎبﯾح
اﻟضوء اﻟسﺎطع واستبداﻟهﺎ بﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت اﻟﻣدﻣجﺔ اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق .وكﺎن اﻟطﻠب عﻠى
ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت اﻟﻣدﻣجﺔ عﺎﻟﯾﺎ جدا ﻣع ﺛالﺛﺔ أضﻌﺎف إنتﺎج اﻟصﯾن بﯾن عﺎﻣي  0771و 0771
حتى  0,4بﻠﯾون وحدة .107تنتج اﻟصﯾن نحو  87في اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت اﻟﻣدﻣجﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،
وهي ﻣستورد صﺎف ﻟﻠزئبق .قد تﻌكس أﯾضﺎ تخزﯾنه ﻣن قبل تجﺎر اﻟزئبق اﻟذﯾن ﯾتوقﻌون أنه سﯾتم قرﯾبﺎ
اعتﻣﺎد ﻣﻌﺎهدة عﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻣراقبﺔ اﻟزئبق ﻣن شأنهﺎ أن تحد ﻣن إﻣدادات اﻟزئبق في اﻟﻣستقبل .عﻠى األرجح،
تؤخذ جﻣﯾع اﻟﻌواﻣل اﻟﻣذكورة أعاله بﺎإلعتبﺎر.
وسوف تقﻠل أسﻌﺎر اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ بﻌض ﻣن استخداﻣﺎته واﻟتي سوف تسهل استخدام اﻟبدائل واﻟتى ﻣن
شأنهﺎ اﻟقضﺎء عﻠى  /أو اﻟحد ﻣن استخدام اﻟزئبق ﻣﻣﺎ سﯾؤدي إﻟى تحقﯾق أهداف اتفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
عﻠى خﯾر وجه إذا ﻣﺎ ظﻠت اسﻌﺎر اﻟزئبق ﻣرتفﻌﺔ بﻣﺎ ﯾكفي ﻟتقﻠﯾل اﻟطﻠب عﻠﯾه .وﻣع ذﻟك فإن بﻌض
ﻣقوﻣﺎت أنظﻣﺔ اﻟتحكم في اﻟزئبق ﯾﻣكن أن تتسبب في إﯾجﺎد ﻣصﺎدر جدﯾدة ﻟﻠزئبق أو توسع في ﻣصﺎدره.
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كﻣﺎ فرضت اﻟحكوﻣﺎت ضوابط أكﺛر صراﻣﺔ عﻠى انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق وطرق اﻟتخﻠص ﻣن اﻟﻣنتجﺎت
واﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق ،ألنهﺎ أﯾضﺎ تقدم حوافز ﻟشركﺎت تكرﯾر وتنقﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدن وإعﺎدة تدوﯾرهﺎ وأنشطﺔ
أخرى السترجﺎع اﻟزئبق ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت واﻟوقود اﻟحفري وإعﺎدة عرض هذا اﻟزئبق في االسواق .وفي
اﻟوقت نفسه ﯾجب ان تسﺎهم اتفﺎقﯾﺔ عﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠزئبق في انخفﺎض اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣي عﻠى اﻟزئبق ﻣن خالل
اﻟقضﺎء عﻠى  /واﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي أو اﻟحد ﻣن االستخداﻣﺎت اﻟحﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠزئبق .وبﺎﻟرغم ﻣن قﯾﺎم اﻟتجﺎر
بتخزﯾن اﻟزئبق تحسبﺎ ﻟنقص إﻣداداته في اﻟﻣستقبل فإن ذﻟك عﻠى االرجح سﯾكون ﻟفترة قصﯾرة األجل.
ﻟهذه األسبﺎب ﯾﻣكن أن تنخفض أسﻌﺎر اﻟزئبق ﻣرة اخرى في غﯾﺎب بﻌض اﻟتدخالت ﻟﻠتأكد ﻣن تقﯾﯾد
اﻟﻣﻌروض اﻟﻌﺎﻟﻣي ﻣن اﻟزئبق بﺎﻟنسبﺔ إﻟى اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣي.
وﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ هذه اﻟﻣسأﻟﺔ ،اعتﻣد االتحﺎد األوروبي الئحﺔ ستدخل حﯾز اﻟتنفﯾذ في ﻣﺎرس عﺎم .0711
وتفرض هذه اﻟالئحﺔ حظر صﺎدرات اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني وخﺎم اﻟسﯾنﺎبﺎر وكﻠورﯾد اﻟزئبق وأكسﯾد اﻟزئبق
وﻣخﺎﻟﯾط اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني ﻣع اﻟﻣواد األخرى ﻣن االتحﺎد االوروبي .كﻣﺎ تحظر اﻟالئحﺔ اإلنتﺎج األوﻟي
ﻟﻠزئبق ﻣن خﺎم اﻟسﯾنﺎبﺎر في جﻣﯾع دول االتحﺎد األوروبي .وتصنف اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني اﻟﻣسترجع ﻣن خالﯾﺎ
ﻣحطﺎت اﻟزئبق اﻟقﻠوي كنفﺎﯾﺎت ،وكذﻟك اﻟزئبق اﻟذي تم اﻟحصول عﻠﯾه ﻣن عﻣﻠﯾﺎت تﻌدﯾن وصهر اﻟﻣﻌﺎدن
غﯾر اﻟحدﯾدﯾﺔ أو ﻣن تنقﯾﺔ اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي صنفت أﯾضﺎ كنفﺎﯾﺎت .وﯾﻌد تصنﯾف هذا اﻟزئبق عﻠى أنه نفﺎﯾﺎت
ﯾﻌني أن هذا اﻟزئبق ﻣن هذه اﻟﻣصﺎدر بﺎالتحﺎد األوروبي ال ﯾﻣكن بﯾﻌه او استخداﻣه وﯾجب اﻟتخﻠص ﻣنه
بطرﯾقﺔ آﻣنﺔ عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ.108
وقد أقرت اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة أﯾضﺎ قﺎنونﺎ بخصوص صﺎدرات اﻟزئبق واﻟذي سﯾصبح نﺎفذا بحﻠول عﺎم
 . 0712وسوف ﯾحظر(ﻣع وجود بﻌض االستﺛنﺎءات) صﺎدرات اﻟزئبق ﻣن اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة وسوف
ﯾتطﻠب إنشﺎء ﻣرفق خﺎص إلدارة طوﯾﻠﺔ األجل ﻟتخزﯾن اﻟزئبق اﻟذي ﯾنتج داخل اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة.109
إن هذه اإلجراءات واﻟقرارات اﻟتي اتخذتهﺎ اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة واالتحﺎد االوروبي تسﯾر في اتجﺎه إﯾجﺎبيّ .
وقد تم اختﯾﺎر بﻌض اﻟجوانب ﻣن قﯾود االتحﺎد األوروبي واﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة في اﻟﻣﺎدة  2ﻣن ﻣﻌﺎهدة
اﻟزئبق تتﻌﻠق بﻣصﺎدر اﻟزئبق واﻟتجﺎرة فﯾه .غﯾر أنّ اﻟﻌدﯾد ﻣن جوانب هذه اﻟﻣﺎدة ضﻌﯾفﺔ نسبﯾّﺎ حﯾث
تسﻣح بفترات طوﯾﻠﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠتﻌدﯾن األوﻟي ﻟﻠزئبق واﻟسﻣﺎح بتداول اﻟزئبق في اﻟبﻠدان
ذات قطﺎع ﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟصغﯾرة واﻟحرفﯾﺔ .وﻣع ذﻟك ،ﯾﻣكن تنظﯾم اﻟزئبق اﻟنﺎتج عن إغالق ﻣصﺎنع
اﻟكﻠور واﻟقﻠوي بأكﺛر فﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟتخﻠص ﻣنه وفقﺎ ﻟﻣتطﻠبﺎت اﻟﻣﻌﺎهدة اﻟتي قد تﻣنﻌه ﻣن اﻟدخول في دورة
تجﺎرﯾﺔ جدﯾدة.
كﻣﺎ ﯾنبغي االعتراف بأن كﻣﯾﺔ كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق ﯾتم تداوﻟهﺎ وتوفﯾرهﺎ ﻟتجنب كشفهﺎ في ﯾوم ﻣن األﯾﺎم في
سﻠسﻠﺔ اﻟتورﯾد .هنﺎك أدﻟﺔ واضحﺔ عﻠى تهرﯾب كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق إﻟى بﻌض اﻟبﻠدان اﻟتي ﯾﻣﺎرس
فﯾهﺎ تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي واﻟضﯾِّق اﻟنطﺎق وحﯾث ﯾتم فرض قﯾود عﻠى استخدام اﻟزئبق .وﯾﻌتقد أنّ اﻟزئبق
قد دخل سﻠسﻠﺔ اﻟتورﯾد ووقع نقﻠه بصفﺔ قﺎنونﯾﺔ اﻟى نقطﺔ ﻣﻌﯾنﺔ قبل اﻟدخول إﻟى اﻟبالد دون أن ﯾتم
اكتشﺎفه ﻣن قبل اﻟسﻠطﺎت .تﻣت ﻣنﺎقشﺔ هذه اﻟﻣسأﻟﺔ بﻣزﯾد ﻣن اﻟتفصﯾل في اﻟقسم  2.1ﻣن هذا اﻟكتﯾب.
الفصل الثالث :مصادر التزود بالزئبق وتﺟارته
 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.

36

















ﯾتم حظر عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن األوﻟي ﻟﻠزئبق اﻟقﺎئﻣﺔ ﻣسبقﺎ بﻌد  17سنﺔ ﻣن تﺎرﯾخ دخول االتفﺎقﯾﺔ
حﯾز اﻟنفﺎذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠحكوﻣﺔ .و في صورة تأجﯾل تصدﯾق اﻟحكوﻣﺔ عﻠﯾهﺎ ،فبإﻣكﺎنهﺎ حﯾنئذ تﻌدﯾن
اﻟزئبق في ﻣنﺎجم اﻟزئبق اﻟقﺎئﻣﺔ ﻣسبقﺎ ﻟفترة أطول.
ال ﯾﻣكن استخدام اﻟزئبق اﻟقﺎدم ﻣن اﻟتﻌدﯾن األوﻟي بﻌد اﻟتصدﯾق إال ﻟصنع اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ
أو استخداﻣهﺎ في اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ ( ﻣﺛل ﻣونوﻣر كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل  ،اﻟخ ،كﻣﺎ هو ﻣبﯾن أدنﺎه
في اﻟفصﻠﯾن  4و  ،)7أو اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ وفقﺎ ﻟشروط االتفﺎقﯾﺔ .هذا ﯾﻌني ضﻣنﺎ ضرورة عدم
إتﺎحﺔ اﻟزئبق اﻟقﺎدم ﻣن اﻟتﻌدﯾن األوﻟي ﻟالستخد ام في اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق ﻣﺎ
إن تصﺎدق دوﻟﺔ ﻣﺎ عﻠى االتفﺎقﯾﺔ.
تحدﯾد ﻣخزون اﻟزئبق بأكﺛر ﻣن  77طن ﻣتري هو أﻣر اختﯾﺎري ﻟكن اﻟبﻠدان " ﯾجب أن تﻌﻣل
جﺎهدة" ﻟﻠقﯾﺎم بذﻟك .هذه اﻟفقرة في واقع األﻣر وﺛﯾقﺔ اﻟصﻠﺔ بﺎﻟفصل  17حول اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت.
ﻣالحظﺔ :ﯾﻣكن أﯾ ضﺎ اعتﻣﺎد هذه اﻟفقرة ﻟتحدﯾد أنشطﺔ اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق في
بﻠد ﻣﺎ عﻠى اعتبﺎر أن ﻣخزون اﻟزئبق اﻟذي تتجﺎوز  17أطنﺎن ﻣترﯾﺔ ﯾﻣكن أن ﯾحﯾل إﻟى نشﺎط
تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي في إطﺎر ضﯾق.
ﯾﻣكن ألطراف االتفﺎقﯾﺔ جﻌل ﻣسﺎﻟﺔ تحدﯾد اﻟﻣخزون أكﺛر شﻣوال و قﺎبﻠﯾﺔ ﻟﻠتوظﯾف ﻣن خالل
تضﻣﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت حول اﻟقدرة اﻟسنوﯾﺔ ﻟﻠﻣنشﺎة اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟتخزﯾن  /اﻟﻣخزون اﻟﻣؤقت و تفسﯾر
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
اﻟسﻣﺎح بتجﺎرة اﻟزئبق اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق .و ﻣع ذﻟك ،ﯾتﻌﯾن عﻠى
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.
ﯾتﻌﯾن عﻠى اﻟبﻠدان  ،عند غﻠق ﻣصنع ﻟﻠكﻠور اﻟقﻠوي" ،اتخﺎذ تدابﯾر" تكفل عﻣﻠﯾﺔ اﻟتخﻠص ﻣن
فواضل اﻟزئبق وفقﺎ ﻟشروط االتفﺎقﯾﺔ و أن ال ﯾتم إخضﺎعهﺎ ﻟإلصالح ،إعﺎدة اﻟتدوﯾر،
االستصالح ،إعﺎدة االستخدام اﻟﻣبﺎشر أو أي استخداﻣﺎت بدﯾﻠﺔ .هذه اﻟﻣسﺎﻟﺔ تﻌتبر أسﺎسﯾﺔ بﺎﻟنظر
إﻟى ضرورة اﻟحﯾﻠوﻟﺔ دون دخول هذا اﻟزئبق ﻟﻠسوق ﻣرة ﺛﺎنﯾﺔ .وﻣع ذﻟك ،ال تزال هنﺎك حﺎجﺔ
إﻟى آﻟﯾﺎت جﯾدة ﻟضﻣﺎن ذﻟك .ﻣالحظﺔ :ﯾجب عﻠى اﻟبﻠدان أن تتخذ تدابﯾر تضﻣن ﻣﻌﺎﻟجﺔ هذه
اﻟنفﺎﯾﺎت بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ وفقﺎ ﻟﻠفصل  11واﻟﻣبﺎدئ اﻟتوجﯾهﯾﺔ اﻟﻣستقبﻠﯾﺔ اﻟتي ﯾحددهﺎ ﻣؤتﻣر
األطراف و اﻟتي ستضﺎف إﻟى االتفﺎقﯾﺔ.
تجوز تجﺎرة ا ﻟزئبق ،بﻣﺎ في ذﻟك اﻟزئبق اﻟﻣﻌﺎد تدوﯾره ﻣن صهر اﻟﻣﻌﺎدن غﯾر اﻟحدﯾدﯾﺔ
واﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ،إذا كﺎن ذﻟك في إطﺎر "استخدام ﻣسﻣوح به" بﻣوجب االتفﺎقﯾﺔ.
تتضﻣن االتفﺎقﯾﺔ إجراء خﺎص "بﺎﻟﻣوافقﺔ اﻟﻣسبقﺔ عن عﻠم" فﯾﻣﺎ ﯾخص تجﺎرة اﻟزئبق تفرض عﻠى
اﻟبﻠد اﻟﻣستورد تق دﯾم ﻣوافقته اﻟخطﯾﺔ عﻠى االستﯾراد ﻟﻠطرف اﻟﻣصدر و بﺎﻟتﺎﻟي ضﻣﺎن استﻌﻣﺎل
اﻟزئبق في االستخداﻣﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ في االتفﺎقﯾﺔ فقط أو ﻟﻠتخزﯾن اﻟﻣؤقت.
تقوم األﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ بﻣسك سجل عﺎم ﯾحتوي عﻠى اﻟتبﻠﯾغﺎت بﺎﻟﻣوافقﺔ.
إذا قﺎم طرف غﯾر ﻣنضو في االتفﺎقﯾﺔ بتصدﯾر اﻟزئبق إﻟى طرف فﯾهﺎ ،فﯾتﻌﯾن عﻠﯾه أن ﯾصرح
بأن اﻟزئبق قﺎدم ﻣن ﻣصﺎدر غﯾر ﻣحظورة.
ال ﯾطبق اﻟفصل عﻠى تجﺎرة " اﻟكﻣﯾﺎت اﻟضئﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزئبق أو ﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟﻣوجودة بطبﯾﻌتهﺎ
" في خﺎﻣﺎت اﻟتﻌدﯾن واﻟفحم اﻟحجري ،أو "اﻟكﻣﯾﺎت اﻟضئﯾﻠﺔ اﻟﻣوجودة عن غﯾر قصد" في
اﻟﻣنتجﺎت اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ أو في أي ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق.
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.

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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 ﯾتﻌﯾن عﻠى كل طرف في االتفﺎقﯾﺔ أن ﯾقدم تقرﯾرا إﻟى األﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ (اﻟﻣﺎدة  )01ﯾبرز ﻣن خالﻟه
اﻟتزاﻣه بﺎﻟشروط اﻟواردة في هذا اﻟفصل.

استخدام معاهدة الزئبق للقيام بﺣملة ﻋلى مصادر الزئبق والتﺟارة فيه
رصد وثيقة الموافقة المستنيرة المسبقة
هنﺎك عدد ﻣن األسﺎﻟﯾب اﻟتي قد تستﻌﻣﻠهﺎ اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ ﻣسﺎئل ﻣصﺎدر اﻟزئبق
واﻟتجﺎرة فﯾه في بﻠدانهم بﻣوجب اﻟﻣﺎدة  2ﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق .وﺛﻣﺔ عنصر رئﯾسي في اﻟﻣﺎدة ( )2وهو
آﻟﯾﺔ " اﻟﻣوافقﺔ اﻟﻣستنﯾرة اﻟﻣسبقﺔ " اﻟﻣذكورة أعاله حﯾث ﯾجب تقدﯾم ﻣوافقﺔ خطﯾﺔ بشأن أي استﯾراد
ﻟﻠزئبق إﻟى اﻟبﻠد اﻟﻣصدر ﻣن قبل اﻟبﻠد اﻟﻣستورد.
ﻣن شأن هذه اﻟخطوة إنشﺎء قﺎعدة بﯾﺎنﺎت ﻣتﺎحﺔ ﻟﻠجﻣهور تتﻌﻠق بواردات اﻟزئبق بﻣﺎ في ذﻟك اﻟحجم
واالستخدام اﻟﻣقصود .تستطﯾع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟوﻟوج إﻟى هذه اﻟبﯾﺎنﺎت عن طرﯾق أﻣﺎنﺔ ﻣﻌﺎهدة
اﻟزئبق وتحﻠﯾل كﻣﯾﺔ اﻟزئبق اﻟتي تدخل اﻟبالد جنبﺎ إﻟى جنب ﻣع بﯾﺎنﺎت عن اﻟﻣخزونﺎت اﻟحﺎﻟﯾﺔ.
الموافقة المستنيرة المسبقة وتعدين الذهب الﺣرفي والض ِّيق النطاق
قد تﻌطي هذه اﻟبﯾﺎنﺎت ﻣؤشرا عﻣﺎ إذا كﺎن تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي واﻟضﯾِّق اﻟنطﺎق ﯾجري عﻠى ﻣستوﯾﺎت
"ضئﯾﻠﺔ" جدّا في بﻠد االستﯾراد .قد تشﯾر ﻣخزونﺎت تتجﺎوز  17طن ﻣتري إﻟى نشﺎط تﻌدﯾن اﻟذهب
اﻟحرفي واﻟضﯾِّق اﻟنطﺎق بحﯾث ﯾﻣكن أن تكون بﯾﺎنﺎت "اﻟﻣوافقﺔ اﻟﻣستنﯾرة اﻟﻣسبقﺔ " أداة قﯾﻣﺔ إلقنﺎع
وسﺎئل اإلعالم واﻟﻣنظﻣﯾن واﻟسﯾﺎسﯾﯾن أنه ﯾجب اتخﺎذ إجراءات بشأن تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي واﻟضﯾِّق
اﻟنطﺎق .حﺎﻟﻣﺎ ﯾحدد بﻠد قدرا "كبﯾرا" ﻣن اﻟنشﺎط اﻟﻣحﻠي ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي واﻟضﯾِّق اﻟنطﺎق فإنه
ﯾتوجّ ب عﻠﯾهﺎ تطوﯾر خطﺔ عﻣل وطنﯾﺔ وتقدﯾﻣهﺎ إﻟى األﻣﺎنﺔ قبل ﺛالث سنوات بحﻠول بدء نفﺎذ ﻣﻌﺎهدة
اﻟزئبق .ﯾﻣكن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت أﯾضﺎ ﻣسﺎعدة اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ عﻠى تحدﯾد األطراف اﻟرئﯾسﯾﺔ في
تجﺎرة اﻟزئبق في بﻠدانهم وتحدﯾد إﻣكﺎنﯾﺔ توجﯾه واردات اﻟزئبق الستخداﻣﺎت أخرى غﯾر ﻣسﻣوح بهﺎ
بﻣوجب ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق.
تعزيز التصديق
ﯾتﻌﯾن عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ أﯾضﺎ اﻟقﯾﺎم بحﻣﻠﺔ ﻟﻠتأكد ﻣن ﻣصﺎدقﺔ حكوﻣتهم عﻠى ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق
في أقرب وقت ﻣﻣكن ﻟبدء اﻟﻌد اﻟتنﺎزﻟي ﻟﻠفترة اﻟزﻣنﯾﺔ إلنتﺎج اﻟزئبق األوﻟي واﻟقﯾود اﻟﻣفروضﺔ عﻠى
ﻣخزونﺎت اﻟزئبق اﻟنﺎجﻣﺔ عن إغالق ﻣصﺎنع اﻟكﻠور واﻟقﻠوي .ال توجد أحكﺎم في ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق تﻣنع
اﻟبالد ﻣن حظر اﻟصﺎدرات أو اﻟواردات ﻣن اﻟزئبق ﻣن جﺎنب واحد في أي وقت قبل اﻟتصدﯾق عﻠى
اﻟﻣﻌﺎهدة أو تحظر استخدام اﻟزئبق في أنشطﺔ ﻣﺛل تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي واﻟضﯾِّق اﻟنطﺎق (كﻣﺎ كﺎن اﻟحﺎل
في بﻌض أجزاء ﻣن اندونﯾسﯾﺎ وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ واﻟفﻠبﯾن) .وﻣن هذا اﻟﻣنطﻠق فإنّ اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ حرّ ة
في اﻟنضﺎل تجﺎه حكوﻣﺎتهﺎ ﻟفرض هذا اﻟحظر دون انتظﺎر اﻟتصدﯾق وطنﯾﺎ عﻠى ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق.
إنشاء مخازن مؤقتة لتأمين الزئبق
ﯾﻌتبر تأهب اﻟبﻠدان اﻟفردﯾﺔ إلنشﺎء اﻟتخزﯾن و /أو اﻟبنﯾﺔ اﻟتحتﯾﺔ ﻟﻠتخﻠص ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣتوافقﺔ ﻣع أحكﺎم
ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق عنصرا رئﯾسﯾﺎ آخر في اﻟسﯾطرة واﻟحد ﻣن تجﺎرة اﻟزئبق .كﻣﺎ ﯾجب عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر
اﻟحكوﻣﯾﺔ أوال وقبل كل شيء اﻟﻌﻣل ﻣع حكوﻣﺎتهﺎ اﻟوطنﯾﺔ وتشجﯾﻌهﺎ إلنشﺎء ﻣخﺎزن اﻟزئبق و  /أو ﻣرافق
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تصرﯾف قﺎدرة عﻠى تأﻣﯾن اﻟزئبق اﻟزائد .ﯾﻌتبر هذا األﻣر ﻣهﻣﺎ ألنه ﯾوفر وجهﺔ ﻣنﺎسبﺔ وآﻣنﺔ ﻟﻠزئبق
اﻟنﺎتج عن االستﯾالء عﻠى ﻣخزونﺎت غﯾر قﺎنونﯾﺔ أو واردات أو اﻟزئبق اﻟفﺎئض ﻣن إغالق ﻣرافق صنﺎعﺔ
اﻟكﻠور واﻟقﻠوي واﻟزئبق اﻟنﺎتج عن ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت واﻟزئبق اﻟﻣنزوع ﻣن اﻟتﻌدﯾن
وتكرﯾر اﻟنفط غﯾر اﻟﻣوجه ﻟالستخدام اﻟقﺎنوني .سﯾكون ﻣن اﻟصﻌب ﻟﻠغﺎﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠبﻠدان ﻣنع اﻟزئبق ﻣن
اﻟدخول ﻣجددا في سﻠسﻠﺔ اﻟتورﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ في ظل غﯾﺎب سﻌﺔ تخزﯾن آﻣنﺔ وسﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ.
تم تحدﯾد غﻠق ﻣحطﺎت اﻟكﻠور واﻟقﻠو ي وتحوﯾﻠهﺎ ﻣن عﻣﻠﯾﺎت اﻟخالﯾﺎ اﻟزئبقﯾﺔ عﻠى أنهﺎ ﻣصدر رئﯾسي
ﻟدخول اﻟزئبق في سﻠسﻠﺔ اﻟتورﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .تستطﯾع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ رصد تشغﯾل ﻣحطﺎت اﻟكﻠور
واﻟقﻠوي اﻟﻣﻌتﻣدة بﺎألسﺎس عﻠى اﻟزئبق في بﻠدانهم واﻟسﻌي إلغالقهﺎ أو تحوﯾﻠهﺎ إﻟى عﻣﻠﯾﺎت خﺎﻟﯾﺔ ﻣن
اﻟزئبق .ﯾﻣكن أن ﯾوﻟد إنهﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟقﺎئﻣﺔ عﻠى اﻟزئبق في ﻣصنع اﻟكﻠور اﻟقﻠوي ﻣئﺎت األطنﺎن اﻟﻣترﯾﺔ
ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني ﻣن اﻟخالﯾﺎ اﻟقدﯾﻣﺔ وعﻣﻠﯾﺎت جرد اﻟزئبق اﻟﻣخزن في اﻟﻣحطﺔ اﻟتي تستخدم بﺎنتظﺎم
ﻟتجدﯾد اﻟخالﯾﺎ.
تﻣنع ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق أي إعﺎدة استخدام ﻟﻠزئبق اﻟنﺎتج عن إغالق ﻣحطﺎت اﻟكﻠور واﻟقﻠوي وﯾﻣكن أن تﻠﻌب
اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ دورا رئﯾسﯾﺎ في ضﻣﺎن توجﯾه نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق إﻟى اﻟتخزﯾن واﻟتخﻠص ﻣنهﺎ عﻠى
اﻟنحو اﻟﻣنﺎسب .ﯾﻌتبر وجود ﻣخﺎزن وبنﯾﺔ تحتﯾﺔ ﻣنﺎسبﺔ ﻟتصرﯾفهﺎ قبل إغالق اﻟﻣحطﺔ ضرورﯾﺎ ﻟﻣنع
اﻟزئبق ﻣن اﻟدخول ﻣجددا في سﻠسﻠﺔ اﻟتورﯾد .ﯾنبغي أن تحﺎول اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ قدر اإلﻣكﺎن
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.
تﺣديد المصادر المﺣلية من الزئبق الذي يمكن أن يوﺟه إلى التخزين
ﯾتﻌﯾّن 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
اﻟفﻠورﯾسنت اﻟﻣدﻣجﺔ وشركﺎت تكرﯾر اﻟﻣﻌﺎدن غﯾر اﻟحدﯾدﯾﺔ واﻟقطﺎعﺎت األخرى في اﻟسوق حﯾث ﯾﻣكن
استﻌﺎدة كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق .تستطﯾع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ طﻠب اﻟتزاﻣﺎت طوعﯾﺔ ﻣن هذه
اﻟصنﺎعﺎت ﻟتوجﯾه كل اﻟزئبق اﻟﻣسترجع ﻟتخزﯾنه واﻟتخﻠص ﻣنه بدال ﻣن إعﺎدة بﯾﻌه في سﻠسﻠﺔ اﻟتورﯾد.
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هنﺎك عدد ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟشﺎئﻌﺔ تحتوي عﻠى اﻟزئبق أو ﻣركبﺎت اﻟزئبق .وغﺎﻟبﺎ ﻣﺎ ﯾنطﻠق اﻟزئبق في
اﻟهواء خالل تصنﯾع هذه اﻟﻣنتجﺎت (داخل وخﺎرج ﻣكﺎن اﻟﻌﻣل) كﻣﺎ ﯾنطﻠق كﻣﻠوث في اﻟﻣخﻠفﺎت واﻟنفﺎﯾﺎت
اﻟصﻠبﺔ واﻟسﺎئﻠﺔ .وتتﻌرض اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق في كﺛﯾر ﻣن األحﯾﺎن أﺛنﺎء استخداﻣهﺎ ﻟﻠكسر
وانطالق ﻣحتواهﺎ ﻣن اﻟزئبق إﻟى اﻟبﯾئﺔ ،وأﯾضﺎ في نهﺎﯾﺔ ﻣدة صالحﯾتهﺎ ال ﯾتم إعﺎدة تدوﯾر او استرجﺎع
سوى جزء بسﯾط ﻣن اﻟزئبق ﻣن جﻣﯾع اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠﯾه .وغﺎﻟبﺎ ﻣﺎ ﯾتم نقل هذه اﻟﻣنتجﺎت في نهﺎﯾﺔ
أجﻠهﺎ إﻟى اﻟﻣحﺎرق وﻣقﺎﻟب اﻟقﻣﺎﻣﺔ .ووفقﺎ ﻟتدابﯾر ﻣكﺎفحﺔ تﻠوث اﻟهواء اﻟﻣستخدﻣﺔ في تﻠك اﻟﻣحﺎرق
ﯾنطﻠق ﻣحتوى اﻟزئبق في هذه اﻟﻣنتجﺎت في اﻟهواء .كﻣﺎ تنطﻠق ﻣحتوﯾﺎت اﻟزئبق بهذه اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣﻠقﺎة في
ﻣقﺎﻟب اﻟقﻣﺎﻣﺔ وﻣكبﺎت اﻟنفﺎﯾﺎت في اﻟهواء وفي اﻟﻣﯾﺎه وفي اﻟتربﺔ وﻟكن بصفﺔ أبطأ .خالصﺔ اﻟقول فإن
اﻟزئبق اﻟﻣوجود في تﻠك اﻟﻣنتجﺎت ﯾجد طرﯾقه إﻟى اﻟبﯾئﺔ في نهﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف بطرﯾقﺔ أو بأخرى.
ال ﯾﻣكن االستهﺎنﺔ بﺎﻟﻣخﺎطر اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق .ﯾقصد بكﻣﯾﺔ اﻟزئبق اﻟتي ﯾﻣكن
إطالقهﺎ في كل ﻣرحﻠﺔ ﻣن ﻣراحل اﻟتصنﯾع خالل اﻟﻌﻣر اإلنتﺎجي وﻣرحﻠﺔ اﻟتخﻠص أن احتﻣﺎالت
اﻟتﻌرض أﺛنﺎء االستخدام اﻟﯾوﻣي ﻟهذه اﻟﻣنتجﺎت ﻣرتفﻌﺔ .ﯾكﻣن اﻟحل في اﻟتخفﯾض واﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن
هذه اﻟﻣنتجﺎت ﻣتى أصبحت اﻟبدائل اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق ﻣتﺎحﺔ .في ﻣﻌظم اﻟحﺎالت اﻟبدائل ﻣوجودة وﻟكنهﺎ
دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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تجرب اﻟحواجز ﻟﻠدخول إﻟى اﻟسوق ﻟﻣجﻣوعﺔ ﻣن األسبﺎب .في بﻌض اﻟحﺎالت تتطﻠب اﻟقوانﯾن اﻟﻣحﻠﯾﺔ
وبوﻟﯾصﺎت اﻟتأﻣﯾن أو غﯾرهﺎ ﻣن األنظﻣﺔ االستخدام اﻟﻣحدد ﻟﻣنتج ﯾحتوي عﻠى اﻟزئبق .في بﻌض اﻟحﺎالت
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.
ﯾﻣكن اﻟتغﻠب عﻠى ﻣﻌظم هذه اﻟحواجز بسهوﻟﺔ نسبﯾﺎ إذا تم إبالغ اﻟجﻣهور واﻟحكوﻣﺎت حول ﻣخﺎطر
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؟
تتضﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق أحكﺎم اﻟﻣﺎدة  4اﻟتي ستحظر أخﯾرا تصنﯾع واستﯾراد وتصدﯾر اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف
إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق ﻣن قبل األطراف .وفي حﯾن أنه ﻣن اﻟﻣرجح أن تكون آﻟﯾﺔ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي في شكل
تشرﯾﻌﺎت وطنﯾﺔ تﻌكس ﻣقصد اﻟﻣﺎدة  4فإن اﻟﻣﻌﺎهدة نفسهﺎ تستخدم عبﺎرة "اتخﺎذ اﻟتدابﯾر اﻟﻣنﺎسبﺔ" عند
اإلشﺎرة إﻟى اإلجراءات اﻟﻣطﻠوبﺔ ﻣن جﺎنب األطراف .تم إنشﺎء قﺎئﻣﺔ ﻣن اﻟﻣنتجﺎت (اﻟﻣﻠحق أﻟف ﻣن
ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق) ستخضع ﻟهذه اﻟﻣتطﻠبﺎت .تخضع هذه اﻟقﺎئﻣﺔ ﻟﻠﻣراجﻌﺔ وإضﺎفﺔ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣنتجﺎت بﻌد
خﻣس سنوات ﻣن دخول اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟنفﺎذ.
ﯾتوقف توقﯾت هذه اﻟتخﻠصﺎت اﻟتدرﯾجﯾﺔ عﻠى ﻣﺎ إذا كﺎن بﻌض األطراف ﯾسﻌى ﻟﻠحصول عﻠى استﺛنﺎءات
بﻣوجب اﻟﻣﺎدة  1تصل إﻟى  7سنوات ﻣع اﻣكﺎنﯾﺔ اﻟتﻣﺎس اﻟﻣزﯾد ﻣن االستﺛنﺎءات ﻟﻣدة تصل إﻟى 17
سنوات وهذا ﯾﻌني أنّ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻟن ﯾكون فﻌﺎال إال في عﺎم .0727
وقد تم اتخﺎذ اﻟﻣقﺎربﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ في شأن اﻟﻣﻠغم اﻟسني واﻟذي ﯾخضع إﻟى "تخﻠص تدرﯾجي" بﻣوجب ﻣﻌﺎهدة
اﻟزئبق ﻣع األطراف ﻣن خالل تقدﯾم قﺎئﻣﺔ اﻟبدائل العتﻣﺎدهﺎ حسب اﻟوضع اﻟداخﻠي .ﯾتم توفﯾر اﻟﻣزﯾد ﻣن
اﻟتفﺎصﯾل أدنﺎه في ﻣﻠخص  IPENﻟﻠﻣﺎدة .4
تم استبﻌﺎد بﻌض اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق تﻣﺎﻣﺎ ﻣن أحكﺎم اﻟﻣﺎدة ( )4بﻣﺎ في ذﻟك:








اﻟﻠقﺎحﺎت اﻟتي تحتوي عﻠى ﻣﺎدة اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل
اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻌسكرﯾﺔ
ﻣنتجﺎت أسﺎسﯾﺔ ﻟﻠحﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدنﯾﺔ
ﻣنتجﺎت تتﻌﻠق بﺎﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟدﯾنﯾﺔ واﻟتقﻠﯾدﯾﺔ
ﻣفﺎتﯾح وﻣرحالت
بﻌض أشكﺎل ﻟوحﺎت اﻟﻌرض اإلﻟكتروني

الفصل  : 4المنتﺟات المضاف إليها الزئبق
 حظر اﻟﻣنتج ﯾتم انطالقﺎ ﻣن "اتخﺎذ اﻟتدابﯾر اﻟﻣنﺎسبﺔ" إﻟى "عدم اﻟسﻣﺎح" ﻟﻠتصنﯾع واالستﯾراد ،أو
تصدﯾر اﻟﻣنتجﺎت اﻟجدﯾدة اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق .ﻣالحظﺔ :ﯾجوز ببﯾع اﻟﻣخزونﺎت اﻟحﺎﻟﯾﺔ.
 تستخدم االتفﺎقﯾﺔ ﻣﺎ ﯾسﻣى بﻣقﺎربﺔ "اﻟقﺎئﻣﺔ اإلﯾجﺎبﯾﺔ" .و هذا ﯾﻌني سرد االتفﺎقﯾﺔ ﻟﻠﻣنتجﺎت اﻟتي سﯾتم
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
اﻟزئبق قبل دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟنفﺎذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟهﺎ إال إذا ﻣﺎ تبﯾن ﻟهﺎ وجود تهدﯾد أو إذا بﯾن تحﻠﯾل
اﻟفﺎئدة وجود ﻣزاﯾﺎ عﻠى اﻟبﯾئﺔ أو عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن .ﯾتﻌﯾن إبالغ األﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ عن هذه اﻟﻣنتجﺎت
اﻟتي تﻣﺛل "ﺛغرة" و هو األﻣر اﻟذي سﯾجﻌل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣتﺎحﺔ ﻟﻠﻌﻣوم.
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هنﺎك قﺎئﻣﺔ في اﻟﻣنتجﺎت اﻟتي ﻣن اﻟﻣقرر أن ﯾتم اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ تدرﯾجﯾﺎ بحﻠول عﺎم  .0707وﻣع ذﻟك
(انظر اﻟﻣﺎدة  )1ﯾﻣكن ﻟﻠبﻠدان تقدﯾم طﻠب اﻟحصول عﻠى إعفﺎء ﻟﻣدة خﻣس سنوات إﻟى تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص
اﻟتدرﯾجي و ﯾﻣكن تجدﯾد هذا اإلعفﺎء ﻟﯾصبح إجﻣﺎﻟي اﻟفترة  17سنوات ﻣﻣﺎ ﯾجﻌل تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص
اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﻣنتج نﺎفذ في سنﺔ .0727
اﻟﻣنتجﺎت اﻟتي سﯾتم اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ تدرﯾجﯾﺎ بحﻠول عﺎم  0707تشﻣل اﻟبطﺎرﯾﺎت (بﺎستﺛنﺎء بطﺎرﯾﺎت
أكسﯾد اﻟفضﺔ بزر اﻟزنك ذات اﻟﻣحتوى ﻣن اﻟزئبق بنسبﺔ  ،% 0اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟهوائﯾﺔ بزر اﻟزنك
ذات اﻟﻣحتوى ﻣن اﻟزئبق بنسبﺔ  ، % 0وﻣﻌظم ﻣفﺎتﯾح اﻟتبدﯾل واﻟﻣرحالت؛ اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾﺔ
اﻟﻣتضﺎﻣﺔ تسﺎوي او تفوق  27واط و اﻟتي تحتوي عﻠى ﻣﺎ ﯾزﯾد عن  7ﻣﻠغ ﻣن اﻟزئبق ﻟكل ﻣصبﺎح
(بقﯾﻣﺔ ﻣرتفﻌﺔ بشكل غﯾر عﺎدي) ؛ اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾﺔ اﻟطوﻟﯾﺔ  -ﻣصﺎبﯾح ﺛالﺛﯾﺔ اﻟﻣوجﺎت أقل ﻣن
 17واط واﻟتي تحتوي عﻠى أكﺛر ﻣن  7غراﻣﺎ ﻣن اﻟزئبق وﻣصﺎبﯾح اﻟهﺎﻟوفسفﺎط أقل ﻣن  47واط
واﻟتي تحتوي عﻠى أكﺛر ﻣن  17ﻣﻠغ ﻣن اﻟزئبق؛ ﻣصﺎبﯾح بخﺎر اﻟزئبق عﺎﻟﯾﺔ اﻟضغط ؛ اﻟزئبق في
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
 1جزء في اﻟﻣﻠ ﯾون بﺎستﺛنﺎء اﻟﻣﺎسكﺎرا وﻣستحضرات تجﻣﯾل ﻣنطقﺔ اﻟﻌﯾن األخرى (ألن االتفﺎقﯾﺔ
تشﯾر إﻟى عدم توفر بدائل فﻌﺎﻟﺔ و أﻣنﺔ) ؛ اﻟﻣبﯾدات اﻟحشرﯾﺔ واﻟﻣبﯾدات اﻟحﯾوﯾﺔ ،اﻟﻣطهرات
اﻟﻣوضﻌﯾﺔ؛ واألجهزة غﯾر اإلﻟكترونﯾﺔ ﻣﺛل ﻣقﺎﯾﯾس اﻟضغط اﻟجوي ،اﻟرطوبﺔ وقﯾﺎس اﻟضغط،
واﻟحرارة ،وﻣقﺎﯾﯾس ضغط اﻟدم (ﻟقﯾﺎس ضغط اﻟدم).
ﻣﻠغم األسنﺎن ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟتي ﯾجب اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ تدرﯾجﯾﺎ وﻣن اﻟﻣفترض عﻠى اﻟبﻠدان اختﯾﺎر اﺛنﯾن
ﻣن اﻟتدابﯾر اﻟواردة في قﺎئﻣﺔ تضم تسﻌﺔ احتﻣﺎالت ﻣع األخذ بﻌﯾن االعتبﺎر "اﻟظروف اﻟداخﻠﯾﺔ
ﻟﻠطرف واﻟتوجﯾهﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ذات اﻟصﻠﺔ" .إن اإلجراءات اﻟﻣحتﻣﻠﺔ تتضﻣن اختﯾﺎر عنصرﯾن ﻣن قﺎئﻣﺔ
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
حسﺎب اﻟبدائل اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق  ،أو اﻟتي تقوم بحصر استخدام اﻟﻣﻠغم في شكﻠه اﻟﻣغﻠف.
اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣستﺛنﺎة ﻣن االتفﺎقﯾﺔ تشﻣل اﻟﻣنتجﺎت األسﺎسﯾﺔ ﻟﻠحﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدنﯾﺔ واالستخداﻣﺎت اﻟﻌسكرﯾﺔ؛
اﻟﻣنتجﺎت ﻟﻠبحوث وﻣﻌﺎﯾرة األجهزة الستخداﻣهﺎ كﻣﻌﯾﺎر ﻣرجﻌي؛ ﻣفﺎتﯾح اﻟتبدﯾل واﻟﻣرحالت،
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
اﻟﻣستخدﻣﺔ في اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟدﯾنﯾﺔ؛ اﻟﻠقﺎحﺎت اﻟتي تحتوي عﻠى ﺛﯾﻣﯾروسﺎل كﻣﺎدة حﺎفظﺔ
(اﻟﻣﻌروف أﯾضﺎ بﺎسم اﻟﺛﯾﻣروسﺎل)  ،واﻟزئبق في ﻣستحضرات اﻟتجﻣﯾل و اﻟﻣﺎسكﺎرا و اﻟﻣستحضرات
األخرى في ﻣنطقﺔ اﻟﻌﯾن (كﻣﺎ ذكر أعاله).
ﻣالحظﺔ :تم خالل عﻣﻠﯾﺔ اﻟتفﺎوض استبﻌﺎد بﻌض اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣدرجﺔ ﻟﻠحظر في اﻟﻣسودات اﻟسﺎبقﺔ
ﻣﺛل رسوم األﻟوان.
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
اﻟجدوى اﻟفنﯾﺔ واالقتصﺎدﯾﺔ واﻟﻣخﺎطر واﻟﻣنﺎفع اﻟبﯾئﯾﺔ واﻟصحﯾﺔ.
سﯾتم ﻣراجﻌﺔ قﺎئﻣﺔ اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحظورة ضﻣن ﻣؤتﻣر األطراف بﻌد خﻣس سنوات ﻣن دخول
اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟنفﺎذ ،و ذﻟك سﯾكون سنﺔ  0702عﻠى وجه اﻟتقرﯾب.

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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كيف يمكن للمنظمات غير الﺣكومية استخدام المعاهدة للنضال من أﺟل التخلص من المنتﺟات المضاف
إليها الزئبق من السوق؟
تحدد ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق بوضوح اﻟﻣنتجﺎت اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق وﻣن اﻟﻣقرر اﻟتقﻠﯾل واﻟتخفﯾض اﻟتدرﯾجي
ﻣن اﻟكﺛﯾر وإعفﺎء بﻌضهﺎ .تتﯾح ﻣقﺎربﺔ "اﻟقﺎئﻣﺔ اإلﯾجﺎبﯾﺔ" (حﯾث اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣذكورة تخضع ﻟﻠﻣﻌﺎهدة)
اﻟفرصﺔ ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻟﻠقﯾﺎم بحﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣنتجﺎت اﻟﻣتسﺎرعﺔ اﻟﻣخفضﺔ تدرﯾجﯾﺎ ﻣن اﻟﻣنتجﺎت
اﻟﻣدر جﺔ في بﻠدانهم واﻟقﯾﺎم بحﻣﻠﺔ عﻠى بﻠدانهم تقترح حﺎﻟﯾﺎ ﻣنتجﺎت ﻣﻌفﺎة إلضﺎفتهﺎ إﻟى قﺎئﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎهدة في
اجتﻣﺎعﺎت ﻣؤتﻣر األطراف في اﻟﻣستقبل .ﯾﻣكن أن تﻠﻌب اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ أﯾضﺎ دورا حﺎسﻣﺎ في
رفع ﻣستوى اﻟوعي حول ﻣخﺎطر اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق وفوائد اﻟﻣنتجﺎت اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق
وبﺎﻟتﺎﻟي كسر اﻟحواجز اﻟﺛقﺎفﯾﺔ واﻟسﯾﺎسﯾﺔ واالقتصﺎدﯾﺔ ﻟقبول اﻟبدائل في بﻠدهم .تنطبق ﻣذكرة تحذﯾرﯾﺔ
أﯾضﺎ في أنّ بﻌض تﻠك اﻟبدائل اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق قد تنطوي عﻠى ﻣخﺎطر أخرى عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن
واﻟبﯾئﺔ .ﯾتﻌﯾّن عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ أن تسﻌى ﻟتقﯾﯾم كل اﻟﻣنتجﺎت اﻟبدﯾﻠﺔ بﺎﻟكﺎﻣل ﻟﻠتأكد ﻣن أنهﺎ
ﻟﯾست استبداال ﻟﻣنتج واحد بآخر ﻟه نفس اﻟقدر ﻣن اﻟخطورة أو أخطر .وهذا ﯾشﻣل تقﯾﯾم دورة حﯾﺎة
اﻟﻣنتجﺎت اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق بﺎﻟكﺎﻣل ﻟضﻣﺎن خﻠوّ هﺎ ﻣن ﻣخﺎطر "خفﯾﺔ" خالل ﻣرحﻠﺔ االستخراج
واﻟتصنﯾع و اﻟتخﻠص.
اتخاذ اإلﺟراءات ال ﻼزمة لضمان سرﻋة التخلص التدريﺟي من منتﺟات المضاف إليها الزئبق
تتﻣتع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ بﻣجﻣوعﺔ واسﻌﺔ ﻣن اﻟفرص بﻣوجب اﻟﻣﺎدة  4ﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق ﻟضﻣﺎن
اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق في أقرب وقت ﻣﻣكن .ﻣن اﻟﻣهم أﯾضﺎ إدراك أ ّن ه
ﻟن تﻌﺎﻣل كل اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق بنفس اﻟطرﯾقﺔ حﯾث أنّ ﻣنﺎهج اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ
اﻟزئبق بﻣوجب ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق ﻣختﻠفﺔ وهي كﺎآلتي:
" اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي" ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣدرجﺔ في اﻟﻣﻠحق أﻟف ﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق بحﻠول عﺎم
0707
" اﻟتقﻠﯾص اﻟتدرﯾجي" ﻣن اﻟﻣﻠغم اﻟسني اﻟذي ﻟدﯾه ﻣجﻣوعﺔ ﻣن اﻟﻣنتجﺎت واﻟتدابﯾر اﻟبدﯾﻠﺔ بﻣوجب
ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق
" إعفﺎء" بﻌض اﻟﻣنتجﺎت ﻣن ﻣتطﻠبﺎت اﻟﻣﺎدة 4
 اإلضﺎفﺎت "اﻟﻣقترحﺔ" إﻟى اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق اﻟﻣدرجﺔ في اﻟﻣﻠحق أﻟف (ﯾﻣكن
اقتراح ﻣنتجﺎت ﻣرشحﺔ جدﯾدة بﻌد خﻣس سنوات ﻣن دخول ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق حﯾز اﻟنفﺎذ عﻠى
األرجح في ) 0702
 ﻣنتجﺎت ﻣهربﺔ وهي أنواع جدﯾدة ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق ﯾﻣكن تطوﯾرهﺎ وإطالقهﺎ
في اﻟسوق قبل دخول ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق حﯾز اﻟتنفﯾذ( .ﻣن اﻟﻣنتظر ردع هذا اﻟنشﺎط بﻣوجب ﻣﻌﺎهدة
اﻟزئبق ﻣﺎ ﻟم ﯾبﯾّن تحﻠﯾل اﻟﻣخﺎطر واﻟفوائد اﻟﻣنﺎفع اﻟصحﯾﺔ اﻟبﯾئﯾﺔ أو اﻟبشرﯾﺔ).

اتخاذ إﺟراءات بشأن المنتﺟات الخاضعة لـ"التخلص التدريﺟي"
ﯾتﻣﺛل اﻟنشﺎط اﻟحرج اﻟذي ﯾﻣكن ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟقﯾﺎم به ﻣع هذه اﻟﻣنتجﺎت في ضﻣﺎن تﻌجﯾل
اإلطﺎر اﻟزﻣني ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي في أسرع وقت ﻣﻣكن .تسﻣح ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق بإعفﺎء األطر اﻟزﻣنﯾﺔ
اﻟﻣقدرة بحواﻟ ي خﻣسﺔ عشر عﺎﻣﺎ إذا اختﺎر بﻠد االستفﺎدة اﻟكﺎﻣﻠﺔ ﻣن اإلعفﺎءات اﻟﻣتﺎحﺔ بﻣوجب اﻟﻣﺎدة 1
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
واﻟﻣط ﺎﻟبﺔ بﺎﻟكشف عن ﻣحتوى اﻟزئبق وعالﻣﺎت اﻟتحذﯾر وتسﻠﯾط اﻟضوء عﻠى األضرار اﻟنﺎجﻣﺔ عن
اﻟزئبق في هذه اﻟﻣنتجﺎت في حﻣالتهﺎ اﻟحﺎﻟﯾﺔ .ﻣن شأن األنشطﺔ ﻣﺛل حﻣالت ﻣقﺎطﻌﺔ ﻣنتجﺎت ﻣﻌﯾنﺔ ﻣﺛل
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جهﺎز اﻟتصوﯾر بﺎألشﻌﺔ اﻟسﯾنﯾﺔ ( )XRFأو اﻟفحوصﺎت اﻟﻣخبرﯾﺔ ﻟﻠﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق بﺎﻟنسبﺔ
ﻟﻠحﻣالت اإلعالﻣﯾﺔ أن تشكل ضغطﺎ عﻠى اﻟشركﺎت واﻟحكوﻣﺎت اﻟوطنﯾﺔ ﻟوضع سﯾﺎسﺎت ﻟﻠتخﻠص
اﻟتدرﯾجي ﻣن هذه اﻟﻣنتجﺎت في وقت أقرب ﻣﻣﺎ هو ﻣطﻠوب بﻣوجب ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق .كﻣﺎ ﯾﻣكن ﻟﻠﻣنظﻣﺎت
غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟقﯾﺎم بحﻣﻠﺔ ﻣن أجل "ال ﻟالستﺛنﺎءات" إذا تبﯾن أنّ حكوﻣﺎتهم تﻣﺎطل في عﻣﻠﯾﺔ اﻟتخﻠص
اﻟتدرﯾجي.
ﯾﻣكن أن تسﺎعد اﻟحﻣالت اإلﯾجﺎبﯾﺔ أﯾضﺎ وﯾتﻌﯾّن عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟنظر في بدائل ﻟتسﻠﯾط
اﻟضوء عﻠى اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق ﻣﺛل اﻟﻣحﺎرﯾر اﻟرقﻣﯾﺔ اﻟﻣنزﻟﯾﺔ بدال ﻣن اﻟﻣحﺎرﯾر اﻟزئبقﯾﺔ أو
استبدال ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت اﻟﻣدﻣجﺔ بإضﺎءة اﻟصﻣﺎﻣﺎت اﻟكهربﺎئﯾﺔ اﻟبﺎعﺛﺔ ﻟﻠضوء (.)LED
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
ﯾﻣكنهﺎ أﯾضﺎ تﻌزﯾز بدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق .ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟوعي بﻣخﺎطر اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق
في اﻟﻣجتﻣع وإزاﻟﺔ كﻣﯾﺔ كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق ﻣن اﻟﻣنﺎزل واﻟﻣدارس واﻟشركﺎت .وﯾنبغي إﯾالء االهتﻣﺎم
ﻟضﻣﺎن اجراءات اﻟسالﻣﺔ اﻟكﺎفﯾﺔ ﻟهذه األنشطﺔ في حﺎل تم كسر ﻣنتج ﻣضﺎف إﻟﯾه اﻟزئبق خالل اﻟتجﻣﯾع.
كﺎنت أﯾﺎم اﻟ تجﻣﯾع هذه نﺎجحﺔ جدا في كﺛﯾر ﻣن اﻟبﻠدان عند اﻟتﻌﺎﻣل ﻣع اﻟنفﺎﯾﺎت اإلﻟكترونﯾﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت
اﻟﻣنزﻟﯾﺔ اﻟخطرة (اﻟدهﺎنﺎت واﻟﻣذﯾبﺎت واألحﻣﺎض واﻟكﻠور وغﯾرهﺎ) .بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى اﻟفوائد األخرى فقد
أزاﻟت هذه اﻟﻣخططﺎت اﻟتي تﻌنى بﺎﻟتجﻣﯾع اﻟزئبق ﻣن ﻣجرى اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟتي قد ﯾنتهي بهﺎ اﻟﻣطﺎف
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
اﻟبنﯾﺔ اﻟتحتﯾﺔ اﻟﻣخصصﺔ ﻟﻠتخﻠص ﻟﻣنع اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق ﻣن اﻟتسبب في اﻟتﻠوث اﻟﻣحتﻣل.
اتخاذ إﺟراءات بشأن المنتﺟات الخاضعة لـ"التخلص التدريﺟي"
ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻠغم اﻟسني ﻣﺎدة ﻣﺛﯾرة ﻟﻠجدل بسبب احتوائه اﻟخطر عﻠى اﻟزئبق .وقد جﺎدل بﻌض أطبﺎء األسنﺎن
ﻟالحتفﺎظ به ألنه غﯾر ﻣكﻠف وﻣتﻌدد اإلستﻌﻣﺎالت وﻟكن هنﺎك أﯾضﺎ إجﻣﺎع دوﻟي عﻠى اﻟﻣخﺎطر اﻟﻣرتبطﺔ
بوضع ﻣجﻣع سﻣي عصبي في فم شخص ﯾﻣكن أن ﯾطﻠق اﻟزئبق في جسﻣه ﻟﻌقود .وهنﺎك أﯾضﺎ ﻣبرر
واضح إلزاﻟﺔ اﻟﻣخﺎطر اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟصحﺔ واﻟسالﻣﺔ اﻟﻣهنﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن في طب األسنﺎن نظرا ﻟكﺛرة اﻟحﺎالت
اﻟﻣسجﻠﺔ اﻟتي تﻌﺎني ﻣن ﻣستوﯾﺎت عﺎﻟﯾﺔ ﻣن بخﺎر اﻟزئبق في ﻣرافق اﻟرعﺎﯾﺔ بﺎألسنﺎن واﻟتﻌرض اﻟﻣستﻣر
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن في ﻣجﺎل طب األسنﺎن واﻟﻣرضى .وقد اعترفت حكوﻣﺔ اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة أﯾضﺎ أن اﻟزئبق في
اﻟﻣﻠغم اﻟسني قد ﯾﻣﺛل أﯾضﺎ خطرا كبﯾرا عﻠى األطفﺎل اﻟذﯾن ﻟم ﯾوﻟدوا بﻌد (إذا كﺎن ﻟألم حشوات ﻣﻠغﻣﯾّﺔ)
واﻟﻣﻌضﻠﺔ األخالقﯾﺔ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بفرض ﻣخﺎطر صحﯾﺔ كبﯾرة عﻠى األطفﺎل ﻣن خالل حشوات اﻟﻣﻠغم عندﻣﺎ
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
استخداﻣه .وﯾقدر أحد اﻟتقﺎرﯾر أنّ ﻣﺎ ﯾزﯾد عن  47في اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن كل اﻟزئبق اﻟذي ﯾدخل ﻣحطﺎت ﻣﻌﺎﻟجﺔ
ﻣﯾﺎه اﻟصرف اﻟبﻠدﯾﺔ في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة ﻣتأت ﻣن ﻣكﺎتب أطبﺎء األسنﺎن .110هنﺎك أﯾضﺎ انبﻌﺎﺛﺎت زئبقﯾﺔ
جوﯾﺔ هﺎﻣّﺔ ﻣن ﻣحﺎرق اﻟجﺛث عندﻣﺎ ﯾتم حرق اﻟجﺛث بسبب تطﺎﯾر أبخرة اﻟزئبق ﻣن حشوات اﻟﻣﻠغم.
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وتشﯾر بﻌض اﻟتقدﯾرات أنّ إطالقﺎت زئبق اﻟﻣحﺎرق ستكون أكبر ﻣصدر ﻟﻠتﻠوث اﻟجوي بﺎﻟزئبق بحﻠول
عﺎم  0707ﻣع ﻣﺎ ﯾزﯾد عن  0،077كغ في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة ﻟوحدهﺎ.111
ﯾهدف اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﻣﻠغم اﻟسني كﻣﺎ سبق اﻟذكر إﻟى اﻟتخﻠص اﻟكﺎﻣل ﻣن هذا اﻟﻣنتج في
اﻟسنوات اﻟﻣقبﻠﺔ .توصﻠت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻣﺛل اﻟسوﯾد واﻟنروﯾج واﻟدنﻣﺎرك طوعﺎ إﻟى قرار حظر ﻣﻠغم
اﻟزئبق بصورة جوهرﯾﺔ.
وﯾﻣكن ﻟﻣجﻣوعﺎت اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟقﯾﺎم بحﻣﻠﺔ عﻠنﯾﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن ﻣﻠغم اﻟزئبق في
أقرب وقت ﻣﻣكن سواء ﻣن ﻣنظور صحي شخصي أو ﻣنظور بﯾئي اعتﻣﺎدا عﻠى توجه ﻣجﻣوعتهم .ﯾﻣكن
ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ أﯾضﺎ تشكﯾل تحﺎﻟفﺎت ﻣع اﻟجﻣﺎعﺎت اﻟﻣطﺎﻟبﺔ بﻣرافق رعﺎﯾﺔ صحﯾﺔ خﺎﻟﯾﺔ ﻣن
اﻟزئبق ( عن طرﯾق استبدال اﻟﻣحﺎرﯾر وﻣقﺎﯾﯾس ضغط اﻟدم وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟطبﯾﺔ اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ
اﻟزئبق ببدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق) .غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ تشترك ﻣكﺎتب خدﻣﺎت طب األسنﺎن في اﻟﻣوقع ﻣع اﻟخدﻣﺎت
اﻟصحﯾﺔ األخرى وبﺎﻟتﺎﻟي فإن اﻟحﻣالت اﻟﻣشتركﺔ إلنشﺎء "ﻣراكز صحﯾﺔ خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق" ﯾﻣكن أن
تكون فﻌﺎﻟﺔ.
ﯾﻣكن أن ترفع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ أﯾضﺎ ﻣن ﻣستوى اﻟوعي اﻟﻌﺎم ببدائل األسنﺎن غﯾر اﻟﻣكﻠفﺔ
ﻟﻣواجهﺔ اﻟحجج اﻟتي تدعي أنّ اﻟﻣﻠغم هو اﻟحل األرخص بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠبﻠدان اﻟنﺎﻣﯾﺔ .وقد أﺛبت نﻣوذج تدرﯾجي
ﻣن اﻟﻌالج ﯾﻌرف بﺎسم اﻟﻌالج اﻟترﻣﯾﻣي اﻟالرضحي ( )ARTفﻌﺎﻟﯾﺔ كبﯾرة ﻟﻠتسوس اﻟقﺎعدي عﻠى
ﻣستوﯾﯾن .أوال ،ال تنطوي هذه اﻟتقنﯾﺔ عﻠى أي حفر أو تخدﯾر وهي أقل توسﻌﯾﺔ وأقل إﯾالﻣﺎ ﻣن تقنﯾﺎت
اﻟحفر اﻟتقﻠﯾدي واﻟﻣلء بﺎستخدام اﻟﻣﻠغم .فهي تنطوي عﻠى حفر ﯾدوي ﻟﻠﻣنطقﺔ اﻟتﺎﻟفﺔ وتترك أكﺛر بكﺛﯾر
اﻟﻣواد اﻟسنﯾﺔ اﻟسﻠﯾﻣﺔ ﻣن تقنﯾﺔ اﻟحفر أكﺛر تدﻣﯾرا اﻟتي ﯾﻣكن أن تؤدي إﻟى اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣشﺎكل في اﻟحﯾن.
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
اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻣﯾﺔ حﯾث قد ﯾكون هنﺎك نقص في أطبﺎء األسنﺎن اﻟﻣؤهﻠﯾن (وخﺎصﺔ في اﻟﻣنﺎطق اﻟنﺎئﯾﺔ أو
اﻟرﯾفﯾﺔ ) و ﯾقﻠل بشكل ﻣﻠحوظ ﻣن تكﺎﻟﯾف اﻟﻌالج .وقد أجﺎزت ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻌالج اﻟترﻣﯾﻣي
اﻟالرضحي وهو ﯾستخدم في  07بﻠدا.
سﯾكون أي عﻣل ﯾﻣكن أن تضطﻠع به اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟوعي اﻟﻌﺎم بﻣخﺎطر اﻟﻣﻠغم اﻟسني
إﯾجﺎبﯾﺎ بﺎعتبﺎر أنّ اختﯾﺎر اﻟﻣستهﻠك هو أحد اﻟجوانب اﻟرئﯾسﯾﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﻣﻠغم .بفضل إتﺎحﺔ
فرصﺔ االختﯾﺎر بﯾن بدائل أسنﺎن بأسﻌﺎر ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ فإنّ عددا قﻠﯾال ﻣن اﻟﻣرضى أو أوﻟﯾﺎء أﻣور اﻟﻣرضى
سﯾختﺎرون حشوات اﻟﻣﻠغم إذا تم إعالﻣهم بﺎﻟكﺎﻣل بﻌواقب ﻣﻠغم اﻟزئبق .ﯾﻣكن أن ﯾرسل اختﯾﺎر اﻟﻣستهﻠك
إشﺎرة سوقﯾﺔ ﻣﺛﯾرة ألطبﺎء األسنﺎن إذا كﺎنوا ﯾرفضون قبول حشوات ﻣﻠغم اﻟزئبق.
ﯾتﻌﯾّن عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ أﯾضﺎ اﻟضغط عﻠى اﻟحكوﻣﺔ ﻟتأﻣﯾن عدم تفضﯾل خطط اﻟتأﻣﯾن
اﻟصحي عﻠى األسنﺎن ﻟﻠﻣﻠغم اﻟسني .ﯾﻌﻣل هذا اﻟنوع ﻣن اﻟتأﻣﯾن عﻠى إداﻣﺔ استخدام اﻟزئبق في طب
األسنﺎن وﯾنﺎهض اﻟجهود اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟحﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن هذا اﻟﻣنتج.
اتخاذ إﺟراءات بشأن المنتﺟات المضاف إليها الزئبق "المعفاة" و"المقترﺣة"
تم استبﻌﺎد عدد ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق ﻣن ﻣتطﻠبﺎت اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق.
وتشﻣ ل بﻌض ﻣستحضرات تجﻣﯾل اﻟﻌﯾون ﻣﺛل اﻟﻣسكرة واﻟﺛﯾوﻣرسﺎل في اﻟﻠقﺎحﺎت واﻟﻣﻌدات "األسﺎسﯾﺔ"
اﻟﻌسكرﯾﺔ وذات اﻟصﻠﺔ بﺎﻟدفﺎع اﻟﻣدني .وهنﺎك أﯾضﺎ ﻣجﻣوعﺔ ﻣن األدوات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣستخدﻣﺔ ألغراض
اﻟﻣﻌﺎﯾرة .ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت اﻟﻣدﻣجﺔ تجنب أﯾضﺎ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي اذا كﺎنت تحتوي عﻠى أقل ﻣن 7
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ﻣﻠغ ﻣن اﻟزئبق ﻟكل ﻣصبﺎح .ﯾحتوي جزء صغﯾر فقط ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟزئبقﯾﺔ عﻠى أكﺛر ﻣن  7ﻣﻠغ ﻣن
اﻟزئبق .هنﺎ تكﻣن قضﯾﺔ اﻟتﻠوث اﻟرئﯾسﯾﺔ بإعتبﺎر أنه ﯾت ّم تصنﯾع ﻣﻠﯾﺎرات اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت اﻟﻣدﻣجﺔ
كل عﺎم ﻣحدﺛﺔ طﻠبﺎ كبﯾرا عﻠى اﻟزئبق وكذﻟك توزﯾع كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣنه (عند اعتبﺎر إجﻣﺎﻟي اﻟوحدات)
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.
تستطﯾع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اتخﺎذ إجراءات ﻟﻠتﻌﺎﻣل ﻣع اﻟﻣنت جﺎت اﻟﻣﻌفﺎة عﻠى أسﺎس كل حﺎﻟﺔ عﻠى
حدة عن طرﯾق تحدﯾد تﻠك اﻟﻣنتجﺎت (اﻟﻣﻌفﺎة حﺎﻟﯾﺎ) اﻟتي تﻣﺛل اﻟخطر األكبر عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ
وضﻣﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وافﯾﺔ وصﺎدقﺔ وتوسﯾم اﻟﻣنتجﺎت وتسﻠﯾط اﻟضوء عﻠى اﻟبدائل واﻟقﯾﺎم بحﻣالت ﻣن أجل
إضﺎفﺔ تﻠك اﻟﻣنتجﺎت عﺎﻟﯾﺔ اﻟخطورة إﻟى اﻟﻣﻠحق أﻟف ﻣن اتفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق .سﯾتم استﻌراض اﻟﻣﻠحق أﻟف في
ﻣوعد ال ﯾتجﺎوز خﻣس سنوات ﻣن دخول ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق حﯾز اﻟتنفﯾذ كﻣﺎ ذكر في وقت سﺎبق .في حﯾن أن
هذا اﻟتأخﯾر ﯾتﯾح ﻟألسف دخول اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق في اﻟﻣجتﻣع كﻣﺎ ﯾدع اﻟﻣجﺎل
ﻟتطوﯾر اﻟﻣنتجﺎت اﻟبدﯾﻠﺔ اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق .ﻣن بﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟتي تؤخذ في االعتبﺎر عند وضع اﻟﻣﻠحق
أﻟف نذكر توفﯾر قﺎئﻣﺔ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻟبدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق فﻌﺎﻟﺔ ﻣن حﯾث اﻟتكﻠفﺔ ﻟﻣنتج ﻣﻌﯾن .في
بﻌض اﻟحﺎالت ،سﯾستغرق وضع هذه اﻟبدائل أو تكوﯾن ﻣكﺎنﺔ كﺎفﯾﺔ في اﻟسوق ﻟخفض اﻟتكﺎﻟﯾف وقتﺎ
طوﯾال .تستطﯾع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ تتبع أحدث اﻟتطورات ﻟهذه اﻟتكنوﻟوجﯾﺎ واﻟﻣسﺎعدة في توفﯾر
بدائل ﻣجدﯾﺔ واﻟضغط ﻣن أجل إدراج اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣﻌفﺎة بﻣوجب اﻟﻣﻠحق أﻟف انظر اﻟﻣﺛﺎل أدنﺎه.
اإلضاءة بمصابيح الفلوريسنت المدمﺟة  CFLومصابيح الصمام الثنائي المشع للضوء LED
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
ﻣن اﻟزئبق .تم في اﻟﻌقد اﻟﻣﺎضي تروﯾج ﻣصﺎبﯾح  CFLكبدﯾل صدﯾق ﻟﻠبﯾئﺔ عوضﺎ عن اﻟﻣصﺎبﯾح
اﻟﻣتوهجﺔ اﻟتي كﺎنت ﻣستخدﻣﺔ عﻠى نطﺎق واسع في اﻟﻣنﺎزل واﻟشركﺎت بشكل أو بآخر ﻟنحو قرن ﻣن
اﻟزﻣﺎن .تتﻣﺛل اﻟحجﺔ في كون ﻣصﺎبﯾح  CFLأكﺛر كفﺎءة ﻣن حﯾث استخدام اﻟطﺎقﺔ ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح
اﻟﻣتوهجﺔ بشكل ﻣﻠحوظ وتدوم ﻟفترة أطول ﻣﻣﺎ ﯾجﻌﻠهﺎ رخﯾصﺔ نسبﯾﺎ وفﻌﺎﻟﺔ ﻣن خالل اﻟﻣقﺎرنﺔ .وبﺎﻟتﺎﻟي
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
اﻟﻣﻌتﻣدة عﻠى اﻟوقود األحفوري .بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى أنّ هذا ﯾقﻠل ﻣن كﻣﯾﺔ اﻟزئبق اﻟتي ﻟوال أنهﺎ كﺎنت ستنبﻌث
ﻣن احراق اﻟفحم ﻟﻠحصول عﻠى اﻟطﺎقﺔ .وهذا افتراض دقﯾق اﻟى حد كبﯾر .تدوم ﻣصﺎبﯾح  CFLﻣن فئﺔ
ستﯾن واط (ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟهﺎ) حواﻟي  07.777سﺎعﺔ ﻣستخدﻣﺔ  010كﯾﻠووات سﺎعﺔ  /سنﺔ ﻣقﺎرنﺔ ﻣع ﻣﺎ
ﯾﻌﺎدﻟهﺎ ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣتوهجﺔ اﻟتي تدوم  1.777سﺎعﺔ ﻣستخدﻣﺔ  2087كﯾﻠووات سﺎعﺔ  /سنﺔ ﻣن
وجهﺔ نظر اﻟتخفﯾف ﻣن آﺛﺎر تغﯾر اﻟﻣنﺎخ و اﻟتكﻠفﺔ ،فإنّ ﻣصﺎبﯾح  CFLتبدو خﯾﺎرا ﻣﻌقوال.
ﻟكن تحتوي ﻣصﺎبﯾح  CFLعﻠى كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق ( 1ﻣﻠغ  7 -ﻣﻠغ أو أكﺛر) ﯾتم إطالقهﺎ في اﻟبﯾئﺔ
عند كسر اﻟﻣصبﺎح واهﻣﺎﻟه بﯾن اﻟقﻣﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟتخﻠص ﻣنه في ﻣدافن اﻟنفﺎﯾﺎت أو حرقه .نظرا إﻟى أن
اﻟصﯾن تنتج ﻟوحدهﺎ أكﺛر ﻣن  2ﻣﻠﯾﺎرات ﻣصبﺎح  CFLسنوﯾﺎ فإنّ اﻟحجم اﻟكﻠي ﻟﻠزئبق اﻟﻣوزع في
اﻟﻣجتﻣع عﺎل جدا بشكل واضح ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟى تﻠوث اﻟبﯾئﺔ وﻣخﺎطر صحﯾﺔ جﻣّﺔ.
ﻟقد سبق تهﻣﯾش اﻟبدﯾل اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣنخفض في استهالك اﻟطﺎقﺔ واﻟخﺎﻟي ﻣن اﻟزئبق في ذات اﻟوقت ﻣن
اﻟنقﺎش نظرا ﻟتكﻠفته .تدوم ﻣصﺎبﯾح اﻟصﻣﺎم اﻟﺛنﺎئي اﻟبﺎعﺛﺔ ﻟﻠضوء ( )LEDﻣن فئﺔ (ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  17واط)
 77.777سﺎعﺔ وتستخدم  202كﯾﻠووات سﺎعﺔ  /سنﺔ وهي خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق .ﻟكن كﺎنت ﻣصﺎبﯾح LED
ﻣكﻠفﺔ ﻟﻠغﺎﯾﺔ في اﻟﻣﺎضي ﻣع وحدات فردﯾﺔ تبﻠغ تكﻠفتهﺎ ﻣﺎ بﯾن  77-27دوالر أﻣرﯾكي .وﻣع ذﻟك ،فقد
دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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اعترف اﻟﻣستهﻠكون بأن اﻟﻣصﺎبﯾح نﺎدرا ﻣﺎ تحتﺎج إﻟى استبدال وتخفض ﻣن تكﺎﻟﯾف اﻟتشغﯾل بشكل كبﯾر
ﻣﻣﺎ ﯾﻌوض سﻌر اﻟشراء األوﻟي .زاد استخدام اﻟطﺎقﺔ اﻟﻣنخفضﺔ واﻟخﻠو ﻣن اﻟزئبق ﻣن شﻌبﯾتهﺎ أﯾضﺎ.
كﻠﻣﺎ ارتفع اﻟطﻠب نﻣﺎ حجم اإلنتﺎج ﻣع اﻟتخفﯾض في اﻟسﻌر اﻟفردي ﻟﻠﻣصﺎبﯾح اﻟﻣحﻠﯾﺔ إﻟى  4-2دوالر
أﻣرﯾكي .عﻠى اﻟرغم ﻣن االرتفﺎع اﻟبسﯾط حﺎﻟﯾﺎ ﻟﻠتكﻠفﺔ ﻣقﺎرنﺔ بوحدات  ،CFLفإنّ اﻟﺛﻣن ﻣرجح
ﻟإلستﻣرار في االنخفﺎض كﻠﻣﺎ زادت حصتهﺎ في اﻟسوق.
كفاءة اإلضاءة  -المصابيح المتوهﺟة  -مصابيح الفلوريسنت المدمﺟة ومصابيح الصمام الثنائي
112
الباﻋثة للضوء
تكنولوﺟيا اإلضاءة
التكلفة
استهﻼك الطاقة  /الكفاءة
العمر
(ما يعادل  11واط)
 2087كﯾﻠووات سﺎعﺔ  /سنﺔ
المصابيح المتوهﺟة
ﻣنخفضﺔ
 1.777سﺎعﺔ
( 10ﻟﻣﻌﺔ  /واط)
 010كﯾﻠووات سﺎعﺔ  /سنﺔ
مصابيح CFL
ﻣنخفضﺔ
 07.777سﺎعﺔ
( 07ﻟﻣﻌﺔ  /واط)
 202كﯾﻠووات سﺎعﺔ  /سنﺔ
مصابيح LED
ﻣنخفضﺔ
 77.777سﺎعﺔ
( 107ﻟﻣﻌﺔ  /واط)
خالل اﻟﻣفﺎوضﺎت اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟتي أدت إﻟى إنشﺎء ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق ،انخفض سﻌر ﻣصﺎبﯾح  LEDﻟألغراض
اﻟﻣنزﻟﯾﺔ  17أضﻌﺎف ﻣﻣﺎ ﯾجﻌﻠهﺎ بدﯾال ﻣجدﯾﺎ و"صدﯾقﺎ ﻟﻠبﯾئﺔ" ﻟﻣصﺎبﯾح  .CFLستسﺎهم حﻣﻠﺔ زﯾﺎدة
استخدام ﻣصﺎبﯾح  LEDوخﺎصﺔ ﻣن قبل اﻟﻣنشآت اﻟتي تﻣوﻟهﺎ اﻟحكوﻣﺔ تﻣشﯾﺎ ﻣع سﯾﺎسﺔ اﻟشراء
اﻟخضراء في ﻣزﯾد اﻟتخفﯾض في اﻟسﻌر .وﻟكن ﺛبط اﻟسﻌر اﻟﻣرتفع نسبﯾﺎ ﻟبضع سنوات ﻣضت فقط
ﻣجﻣوعﺎت اﻟتفﺎوض اﻟخﺎصﺔ بﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق ﻣن تقدﯾﻣهﺎ كبدﯾل .ﻟكن اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﯾﻣكنهﺎ
اآلن اﻟنظر في ﻣسأﻟﺔ اﻟقﯾﺎم بحﻣﻠﺔ إلضﺎفﺔ جﻣﯾع اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق  CFLفي اﻟﻣﻠحق أﻟف
ﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق بﺎعتبﺎر أنّ بدائل  LEDاﻟفﻌﺎﻟﺔ ﻣن حﯾث اﻟتكﻠفﺔ ﻣتوفرة اآلن .وتستطﯾع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر
اﻟحكوﻣﯾﺔ بنفس اﻟطرﯾقﺔ تتبع اﻟﻣنتجﺎت األخرى اﻟﻣﻌفﺎة حﺎﻟﯾﺎ ﻣن شروط اﻟﻣﻌﺎهدة واقتراح اﻟقﯾﺎم بتقﯾﯾﻣهﺎ
عﻠى أنهﺎ إضﺎفﺔ إﻟى اﻟﻣﻠحق أﻟف.

 8.0الزئبق في األﺟهزة الطبية
تستخدم األجهزة اﻟطبﯾﺔ اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ﻣنذ فترة طوﯾﻠﺔ في اﻟﻣستشفﯾﺎت وﻣرافق اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ.
وتشﻣل اﻟﻣحﺎرﯾر وأجهزة قﯾﺎس ضغط اﻟدم وﻣوسﻌﺎت اﻟﻣريء.
وعند تحطم هذه األجهزة ﯾتبخر ﻣحتواهﺎ ﻣن اﻟزئبق ﻣﻌرضﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في ﻣجﺎل اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ
واﻟﻣرضى أﯾضﺎ إﻟى اﻟﻣخﺎطر ،حﯾث ﯾﻠوث هذا اﻟزئبق اﻟﻣنطقﺔ اﻟﻣحﯾطﺔ ﻟﻠتسرب وكذﻟك اﻟصرف
اﻟصحي ﻟﻠﻣنشأة .وﯾﻌتبر كسر هذه اﻟﻣﻌدات أﻣرا شﺎئﻌﺎ .حﯾث تقوم اﻟﻣستشفﯾﺎت بﺎستخدام اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﻣحﺎرﯾر اﻟزئبقﯾﺔ في اﻟسنﺔ اﻟواحدة ﻟكل سرﯾر في اﻟﻣستشفى .وأشﺎرات دراسﺔ أن  4077ﻣحرار
ﯾحتوي عﻠى اﻟزئبق ﯾتﻌرض ﻟﻠكسر في اﻟﻣستشفى اﻟتي تحتوي  077سرﯾرا كل عﺎم.113
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Data for table compiled from UNEP (2012) Achieving the Global Transition to Energy Efficient Lighting Toolkit
""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.
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وﯾحتوي كل ﻣحرار عﻠى ﻣﺎ بﯾن  7.7إﻟى  2غرام ﻣن اﻟزئبق 114في حﯾن أن جهﺎز ضغط اﻟدم ﯾحتوي
عﻠى ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  177إﻟى  077غرام ﻣن اﻟزئبق .115أﻣﺎ جهﺎز ﻣوسع اﻟﻣريء فهو عبﺎرة عن أنبوب
طوﯾل ﻣرن ﯾنزﻟق داخل حنجرة اﻟﻣرﯾض اﻟى اﻟﻣريء ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ طبﯾﺔ ﻣﻌﯾنﺔ .وعﻠى اﻟرغم ﻣن عدم شﯾوع
استخداﻣه كﺎﻟﻣحرار وجهﺎز قﯾﺎس ضغط اﻟدم إال انه ﯾحتوي عﻠى ﻣقدار ﯾسﺎوي كﯾﻠوغراﻣﺎ واحدا ﻣن
اﻟزئبق.116
وتتوفر حﺎﻟﯾﺎ عﻠى نطﺎق واسع في اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول بدائل جﯾدة ال ﯾستخدم فﯾهﺎ اﻟزئبق وبأسﻌﺎر ﻣﻌقوﻟﺔ
ﻟﻠﻣحﺎرﯾر وأجهزة قﯾﺎس ضغط اﻟدم وﻣوسﻌﺎت اﻟﻣريء وتبذل اﻟكﺛﯾر ﻣن اﻟجهود ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن
هذه األجهزة اﻟطبﯾﺔ اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق .117وتقوم شبكﺔ اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠرعﺎﯾﺔ
اﻟصحﯾﺔ بدون ضرر ) (HCWHبدور رائد في هذا اﻟصدد 118بﺎﻟتﻌﺎون ﻣع ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ كﻣﺎ
انهﺎ تقود ﻣبﺎدرة عﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟفﻌﻠي ﻣن اﻟﻣحﺎرﯾر واجهزة قﯾﺎس ضغط اﻟدم اﻟزئبقﯾﺔ وتوفﯾر اﻟبدائل
اﻟدقﯾقﺔ واالقتصﺎدﯾﺔ بحﻠول عﺎم  .0707وﻟهذه اﻟﻣبﺎدرة ﻣوقع اﻟكتروني ﻣشترك بﯾن ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وشبكﺔ اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ بدون ضرر وﻣﻌترف بهﺎ كﻌنصر ﻣن
عنﺎصر اﻟبرنﺎﻣج اﻟدوﻟي اﻟﻣشترك ﻟﻠزئبق واﻟتﺎبع ﻟبرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ.
وقد وافق اﻟبرﻟﻣﺎن األوروبي في عﺎم  0770عﻠى تشرﯾﻌﺎت حظر بﯾع اﻟﻣحﺎرﯾر اﻟزئبقﯾﺔ داخل االتحﺎد
األوروبي وأﯾضﺎ تقﯾﯾد ﻣبﯾﻌﺎت األجهزة األخرى اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق .119وقد قﺎم عدد ﻣن دول أوروبﺎ
ﻣﺛل اﻟسوﯾد وهوﻟندا واﻟدنﻣﺎرك بﺎﻟفﻌل بحظر استخدام اﻟﻣحﺎرﯾر وأجهزة قﯾﺎس ضغط اﻟدم وﻣجﻣوعﺔ
اخرى ﻣن اﻟﻣﻌدات اﻟطبﯾﺔ األخرى اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق .وفي اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة قﺎﻣت حكوﻣﺎت 12
والﯾﺔ بحظر اﻟﻣحﺎرﯾر اﻟزئبقﯾﺔ كﻣﺎ قﺎﻣت اآلالف ﻣن اﻟﻣستشفﯾﺎت واﻟصﯾدﻟﯾﺎت بحظر بﯾع األجهزة اﻟطبﯾﺔ
اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق واستبداﻟهﺎ بﻣحﺎرﯾر واجهزة قﯾﺎس ضغط اﻟدم اﻟرقﻣﯾﺔ .120وفي اﻟفﻠبﯾن اصدرت
اﻟهﯾئﺔ اﻟصحﯾﺔ في عﺎم  0778نظﺎم إداري ﯾدعو ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﻣحﺎرﯾر اﻟزئبقﯾﺔ في جﻣﯾع
اﻟﻣرافق اﻟصحﯾﺔ عﻠى اﻟﻣستوى اﻟوطني .121وفي األرجنتﯾن أﯾضﺎ أصدر وزﯾر اﻟصحﺔ قرارا في عﺎم
 0772ﯾﻠزم جﻣﯾع اﻟﻣستشفﯾﺎت وﻣراكز اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ في اﻟبالد بشراء اﻟﻣحﺎرﯾر واجهزة قﯾﺎس ضغط
اﻟدم اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق .122في عﺎم  0711أعﻠنت اﻟحكوﻣﺔ اﻟﻣنغوﻟﯾﺔ فرض حظر عﻠى شراء اﻟﻣزﯾد ﻣن
اﻟﻣحﺎرﯾر وﻣقﺎﯾﯾس ضغط اﻟدم وﻣالغم األسنﺎن اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق في قطﺎع اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ .أعﻠنت
ﻣنغوﻟﯾﺎ في جﺎنفي  0712أن  14ﻣن ﻣستشفﯾﺎتهﺎ اﻟجﺎﻣﻌﯾﺔ واﻟﺛﺎنوﯾﺔ ﻣشهود اآلن بخﻠوهﺎ ﻣن اﻟزئبق.123
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في  12فﯾفري  0712أعﻠنت اﻟحكوﻣﺔ اﻟسرﯾالنكﯾﺔ أنهﺎ ستزﯾل جﻣﯾع اﻟﻣﻌدات اﻟطبﯾﺔ اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى
اﻟزئبق ﻣن االستخدام في اﻟﻣستشفﯾﺎت ﻟﻠحد ﻣن اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق .سﯾتم استبدال جﻣﯾع اﻟﻣﻌدات اﻟقﺎئﻣﺔ عﻠى
اﻟزئبق ببدائل إﻟكترونﯾﺔ.124
كﻣﺎ تتخذ ﻣﻌظم اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻣﯾﺔ واﻟبﻠدان اﻟتي ﯾﻣر اقتصﺎدهﺎ بﻣرحﻠﺔ انتقﺎﻟﯾﺔ نفس اﻟخطوات نحو االبتﻌﺎد
عن األجهزة اﻟطبﯾﺔ اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق وإن كﺎن بصورة ابطأ .وفي بﻌض األﻣﺎكن هنﺎك نقص في
اﻟوعي بخصوص اﻟحﺎجﺔ إﻟى إجراء هذا اﻟتغﯾﯾر وبﺎﻟرغم ﻣن نﻣو هذا اﻟوعي إال أن هنﺎك ﺛالﺛﺔ عوائق
هﺎﻣﺔ ﻣﺎ زاﻟت قﺎئﻣﺔ:
 عدم اﻟﺛقﺔ في اﻟبدائل اﻟﻣتﺎحﺔ واﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق ﻣن بﻌض اﻟﻣتخصصﯾن في اﻟﻣجﺎل اﻟطبي.
 عدم توافر بدائل دقﯾقﺔ خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق بﺎالسواق.
 نقص في وضع اﻟﻣقﺎﯾﯾس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوطنﯾﺔ واإلقﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وبراﻣج إصدار ﻟشهﺎدات
اﻟصالحﯾﺔ واﻟضﻣﺎن وأن األجهزة اﻟﻣتوفرة في اﻟسوق اﻟوطنﯾﺔ ﻣطﺎبقﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدقﺔ واآلداء
اﻟﻣقبوﻟﺔ.
وفي إطﺎر وضع استراتﯾجﯾﺔ طوﯾﻠﺔ األجل تقوم ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ بدعم اﻟتحرك نحو فرض حظر
عﻠى استخدام األجهزة اﻟطبﯾﺔ اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق واالستﻌﺎضﺔ عنهﺎ ببدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق في جﻣﯾع
اﻟدول .وعﻠى اﻟﻣدى اﻟقصﯾر تقوم ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ بتشجﯾع اﻟدول ﻟوضع وتنفﯾذ خطط ﻟﻠحد ﻣن
استخدام اﻟزئبق في اﻟﻣﻌدات واألجهزة واالستﻌﺎضﺔ عنهﺎ ببدائل ال تحتوي عﻠى اﻟزئبق .كﻣﺎ تشجع
ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣستشفﯾﺎت ﻟتطوﯾر إجراءات ﻣنع اﻟزئبق وتداول اﻟنفﺎﯾﺎت واﻟتخزﯾن.125
ما رأي معاهدة الزئبق في األﺟهزة الطبية التي تﺣتوي ﻋلى الزئبق ؟
تشترط ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن تصنﯾع واستﯾراد وتصدﯾر جﻣﯾع أجهزة اﻟقﯾﺎس اﻟطبﯾﺔ
اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق (اﻟﻣحﺎرﯾر وﻣقﺎﯾﯾس ضغط اﻟدم واﻟحﻣى) بحﻠول عﺎم ( .0707ال ﯾنطبق هذا اﻟحكم
عﻠى ﻣالغم األسنﺎن اﻟتي تتم ﻣﻌﺎﻟجتهﺎ بشكل ﻣنفصل) .ﯾﻣكن أن تختﺎر اﻟبﻠدان إعفﺎءات ﻣن شأنهﺎ أن
تؤجّل تﺎرﯾخ ذﻟك اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي إﻟى عﺎم .0727

 8.2الزئبق في المفاتيح الكهربائية
تحتوي عدة أنواع ﻣن اﻟﻣفﺎتﯾح اﻟكهربﺎئﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق .وهي تشﻣل اﻟﻣفﺎتﯾح اﻟﻣﺎئﻠﺔ وﻣفﺎتﯾح اﻟطفو
واﻟترﻣوستﺎت وﻣفﺎتﯾح اﻟتحكم في اﻟدوائر اإلﻟكترونﯾﺔ وغﯾرهﺎ .126في عﺎم  0774في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة تم
بﯾع انواع ﻣختﻠفﺔ ﻣن اﻟﻣفﺎتﯾح تحتوي عﻠى ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  41.7طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق اﻟخﺎم  127رغم أن
هنﺎك بدائل ﻣتﺎحﺔ جﯾدة ﻟجﻣﯾع هذه االنواع.
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كﻣﺎ قﺎم االتحﺎد األوروبي بإدخﺎل قرارﯾن حﯾز اﻟتنفﯾذ في عﺎﻣي  0777و  0771تحظر بﯾع اﻟﻣفﺎتﯾح
اﻟكهربﺎئﯾﺔ واﻟترﻣوستﺎت اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق في اﻟدول األوروبﯾﺔ هﻣﺎ :نفﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌدات اﻟكهربﺎئﯾﺔ
واالﻟكترونﯾﺔ ) (WEEEواﻟقﯾود اﻟﻣفروضﺔ عﻠى استخدام اﻟﻣواد اﻟخطرة ) .128 (RoHSكﻣﺎ وضﻌت
حكوﻣﺎت عدة والﯾﺎت أﻣرﯾكﯾﺔ حظرا عﻠى اﻟﻣفﺎتﯾح اﻟكهربﺎئﯾﺔ واﻟترﻣوستﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق.
ونتﯾجﺔ ﻟذﻟك قﺎم اﻟﻣصنﻌون بتوفﯾر بدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق ﻣﻣﺎ أسفر عن تراجع سرﯾع في بﯾع اﻟﻣفﺎتﯾح
اﻟكهربﺎئﯾﺔ واﻟترﻣوستﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق في أﻣرﯾكﺎ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ وأوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ .وال توجد ﻣﻌﻠوﻣﺎت
كﺎفﯾﺔ عن استخدام اﻟﻣفﺎتﯾح اﻟكهربﺎئﯾﺔ واﻟترﻣوستﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق في اﻟدول اﻟنﺎﻣﯾﺔ واﻟدول اﻟتي
تﻣر اقتصﺎدﯾﺎتهﺎ بﻣرحﻠﺔ انتقﺎﻟﯾﺔ.
المفاتيح الكهربائية المائلة :هي اﻟﻣفﺎتﯾح اﻟتي تحتوي عﻠى أنﺎبﯾب صغﯾرة بوصﻠﺔ كهربﺎئﯾﺔ في نهﺎﯾﺔ
واحدة .عند ﻣﯾل نهﺎﯾﺔ األنبوب اﻟﻣتصل كهربﺎئﯾﺎ إﻟى أسفل ﯾتدفق اﻟزئبق ﻟهذا اﻟطرف وتغﻠق اﻟدائرة
اﻟكهربﯾﺔ .وعندﻣﺎ ﯾﻣﯾل األنبوب ألعﻠى تنفتح اﻟدائرة .129
وهذا اﻟنوع ﻣن اﻟﻣفﺎتﯾح شﺎئع االستخدام في اﻟسﯾﺎرات ﻟﻠتحكم في اﻟﻣصﺎبﯾح .وﯾحتوي كل ﻣفتﺎح في
اﻟﻣتوسط عﻠى  1.0غرام ﻣن اﻟزئبق .وتشﯾر اﻟتقدﯾرات إﻟى أنه في عﺎم  0771كﺎنت كﻣﯾﺔ هذه اﻟﻣفﺎتﯾح
بﺎﻟسﯾﺎرات في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة  077ﻣﻠﯾون ﻣفتﺎح .130وفي اﻟسنوات األخﯾرة توقفت تقرﯾبﺎ جﻣﯾع
شركﺎت صنﺎعﺔ اﻟسﯾﺎرات عن تركﯾب اﻟﻣفﺎتﯾح اﻟﻣﺎئﻠﺔ في اﻟسﯾﺎرات اﻟحدﯾﺛﺔ .وقد حظرت اﻟسوﯾد ﻣفﺎتﯾح
اﻟتبدﯾل اﻟﻣﺎئﻠﺔ في اﻟسﯾﺎرات ﻣنذ أوائل اﻟتسﻌﯾنﺎت .ﻟذا توقفت جﻣﯾع شركﺎت صنﺎعﺔ اﻟسﯾﺎرات األوروبﯾﺔ
عن استخدام ﻣفﺎتﯾح اﻟتبدﯾل اﻟﻣﺎئﻠﺔ اﻟزئبقﯾﺔ في عﺎم  1222وتﻠتهﺎ شركﺎت صنﺎعﺔ اﻟسﯾﺎرات األﻣرﯾكﯾﺔ
في عﺎم  . 131 0770وﯾبدو أن جﻣﯾع شركﺎت صنﺎعﺔ اﻟسﯾﺎرات في اﻟﻌﺎﻟم قد توقفت عن استخداﻣهﺎ،.
وﻣع ذﻟك فإن كﺛﯾر ﻣن اﻟسﯾﺎرات اﻟقدﯾﻣﺔ ال زاﻟت تحتوي عﻠى ﻣفﺎتﯾح اﻟتبدﯾل اﻟﻣﺎئﻠﺔ اﻟزئبقﯾﺔ واﻟتى ﻟم تتم
إزاﻟتهﺎ او اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ بشكل سﻠﯾم واﻟتى سوف تطﻠق اﻟزئبق اﻟﻣوجود بهﺎ إﻟى اﻟبﯾئﺔ عندﻣﺎ ﯾتم اﻟغﺎء أو
استهالك هذه اﻟسﯾﺎرات.
وتستخدم ﻣفﺎتﯾح اﻟتبدﯾل اﻟﻣﺎئﻠﺔ في اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣنتجﺎت األخرى عﻠى اﻟرغم ﻣن ان استخداﻣهﺎ قد أصبح
أقل انتشﺎرا في اﻟسنوات األخﯾرة .وتشﻣل هذه اﻟﻣنتجﺎت اﻟغسﺎالت وﻣجففﺎت اﻟﻣالبس واﻟﺛالجﺎت وﻣكواة
اﻟﻣالبس واﻟدفﺎﯾﺎت وأجهزة اﻟتﻠﯾفزﯾون وﻣفﺎتﯾح اﻟتحكم بﻣراوح األفران وأنظﻣﺔ إنذار اﻟحرﯾق واألﻣﺎن
وأحذﯾﺔ األطفﺎل ذات األنوار اﻟواﻣضﺔ وغﯾرهﺎ .132كﻣﺎ تستخدم في اﻟتطبﯾقﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ حﯾث ﯾﻣكن ان
ﯾحتوي اﻟﻣفتﺎح اﻟواحد عﻠى ﻣﺎ ﯾصل إﻟى  2.1كﯾﻠوغراﻣﺎ ﻣن اﻟزئبق .133وتستخدم ﻣفﺎتﯾح اﻟزئبق اﻟحسﺎسﺔ
في اﻟجﯾروسكوبﺎت واآلفﺎق اﻟصنﺎعﯾﺔ وخﺎصﺔ في عﻠم اﻟفضﺎء واﻟتطبﯾقﺎت اﻟﻌسكرﯾﺔ.134
مفاتيح الطفو :تستخدم عﺎدة ﻟتشغﯾل اﻟﻣضخﺎت وﻟﻠتحكم في ﻣستوى اﻟسﺎئل .وهي عبﺎرة عن اسطوانﺔ
ﻣستدﯾرة تطفو ﻣع اﻟﻣفتﺎح اﻟﻣرفق بهﺎ .ﯾقوم اﻟﻣفتﺎح بتشغﯾل ﻣضخﺔ أو إﯾقﺎفهﺎ عندﻣﺎ تطفو االسطوانﺔ
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ألعﻠى أو تغطس ألسفل 135 .وهذه اﻟﻣفﺎتﯾح ﻣختﻠفﺔ األحجﺎم واﻟﻣفتﺎح اﻟواحد ﯾحتوي كﻣﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق
تتراوح بﯾن اقل ﻣن  177ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟألنواع اﻟصغﯾرة وحتى  10غرام ﻟألنواع اﻟكبﯾرة.
وتستخدم ﻣفﺎتﯾح اﻟتﻌوﯾم اﻟصغﯾرة في ﻣضخﺎت اﻟبﺎﻟوعﺎت اﻟتى تﻣنع فﯾضﺎن اﻟﻣﯾﺎه في اﻟطوابق اﻟتحت
أرضﯾﺔ في اﻟﻣنﺎزل واﻟﻣبﺎني .كﻣﺎ تستخدم اﻟﻣفﺎتﯾح اﻟكبﯾرة في شبكﺎت اﻟصرف اﻟصحي اﻟﻌﺎﻣﺔ وضوابط
ﻣضخﺎت اﻟري واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟتطبﯾقﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ .وفي األسواق تتوافر بدائل ﻟهذه اﻟﻣفﺎتﯾح ال تحتوي عﻠى
اﻟزئبق وبأسﻌﺎر ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.136
الترموستات :تستخدم في اﻟﻣنﺎزل وأﻣﺎكن أخرى ﻟﻠتحكم في أجهزة اﻟتدفئﺔ واﻟتبرﯾد .وحتى وقت قرﯾب
احتوت ﻣﻌظم أنواع اﻟترﻣوستﺎت عﻠى اﻟزئبق .وترﻣوسﺎت اﻟزئبق ﯾحتوي عﻠى ﻣﻠفﺎت ﺛنﺎئﯾﺔ اﻟﻣﻌدن واﻟتي
تنكﻣش وتتﻣدد طبقﺎ ﻟدرجﺔ حرارة اﻟغرفﺔ وحﯾن ﯾحدث ذﻟك ﯾنشط ﻣفتﺎح اﻟزئبق ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟى فتح أو
غﻠق اﻟدائرة اﻟكهربﺎئﯾﺔ وبذﻟك ﯾﻌﻣل عﻠى تشغﯾل او إﯾقﺎف األفران او اﻟﻣضخﺎت اﻟحرارﯾﺔ أو أجهزة
تكﯾﯾف اﻟهواء .ﯾبﻠغ ﻣتوسط اﻟكﻣﯾﺔ اإلجﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق في اﻟترﻣوستﺎت في األجهزة اﻟﻣنزﻟﯾﺔ حواﻟي 4
غرام أﻣﺎ األنواع اﻟتي تستخدم في اﻟصنﺎعﺔ فتحتوي عﻠى أكﺛر ﻣن ذﻟك بكﺛﯾر.137
في اﻟسنوات األخﯾرة ،قﺎﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟشركﺎت واﻟﻣصﺎنع بﺎستبدال اﻟترﻣوستﺎت اﻟزئبقي ببدائل
اﻟكتروﻣﯾكﺎنﯾكﯾﺔ أو رقﻣﯾﺔ خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق .ففي اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة عﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل كﺎن ﻣحتوى اﻟزئبق
في أنواع اﻟترﻣوستﺎت اﻟتي بﯾﻌت في عﺎم  12.1( 0774طن ﻣتري) واﻟذي ﻟم ﯾختﻠف كﺛﯾرا عن ﻣحتوى
اﻟزئبق في وحدات اﻟترﻣوستﺎت اﻟتى بﯾﻌت في عﺎم  12.07( 0771طن ﻣتري) .وفي عﺎم 0770
حدث انخفﺎض بنسبﺔ ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  ٪ 07ﻣن ﻣحتوى اﻟزئبق في أنواع اﻟترﻣوستﺎت اﻟجدﯾدة اﻟتي بﯾﻌت
(انخفضت إﻟى حواﻟي  2.7طن ﻣتري) . 138وقد تم استبدال ﻣﻌظم أنواع اﻟترﻣوستﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى
اﻟزئبق بأخرى اﻟكترونﯾﺔ قﺎبﻠﺔ ﻟﻠبرﻣجﺔ واﻟتي فرضت نفسهﺎ بسرعﺔ حﯾث انهﺎ تقوم بتوفﯾر اﻟطﺎقﺔ .وﯾجب
توخي اﻟحذر عند استبدال أنواع اﻟترﻣوستﺎت اﻟزئبقﯾﺔ اﻟقدﯾﻣﺔ بﺎألنواع اإلﻟكترونﯾﺔ اﻟحدﯾﺛﺔ بﺎﻟتخﻠص ﻣن
األنواع اﻟزئبقﯾﺔ بطرق آﻣنﺔ وسﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ.
المبدﻻت المﺣتوية ﻋلى الزئبق:
هي أجهزة تقوم بفتح أو إغالق اﻟتﯾﺎر اﻟكهربﺎئي ﻟﻠتحكم في تشغﯾل أجهزة أخرى وغﺎﻟبﺎ ﻣﺎ تستخدم
اﻟﻣفﺎتﯾح ﻟتشغﯾل وإﯾقﺎف األحﻣﺎل اﻟكبﯾرة ﻣن خالل تزوﯾد اﻟتﯾﺎرات اﻟصغﯾرة نسبﯾﺎ بدوائر اﻟتحكم .وتشﻣل
اﻟﻣبدالت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ﻣبدالت إزاحﺔ اﻟزئبق ،وﻣبﺎدالت اﻟقصبﺔ اﻟزئبقﯾﺔ اﻟرطبﺔ وﻣبدالت
اﻟﻣالﻣسﺔ بﺎﻟزئبق.139
وتستخدم عﻠى نطﺎق واسع في اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣنتجﺎت وتطبﯾقﺎتهﺎ .وبﻠغت إﯾرادات بﯾﻌه في عﺎم 0771
حواﻟى  4.178ﻣﻠﯾﺎر دوالر أﻣرﯾكي .وﻣن أكﺛر اﻟﻣجﺎالت اﻟتي تستخدﻣه االتصﺎالت اﻟسﻠكﯾﺔ واﻟالسﻠكﯾﺔ،
واﻟنقل وصنﺎعﺎت اﻟسﯾﺎرات .وﯾﻣكن أن نجدهﺎ أﯾضﺎ في أجهزة اﻟكﻣبﯾوتر اﻟﻣحﻣوﻟﺔ وﻣصﺎدر اﻟطﺎقﺔ
ألجهزة اﻟكﻣبﯾوتر وﻣﺎكﯾنﺎت تصوﯾر اﻟﻣستندات وشواحن اﻟبطﺎرﯾﺎت واﻟسخﺎنﺎت واألفران اﻟصنﺎعﯾﺔ
وﻣصﺎبﯾح االنﺎرة بﺎﻟشوارع وإشﺎرات اﻟﻣرور واﻟﻣﻌدات اﻟجراحﯾﺔ وأجهزة األشﻌﺔ اﻟسﯾنﯾﺔ واﻟطﺎئرات
وأجهزة قﯾﺎس فرق اﻟجهد وأجهزة قﯾﺎس اﻟﻣقﺎوﻣﺔ واجهزة اﻟتحكم في اﻟﻣﺎكﯾنﺎت وﻣﻌدات اﻟتﻌدﯾن
وسخﺎنﺎت حﻣﺎﻣﺎت اﻟسبﺎحﺔ وﻣﻌدات اﻟتنظﯾف اﻟجﺎف وﻟوحﺎت اﻟدوائر اﻟكهربﺎئﯾﺔ ووحدات اﻟتحكم اﻟقﺎبﻠﺔ

"What Devices Contain Mercury," cited above.
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ﻟﻠبرﻣجﺔ وعدﯾد اﻟتطبﯾقﺎت األخرى .140ودخﻠت األسواق بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة عﺎم  0774ﻣبدالت جدﯾدة
احتوت في ﻣجﻣﻠهﺎ عﻠى  11.2طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق.141
وهنﺎك أنواع عدﯾدة ﻣن اﻟﻣفﺎتﯾح واﻟﻣبدالت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق بﺎالضﺎفﺔ إﻟى اﻟﻣواد اﻟتي سبق ذكرهﺎ.
وتشﻣل ﻣفﺎتﯾح ضبط اﻟضغط ودرجﺎت اﻟحرارة ﻣفﺎتﯾح استشﻌﺎراﻟﻠهب وﻣفﺎتﯾح اﻟﻣبدالت وﻣفﺎتﯾح االهتزاز
وغﯾرهﺎ .وتأتي ﻣﻌظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ عن اﻟﻣفﺎتﯾح اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ﻣن أﻣرﯾكﺎ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ وأوروبﺎ
اﻟغربﯾﺔ حﯾث ﯾتم إحالﻟهﺎ ببدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق .وال ﯾوجد ﻣﻌﻠوﻣﺎت جﯾدة إذا ﻣﺎ كﺎنت قد بدأت نﻣﺎذج
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ في ﻣنﺎطق أخرى.
وﯾنطﻠق ﻣﻌظم اﻟزئبق اﻟﻣوجود في هذه اﻟﻣنتجﺎت واﻟﻣﻌدات إﻟى اﻟبﯾئﺔ ﻣﺎ ﻟم تتخذ تدابﯾر السترجﺎع هذا
اﻟزئبق .وﻟألسف فإن اﻟﻣنحى اﻟحﺎﻟي ﻟﻠبﻠدان اﻟصنﺎعﯾﺔ اﻟكبرى هو شحن نفﺎﯾﺎتهﺎ اإلﻟكترونﯾﺔ إﻟى اﻟﻣنﺎطق
واﻟدول ذات األجور اﻟﻣتدنﯾﺔ في اﻟﻌﺎﻟم اﻟنﺎﻣي حﯾث أن ﻣﻌظم ﻣرافق ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟنفﺎﯾﺎت وإدارتهﺎ فﯾهﺎ سﯾئﺔ
ﻟﻠغﺎﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾخﻠق في كﺛﯾر ﻣن األحﯾﺎن ﻣشﺎكل تﻠوث ﻣحﻠﯾﺔ.
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
اﻟقﺎئﻣﺔ عﻠى اﻟزئبق ( هنﺎك بﻌض اإلعفﺎءات اﻟﻌسكرﯾﺔ وذات اﻟصﻠﺔ بﺎﻟدفﺎع اﻟﻣدني) ﻟﯾتم اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ
بحﻠول عﺎم  .0707اإلعفﺎءات ﻣتﺎحﺔ ألطراف اﻟﻣﻌﺎهدة اﻟذﯾن ﯾﻣكنهم أن تﻣدﯾد تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي
إﻟى عﺎم .0727

 8.3الزئبق في البطاريات
ﯾستخدم اﻟزئبق في اﻟبطﺎرﯾﺎت ﻟﻣنع تراكم غﺎز اﻟهﯾدروجﯾن اﻟذي ﯾﻣكن أن ﯾسبب انتفﺎخ وتسرﯾب
بﺎﻟبطﺎرﯾﺔ .كﻣﺎ ﯾستخدم اﻟزئبق كنﺎقل كهربﺎئي في بطﺎرﯾﺎت أكسﯾد اﻟزئبق .وفي اوائل اﻟﺛﻣﺎنﯾنﺎت
بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة كﺎن أكبر استهالك ﻟﻠزئبق في تصنﯾع اﻟبطﺎرﯾﺎت حﯾث ﯾتم استخدام أكﺛر ﻣن  277طن
ﻣتري ﻣن اﻟزئبق سنوﯾﺎ .وبحﻠول عﺎم  1222قﺎﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟشركﺎت اﻟﻣصنﻌﺔ ﻟﻠبطﺎرﯾﺎت ببﯾع
بطﺎرﯾﺎت قﻠوﯾﺔ خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق ﻟﻣﻌظم االستخداﻣﺎت وبحﻠول عﺎم  1221أصبح هذا هو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟقوﻣي
ﻟﻣﻌظم استخداﻣﺎت اﻟبطﺎرﯾﺎت بﻌد اعتﻣﺎد وتبني قﺎنون فﯾدراﻟي ﯾنظم تداول واستخدام اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ
عﻠى اﻟزئبق .وقد وضﻌت دول أوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ قﯾود ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ عﻠى اﻟبطﺎرﯾﺎت .وعﻠى اﻟﻣستوى اﻟﻌﺎﻟﻣي ظل
استخدام اﻟزئبق ﻣوجود عﻠى نطﺎق واسع في إنتﺎج اﻟبطﺎرﯾﺎت حﯾث استأﺛرت اﻟبطﺎرﯾﺎت وحدهﺎ بنحو ﺛﻠث
إجﻣﺎﻟي اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣي عﻠى اﻟزئبق في عﺎم .1420777
ووفقﺎ ﻟتقرﯾر االتحﺎد األوروبي في عﺎم  0777كﺎنت اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟتى تبﺎع في كل ﻣن اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة
ودول االتحﺎد األوروبي تحتوي عﻠى  21أﻟف طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق .وفي نفس اﻟﻌﺎم كﺎنت كﻣﯾﺔ اﻟزئبق
اﻟتي تبﺎع في جﻣﯾع أنحﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻟصنﺎعﺔ اﻟبطﺎرﯾﺎت قد بﻠغت  1777طن ﻣتري .143وفي تقدﯾر أحدث
ﻟبرنﺎﻣج االﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ "ﻣﻠخص اﻟﻣصﺎدر واالتجﺎر وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﻠب عﻠى اﻟزئبق" ،أفﺎد بأن
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"An Investigation of Alternatives to Mercury Containing Products," Lowell Center for Sustainable Production, 2003,
http://sustainableproduction.org/downloads/An%20Investigation%20Hg.pdf.
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"Mercury Use in Switches and Relays," NEWMOA cited above.
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"Mercury: Consumer and Commercial Products," U.S. EPA, http://www.epa.gov/hg/consumer.htm#bat.
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"Mercury Flows in Europe and the World," cited above.
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ﻣحتوى اﻟزئبق في اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟجدﯾدة واﻟتي بﯾﻌت في عﺎم  0777انخفض اﻟى ﻣﺎ بﯾن  277إﻟى 177
طن ﻣتري.144
ﯾشﯾر تقﯾﯾم اﻟﯾونﯾب األخﯾر 145أن االستخدام اﻟﻌﺎﻟﻣي ﻟﻠزئبق في اﻟبطﺎرﯾﺎت ﯾستﻣر في االنخفﺎض ﻣﺎ بﯾن
 277-027طن ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣستخدم في تصنﯾع اﻟبطﺎرﯾﺔ.
وتﻌتبر بطﺎرﯾﺎت أكسﯾد اﻟزئبق ﻣن أكﺛر اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟتى توجد بهﺎ أعﻠى نسبﺔ ﻣن اﻟزئبق حﯾث ﯾوجد بهﺎ
 % 47ﻣن وزنهﺎ ﻣن اﻟزئبق .كﻣﺎ أن ﻟهﺎ كﺛﺎفﺔ طﺎقﺔ عﺎﻟﯾﺔ وﻣنحنى جهد ﻣحدد وقد استخدﻣت في أجهزة
اﻟسﻣع واﻟسﺎعﺎت واآلالت اﻟحﺎسبﺔ واﻟكﺎﻣﯾرات اإلﻟكترونﯾﺔ واآلالت اﻟدقﯾقﺔ واألجهزة اﻟطبﯾﺔ .146وﻟﯾس
ﻟدﯾنﺎ أي ادﻟﺔ عﻠى استﻣرار إنتﺎج بطﺎرﯾﺎت أكسﯾد اﻟزئبق في أي ﻣكﺎن في اﻟﻌﺎﻟم .وﻣن نﺎحﯾﺔ أخرى ال
تزال تنتج كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن بطﺎرﯾﺎت أكسﯾد اﻟزئبق ﻟتستخدم في اﻟتطبﯾقﺎت اﻟﻌسكرﯾﺔ واﻟطبﯾﺔ واﻟﻣﻌدات
اﻟصنﺎعﯾﺔ وذﻟك ﻟﺛبﺎتهﺎ وطول عﻣرهﺎ واﻟذي ﯾﻌد أﻣرا ضرورﯾﺎ .ووفقﺎ ﻟتقرﯾر اﻟﻣفوضﯾﺔ األوروبﯾﺔ تم بﯾع
بطﺎرﯾﺎت أكسﯾد اﻟزئبق اﻟتي تحتوي عﻠى ﻣﺎ بﯾن  10 - 0طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق في دول االتحﺎد
األوروبي  147في عﺎم .0770
تستخدم اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق غﯾر بطﺎرﯾﺎت أكسﯾد اﻟزئبق ﻟﻣنع تكون اﻟغﺎز داخل اﻟبطﺎرﯾﺔ
وﻟﻣنع اﻟتسرب .وﻟم تﻌد ﻣﻌظم اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟقﻠوﯾﺔ بﺎألسواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ تحتوي عﻠى اﻟزئبق .واالستﺛنﺎء
اﻟوحﯾد هو بطﺎرﯾﺎت زر اﻟخﻠﯾﺔ اﻟقﻠوﯾﺔ وهي بطﺎرﯾﺎت صغﯾرة عﻠى شكل أزرار وهي اﻟﻣستخدﻣﺔ في
اﻟسﻣﺎعﺎت واﻟسﺎعﺎت وﻟﻌب األطفﺎل واﻟهداﯾﺎ واألجهزة اﻟﻣحﻣوﻟﺔ وغﯾرهﺎ .وتحتوي اﻟﻌدﯾد ﻣن هذه
اﻟبطﺎرﯾﺎت عﻠى اﻟزئبق .واﻟتقنﯾﺎت األربﻌﺔ اﻟرئﯾسﯾﺔ ﻟهذه اﻟبطﺎرﯾﺔ هي اﻟزنك اﻟهوائي وأكسﯾد اﻟفضﺔ
واﻟﻣنجنﯾز اﻟقﻠوي واﻟﻠﯾﺛﯾوم .وال تحتوي بطﺎرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺛﯾوم اﻟصغﯾرة عﻠى اﻟزئبق .وﻣن نﺎحﯾﺔ أخرى فإن
بطﺎرﯾﺎت اﻟزنك وبطﺎرﯾﺎت أكسﯾد اﻟفضﺔ وبطﺎرﯾﺎت اﻟﻣنغنﯾز تحتوي عﺎدة ﻣن  % 0.7 - 7.71ﻣن
وزنهﺎ ﻣن اﻟزئبق .وﯾتم االتجﺎر في هذه اﻟبطﺎرﯾﺎت ﻣن خالل بﯾع اﻟﻣنتجﺎت وبداخﻠهﺎ اﻟبطﺎرﯾﺎت .فﻌﻠى
سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،في عﺎم  0774تم توزﯾع  10ﻣﻠﯾون ﻟﻌبﺔ "اﻟرجل اﻟﻌنكبوت" داخل عبوات طﻌﺎم ﻟألطفﺎل
تبﺎع في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة وقد كﺎنت كﻣﯾﺔ اﻟزئبق بهذه اﻟحﻣﻠﺔ اﻟتروﯾجﯾﺔ حواﻟي  27كﯾﻠوغراﻣﺎ ﻣن
اﻟزئبق.148
بطاريات الزنك الهوائية األزرار :تبﺎع غﺎﻟبﯾﺔ هذه اﻟبطﺎرﯾﺎت الستخداﻣهﺎ في أجهزة اﻟسﻣع واالستخداﻣﺎت
االخرى اﻟتي تتطﻠب بطﺎرﯾﺔ ذات طﺎقﺔ عﺎﻟﯾﺔ .وتستﻣر فترة صالحﯾﺔ هذه اﻟبطﺎرﯾﺎت بضﻌﺔ أﯾﺎم فقط
حﯾث ﯾضطر ﻣستخدﻣﯾهﺎ إﻟى استبداﻟهﺎ اكﺛر ﻣن ﻣرة في وقت قصﯾر .وتبﺎع هذه اﻟبطﺎرﯾﺎت في بﻌض
اﻟدول بﺎالسواق بأسﻌﺎر تﻌﺎدل ﻣحتواهﺎ ﻣن اﻟزئبق.149
بطاريات أكسيد الفضة األزرار :تستخدم بشكل رئﯾسي في اﻟسﺎعﺎت واﻟكﺎﻣﯾرات واألﻟﻌﺎب االﻟكترونﯾﺔ
واآلالت اﻟحﺎسبﺔ وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣنتجﺎت .وقد قﺎﻣت ﺛالث شركﺎت ﯾﺎبﺎنﯾﺔ وهي سوني وسﺎﯾكو وهﯾتﺎشي
بﻌرض بطﺎرﯾﺎت خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق في ﻣجﻣوعﺔ ﻣتنوعﺔ ﻣن األحجﺎم ﻟﻌدة سنوات .وﻣؤخرا قﺎﻣت
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"Fact Sheet: Mercury Use in Batteries," (IMERC), 2008,
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شركﺎت في اﻟﻣﺎنﯾﺎ واﻟصﯾن بإنتﺎج بطﺎرﯾﺎت خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق وبنفس سﻌر نظﺎئرهﺎ اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق
في حﯾن أن بطﺎرﯾﺎت بﻌض اﻟﻣنتجﯾن اآلخرﯾن كﺎنت أكﺛر تكﻠفﺔ .وﯾبدو أن اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق
قد اخذت ﻣكﺎنهﺎ بسرعﺔ في االسواق.150
بطاريات األزرار خالية من المنغنيز القلوي :تستخدم أﯾضﺎ في اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣنتجﺎت ﻣﺛل ﻟﻌب األطفﺎل
واﻟكﺎﻣﯾرات واآلالت اﻟحﺎسبﺔ واﻟﻣحﺎرﯾر اﻟرقﻣﯾﺔ وأجهزة اﻟتحكم عن بﻌد .في عﺎم  0774اشﺎرت
اﻟتقدﯾرات أن اﻟصﯾن تستخدم أكﺛر ﻣن  277طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق في تصنﯾع هذه اﻟبطﺎرﯾﺎت وهي أقل
اﻟبطﺎرﯾﺎت تكﻠفﺔ في اﻟتصنﯾع واألحجﺎم اﻟشﺎئﻌﺔ ﻣنهﺎ ﻣتوفرة في عبوات كبﯾرة بسﻌر  17دوالر أو أقل
ﻟﻠﻌبوة .وﯾوجد حواﻟي خﻣس شركﺎت صﯾنﯾﺔ ﻟهذه اﻟبطﺎرﯾﺎت ﯾقدﻣونهﺎ في ﻣجﻣوعﺔ ﻣتنوعﺔ ﻣن األحجﺎم.
وهذه اﻟشركﺎت هي "اﻟزعﯾم اﻟجدﯾد واﻟطﺎقﺔ اﻟسوبر وتشونج بﺎك وبﺎك كو وشنتشن ﺛﺎﻣبسﯾﻠز" .وتقوم هذه
اﻟشركﺎت ببﯾع اﻟبطﺎرﯾﺎت إﻟى ﻣنتجي اﻟﻣﻌدات األصﻠﯾﺔ الستخداﻣهﺎ في اﻟﻣنتجﺎت اﻟنهﺎئﯾﺔ .وقد اشﺎر احد
اﻟبﺎحﺛﯾن بأنه ﯾﻣكن استخدام ﻣواد ﻣﺛل اﻟبزﻣوت واإلندﯾوم كبدائل ﻟﻠزئبق في هذه اﻟبطﺎرﯾﺎت بدون صﻌوبﺔ
فنﯾﺔ.151
بطاريات الليثيوم المصغرة :تشبه هذه اﻟبطﺎرﯾﺎت قطﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌدنﯾﺔ وال ﯾوجد بهﺎ زئبق .وتستخدم
شركﺔ تﯾﻣﯾكس بطﺎرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺛﯾوم في  % 27ﻣن ﻣنتجﺎتهﺎ ﻣن اﻟسﺎعﺎت ،كﻣﺎ ان هذه اﻟبطﺎرﯾﺎت شﺎئﻌﺔ في
األﻟﻌﺎب اإلﻟكترونﯾﺔ واآلالت اﻟحﺎسبﺔ وأنظﻣﺔ تأﻣﯾن اﻟسﯾﺎرات وﻣفﺎتﯾح أبواب اﻟﻣرآب وبطﺎقﺎت اﻟتهنئﺔ.
وﯾقترح اﻟبﻌض استخدام بطﺎرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺛﯾوم كبدﯾل جﯾد ﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟخالﯾﺎ اﻟزئبقﯾﺔ في اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟتطبﯾقﺎت.
وﯾتطﻠب ذﻟك إعﺎدة تصﻣﯾم اﻟﻣنتجﺎت ﻟﯾنﺎسب شكل بطﺎرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺛﯾوم حﯾث أنهﺎ ﻣسطحﺔ وأعرض ﻣن
اﻟبطﺎرﯾﺎت األخرى .كﻣﺎ أن ﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺛﯾوم جهد تشغﯾﻠي أعﻠى بكﺛﯾر ﻣن اﻟبطﺎرﯾﺎت األخرى ﻣﻣﺎ
152
ﯾجﻌﻠهﺎ غﯾر صﺎﻟحﺔ ﻟﻠكﺛﯾر ﻣن االستخداﻣﺎت اﻟحﺎﻟﯾﺔ.
ﯾنطﻠق اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ خالل تصنﯾع اﻟبطﺎرﯾﺎت وعند نهﺎﯾﺔ عﻣرهﺎ .وال ﯾوجد ﻣﻌﻠوﻣﺎت عن انبﻌﺎﺛﺎت
اﻟزئبق اﻟتي تنتج عن تصنﯾع اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق وﻟكنهﺎ كﻣﯾﺎت كبﯾرة .وﻣع ذﻟك فإن
اﻟطرﯾقﺔ اﻟرئﯾسﯾﺔ اﻟتي ﯾنطﻠق بهﺎ اﻟزئبق ﻣن هذه اﻟبطﺎرﯾﺎت في اﻟبﯾئﺔ ﯾكون في نهﺎﯾﺔ ﻣدة صالحﯾتهﺎ.
ونجد ان ﻣﻌدل تدوﯾر هذه اﻟبطﺎرﯾﺎت في ﻣﻌظم اﻟدول ﻣنخفض حﯾث ﯾنتهي بهﺎ اﻟحﺎل في اﻟﻣحﺎرق أو
ﻣقﺎﻟب اﻟقﻣﺎﻣﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت .وهذه بدورهﺎ عﺎجال أو آجال تطﻠق ﻣحتواهﺎ ﻣن اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ.
ما رأي معاهدة الزئبق في البطاريات التي تﺣتوي ﻋلى الزئبق ؟
كﺎن هنﺎك إتجﺎه حقﯾقي في اﻟسنوات األخﯾرة نحو استبدال اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ببدائل خﺎﻟﯾﺔ
ﻣن اﻟزئبق وخصوصﺎ بأسواق أوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ وأﻣرﯾكﺎ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ.
وقد ت ّم اﻟتشجﯾع عﻠى ذﻟك عﻠى اﻟﻣستوى اﻟدوﻟي ﻣن خالل اتفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق اﻟتي تشترط اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي
ﻣن جﻣﯾع اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ( بﺎستﺛنﺎء بطﺎرﯾﺎت أكسﯾد اﻟفضﺔ اﻟزنك في شكل زر بحﯾث
ﯾكون ﻣحتوى اﻟزئبق < 0في اﻟﻣﺎئﺔ وبطﺎرﯾﺎت اﻟزنك اﻟهوائﯾﺔ في شكل زر بحﯾث ﯾكون ﻣحتوى اﻟزئبق
< ٪0بحﻠول  .0707ﯾﻣكن أن ﯾطﻠب األطراف في اﻟﻣﻌﺎهدة اﻟحصول عﻠى استﺛنﺎءات تﻣكن ﻣن تﻣدﯾد
هذا اﻟتخﻠص إﻟى ﻣﺎ بﻌد .0727
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 8.4الزئبق في مصابيح الفلورسنت
ﯾستخدم اﻟزئبق في ﻣجﻣوعﺔ كبﯾرة ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح حﯾث أنه ﯾسهم في كفﺎءة تشغﯾﻠهﺎ وﻣتوسط اﻟﻌﻣر
اﻟﻣتوقع .وتتﻣﯾز ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح  153اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق بكفﺎءة اﻟطﺎقﺔ بهﺎ
وطول عﻣرهﺎ.
وتﻌتبر ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت بنوعﯾهﺎ أنﺎبﯾب اﻟفﻠورسنت وﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت اﻟﻣدﻣجﺔ ) (CFLsﻣن اكﺛر
اﻟﻣصﺎبﯾح انتشﺎرا حﯾث انهﺎ تحتوي عﻠى كﻣﯾﺎت اقل ﻣن اﻟزئبق عن اﻟﻣصﺎبﯾح االخرى اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى
اﻟزئبق ،كﻣﺎ ان ﻣحتوى اﻟزئبق بهﺎ ﯾتنﺎقص .وتشﯾر اﻟتقدﯾرات إﻟى أن ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت تحتل حواﻟي
 % 87ﻣن إجﻣﺎﻟي اﻟزئبق اﻟﻣستخدم في االضﺎءة.154
وﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت هي عبﺎرة عن أنبوب زجﺎجي ﻣغﻠف بﺎﻟفوسفور ﯾحتوي عﻠى اﻟزئبق وأقطﺎب في
كال اﻟجﺎنبﯾن وعند توصﯾل اﻟتﯾﺎر اﻟكهربﺎئي تنشط أقطﺎب بخﺎر اﻟزئبق في األنبوب ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟى انبﻌﺎث
طﺎقﺔ األشﻌﺔ فوق اﻟبنفسجﯾﺔ .ﯾﻣتص غالف اﻟفوسفور األشﻌﺔ فوق اﻟبنفسجﯾﺔ وتنبﻌث طﺎقﺔ اﻟضوء
اﻟﻣرئي .وﯾﻌد اﻟزئبق عنصر أسﺎسي في جﻣﯾع ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت.155
وﻣع ذﻟك وفي ظل ظروف كﺛﯾرة ،فإن استخدام ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت كبدﯾل ﻟﻠﻣصﺎبﯾح اﻟﻣتوهجﺔ في اﻟواقع
سﯾﻌﻣل عﻠى خفض انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ اﻟكﻠﯾﺔ .لماذا ؟
ﯾحتوي اﻟفحم عﻠى اﻟزئبق واﻟذي ﯾنطﻠق في اﻟبﯾئﺔ عند احتراقه .وتﻌتﻣد ﻣﻌظم اﻟدول عﻠى ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ
اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم بدرجﺔ كبﯾرة إلنتﺎج اﻟكهربﺎء اﻟﻣستخدﻣﺔ .ونتﯾجﺔ ﻟذﻟك ﯾجب إتخﺎذ اﻟتدابﯾر اﻟتي تقﻠل
استهالك اﻟكهربﺎء وبﺎﻟتﺎﻟي تقﻠل ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق بﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم.
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"Fact Sheet: Mercury Use in Lighting," IMERC, 2008,
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/lighting.cfm.
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"The Truth About Mercury in Lamps and Bulbs," Progress Energy CurrentLines,
http://www2.unca.edu/environment/documents/Mercury%20&%20Lighting.pdf.
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"Fluorescent Lights and Mercury," North Carolina Division of Pollution Prevention and Environmental Assistance,
http://www.p2pays.org/mercury/lights.asp.
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في بعض الدول يمكن أن يساهم استعمال مصابيح الفلورسنت المﺣتوية ﻋلى الزئبق  -وﻋلى المدى
القصير  -في الﺣد من التلوث بالزئبق فى العالم
تحتوى أنﺎبﯾب اﻟفﻠورسنت واﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنتﯾﺔ اﻟﻣدﻣجﺔ ( )CLFsغﺎﻟبﺎ عﻠى كﻣﯾﺔ صغﯾرة نسبﯾﺎ ﻣن
اﻟزئبق كﻣﺎ تتﻣﯾز بكفﺎءة اﻟطﺎقﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ بﺎﻟﻣقﺎرنﺔ بﺎﻟﻣصﺎبﯾح اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ .وعند استخدام أعداد كبﯾرة ﻣن اﻟنﺎ س
ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت بدال ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ سﯾسهم ذﻟك بشكل كبﯾر فى اﻟحد ﻣن إجﻣﺎﻟي اﻟطﻠب عﻠى
اﻟكهربﺎء .وفي ﻣﻌظم األحوال  ،سﯾقﻠل هذا االستبدال ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟكهربﺎء
واﻟتى تنطﻠق بكﻣﯾﺎت أكبر بكﺛﯾر ﻣن كﻣﯾﺎت اﻟزئبق اﻟﻣوجودة في ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت .وﯾﻣكن إﺛبﺎت ذﻟك
استنﺎدا إﻟى بﯾﺎنﺎت ﻣن اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة .وتجدر اإلشﺎرة إﻟى أنه بﺎﻟنسبﺔ ﻟبﻌض اﻟدول اﻟنﺎﻣﯾﺔ واﻟدول اﻟتي
تﻣر اقتصﺎدﯾﺎتهﺎ بﻣرحﻠﺔ انتقﺎﻟﯿﺔ قﺪ ال تﻄﺒﻖ بﻌﺾ اﻟقﺮارات واالتفﺎقﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺴﺎئﺪة اﻟﺘى اﻟﺪول
اﻟﺼﻨﺎعﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى.بﺎﻟنظر إﻟى ﻣصبﺎح
اﻟفﻠورسنت قوة  14واط واﻟﻣستخدم كبدﯾل ﻟﻠﻣصبﺎح اﻟﻣتوهج  60وات  ،ﯾنتج كال اﻟﻣصبﺎحﯾن تقرﯾبﺎ
نفس كﻣﯾﺔ اﻟضوء .وفي اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة نجد أن ﻣتوسط عﻣر هذا اﻟﻣصبﺎح ﯾقرب ﻣن  20000سﺎعﺔ
وفوق ذﻟك هذا اﻟﻌﻣر سوف ﯾستهﻠك اﻟﻣصبﺎح اﻟفﻠورسنتى  280كﯾﻠو واط  /سﺎعﺔ ﻣن اﻟكهربﺎء .وﻟنفس
اﻟفترة ﯾستهﻠك ﻣصبﺎح ﻣتوهج  60واط  1200كﯾﻠوواط  /سﺎعﺔ ﻣن اﻟكهربﺎء تحت اﻟظروف اﻟتي تسود
في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة  ،وعند استبدال اﻟﻣصبﺎح اﻟﻣتوهج  60واط بآخر فﻠورسنتى  14واط ﯾﻣكن أن
نوفر  970كﯾﻠو واط ﻣن استهالك اﻟكهربﺎء طوال فترة عﻣر اﻟﻣصبﺎح.
وفي اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة أﯾضﺎ تطﻠق ﻣحطﺔ توﻟﯾد اﻟكهربﺎء اﻟتى تﻌﻣل بﺎﻟفحم حواﻟي  0 ,0234ﻣﻠﯾجرام ﻣن
اﻟزئبق في اﻟهواء ﻟكل كﯾﻠووات /سﺎعﺔ ﻣن اﻟكهربﺎء اﻟنﺎتجﺔ .وإذا افترضنﺎ أن ﻣنزل في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة
ﯾحصل عﻠى كل ﻣن احتﯾﺎجﺎته ﻣن اﻟكهربﺎء ﻣن ﻣحطﺔ توﻟﯾد كهربﺎء تﻌﻣل بﺎﻟفحم  ،نجد أن استبدال
ﻣصبﺎح ﻣتوهج  60وات بآخـــر فﻠورنستى  14واط ﯾقﻠل ﻣن انبﻌــــﺎﺛﺎت اﻟزئبــــق بﺎﻟﻣحطﺔ بﻣﻌدل
21,5ﻣﻠﯾجرام (وﯾقﻠل أﯾضﺎ ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت غﺎزات االحتبﺎس اﻟحرارى ﺛﺎني أكسﯾد اﻟكبرﯾت وأكسﯾد
اﻟنﯾتروجﯾن وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت).
وألن اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنتﯾﺔ  14وات اﻟتى تبﺎع في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة تحتوي فى اﻟﻣتوسط عﻠى 5
ﻣﻠﯾجرام ﻣن اﻟزئبق أو أقل فإن استخداﻣه سﯾقﻠل ﻣن إجﻣﺎﻟي انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق بحواﻟي  16,5ﻣﻠبجرام ﻣن
اﻟزئبق  ،وحتى ﻟو افترضنﺎ أن كل اﻟزئبق في اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنتﯾﺔ سﯾدخل في نهﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف إﻟى اﻟبﯾئﺔ.
(ﻣع  21,5ﻣﻠﯾجرام ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣحتفظ به نﺎقص  5ﻣﻠﯾجرام ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣحفوظ فى اﻟﻣصﺎبﯾح
اﻟفﻠورنستﯾﺔ سﯾؤدى إﻟى انخفﺎض  16,5ﻣﻠﯾجرام ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق 156,157 ).في ظل هذه اﻟ ظروف
عندﻣﺎ ﯾتم استبدال اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ عﻠى نطﺎق واسع سﯾسﺎعد ذﻟك فى تقﻠﯾل انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق.
وفي روسﯾﺎ أﯾضﺎ وفي دول أخرى كﺛﯾرة  ،ﯾﻌتبر تنظﯾم اﻟجهد ( )voltageﻣن ﻣصﺎدر اﻟطﺎقﺔ فﯾهﺎ غﯾر
ﺛﺎبتﺔ وﯾتﻌرض ﻣستهﻠكي اﻟكهربﺎء إﻟى ﻣشﺎكل كبﯾرة وحﺎدة .ونتﯾجﺔ ﻟذﻟك فإن ﻣتوسط اﻟﻌﻣر اﻟﻣتوقع
ﻟﻠﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت في روسﯾﺎ تكون أقصر عﻣرا ﻣن ﻣصﺎبﯾح اﻟدول اﻟتي ﻟدﯾهﺎ طﺎقﺔ كهربﺎئﯾﺔ أكﺛر
158
ﺛبﺎتﺎ.
هذه االعتبﺎرات وغﯾرهﺎ نؤﺛر عﻠى اﻟفوائد واﻟتكﺎﻟﯾف اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟتحوﯾل ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣتوهجﺔ اﻟى
اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت .فﻌﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ،ﯾختﻠف ﻣحتوى اﻟزئبق فى اﻟفحم ﻣن دوﻟﺔ الخرى وﻣن ﻣنطقﺔ
156

"The Truth About Mercury in Lamps and Bulbs," Progress Energy Current Lines, cited above.
"Compact Fluorescent Bulbs and Mercury: Reality Check," Popular Mechanics, May 2007,
http://www.popularmechanics.com/home/reviews/news/4217864.
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إﻟــى أخرى  ،وبﺎﻟتﺎﻟى تختﻠف كﻣﯾﺔ اﻟزئبق اﻟﻣنطﻠقﺔ ﻟكل كﯾﻠوواط  /سﺎعﺔ ﻣن اﻟكهربﺎء اﻟنﺎتجﺔ بﺎختالف
اﻟﻣحطﺎت اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم .وأﯾضﺎ  ،فإن اﻟطﺎقﺔ اﻟكهربﺎئﯾﺔ اﻟقﺎدﻣﺔ ﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل
بﺎﻟفحم تختﻠف ﻣن ﻣكﺎن إﻟى آخر .وبﻌض اﻟدول اﻟتى ﻟدﯾهﺎ أنظﻣﺔ تخﻠص جﯾدة نسبﯾﺎ تضﻣن جﻣع ﻣصﺎبﯾح
اﻟفﻠورسنت في نهﺎﯾﺔ عﻣرهﺎ وإدارتهﺎ بطرق سﻠﯾﻣﺔ تؤدي إﻟى تقﻠﯾل انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ  ،في حﯾن
أن بﻌض اﻟدول األخرى ﻟﯾس ﻟدﯾهم ﻣﺛل هذه األنظﻣﺔ .هنﺎك أﯾضﺎ اختالفﺎت بﯾن اﻟدول في اﻟتكﻠفﺔ اﻟنسبﯾﺔ
ﻟﻠﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت .وأخﯾرا  ،فﻣن اﻟﻣﻣكن في اﻟدول اﻟتي تكون فﯾهﺎ أسﻌﺎر اﻟكهربﺎء ﻣنخفضــــــﺔ
نسبﯾﺎ بﯾنﻣﺎ تكﻠفﺔ اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت عﺎﻟﯾﺔ جدا  ،وفﯾهﺎ ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت قصﯾرة اﻟﻌﻣر نسبﯾﺎ ،
سﯾكون استبدال اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣتوهجﺔ بأخرى فﻠورسنتﯾﺔ أكﺛر كﻠفﺔ ﻟﻠﻣستهﻠكﯾن.
وفي اﻟنهﺎﯾﺔ  ،ﯾﻣكن ﻟﻠخبراء في ﻣختﻠف اﻟدول واﻟﻣنﺎطق اﻟتوصل إﻟى استنتﺎجﺎت ﻣختﻠفﺔ بشأن االستبدال
اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣتوهجﺔ إﻟى اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت في دوﻟهم .وهنﺎك عدة عواﻣل تتدخل في
اتخﺎذ اﻟقرارات .وسوف ﯾنظر خبراء تغﯾر اﻟﻣنﺎخ إﻟى أهﻣﯾﺔ اتخﺎذ تدابﯾر ﻟﻠحد ﻣن اﻟطﻠب عﻠى اﻟكهربﺎء
في ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم أو أنواع اﻟوقود اﻟحفري األخرى  ،وأنهﺎ سوف تبحث في
انبﻌﺎﺛﺎت ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ ﻣن اﻟزئبق واﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟسﺎﻣﺔ األخرى .وﻣن نﺎحﯾﺔ أخرى  ،ﯾﻣكن ﻟﻠخبراء أﯾضﺎ
أن ﯾضﻌوا ﻣحتوى اﻟزئبق ﻣن ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت فى االعتبﺎرفي اسواقهﺎ اﻟوطنﯾﺔ وانبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟتي
تنطﻠق فى أﻣﺎكن تصنﯾع هذه اﻟﻣصﺎبﯾح وكذﻟك االﻣﺎكن اﻟتي ﯾستخرج ﻣنهﺎ اﻟزئبق وﯾتم تكرﯾره .كﻣﺎ ﯾجب
أﯾضﺎ اﻟنظر إﻟى أﻣور اﻟصحﺔ واﻟسالﻣﺔ اﻟﻣرتبطﺔ بجﻠب اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق إﻟي اﻟﻣنﺎزل
وأﻣﺎكن اﻟﻌﻣل واألﻣﺎكن اﻟﻣحتﻣﻠﺔ إلﻟقﺎء اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣنتهﯾﺔ واﻟﻣحترقﺔ .وهنﺎك اعتبﺎرات أخرى تشﻣل
ﻣتوسط عﻣر ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت في اﻟدوﻟﺔ واﻟتكﻠفﺔ اﻟنسبﯾﺔ ﻟﻠﻣستهﻠكﯾن ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣتوهجﺔ ﻣقﺎبل
ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت.
وأخﯾرا ،أوﻟئك اﻟذﯾن ﯾؤﯾدون اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣتوهجﺔ واستبداﻟهﺎ بﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت،
فهم ﯾﻌﻠﻣون أن هذا ﻟﯾس حال ﻣرضﯾﺎ ودائﻣﺎ وﻟكنه فقط إجراء قصﯾر اﻟﻣدى  ،حﯾث أن اﻟهدف اﻟبﻌﯾد ﻟﻣدى
هو اﻟتطوﯾر واسع اﻟنطﺎق ﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت اﻟتي توفر اإلضﺎءة اﻟجﯾدة واﻟتي تتﻣﯾز بكفﺎءة اﻟطﺎقﺔ
وخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق وﻟهﺎ أعﻣﺎر طوﯾﻠﺔ وغﯾر ﻣكﻠفﺔ وغﯾر سﺎﻣﺔ.
ﯾطرح استخدام ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت ﻣشﺎكﻠه اﻟخﺎصﺔ .فهي تطﻠق أبخرة اﻟزئبق اﻟخطرة في األﻣﺎكن
اﻟﻣغﻠقﺔ عند انكسﺎرهﺎ .وإذا ﻣﺎ أخذنﺎ في االعتبﺎر اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق اﻟﻣرتبط بدورة حﯾﺎة ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت
سنحتﺎج إﻟى اﻟنظر ﻟﯾس فقط في ﻣحتوى اﻟزئبق بﺎﻟﻣصبﺎح واﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق اﻟنﺎتج عند نهﺎﯾﺔ عﻣرهﺎ وﻟكن
ﯾجب أﯾضﺎ اﻟنظر إﻟى اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق واﻟﻣرتبط بﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتنقﯾب واﻟتﻌدﯾن ﻟﻠزئبق اﻟذي سﯾدخل في
صنﺎعﺔ هذه اﻟﻣصﺎبﯾح وكذﻟك اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق اﻟﻣرتبط بﻌﻣﻠﯾﺔ إنتﺎج هذه اﻟﻣصﺎبﯾح.
وﻟحسن اﻟحظ ﯾتم حﺎﻟﯾﺎ تطوﯾر ﻣصﺎبﯾح ﻣوفرة ﻟﻠطﺎقﺔ ال تحتوي عﻠى اﻟزئبق .واﻟنوع اﻟواعد ﻣنهﺎ هو
ﻣصﺎبﯾح اﻟصﻣﺎم اﻟﺛنﺎئي اﻟبﺎعث ﻟﻠضوء ) (LEDواﻟتي أصبحت ﻣتوفرة تجﺎرﯾﺎ وﻟكنهﺎ ﻣﺎزاﻟت ﻣرتفﻌﺔ
اﻟتكﻠفﺔ نسبﯾﺎ .وكﻣﺎ هو اﻟحﺎل ﻣع جﻣﯾع اﻟتقنﯾﺎت اﻟحدﯾﺛﺔ ﻣن اﻟﻣتوقع أن تنخفض تكﻠفتهﺎ بﻣرور اﻟوقت.
وﯾﻌﻠن اﻟتجﺎر توفر هذا اﻟنوع ﻣن ﻣصﺎبﯾح اﻟصﻣﺎم اﻟﺛنﺎئي في اﻟسوق ال تحتوي عﻠى اﻟزئبق وتوفر
 %00ﻣن اﻟطﺎقﺔ عن اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣتوهجﺔ كﻣﺎ ان عﻣرهﺎ االفتراضي أكبر  07ﻣرة ،كﻣﺎ أنهﺎ بﺎردة عند
ﻟﻣسهﺎ ،وتﻌطي اﻟضوء اﻟسﺎطع كﺎﻣال ﻣنذ ﻟحظﺔ تشغﯾﻠهﺎ (عﻠى عكس ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت .)159
وأخﯾرا ﻣن اﻟﻣتوقع أن تحل ﻣصﺎبﯾح اﻟتقنﯾﺎت اﻟحدﯾﺛﺔ ﻣحل اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣتوهجﺔ وﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت
عﻠى حد سواء.
159

"Light Bulb War? New LEDs by GE, Home Depot Compete," USA Today, May 10, 2010,
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هنﺎك كﻣﯾﺔ ﻣتزاﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ عن اآلﺛﺎر اﻟبﯾئﯾﺔ واﻟصحﯾﺔ ﻟﻣصﺎبﯾح  LEDبﻣﺎ في ذﻟك تقﯾﯾم
حدﯾث عن دورة اﻟحﯾﺎة اﻟﻣصﺎبﯾح ﻣن قبل وزارة اﻟطﺎقﺔ في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة .وجدت هذه اﻟدراسﺔ أنه
عﻠى اﻟرغم ﻣن استخدام اﻟﻣصﺎبﯾح ﻟحواﻟي ﺛالﺛﺔ أضﻌﺎف كﻣﯾﺔ اﻟطﺎقﺔ خالل عﻣﻠﯾﺔ اﻟتصنﯾع ﻣقﺎرنﺔ
بـ  CFLﻣع ضوء نﺎتج ﻣﻣﺎﺛل ،فإنّ اﻟحد األدنى عﻣوﻣﺎ ﻟدورة حﯾﺎة استخدام اﻟطﺎقﺔ ﻟﻣصﺎبﯾح  LEDتفوق
بكﺛﯾر استخدام اﻟطﺎقﺔ اﻟتحوﯾﻠﯾﺔ ( 8.8في اﻟﻣئﺔ ﻣن إجﻣﺎﻟي استخدام اﻟطﺎقﺔ ﻟدورة اﻟحﯾﺎة). 160
وعﻠى اﻟﻣدى اﻟقصﯾر وحتى اﻟﻣدى اﻟﻣتوسط نجد ان استبدال اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣتوهجﺔ بﻣصﺎبﯾح فﻠورﯾسنت
طوﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣر قد ﯾكون ﻣفﯾدا بﯾئﯾﺎ في اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول .وﻣع ذﻟك فإن جﻣﯾع أنﺎبﯾب اﻟفﻠورسنت واﻟﻣصﺎبﯾح
اﻟفﻠورسنتﯾﺔ اﻟﻣدﻣجﺔ ﻟﯾست ﻣتشﺎبهﺔ .ففي عﺎم  0774احتوت ﻣﻌظم أنﺎبﯾب اﻟفﻠورسنت اﻟﻣبﺎعﺔ في
اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة عﻠى أقل ﻣن  17ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠواحدة ،وﻟكن  % 10.7ﻣنهﺎ تحتوي عﻠى أكﺛر
ﻣن  77ﻣﻠغرام .كﻣﺎ احتوت ﺛﻠﺛﺎ كﻣﯾﺔ اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟتي تبﺎع في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة في عﺎم  0774عﻠى أقل
ﻣن  7ﻣﻠﯾغرام ﻟﻠواحدة وﻟكن بﻌضهﺎ ﯾحتوي عﻠى أكﺛر ﻣن  17ﻣﻠﯾغرام .161وبﻠغ ﻣتوسط ﻣحتوى اﻟزئبق
في أنﺎبﯾب اﻟفﻠورسنت ﻣن اﻟنوع  T12اﻟﻣصنﻌﺔ في اﻟصﯾن في عﺎم  0771ﻣﺎ بﯾن  47 - 07ﻣﻠﯾغرام.
اﻣﺎ األنﺎبﯾب  T5فتحتوي اﻟواحدة عﻠى  07ﻣﻠﯾغرام وﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت تحتوي اﻟواحدة عﻠى 17
ﻣﻠﯾغرام زئبق .162وفي اﻟهند ،تحتوي ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت األكﺛر انتشﺎرا عﻠى ﻣﺎ بﯾن  1 - 2.7ﻣﻠﯾغرام
ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠﻣصبﺎح وﻟكن بﻌضهﺎ قد تحتوي عﻠى كﻣﯾﺎت ﻣن اﻟزئبق أكﺛر ﻣن ذﻟك.163
أعدت اﻟحكوﻣﺔ اﻟهندﯾﺔ ﻟسنوات ﻣشروع قﺎنون وﻣﻌﺎﯾﯾر تحدد ﻣحتوى اﻟزئبق في اﻟﻣصﺎبﯾح بأقل ﻣن 7
ﻣﻠغ ﻟكل ﻣصبﺎح فﻠورﯾسنت ﻣدﻣج .وﻟكن أدت اﻟﻣقﺎوﻣﺔ اﻟجﺎرﯾﺔ ﻟهذه اﻟخطوة ﻣن جﺎنب اﻟصنﺎعﺔ إﻟى
"ﻣحﺎوالت ﻣحدودة" ﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت اﻟﻣدﻣجﺔ اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى نسبﺔ ﻣحدودة ﻣن اﻟزئبق .وقد تم
تطوﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن قبل ﻣكتب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟهندي وﻟكنه ﯾتطﻠب اﻟدعم اﻟتشرﯾﻌي اﻟذي ﻟم ﯾتم عﻠى ﻣﺎ ﯾبدو
حتى اآلن .وﯾشﯾر ﻣسؤوﻟو ﻣكتب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟهندي 164أﯾضﺎ أنه ﯾجب عﻠى اﻟحكوﻣﺔ بذل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟجهد
ﻟتﻌزﯾز استخدام ﻣصﺎبﯾح  LEDاﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠتغﻠب عﻠى اﻟﻣخﺎطر اﻟبﯾئﯾﺔ واﻟصحﯾﺔ اﻟﻣرتبطﺔ
بﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت اﻟﻣدﻣجﺔ اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق.
في أوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ قﺎﻣت اﻟﻣفوضﯾﺔ واﻟبرﻟﻣﺎن في االتحﺎد االوروبي بوضع قرارات تحد ﻣن استخدام
اﻟزئبق في األجهزة اﻟكهربﺎئﯾﺔ واإلﻟكترونﯾﺔ .حﯾث ﯾتطﻠب أن ﯾكون ﻣحتوى اﻟزئبق في اﻟﻣصﺎبﯾح أقل ﻣن
 7ﻣﻠﯾغرام ﻟكل ﻣصبﺎح وأن ﯾكون ﻣحتوى اﻟزئبق في أنﺎبﯾب اﻟفﻠورسنت ﻟألغراض اﻟﻌﺎﻣﺔ أقل ﻣن 17
ﻣﻠﯾغرام  165وقد ﯾكون ﻣتوسط ﻣحتوى اﻟزئبق في اﻟﻣصﺎبﯾح أعﻠى ﻣن ذﻟك بكﺛﯾر في بﻌض اﻟدول
األخرى.
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وبﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك فإن ﻣﻌرفﺔ ﻣحتوى اﻟزئبق في ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت ال ﯾقدم اﻟحقﯾقﺔ اﻟكﺎﻣﻠﺔ عن
ﻣسﺎهﻣتهﺎ في اﻟتﻠوث اﻟﻌﺎﻟﻣي بﺎﻟزئبق .حﯾث ﯾقوم بﻌض ﻣنتجي اﻟﻣصﺎبﯾح ﻣﺛل كﺛﯾرﯾن ﻣنهم في اﻟصﯾن
بﺎﻟحصول عﻠى اﻟزئبق ﻣن ﻣنﺎجم صغﯾرة بدائﯾﺔ في اﻟتﻌدﯾن واﻟتنقﯾﺔ عﺎﻟﯾﺔ اﻟتﻠوث سﯾئﺔ في اإلدارة اﻟسﻠﯾﻣﺔ
ﻟﻠﻣخﻠفﺎت واﻟنفﺎﯾﺎت .وﻣن نﺎحﯾﺔ أخرى تقوم بﻌض اﻟشركﺎت اﻟﻣصنﻌﺔ ﻟﻠﻣصﺎبﯾح بإنتﺎج اﻟحد األدنى ﻣن
ﻣﻌدالت اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق كﻣﺎ أنهﺎ تحصل عﻠى اﻟزئبق اﻟالزم ﻟﻠتصنﯾع ﻣن ﻣصﺎدر تتم فﯾهﺎ عﻣﻠﯾﺎت إعﺎدة
اﻟتدوﯾر بصورة جﯾدة واﻟتي تقوم بﺎسترجﺎع اﻟزئبق اﻟذي كﺎن ﯾﻣكن أن ﯾنطﻠق في اﻟبﯾئﺔ.
ﯾشكل عدم وجود نظﺎم فﻌﺎل ﻟضﻣﺎن اإلدارة اﻟسﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ ﻟﻠﻣصﺎبﯾح اﻟﻣستهﻠكﺔ اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق
خﺎصﺔ في اﻟدول اﻟنﺎﻣﯾﺔ تهدﯾدات خطﯾرة ﻟﻌﻣﺎل اﻟنفﺎﯾﺎت وﻣجتﻣﻌﺎتهم واﻟذﯾن ﯾقوﻣون بتجﻣﯾع اﻟﻣصﺎبﯾح
ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت واﻟقﻣﺎﻣﺔ اﻟﻣختﻠطﺔ ﻣن ﻣكبﺎت اﻟقﻣﺎﻣﺔ وﯾقوﻣون بإعﺎدة تدوﯾرهﺎ بطرق عشوائﯾﺔ غﯾر ﻣنظﻣﺔ
وتحت ظروف سﯾئﺔ وغﯾر ﻣحكﻣﺔ .ففي اﻟفﯾﻠبﯾن عﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،تشﯾر اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟحكوﻣﯾﺔ إﻟى أن %88
ﻣن ربﺎت اﻟبﯾوت و  % 00ﻣن اﻟﻣؤسسﺎت اﻟتجﺎرﯾﺔ تقوم بﺎﻟتخﻠص ﻣن ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت كنفﺎﯾﺎت
ﻣنزﻟﯾﺔ أو ﻣحﻠﯾﺔ .وقد قﺎم" ائتالف اﻟﻣخﻠفﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ" (وهو احد اعضﺎء اﻟشبكﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠحد ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت
اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ) ،بشأن ﻣشكﻠﺔ إعﺎدة اﻟتدوﯾر اﻟﻌشوائي ﻟﻠﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت  CFLsﻟﻠﻣصﺎبﯾح ﻣن
ﻣقﺎﻟب اﻟقﻣﺎﻣﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت بتوجﯾه انتبﺎه أصحﺎب اﻟقرار بضرورة وضع آﻟﯾﺔ فﻌﺎﻟﺔ ﻟجﻣع واسترجﺎع
اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣنتهﯾﺔ واﻟﻣستهﻠكﺔ بﻣﺎ في ذﻟك فرض ﻣسؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣنتج اﻟﻣﻣتدة ﻟوقف عﻣﻠﯾﺎت اﻟتخﻠص غﯾر
اﻟسﻠﯾﻣﺔ.
هذه اﻟﻣشكﻠﺔ ال تقتصر فقط عﻠى اﻟدول ذات االقتصﺎدﯾﺎت اﻟنﺎﻣﯾﺔ .فقد اعﻠنت رابطﺔ اﻟقﺎئﻣﯾن بإعﺎدة تدوﯾر
اﻟﻣصﺎبﯾح واﻟزئبق ) (ALMRفي اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة أن حواﻟي  % 02فقط ﻣن إجﻣﺎﻟي اﻟﻣصﺎبﯾح ﯾﻌﺎد
تدوﯾرهﺎ (  % 27ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟصنﺎعﯾﺔ و  % 7فقط ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟسكنﯾﺔ) . 166أﻣﺎ
ﻣﻌدالت إعﺎدة اﻟتدوﯾر في االتحﺎد األوروبي فهي أعﻠى ﻣن ذﻟك بكﺛﯾر .وقد قدﻣت ادارة توجﯾه نفﺎﯾﺎت
اﻟﻣﻌدات اﻟكهربﺎئﯾﺔ واإلﻟكترونﯾﺔ بﺎالتحﺎد األوروبي وسﺎئل وﻣﻌدات استرجﺎع وإعﺎدة تدوﯾر اﻟﻣﻌدات
االﻟكترونﯾﺔ وﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت في نهﺎﯾﺔ عﻣرهﺎ ﻣجﺎنﺎ وكذﻟك قﺎﻣت بإنشﺎء ﻣرافق ونظم ﻟجﻣع اﻟنفﺎﯾﺎت
اإلﻟكترونﯾﺔ ﻣن اﻟﻣنﺎزل .167كﻣﺎ بدأت كندا في تنفﯾذ ﻣخططهﺎ عﻠى نطﺎق واسع واﻟذي ﯾتطﻠب تطوﯾر نظم
وإجراءات ﻣسؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣنتج اﻟﻣﻣتدة ﻟقوائم اﻟﻣستهﻠكﯾن اﻟﻣتزاﯾدة ﻣن اﻟسﻠع.168
وتستخدم اﻟﻌدﯾد ﻣن األنظﻣﺔ اﻟﻣختﻠفﺔ إلدارة ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت في نهﺎﯾﺔ عﻣرهﺎ وتشﻣل كسﺎرات
اﻟﻣصﺎبﯾح وأنواع أخرى ﻣن أنظﻣﺔ إعﺎدة تدوﯾر ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت .وال توجد بﯾﺎنﺎت شﺎﻣﻠﺔ ﻣتوفرة ﻟﻌدة
عواﻣل ﻣرتبطﺔ بهذه األنظﻣﺔ :كﻣﯾﺔ االنبﻌﺎﺛﺎت في اﻟهواء واﻟغالف اﻟجوي اﻟصﺎدرة ﻣن تكسﯾر أنواع
اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟﻣختﻠفﺔ أو أنظﻣﺔ إعﺎدة اﻟتدوﯾر و اﻟتﻌرض اﻟﻣهني ﻟﻠزئبق بﻣكﺎن اﻟﻌﻣل وتﻠوث األرض واﻟﻣﯾﺎه
بﺎﻟزئبق في هذا اﻟﻣوقع ونقل نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق خﺎرج اﻟﻣوقع وﻣقدار اﻟزئبق اﻟنقي اﻟذي ﯾﻣكن استرجﺎعه ﻣن
نظم االسترداد اﻟﻣختﻠفﺔ .وكﻣﺎ ﯾبدو أن بﻌض االنظﻣﺔ قد تكون جﯾدة نسبﯾﺎ إال أن هنﺎك نظم تحطﯾم
ﻟﻠزجﺎج وإعﺎدة اﻟتدوﯾر تسبب تﻠوﺛﺎ شدﯾدا بﺎﻟزئبق وربﻣﺎ تسبب تﻌرضﺎ ﻣهنﯾﺎ شدﯾد اﻟتﻠوﯾث بﺎﻟزئبق.
تشﻣل ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق اﻟتدابﯾر اﻟتي ﻣن شأنهﺎ أن تحد ﻣن ﻣحتوى اﻟزئبق في ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت اﻟﻣدﻣجﺔ
إﻟى  7ﻣﻠغ أو أقل ﻟﯾﻌﺎدل اﻟﻣصبﺎح  27واط بحﯾث ﯾت ّم اﻟتخﻠص تدرﯾجﯾﺎ ﻣن ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت اﻟﻣدﻣجﺔ
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-andrecycling/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.

58

اﻟتي تحتوي عﻠى ﻣستوﯾﺎت عﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق بحﻠول عﺎم ( 0707عﻠى اﻟرغم ﻣن اإلعفﺎءات ﻟﻣدة 7
سنوات قﺎبﻠﺔ ﻟﻠتجدﯾد وﯾﻣكن تكرارهﺎ ﻣرتﯾن ﻣﻣﺎ ﯾجﻌل تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي اﻟفﻌﻠي  .)0727تخضع
أﯾضﺎ اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت اﻟطوﻟﯾﺔ  -ﺛالﺛي اﻟﻣوجﺎت األقل ﻣن  17واط واﻟتي تحتوي عﻠى كﻣﯾﺔ زئبق
تفوق  7ﻣﻠغ واﻟﻣصﺎبﯾح اﻟهﺎﻟوفوسفﺎطﯾﺔ ﻣن فئﺔ أقل ﻣن  47واط واﻟتي تحتوي عﻠى أكﺛر ﻣن  17غراﻣﺎ
ﻣن اﻟزئبق ﻟنفس اﻟفترة ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي.

 8.5المصابيح األخرى التي تﺣتوي ﻋلى الزئبق
بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت ،هنﺎك عدة أنواع أخرى ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح في األسواق تحتوي أﯾضﺎ عﻠى
اﻟزئبق وﯾﻌتبر اﻟﻌدﯾد ﻣنهﺎ ﻣصﺎبﯾح تفرﯾغ عﺎﻟﯾﺔ اﻟكﺛﺎفﺔ ) .(HIDوﯾشﯾع استخدام هذا االسم ﻟﻌدة أنواع ﻣن
اﻟﻣصﺎبﯾح ،بﻣﺎ في ذﻟك اﻟهﺎﻟﯾد واﻟصودﯾوم عﺎﻟي اﻟضغط وﻣصﺎبﯾح بخﺎر اﻟزئبق.
وتﻌﻣل هذه اﻟﻣصﺎبﯾح عﻠى نحو ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت .حﯾث تستخدم أنبوب ﻣﻠئ بﺎﻟغﺎز ﯾحتوي
عﻠى بخﺎر ﻣﻌدني تحت ضغط ﻣرتفع نسبﯾﺎ وﻟهﺎ قطبﯾن كهربﺎئﯾﯾن وعند تكون قوس بﯾنهﻣﺎ ﯾحدث ارتفﺎع
في درجﺎت اﻟحرارة وطﺎقﺔ ﻣشﻌﺔ ﻣرئﯾﺔ .هذه اﻟﻣصﺎبﯾح ﻟهﺎ فترة عﻣر طوﯾﺔ جدا وبﻌضهﺎ ﯾشع ضوء
أكﺛر ﻣن ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ .وتتطﻠب هذه اﻟﻣصﺎبﯾح فترة طوﯾﻠﺔ نسبﯾﺎ ﻟإلحﻣﺎء إلعطﺎء اﻟضوء
اﻟكﺎﻣل وﯾسبب االنقطﺎع اﻟﻠحظي ﻟﻠكهربﺎء إﻟى بدء اإلحﻣﺎء ﻣن جدﯾد وقد ﯾستغرق عدة دقﺎئق .وﯾستخدم
في هذه اﻟﻣصﺎبﯾح عﺎﻟﯾﺔ اﻟكﺛﺎفﺔ تركﯾبﺎت ﻣختﻠفﺔ ﻣن اﻟغﺎز في تﯾﺎر اﻟقوس ﻣنهﺎ غﺎز اﻟزﯾنون أو غﺎز
األرجون أو اﻟزئبق وﯾؤﺛر ذﻟك عﻠى خصﺎئص اﻟﻠون وكفﺎءة اﻟﻣصبﺎح اﻟكﻠﯾﺔ.169
مصابيح الهاليد المعدنية :تستخدم هذه اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟهﺎﻟﯾدات ﻣﺛل ﯾودﯾد اﻟصودﯾوم في األنﺎبﯾب اﻟﻣقوسﺔ
وتنتج اﻟضوء في ﻣﻌظم ﻣنﺎطق اﻟطﯾف .وتﻌتبر ﻣصﺎبﯾح اﻟهﺎﻟﯾد اﻟﻣﻌدنﯾﺔ ذات كفﺎءة عﺎﻟﯾﺔ وذات أﻟوان
جﯾدة وتﻌﯾش ﻟفترة طوﯾﻠﺔ وتستخدم عﺎدة في اﻟﻣالعب واﻟﻣستودعﺎت واﻟﻣخﺎزن واﻟﻣواقع اﻟصنﺎعﯾﺔ .كﻣﺎ
أنهﺎ تستخدم كﻣصﺎبﯾح أﻣﺎﻣﯾﺔ ذات ﻟون أزرق سﺎطع بﺎﻟسﯾﺎرات وكذﻟك في إضﺎءة األحواض اﻟﻣﺎئﯾﺔ
وكﻣﯾﺔ اﻟزئبق اﻟﻣستخدﻣﺔ في ﻣصﺎبﯾح اﻟهﺎﻟﯾد تتراوح بﯾن أكﺛر ﻣن 1777 - 17ﻣﻠﯾغرام .وتحتوي % 07
ﻣن ﻣصﺎبﯾح اﻟهﺎﻟﯾد عﻠى أكﺛر ﻣن  77ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠﻣصبﺎح ،ﯾحتوي ﺛﻠﺛهﺎ عﻠى أكﺛر ﻣن 177
ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠﻣصبﺎح.170
مصابيح الهاليد الخزفية :تم تقدﯾﻣهﺎ ﻣؤخرا ﻟتوفﯾر بدائل عﺎﻟﯾﺔ اﻟجودة في كفﺎءة اﻟطﺎقﺔ ﻟﻠﻣصﺎبﯾح
اﻟﻣتوهجﺔ وﻣصﺎبﯾح اﻟهﺎﻟوجﯾن .وتستخدم ﻟإلضﺎءة اﻟكﺎﻣﻠﺔ واﻟجزئﯾﺔ .وتختﻠف عن ﻣصﺎبﯾح اﻟهﺎﻟﯾد في أن
تصنﯾع األنبوب اﻟﻣقوس ﯾكون ﻣن اﻟخزف .وتحتوي هذه اﻟﻣصﺎبﯾح عﻠى كﻣﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق اقل ﻣن
ﻣصﺎبﯾح اﻟهﺎﻟﯾد ،وكذﻟك تﻣتﺎز بنوعﯾﺔ أفضل ﻣن اﻟضوء وتنﺎسق األﻟوان بتكﻠفﺔ أقل .وتحتوي أكﺛر ﻣن
 % 87ﻣن هذه اﻟﻣصﺎبﯾح عﻠى أقل ﻣن  17ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠﻣصبﺎح أﻣﺎ بﺎقي األنواع فتحتوي
اﻟواحدة عﻠى أقل ﻣن  77ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق.171
مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي :هذه اﻟﻣصﺎبﯾح هي ﻣصدر عﺎﻟي اﻟكفﺎءة ﻟﻠضوء ،وﻟكن تﻣﯾل إﻟى
اﻟﻠون األصفر وذات آداء ﻟوني ضﻌﯾف .وقد طورت كﻣصﺎدر ﻟﻠطﺎقﺔ اﻟفﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠتطبﯾقﺎت اﻟخﺎرجﯾﺔ واآلﻣنﺔ
واإلضﺎءة اﻟصنﺎعﯾﺔ وتستخدم عﻠى نطﺎق واسع في إنﺎرة اﻟشوارع .وﻣصﺎبﯾح اﻟصودﯾوم ذات اﻟضغط
اﻟﻌﺎﻟي تﻌطي اﻟضوء ﻣن األصفر إﻟى اﻟبرتقﺎﻟي ونظرا ﻟضﻌف أدائهﺎ اﻟﻠوني فهي تستخدم في اﻟتطبﯾقﺎت
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"Fact Sheet: Mercury Use in Lighting," IMERC, cited above.
Ibid.
171
Ibid.
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اﻟصنﺎعﯾﺔ اﻟخﺎرجﯾﺔ واﻟتى تتطﻠب كفﺎءة عﺎﻟﯾﺔ وطول اﻟﻌﻣر .تحتوي جﻣﯾع ﻣصﺎبﯾح اﻟصودﯾوم ذات
اﻟضغط اﻟﻌﺎﻟي تقرﯾبﺎ عﻠى ﻣﺎ بﯾن  77 - 17ﻣﻠغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠﻣصبﺎح.172
إضاءة بخار الزئبق :وتﻌتبر ﻣن أقدم اﻟتقنﯾﺎت في ﻣصﺎبﯾح اﻟتفرﯾغ عﺎﻟﯾﺔ اﻟكﺛﺎفﺔ .ﯾنتج اﻟقوس ضوء أزرق
واﻟذي ﯾجﻌل األﻟوان ضﻌﯾفﺔ ﻟذﻟك فإن ﻣﻌظم ﻣصﺎبﯾح بخﺎر اﻟزئبق ﻟهﺎ طالء ﻣن اﻟفوسفور ﻟتغﯾﯾر اﻟﻠون
وتحسﯾنه بﻌض اﻟشيء .تقدم ﻣصﺎبﯾح بخﺎر اﻟزئبق ضوء خفﯾف ﻣﻣﺎ ﯾجﻌﻠهﺎ أقل كفﺎءة ﻣن ﻣصﺎبﯾح
اﻟتفرﯾغ عﺎﻟﯾﺔ اﻟكﺛﺎفﺔ االخرى .وهي تستخدم أسﺎسﺎ في اﻟتطبﯾقﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ واإلضﺎءة اﻟخﺎرجﯾﺔ بسبب
تكﻠفتهﺎ اﻟﻣنخفضﺔ واﻟﻌﻣر اﻟطوﯾل .تحتوي ﻣﻌظﻣهﺎ عﻠى ﻣﺎ بﯾن  17 . -77ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠﻣصبﺎح
وﻟكن  % 47ﻣن أنواعهﺎ تحتوي عﻠى أكﺛر ﻣن  77ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق % 10 ،تحتوي عﻠى أكﺛر ﻣن
 177ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠﻣصبﺎح.173
مصابيح الفلورسنت ذات الكاثود البارد :تختﻠف عن أنﺎبﯾب اﻟفﻠورسنت اﻟﻣﻌروفﺔ وﻟكن قطرهﺎ اصغر.
وتستخدم هذه اﻟﻣصﺎبﯾح في خﻠفﯾﺔ اﻟشﺎشﺎت اﻟبﻠورﯾﺔ اﻟسﺎئﻠﺔ ) (LCDوعﻠى نطﺎق واسع في األجهزة
اإلﻟكترونﯾﺔ ،بﻣﺎ في ذﻟك أجهزة اﻟكﻣبﯾوتر واﻟتﻠﯾفزﯾونﺎت ذات اﻟشﺎشﺎت اﻟﻣسطحﺔ واﻟكﺎﻣﯾرات وكﺎﻣﯾرات
اﻟفﯾدﯾو وأجهزة اﻟﻌرض اﻟرقﻣﯾﺔ وآالت تصوﯾر اﻟﻣستندات وأجهزة اﻟفﺎكس كﻣﺎ أنهﺎ تستخدم كإضﺎءة
خﻠفﯾﺔ في اﻟسﯾﺎرات .وتﻌﻣل عﻠى جهد كهربﺎئي أعﻠى بكﺛﯾر ﻣن ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ .فال ﯾوجد
حﺎجﺔ ﻟتسخﯾن األقطﺎب اﻟكهربﺎئﯾﺔ وﯾزﯾد ﻣن كفﺎءة اﻟﻣصبﺎح ﻣن  .% 27-17وﯾﻣكن تصنﯾﻌهﺎ ﻣن أﻟوان
ﻣختﻠفﺔ وذات درجﺔ سطوع عﺎﻟﯾﺔ كﻣﺎ انهﺎ طوﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣر ،وﻣحتواهﺎ ﻣن اﻟزئبق كﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾسنت
األخرى.
مصابيح أضواء النيون :هي عبﺎرة عن ﻣصﺎبﯾح تفرﯾغ اﻟغﺎز تحتوي عﺎدة عﻠى غﺎزات اﻟنﯾون
واﻟكرﯾبتون واألرجون واﻟغﺎزات بضغط ﻣنخفض .وﻣﺛل ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت تحتوي هذه اﻟﻣصﺎبﯾح في
نهﺎﯾتهﺎ عﻠى قطب ﻣﻌدني .ﯾؤﯾن اﻟتﯾﺎر اﻟكهربﺎئي اﻟﻣﺎر ﻣن خالل أقطﺎب غﺎز اﻟنﯾون وغﯾره ﻣن اﻟغﺎزات
ﻣﻣﺎ ﯾسبب انبﻌﺎث اﻟضوء اﻟﻣرئي .وﯾقوم غﺎز اﻟنﯾون بﺎرسﺎل ضوء أحﻣر كﻣﺎ تبﻌث اﻟغﺎزات األخرى
أﻟوان أخرى .فبخﺎر األرجون ﯾبﻌث اﻟﻠون االرجواني واﻟهﯾﻠﯾوم ﯾﻌطى اﻟﻠون اﻟبرتقﺎﻟي واألبﯾض .وﯾﻌتﻣد
اﻟﻠون عﻠى نسب ﻣزﯾج اﻟغﺎزات وغﯾرهﺎ ﻣن خصﺎئص اﻟﻣصبﺎح .وعﺎدة ﻣﺎ ﯾقوم اﻟحرفﯾون بتصنﯾع
أضواء اﻟنﯾون في ورش صغﯾرة وتستخدم عﻠى نطﺎق واسع في ﻣجﺎل اإلعالنﺎت واﻟﻣحالت اﻟتجﺎرﯾﺔ
واﻟدﯾكور .وال تحتوي أضواء اﻟنﯾون اﻟحﻣراء عﻠى اﻟزئبق وﻟكن أضواء اﻟنﯾون االخرى ﯾﻣكن أن تحتوي
عﻠى ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  177-077ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠﻣصبﺎح.174
مصابيح الزئبق ذات القوس القصير :هي ﻣصﺎبﯾح كروﯾﺔ أو ﻣستطﯾﻠﺔ ﻣن اﻟكوارتز ﻣع قطبﯾن ال ﯾبﻌد
احداهﻣﺎ عن االخر سوى بضﻌﺔ ﻣﻠﯾﻣترات .ﯾتم تﻌبئتهﺎ بﺎألرجون وبخﺎر اﻟزئبق في ضغط ﻣنخفض.
وتتراواح اﻟقوة اﻟكهربﺎئﯾﺔ بﯾن أقل ﻣن  177واط إﻟى عدة كﯾﻠووات قﻠﯾﻠﺔ .وﯾكون اﻟضوء اﻟنﺎشئ ﻣكﺛف
ﻟﻠغﺎﯾﺔ وتستخدم هذه اﻟﻣصﺎبﯾح ﻟﻠتطبﯾقﺎت اﻟخﺎصﺔ ﻣﺛل أضواء اﻟبحث اﻟﻣخصصﺔ ﻟﻠﻣﻌدات اﻟطبﯾﺔ
واﻟكﯾﻣﯾﺎء اﻟضوئﯾﺔ واﻟﻌالج بﺎألشﻌﺔ فوق اﻟبنفسجﯾﺔ واﻟتحﻠﯾل اﻟطﯾفي .وأحد أنواعه هو ﻣصبﺎح
اﻟزﯾنون/اﻟزئبق ذو اﻟقوس اﻟقصﯾر وهو ﻣﻣﺎﺛل ﻟكنه ﯾحتوي عﻠى خﻠﯾط ﻣن بخﺎر اﻟزئبق واﻟزﯾنون
وتحتوي هذه اﻟﻣصﺎبﯾح عﺎدة ﻣﺎ بﯾن  1777-177ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠواحد .وتحتوي اﻟكﺛﯾر عﻠى أكﺛر
ﻣن  1777ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠﻣصبﺎح.175
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مصابيح الزئبق الشعرية :وهي تﻌطي ﻣصدرا ﻣكﺛفﺎ ﻣن اﻟطﺎقﺔ اﻟﻣشﻌﺔ ﻣن األشﻌﺔ فوق اﻟبنفسجﯾﺔ وحتى
األشﻌﺔ تحت اﻟحﻣراء .وال تحتﺎج إﻟى فترة إحﻣﺎء في بداﯾﺔ تشغﯾﻠهﺎ أو عند إعﺎدة اﻟتشغﯾل وتصل إﻟى
اﻟسطوع اﻟكﺎﻣل خالل ﺛوان .وتأتي ﻣصﺎبﯾح اﻟزئبق اﻟشﻌرﯾﺔ في ﻣجﻣوعﺔ أقواس ﻣتنوعﺔ اﻟطول واﻟقوة
اإلشﻌﺎعﯾﺔ وأسﺎﻟﯾب اﻟتركﯾب .وتستخدم في صنع ﻟوحﺎت اﻟدوائر اﻟﻣطبوعﺔ وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟتطبﯾقﺎت
اﻟصنﺎعﯾﺔ .كﻣﺎ أنهﺎ تستخدم ﻟﻠﻌالج بﺎألشﻌﺔ فوق اﻟبنفسجﯾﺔ اﻟﻣستخدﻣﺔ عﻠى نطﺎق واسع وشﺎئﻌﺔ
االستخدام في عﻣﻠﯾﺔ اﻟشﺎشﺔ اﻟحرﯾرﯾﺔ وكذﻟك تستخدم في طبﺎعﺔ وتكرار اقراص اﻟسي دي  /اﻟدي في دي
 CD/DVDواﻟصنﺎعﺎت اﻟطبﯾﺔ وتزﯾﯾن اﻟزجﺎجﺎت واالكواب واﻟطالء .تحتوي هذه اﻟﻣصﺎبﯾح عﻠى ﻣﺎ
بﯾن  1777-177ﻣﻠﯾغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠﻣصبﺎح.176
ما رأي اتفاقية الزئبق في مصابيح الفلوريسنت التي تﺣتوي ﻋلى الزئبق ؟
تذكر اﻟﻣﺎدة  4ﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق ﻣصﺎبﯾح بخﺎر اﻟزئبق ذات اﻟضغط اﻟﻌﺎﻟي واﻟزئبق في ﻣجﻣوعﺔ ﻣتنوعﺔ
ﻣن ﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت ذات اﻟكﺎﺛود اﻟبﺎرد وﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورسنت ذات اﻟقطب اﻟخﺎرجي اﻟﻣزﻣع اﻟتخﻠص
ﻣنهﺎ تدرﯾجﯾﺎ بحﻠول عﺎم ( 0707ﻣع وجود خﯾﺎر ﻟتﻣدﯾد هذه اﻟﻣدة حتى عﺎم .)0727

 8.1الزئبق في أﺟهزة القياس
ﯾتﻣدد اﻟزئبق وﯾنكﻣش ﻣع اﻟتغﯾرات في درجﺎت اﻟحرارة واﻟضغط ﻣﻣﺎ جﻌل اﻟزئبق ﻣفﯾدا في األجهزة
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟطبﯾﺔ واﻟصنﺎعﯾﺔ ﻟقﯾﺎس درجﺔ اﻟحرارة واﻟضغط.
وقد اعتﻣد االتحﺎد األوروبي قرارا خﺎصﺎ بتقﯾﯾد استخدام بﻌض أجهزة اﻟقﯾﺎس اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق
وفرض حظرا عﻠى جﻣﯾع اﻟﻣحﺎرﯾر اﻟزئبقﯾﺔ في األسواق األوروبﯾﺔ .كﻣﺎ تم حظر أجهزة اﻟقﯾﺎس اﻟزئبقﯾﺔ
األخرى اﻟﻣجهزة ﻟﻠبﯾع بﻣﺎ في ذﻟك أجهزة قﯾﺎس اﻟضغط وﻣقﺎﯾﯾس اﻟضغط اﻟجوي واجهزة قﯾﺎس ضغط
اﻟدم وأنواع أخرى ﻣن اﻟﻣحﺎرﯾر اﻟزئبقﯾﺔ .وقد ﻣنحت استﺛنﺎءات ﻟألجهزة اﻟقدﯾﻣﺔ واألﺛرﯾﺔ واﻟتى عﻣرهﺎ
ﯾزﯾد عن  77سنﺔ وطﺎﻟب االتحﺎد األوروبي بﻣزﯾد ﻣن اﻟدراسﺔ ﻟتوفﯾر بدائل ﻟألجهزة واﻟﻣﻌدات واآلالت
ال تحتوي عﻠى اﻟزئبق ﻣوﺛوقﺔ وآﻣنﺔ وﻣجدﯾﺔ تقنﯾﺎ واقتصﺎدﯾﺎ الستخداﻣهﺎ في ﻣجﺎل اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ وفي
أي ﻣن اﻟتطبﯾقﺎت اﻟﻣهنﯾﺔ واﻟصنﺎعﯾﺔ األخرى .177كﻣﺎ اعتﻣدت حكوﻣﺎت عدة والﯾﺎت بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة
األﻣرﯾكﯾﺔ حظرا أو تقﯾﯾدا ﻟبﻌض أجهزة اﻟقﯾﺎس اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق .178واستجﺎبﺔ ﻟذﻟك ابتﻌدت بﻌض
اﻟشركﺎت اﻟﻣصنﻌﺔ عن هذه األجهزة وتم زﯾﺎدة إنتﺎجهﺎ ﻣن بدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق فﻌﺎﻟﺔ وعﺎﻟﯾﺔ اﻟجودة
واﻟكفﺎءة.
وتﻌتبر اﻟﻣحﺎرﯾر وأجهزة قﯾﺎس ضغط اﻟدم اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق هي األكﺛر شﯾوعﺎ فضال عن أنواع
أخرى ﻣن اﻟﻣحﺎرﯾر اﻟﻣستخدﻣﺔ في اﻟﻣنﺎزل واﻟﻣختبرات واﻟتطبﯾقﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ واﻟتجﺎرﯾﺔ وﯾحتوى ﻣقﯾﺎس
اﻟحرارة (اﻟﻣحرار) عﻠى ﻣﺎ بﯾن  74-7.7غرام ﻣن اﻟزئبق .وفي اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة عﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل كﺎن
اﻟﻣحتوى اﻟكﻠي ﻣن اﻟزئبق في اﻟﻣحﺎرﯾر اﻟتي كﺎنت تبﺎع في عﺎم  0774ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  0طن ﻣتري.
وﯾحتوي جهﺎز قﯾﺎس ضغط اﻟدم عﻠى ﻣﺎ بﯾن  147-77غرام ﻣن اﻟزئبق .وكﺎن اﻟﻣحتوى اﻟكﻠي ﻟﻠزئبق
في جﻣﯾع أجهزة قﯾﺎس ضغط اﻟدم اﻟتي بﯾﻌت في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة في عﺎم  0774ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  1طن
ﻣتري.179
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ونظرا ﻟتﻌرض أجهزة قﯾﺎس ضغط اﻟدم وبﻌض األجهزة األخرى اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ﻟﻠهواء ﯾتم فقدان
اﻟزئبق ﻣع ﻣرور اﻟوقت بﺎﻟتطﺎﯾر .ونتﯾجﺔ ﻟذﻟك ﯾجب أن ﯾضﺎف اﻟزئبق ﻣن حﯾن آلخر في هذه األجهزة.
وعﻠى نحو ﻣتزاﯾد فإن اﻟﻣﻌﺎﯾرة اﻟتى تستند عﻠﯾهﺎ هذه األجهزة اﻟزئبقﯾﺔ تتم بﺎستخدام أجهزة ال تحتوي عﻠى
اﻟزئبق ﻣﻣﺎ ﯾدل عﻠى دقﺔ وﻣتﺎنﺔ األجهزة اإلﻟكترونﯾﺔ اﻟتى ال تحتوي عﻠى اﻟزئبق.
أجهزة اﻟقﯾﺎس األخرى اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق:
 الباروميتر :ﯾستخدم ﻟقﯾﺎس اﻟضغط اﻟجوي( .ﯾحتوي عﻠى ﻣن  107 - 477غرام ﻣن اﻟزئبق) المونوميتر :ﯾستخدم ﻟقﯾﺎس االختالفﺎت في ضغط اﻟغﺎز (ﯾحتوي عﻠى  07 - 27غرام ﻣناﻟزئبق)
 سايكروميتر :ﯾستخدم ﻟقﯾﺎس اﻟرطوبﺔ (ﯾحتوي عﻠى ﻣن  1 - 7غرام ﻣن اﻟزئبق) الفلوميتر :ﯾستخدم ﻟقﯾﺎس تدفق اﻟغﺎز واﻟﻣﺎء واﻟهواء واﻟبخﺎر الهيدروميتر :ﯾستخدم ﻟقﯾﺎس اﻟوزن اﻟنوعي ﻟﻠسوائل البيروميتر  :ﯾستخدم ﻟقﯾﺎس درجﺔ حرارة اﻟﻣواد شدﯾدة اﻟسخونﺔ( .ﯾستخدم في ﻣسﺎبك اﻟﻣﻌﺎدن).وكﺎن ﻣحتوى اﻟزئبق في جﻣﯾع اﻟﻣﺎنوﻣترات اﻟﻣبﺎعﺔ في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة في عﺎم  0774أكﺛر ﻣن واحد
طن ﻣترى .كﻣﺎ احتوت أجهزة اﻟقﯾﺎس األخرى اﻟﻣذكورة أعاله واﻟتي تم بﯾﻌهﺎ في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة في
عﺎم  0774عﻠى  7.1طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق.180
ما رأي اتفاقية الزئبق في أﺟهزة القياس التي تﺣتوي ﻋلى الزئبق ؟
تسرد اﻟﻣﺎدة  4ﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق األجهزة غﯾر اإلﻟكترونﯾﺔ ﻣﺛل اﻟبﺎروﻣﯾتر وﻣقﯾﺎس درجﺔ اﻟرطوبﺔ
وﻣقﯾﺎس اﻟضغط وﻣقﯾﺎس اﻟحرارة وﻣقﺎﯾﯾس ضغط اﻟدم اﻟﻣزﻣع اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ تدرﯾجﯾﺎ بحﻠول عﺎم 0707
(ﻣع وجود خﯾﺎر ﻟتﻣدﯾد هذه اﻟﻣدة حتى عﺎم .)0727

 8.7الزئبق في ملغم ﺣشو اﻻسنان
ﻣﻠغم اﻟزئبق ﻟحشو األسنﺎن هي اﻟﻣﺎدة اﻟﻣستخدﻣﺔ في طب األسنﺎن ﻟﻣﻠئ اﻟتجﺎوﯾف اﻟنﺎجﻣﺔ عن تسوس
األسنﺎن .وحشو األسنﺎن كﻣﺎ ﯾسﻣى أحﯾﺎنﺎ اﻟحشو اﻟفضي ألن ﻣظهرهﺎ ﻣﺛل اﻟفضﺔ وهو خﻠﯾط ﻣن اﻟﻣﻌﺎدن
اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق وسبﺎئك ﻣسحوقﺔ تتكون ﻣن اﻟفضﺔ واﻟقصدﯾر واﻟنحﺎس .وﯾﻣﺛل اﻟزئبق ﻣن
وزنهﺎ ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  . %77وﯾستخدم ﻣنذ أكﺛر ﻣن  177سنﺔ  .181في اﻟﻣﺎضي قﺎم أطبﺎء األسنﺎن بخﻠط
هذا اﻟحشو بﺎﻟزئبق اﻟخﺎم وﻣسﺎحﯾق اﻟﻣﻌﺎدن .وحﺎﻟﯾﺎ ﯾقوم أطبﺎء األسنﺎن بشراءه في كبسوالت تأتي في
أحجﺎم ﻣختﻠفﺔ .كﻣﯾﺔ اﻟزئبق في كل كبسوﻟﺔ تتراوح بﯾن  1777 - 177ﻣﻠﯾغرام.182
ﯾطﻠق هذا اﻟحشو بخﺎر اﻟزئبق بكﻣﯾﺎت صغﯾرة جدا وﯾﻣكن ﻟهذه األبخرة اﻟﻣرور في ﻣجرى اﻟدم ﻟﻠشخص
اﻟﻣﻌﺎﻟج .وتشﯾر اﻟتقدﯾرات إﻟى أن األشخﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في هذه اﻟﻣهنﺔ ﯾتﻌرضون في اﻟﻣتوسط إﻟى ﻣﺎ بﯾن
180

Ibid.
"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,
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 10 - 2ﻣﯾكروغرام ﻣن بخﺎر اﻟزئبق ﯾوﻣﯾﺎ .هذه اﻟنسبﺔ صغﯾرة وﻟكنهﺎ أكبر بكﺛﯾر ﻣن تﻌرض اإلنسﺎن
اﻟﻌﺎدي ﻟﻠزئبق في اﻟهواء اﻟطﻠق.183
وقد توصﻠت دراسﺎت خﺎصﺔ بﺎالضرار اﻟﻣحتﻣﻠﺔ ﻣن اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق ﻣن هذا اﻟﻣﻠغم إﻟى استنتﺎجﺎت
ﻣختﻠفﺔ وعﻠى نطﺎق واسع .حﯾث وجدت بﻌض اﻟدراسﺎت أدﻟﺔ تشﯾر إﻟى أن هذا اﻟزئبق قد ﯾؤدي إﻟى
ضﻌف في اﻟصحﺔ بﻣﺎ في ذﻟك اﻟسﻣﯾﺔ اﻟكﻠوﯾﺔ واﻟتغﯾرات اﻟسﻠوكﯾﺔ اﻟﻌصبﯾﺔ ونقص اﻟﻣنﺎعﺔ اﻟذاتﯾﺔ
وﻣرض اﻟتوحد وتغﯾر اﻟجﻠد وأضرار بﺎألغشﯾﺔ اﻟﻣخﺎطﯾﺔ .وتشﯾر األدﻟﺔ إﻟى وجود صﻠﺔ بﯾن اﻟتﻌرض
ﻟﻠزئبق بجرعﺎت ﻣنخفضﺔ وتطور ﻣرض اﻟزهﺎﯾﻣر واﻟتصﻠب اﻟﻣتﻌدد .وقد ذكر تقرﯾر عﻠﻣي ﯾؤﯾد هذا
اﻟرأي أن بﻌض اﻟدراسﺎت األخرى عن وجود عﯾوب أسﺎسﯾﺔ بﺎﻟﻣﻠغم كﻣﺎ أن ﻣستوﯾﺎت اﻟزئبق في اﻟبول
واﻟدم وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟحﯾوﯾﺔ ) (Biomarkersال تﻌكس إجﻣﺎﻟي اﻟزئبق في األعضﺎء اﻟحرجﺔ
بﺎﻟجسم .كﻣﺎ أكد كﺎتب اﻟتقرﯾر أن اﻟتجﺎرب اﻟﻣختﻠفﺔ اﻟتي تم فﯾهﺎ إزاﻟﺔ اﻟﻣﻠغم قد حسنت بصورة كبﯾرة
اﻟشكﺎوى اﻟحﺎدة ﻟﻌدد آخر ﻣن اﻟﻣرضى .وانتهى اﻟﻣقﺎل إﻟى أن "ﻣﻠغم اﻟزئبق هو ﻣﺎدة غﯾر ﻣنﺎسبﺔ ألسبﺎب
طبﯾﺔ وﻣهنﯾﺔ وبﯾئﯾﺔ".184
وقد توصﻠت دراسﺎت أخرى إﻟى استنتﺎجﺎت ﻣختﻠفﺔ .فﻌﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،استﻌرضت إدارة األدﻟﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻟﻣتﺎحﺔ ﻟتحدﯾد ﻣﺎ إذا كﺎنت ﻣستوﯾﺎت ) (FDAاألغذﯾﺔ واألدوﯾﺔ بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة بخﺎر اﻟزئبق
اﻟﻣنخفضﺔ اﻟﻣصﺎحبﺔ ﻟحشو األسنﺎن ﻣصدر ﻟﻠقﻠق .واستنﺎدا إﻟى هذا االستﻌراض ،وجدت اإلدارة أنه آﻣن
ﻟﻠبﺎﻟغﯾن واألطفﺎل اﻟذﯾن تزﯾد أعﻣﺎرهم عن  1سنوات .185عقب هذا االستﻌراض في عﺎم  0772قﺎﻣت
إدارة األغذﯾﺔ واألدوﯾﺔ بتحدﯾث أنظﻣتهﺎ اﻟخﺎصﺔ بحشو األسنﺎن وأصدرت ﻟوائح جدﯾدة بتصنﯾفه كخطر
ﻣﻌتدل .كﻣﺎ حذرت اﻟﻣرضى اﻟذﯾن ﯾﻌﺎنون ﻣن حسﺎسﯾﺔ اﻟزئبق ﻣن استخدام اﻟﻣﻠغم .كﻣﺎ صدرت توصﯾﺎت
بشأن ﻣواد اﻟتﻌبئﺔ واﻟتغﻠﯾف ﻟﻠﻣﻠغم وكذﻟك بوجوب وجود بﯾﺎنﺎت ﻟﻣسﺎعدة أطبﺎء األسنﺎن واﻟﻣرضى عﻠى
اتخﺎذ قرارات ﻣسبقﺔ .وﯾنبغي أن تحتوي اﻟبﯾﺎنﺎت عﻠى ﻣﻌﻠوﻣﺎت وأدﻟﺔ عﻠﻣﯾﺔ حول فوائدة وﻣخﺎطره ،بﻣﺎ
في ذﻟك ﻣخﺎطر استنشﺎق بخﺎر اﻟزئبق.186
في عﺎم  ، 0711اتخذت اﻟحكوﻣﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ خالل اﻟﻣفﺎوضﺎت ﻣن أجل ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق ،خطوة غﯾر
ﻣسبوقﺔ ﻣﻌﻠنﺔ تأﯾﯾدهﺎ ﻟﻠوقف اﻟفوري " ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن ﻣﻠغم اﻟزئبق بغﯾﺔ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي اﻟنهﺎئي
ﻣن قبل جﻣﯾع األطراف ".حظي هذا اﻟهدف بتأﯾﯾد كبﯾر في اﻟنص اﻟنهﺎئي ﻟﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق.
وردا عﻠى اهتﻣﺎﻣﺎت اﻟصحﺔ واﻟبﯾئﺔ اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟﻣﻠغم فقد انخفض استخداﻣه في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة وأوروبﺎ
اﻟغربﯾﺔ (االتجﺎهﺎت في بقﯾﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟﯾست واضحﺔ) .ففي عﺎم  0770أصدر وزﯾر اﻟبﯾئﺔ اﻟنروﯾجي
توجﯾهﺎت تحظر استخدام اﻟزئبق في ﻣواد طب األسنﺎن  .187وفي عﺎم  0772تﻠتهﺎ اﻟسوﯾد بحظر
استخداﻣه ﻟألطفﺎل وتقﯾﯾد استخداﻣه ﻟﻠبﺎﻟغﯾن إال اﻟحﺎالت اﻟتي ﯾكون هنﺎك سبب طبي ﻣﻌﯾن أو أن ﯾكون
استخدام اﻟﻌالجﺎت األخرى غﯾر كﺎف .188واستنﺎدا إﻟى األدﻟﺔ اﻟﻣتﺎحﺔ نصحت اﻟنﻣسﺎ وأﻟﻣﺎنﯾﺎ وفنﻠندا
واﻟنروﯾج واﻟﻣﻣﻠكﺔ اﻟﻣتحدة واﻟسوﯾد أطبﺎء األسنﺎن بتجنب اﻟحشوات اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق خالل فترة
183
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J. Mutter et al., "Amalgam Risk Assessment with Coverage of References up to 2005," Institute for Environmental
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"FDA Issues Final Regulation on Dental Amalgam," FDA, July 28, 2009,
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/Pressannouncements/ucm173992.htm.
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"Minister of the Environment and International Development Erik Solhei Bans Mercury in Products," press release,
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اﻟحﻣل .189وفي اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة انخفض استخداﻣه في اﻟفترة ﻣن عﺎم  0770 - 0774انخفض ﻣحتوى
اﻟزئبق في حشو األسنﺎن إﻟى ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  % 77ﻣن (  00.7طن ﻣتري في عﺎم  0774إﻟى  17طن
ﻣتري في عﺎم . 190)0770
وعند استخدام اﻟﻣﻠغم ﯾنتقل اﻟزئبق ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت إﻟى شبكﺎت اﻟصرف اﻟصحي وﻣجﺎري اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟصﻠبﺔ.
وهنﺎك اتجﺎه ﻣتزاﯾد ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن أطبﺎء أسنﺎن الﻟتقﺎط وإعﺎدة تدوﯾر نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق اﻟﻣتوﻟدة ،كﻣﺎ قﺎﻣت اﻟﻌدﯾد
ﻣن اﻟجﻣﻌﯾﺎت اﻟوطنﯾﺔ ﻟطب األسنﺎن بوضع خطوط إرشﺎدﯾﺔ حول أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت إلدارة نفﺎﯾﺎت
191
اﻟﻣﻠغم.
وفي بﻌض اﻟدول ﻣن اﻟشﺎئع حرق جﺛث اﻟﻣتوفﯾن بﻌد وفﺎتهم .وهنﺎك ﯾتبخر اﻟﻣﻠغم وﯾنطﻠق في اﻟهواء .ال
توجد إحصﺎءات عن كﻣﯾﺔ اﻟزئبق اﻟﻣنتشرة في اﻟهواء نتﯾجﺔ هذا اﻟحرق .ووفقﺎ ألحد اﻟتقدﯾرات في عﺎم
 1227اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟحرق في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة ،فقد تم حرق ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  777777جﺛﺔ ﻣﻣﺎ
أسفر عنه انطالق ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  1.07طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق في اﻟهواء .192إنّ اﻟحرق شﺎئع جدا في عدد
ﻣن اﻟبﻠدان وهذه اﻟﻣﻣﺎرسﺔ تنﻣو بسرعﺔ في بﻌض اﻟبﻠدان األخرى .وفي بﻌض اﻟحﺎالت ﯾتم إزاﻟﺔ حشو
األسنﺎن قبل اﻟحرق ﻟﻣنع انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق وﻟكن هنﺎك اعتراضﺎت ﻟهذه اﻟﻣﻣﺎرسﺔ .كﻣﺎ ﯾﻣكن وضع
ضوابط عﻠى عﻣﻠﯾﺎت اﻟحرق ﻟتقﻠﯾل انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ،وﻟكنه ﯾتكﻠف كﺛﯾرا.
وهنﺎك ﻣبررات قوﯾﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن استخدام اﻟﻣﻠغم واستبداﻟه ببدائل أكﺛر أﻣﺎنﺎ .ونحن بحﺎجﺔ
ﻟتقﯾﯾﻣﺎت كﺎفﯾﺔ ﻟﻠبدائل اﻟﻣقترحﺔ ﻟضﻣﺎن وتجنب اﻟتأﺛﯾرات اﻟصحﯾﺔ اﻟسﻠبﯾﺔ أو اآلﺛﺎر اﻟبﯾئﯾﺔ ﻟتﻠك اﻟبدائل.
ما رأي معاهدة الزئبق في الملغم السني؟
تأﻣر ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق عﻠى حد سواء بأن تتخﻠص كل أﻣﺔ ﻣن استخدام اﻟﻣﻠغم تدرﯾجﯾﺎ وتصف اﻟخطوات
اﻟتي ﯾنبغي اتخﺎذهﺎ .فﯾجب عﻠى اﻟبﻠدان إجراء خطوتﯾن اﺛنتﯾن عﻠى األقل ﻣن خطوات اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي
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.
اختﯾﺎر "اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي" ﻣن اﻟﻣﻠغم اﻟسني

تﻣت ﻣنﺎقشﺔ اإلجراءات اﻟﻣتﺎحﺔ ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻟﻠقﯾﺎم بحﻣﻠﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي اﻟسرﯾع ﻣن
اﻟﻣﻠغم اﻟسني بﻣوجب اﻟﻣﺎدة  4ﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق بﻣزﯾد ﻣن اﻟتفصﯾل في اﻟجزء اﻟﻌﻠوي ﻣن اﻟبﺎب اﻟﺛﺎﻣن
ﻣن هذا اﻟتقرﯾر.
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 8.8الزئبق في المبيدات الﺣشرية والمبيدات الﺣيوية
تستخدم جﻣﯾع ﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟﻌضوﯾﺔ وغﯾر اﻟﻌضوﯾﺔ في اﻟﻣبﯾدات اﻟحشرﯾﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟتطبﯾقﺎت .وقد
استخدﻣت هذه اﻟﻣركبﺎت في ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟبذور وﻣكﺎفحﺔ اﻟطحﺎﻟب واﻟﻣواد اﻟﻠزجﺔ اﻟتي تفرزهﺎ بﻌض أنواع
اﻟحﻠزونﯾﺎت واﻟفطرﯾﺎت في أبراج اﻟتبرﯾد وﻣصﺎنع اﻟﻣطﺎط واﻟورق وكﻣواد ﻣضﺎفﺔ إﻟى اﻟدهﺎنﺎت اﻟبحرﯾﺔ
وﻣواد اﻟطالء وحﻣﺎﯾﺔ تقﺎوى اﻟبطﺎطس واﻟتفﺎح وكذﻟك في اﻟنسﯾج وأغراض اﻟغسﯾل وغﯾرهﺎ.193
وفي استراﻟﯾﺎ ﻣﺎزال ﯾستخدم ﻣبﯾد شﯾرتﺎن ) (Shirtanواﻟذي ﯾحتوي عﻠى  107غرام ﻣن اﻟزئبق ﻟﻠتر
اﻟواحد في شكل ﻣﯾﺛوكسي إﯾﺛﯾل كﻠورﯾد اﻟزئبق واﻟﻣستخدم كﻣبﯾد ﻟﻠفطرﯾﺎت في ﻣكﺎفحﺔ أﻣراض األنﺎنﺎس
وﻣحصول قصب اﻟسكر .194وقد وضﻌت شبكﺔ اﻟﻣبﯾدات اﻟدوﻟﯾﺔ ) (PANقوائم ل  02ﻣبﯾدا حشرﯾﺎ
تحتوي عﻠى اﻟزئبق في قواعد بﯾﺎنﺎتهﺎ اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟﻣبﯾدات اﻟحشرﯾﺔ.195
وقد حددت اتفﺎقﯾﺔ روتردام بشأن اﻟﻣوافقﺔ اﻟﻣسبقﺔ عن عﻠم اﻟﻣبﯾدات واﻟتي أدرجت اﻟزئبق اﻟخﺎم وﻣركبﺎت
اﻟزئبق في قﺎئﻣﺔ اﻟﻣﻠحق اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ اﻟتي ال ﯾﻣكن تصدﯾرهﺎ اﻟى أي دوﻟﺔ دون ﻣوافقﺔ اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻣسبقﺔ عن عﻠم .وتحدد االتفﺎقﯾﺔ ﻣركبﺎت اﻟزئبق ال  44اﻟﻣستخدﻣﺔ واﻟتي قﺎﻣت اﻟحكوﻣﺎت بتقﯾﯾدهﺎ.
وتشﻣل ﻣركبﺎت اﻟﻣبﯾدات اﻟتي تم تحدﯾدهﺎ ﻣركبﺎت اﻟزئبق غﯾر اﻟﻌضوﯾﺔ وﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟقﻠوي
وﻣركبﺎت اﻟزئبق األﻟكﯾﻠﯾﺔ  alkyloxyalkylوﻣركبﺎت  aryl mercuryوبﺎﻟﻣﻠحق أﯾضﺎ قوائم
بتجهﯾزات ﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟسﺎئﻠﺔ واﻟﻣسﺎحﯾق واﻟﻣواد اﻟحبﯾبﯾﺔ ،ودهﺎنﺎت اﻟالتكس واﻟﻣركبﺎت اﻟوسﯾطﺔ،
واﻟﻣحﺎﻟﯾل اﻟﻣركزة اﻟقﺎبﻠﺔ ﻟﻠذوبﺎن.196
وقد تم حظر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣبﯾدات اﻟحشرﯾﺔ اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق وتقﯾﯾدهﺎ بسبب سﻣﯾتهﺎ وتﻠوﯾﺛهﺎ ﻟألغذﯾﺔ
واألعالف وسﻣﯾتهﺎ ﻟﻠكﺎئنﺎت اﻟﻣﺎئﯾﺔ .وأخطر حﺎالت اﻟتسﻣم بﺎﻟﻣبﯾدات ارتبطت بﺎستخدام ﻣركبﺎت اﻟزئبق
ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟبذور واﻟتي استخدﻣت عﻠى نطﺎق واسع ﻟحﻣﺎﯾﺔ اﻟبذور ﻣن انتشﺎر اﻟفطرﯾﺎت فﯾهﺎ.
وكﺎنت أول تركﯾبﺔ تجﺎرﯾﺔ سﺎئﻠﺔ تحتوي عﻠى اﻟزئبق ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟبذور هي ﻣبﯾﯾد ( Panogenجوانﯾدﯾن
ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق) في اﻟسوﯾد في عﺎم  1228واستخدم بشكل واسع في أواخر األربﻌﯾنﯾﺎت ﻣن اﻟقرن
اﻟﻣﺎضي .وفي وقت الحق تم تصنﯾع تركﯾبﺔ بودرة ﻣن إﯾﺛﯾل ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق تحت اسم سﯾرﯾزان
) (Ceresanواﻟتي استخدﻣت عﻠى نطﺎق واسع في عالج اﻟحبوب اﻟصغﯾرة .وتم ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟبذور
بﺎستخدام ﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟﻌضوﯾﺔ وهي فﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠغﺎﯾﺔ وغﯾر ﻣكﻠفﺔ وتستخدﻣهﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣحطﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ
دون أي تكﻠفﺔ تذكر ،كﻣﺎ ﯾستخدﻣهﺎ اﻟﻣزارعون ﻟتطهﯾر اﻟبذور .واستﻣر انتشﺎر استخدام ﻣبﯾدات
اﻟفطرﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق حتى اﻟسبﻌﯾنﺎت ،حتى تم وضع قﯾود عﻠى االستخدام وذﻟك بﻌد عدة
حوادث تسﻣم بشرﯾﺔ نتﯾجﺔ تنﺎول اﻟحبوب اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ ﻣبﺎشرة بﻣركبﺎت اﻟزئبق أو أكل ﻟحوم اﻟحﯾوانﺎت اﻟتي
تستهﻠك اﻟحبوب اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ .وقد تم حظر استخدام ﻣبﯾدات اﻟفطرﯾﺎت اﻟتي تحتوي عﻠى ﻣركبﺎت اﻟزئبق
اﻟﻌضوﯾﺔ في كﺛﯾر ﻣن اﻟدول ،وﯾبقىﺎل استخدام ﻟبﻌض اﻟتطبﯾقﺎت في بﻌض اﻟدول االخرى.197
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وقد وقﻌت حﺎﻟﺔ تسﻣم شدﯾدة بﺎﻟﻣبﯾدات في عﺎم  1201في ﻣﯾنﺎء اﻟبصرة بﺎﻟﻌراق أطﻠق عﻠﯾهﺎ كﺎرﺛﺔ
اﻟحبوب اﻟﻣسﻣﻣﺔ بﺎﻟبصرة .حﯾث وصﻠت شحنﺔ ﻣن  27.777طن ﻣتري ﻣن اﻟشﻌﯾر األﻣرﯾكي واﻟقﻣح
اﻟﻣكسﯾكي ﻟالستخدام كتقﺎوى ﻟﻠزراعﺔ كﺎنت قد تﻣت ﻣﻌﺎﻟجتهﺎ بﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق ﻟﻣنع اﻟتﻌفن .وكﺎن ﻣن
اﻟﻣفترض أن تذهب هذه اﻟشحنﺔ ﻟﻠﻣزارعﯾن بﺎستخداﻣهﺎ كتقﺎوى ﻟﻠزراعﺔ وكﺎنت اﻟتحذﯾرات اﻟﻣطبوعﺔ
عﻠى اﻟﻌبوات توضح ذﻟك بﺎﻟﻠغتﯾن اإلنجﻠﯾزﯾﺔ واإلسبﺎنﯾﺔ ،حﯾث ﻟم ﯾستطﯾع اﻟﻌﺎﻣﻠون بﺎﻟﻣﯾنﺎء فهم
اﻟتحذﯾرات بهذه اﻟﻠغﺎت وتم بﯾع كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣنهﺎ ﻣحﻠﯾﺎ عﻠى انهﺎ غذاء ﻟالستهالك اآلدﻣي 198ونتﯾجﺔ
تنﺎول اﻟسكﺎن هذه اﻟحبوب توفي  17.777شخصﺎ وأصﯾب حواﻟي  177.777شخصﺎ بتﻠف وأضرار
بﺎﻟﻣخ .وهنﺎك عدة استخداﻣﺎت ﻟﻠزئبق ﻣﺎ زاﻟت قﺎئﻣﺔ كﻣبﯾدات ﻟآلفﺎت أو ﻣبﯾدات حﯾوﯾﺔ تشﻣل ﻣﺎ ﯾﻠي:
 إضافات الدهانات  :تضﺎف أحﯾﺎنﺎ ﻣركبﺎت فﯾنﯾل اﻟزئبق وخالت اﻟزئبق اﻟى اﻟطالء كﻣضﺎد
ﻟﻠفطرﯾﺎت ﻟﻣنع اﻟتﻌفن .وقد تم حظر استخدام هذه اﻟدهﺎنﺎت في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة وأوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ
وﻟكن ربﻣﺎ ال تزال تستخدم في ﻣنﺎطق أخرى.
 مصانع الورق والمطاط  :ﯾضﺎف أحﯾﺎنﺎ خالت فﯾنﯾل اﻟزئبق إﻟى اﻟﻠب في عﻣﻠﯾﺔ صنﺎعﺔ اﻟورق
كﻣبﯾد ﻟﻠفطرﯾﺎت ،ألن ﻟب اﻟورق دافئ وغني بﺎﻟﻣواد اﻟﻣغذﯾﺔ وتنﻣو عﻠﯾهﺎ اﻟفطرﯾﺎت واﻟﻌفن
وﯾﻣكن أن تنﻣو عﻠى اﻟﻠب وتسد اﻟﻣﺎكﯾنﺎت ﻣﺎ ﻟم ﯾتم ﻣكﺎفحتهﺎ وإزاﻟتهﺎ .وقد استخدﻣت كﻣﯾﺎت
كبﯾرة ﻣن خالت فﯾنﯾل اﻟزئبق ﻟهذا اﻟغرض .وﯾﻣكن أن ﯾﻠوث ذﻟك ﻣصرف اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻣطحنﺔ اﻟﻠب
وكذﻟك اﻟﻣنتجﺎت اﻟورقﯾﺔ نفسهﺎ .كﻣﺎ تضﺎف خالت فﯾنﯾل اﻟزئبق إﻟى ﻣخﺎزن اﻟﻠب ﻟﻠشحن .وهنﺎك
اﻟقﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ حول استﻣرار استخدام هذا اﻟتطبﯾق.
 المضادت الﺣيوية الموضعية  :ال تزال بﻌض اﻟﻣضﺎدات اﻟحﯾوﯾﺔ اﻟﻣوضﻌﯾﺔ تستخدم اﻟزئبق ﻣﺛل
اﻟﻣﯾركروكروم وصبغﺔ اﻟﯾود وغﯾرهﺎ واﻟﻣستخدﻣﺔ ﻟﻌالج كل ﻣن اإلنسﺎن واﻟحﯾوان ﻟتضﻣﯾد
اﻟجروح .هذه اﻟﻣضﺎدات اﻟحﯾوﯾﺔ ال تزال قﯾد االستخدام ،وخﺎصﺔ في اﻟﻣجﺎالت اﻟبﯾطرﯾﺔ.
ما رأي معاهدة الزئبق في المبيدات الﺣشرية والمبيدات الﺣيوية؟
وضﻌت ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق قﺎئﻣﺔ ﻟﻠﻣبﯾدات اﻟحﯾوﯾﺔ واﻟﻣبﯾدات اﻟحشرﯾﺔ واﻟﻣطهرات اﻟﻣوضوعﯾﺔ اﻟتي تحتوي
عﻠى اﻟزئبق وﻣركبﺎته اﻟﻣزﻣع اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ تدرﯾجﯾﺎ بحﻠول عﺎم  .0707ﯾﻣكن اﻟحصول عﻠى استﺛنﺎءات
ﻣن شأنهﺎ أن تدفع هذا اﻟتﺎرﯾخ إﻟى ﻣﺎ قبل عﺎم  0727وﻟكن ال ﯾﻣكن اﻟقﯾﺎم بأحكﺎم أخرى الستﺛنﺎءات بﻌد
ذﻟك اﻟتﺎرﯾخ.

 8.9الزئبق في المختبرات والمدارس
ﯾوجد اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني وكذﻟك ﻣركبﺎت اﻟزئبق واﻟزئبق اﻟﻣحتوي عﻠى جواهر كشﺎفﺔ واألجهزة اﻟﻣحتوﯾﺔ
عﻠى اﻟزئبق في اﻟﻣدارس واﻟﻣختبرات اﻟفنﯾﺔ واﻟﻣهنﯾﺔ .وهنﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن حوادث اﻟتسﻣم اﻟخطﯾرة جراء
اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق في اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎنوﯾﺔ .ففي عﺎم  0771وفي ﻣدرسﺔ سﺎنت اندروز في اﻟفﻠبﯾن .وجد بﻌض
اﻟطالب  77غراﻣﺎ ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣﻌدة ﻟتجربﺔ عﻠﻣﯾﺔ وقﺎﻣوا بﺎﻟﻠﻌب بهﺎ .ونتﯾجﺔ ﻟذﻟك انتقل حواﻟي 04
طﺎﻟبﺎ تتراوح أعﻣﺎرهم حول  12سنﺔ إﻟى اﻟﻣستشفى نتﯾجﺔ اﻟتسﻣم بﺎﻟزئبق .وقد تم إغالق اﻟﻣدرسﺔ ﻟﻌدة
أشهر في حﯾن ذهب خبراء ﻣحﻠﯾون ودوﻟﯾون ﻟتنظﯾف وتطهﯾر اﻟﻣبﺎني  .199وفي فﯾفري عﺎم  0717في
اﻟفﻠبﯾن قﺎم أﯾضﺎ أحد اﻟطالب بتقدﯾم دعوى ﻣدنﯾﺔ ضد اﻟﻣدرسﯾن واﻟﻣدرسﺔ نتﯾجﺔ اﻟتسﻣم بﺎﻟزئبق .200
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بﻌد ذﻟك بوقت قصﯾر أصدرت وزارة اﻟتﻌﻠﯾم اﻟفﻠبﯾنﯾﺔ ﻣذكرة دعت فﯾهﺎ وزارة اﻟصحﺔ ﻟﻠتخﻠص ﻣن
اﻟزئبق واألجهزة اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠي اﻟزئبق في ﻣرافق وﻣؤسسﺎت اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ .كﻣﺎ دعت إﻟى إعﺎدة
اﻟنظر في تدابﯾر اﻟسالﻣﺔ اﻟﻣوجودة في اﻟﻣختبرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟضﻣﺎن اﻟتخﻠص ﻣن اﻟزئبق ﻣن اﻟﻣواد
اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ اﻟتي ﯾشﯾع استخداﻣهﺎ في اﻟﻣختبرات اﻟﻣدرسﯾﺔ .وقد ﻟﻌبت ﻣنظﻣﺔ حظر اﻟسﻣوم وهي ﻣنظﻣﺔ
غﯾر حكوﻣﯾﺔ ﻣقرهﺎ اﻟفﻠبﯾن (وعضوا في اﻟشبكﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠحد ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ) ،دورا أسﺎسﯾﺎ
في صدور هذا اﻟقرار ﻣن وزارة اﻟتربﯾﺔ واﻟتﻌﻠﯾم اﻟفﻠبﯾنﯾﺔ ﻟهذه اﻟقضﯾﺔ.201
كﻣﺎ وقﻌت حﺎدﺛﺔ أخرى بﺎرزة في  0772في ﻣدرسﺔ أجوا فرﯾﺎ بوالﯾﺔ أرﯾزونﺎ بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة .حﯾث
استخدم اﻟﻣﻌﻠﻣون اﻟزئبق ﻟﻠقﯾﺎم بدرس حول اﻟكﺛﺎفﺔ .وقد وجد اﺛنﺎن ﻣن اﻟطالب زجﺎجﺔ كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق
عﻠى رف قرب ﻣكﺎتبهم حﯾث قﺎﻣوا بفتحهﺎ واﻟﻠﻌب بهﺎ واخذوا بﻌض ﻣنه ﻟﻠﻣنﺎزل .وفي اﻟنهﺎﯾﺔ حدث
تﻠوث اﻟزئبق ﻟﯾس فقط في اﻟﻣدرسﺔ وﻟكن أﯾضﺎ عﻠى حﺎفﻠﺔ اﻟﻣدرسﺔ وفي عدد ﻣن اﻟﻣنﺎزل وﻣقتنﯾﺎت
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطالب .وتﻌرضت عدة ﻣئﺎت ﻣن اﻟطﻠبﺔ واﻟﻣوظفﯾن ﻟﻠزئبق وتكﻠف تنظﯾف اﻟحي اﻟﻣوجود به
اﻟﻣدرسﺔ  877.777دوالرا كﻣﺎ استقﺎل ﻣدﯾر اﻟﻣدرسﺔ.202
وهذه األﻣﺛﻠﺔ ﻟﯾست إال قﻠﯾل ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق واﻟشﺎئﻌﺔ ﻟﻠغﺎﯾﺔ .وال توجد حﺎجﺔ ﻟقﯾﺎم اﻟﻣدارس
اﻟﺛﺎنوﯾﺔ بﺎﻟتجﺎرب اﻟتي تستخدم اﻟزئبق .وﯾنبغي حظر هذه اﻟﻣﻣﺎرسﺔ .وإذا استخدم اﻟﻣختبر او اﻟﻣدرسﺔ أو
أي ﻣنشأة أخرى اﻟزئبق سﯾكون هنﺎك كﻣﯾﺎت ﻣتراكﻣﺔ ﻣن اﻟزئبق في األرضﯾﺎت أو بﺎﻟوعﺎت األحواض
وحتى بﻌد انتهﺎء االستخدام وهو ﻣﺎ قد ﯾكون سببﺎ ﻟﻠقﻠق.203
إن بﻌض استخداﻣﺎت اﻟزئبق ﯾﻣكن أن تكون ﻣالئﻣﺔ عندﻣﺎ ﯾقوم بهﺎ كﯾﻣﯾﺎئﯾون ﻣتخصصون أو طالب
اﻟدراسﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ في كﻠﯾﺔ اﻟكﯾﻣﯾﺎء .وﻣع ذﻟك ﯾنبغي ﻣنﻌهﺎ أو اﻟحد ﻣن استخدام اﻟزئبق في اﻟﻣﻌﺎﻣل واﯾجﺎد
بدائل جﯾدة عﻠى نحو فﻌﺎل ﯾﻣكن أن تحل ﻣحل ﻣﻌظم استخداﻣﺎت اﻟزئبق وﻣركبﺎت اﻟزئبق واألجهزة
اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق .وعﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل في بﻌض األحﯾﺎن تستخدم اﻟﻣختبرات جهﺎزا ﻣﻣﻠوء بﺎﻟزئبق
ﻟﻠحفﺎظ عﻠى جو خﺎﻣل عند اﻟتفﺎعالت وتخفﯾف اﻟضغط ،وتستخدم بﻌض اﻟﻣختبرات ﻣﻌدات ﻣﻠﯾئﺔ
بﺎﻟزﯾوت اﻟﻣﻌدنﯾﺔ كبدﯾل ﻟذﻟك .204وﯾنبغي عﻠى هذه اﻟﻣختبرات تجنب استخدام ﻣﻌظم اﻟﻣﻌدات واألجهزة
اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق .تستخدم بﻌض اﻟﻣختبرات ﻣﻠغم اﻟزنك واﻟزئبق كﻌﺎﻣل ﻣختزل وﻟكن هنﺎك بدائل
أخرى جﯾدة .205وﯾوجد اﻟزئبق أﯾضﺎ في ﻣختبرات اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟكﺎشفﺔ وكﺛﯾر ﻣنهﺎ بدائل
جﯾدة.
وقد قررت بﻌض ﻣختبرات اﻟﻣستشفﯾﺎت وﻣختبرات أخرى اﻟتخﻠص ﻣن اﻟزئبق وعﻠى ﻣن ﯾرغب في
اﻟقﯾﺎم بذﻟك قراءة عنﺎوﯾن اﻟحﺎوﯾﺎت وصحﺎئف بﯾﺎنﺎت اﻟسالﻣﺔ ﻟﻠﻣواد .وسﯾحدد ذﻟك اضﺎفﺎت ﻣركبﺎت
اﻟزئبق اﻟﻣقصودة في اﻟكواشف .وﻣع ذﻟك ،فإن صحﺎئف بﯾﺎنﺎت اﻟسالﻣﺔ ﻟﻠﻣواد ﻟم تحدد اﻟوجود غﯾر
اﻟﻣقصود ﻟﻠزئبق في ﻣختبرات اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ في حﺎل كﺎنت اﻟكﻣﯾﺔ أقل ﻣن  %1وذﻟك ألن اﻟﻣصنﻌﯾن
غﯾر ﻣطﺎﻟبﯾن بوضع قﺎئﻣﺔ اﻟﻣكونﺎت اﻟخطرة ﻟﻠﻣنتج إذا كﺎنت ﻣوجودة بتركﯾزات أقل ﻣن ﻣستوى ﻣﻌﯾن.
201

Ibid.
"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-zoneprogram.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.
202

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

81

وقد تقوم اﻟﻣختبرات واﻟﻣستشفﯾﺎت بسؤال ﻣﻣﺛﻠي اﻟﻣبﯾﻌﺎت واﻟﻣصنﻌﯾن حول اﻟزئبق في اﻟﻣنتجﺎت وكذﻟك
طﻠب شهﺎدة اﻟتحﻠﯾل أو غﯾرهﺎ ﻣن اﻟبﯾﺎنﺎت عن ﻣحتوى اﻟزئبق في ﻣنتجﺎت اﻟﻣختبرات.206

 8.10الزئبق في مستﺣضرات التﺟميل
بﻌض ﻣنتجﺎت اﻟتجﻣﯾل ﻣﺛل اﻟكرﯾﻣﺎت واﻟصﺎبون اﻟﻣستخدﻣﺔ ﻟتفتﯾح ﻟون اﻟبشرة أو إزاﻟﺔ اﻟبقع اﻟسوداء
غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ تحتوي عﻠى اﻟزئبق في شكل كﻠورﯾد اﻟزئبق و  /أو أﻣونﯾﺎ اﻟزئبق .وهذه اﻟﻣركبﺎت ﻣسرطنﺔ .أﻣﺎ
ﻣستحضرات تفتﯾح اﻟبشرة اﻟتي ال تحتوي عﻠى اﻟزئبق غﺎﻟبﺎ تحتوي عﻠى اﻟهﯾدروكﯾنون ()C6H6O2
وهو أﯾضﺎ شدﯾد اﻟسﻣﯾﺔ.207
وعﻣوﻣﺎ فإن زﯾﺎدة وجود صبغﺔ اﻟﻣﯾالنﯾن في اﻟجﻠد تزﯾده اسﻣرارا .وتسبب ﻣستحضرات اﻟتجﻣﯾل اﻟتي
تحتوي عﻠى ﻣركبﺎت اﻟزئبق أو اﻟهﯾدروكﯾنون تفتﯾح اﻟبشرة في اﻟبداﯾﺔ عن طرﯾق ﻣنع إنتﺎج صبغﺔ
اﻟﻣﯾالنﯾن .وعﻠى اﻟﻣدى اﻟطوﯾل تسبب هذه اﻟﻣنتجﺎت تبقﻌﺎت في اﻟجﻠد وقد ﯾسبب طول فترة استخداﻣهﺎ
زﯾﺎدة اﻟﻠون .وقد تم حظر ﻣستحضرات اﻟتجﻣﯾل اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق في اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول وﻟكنهﺎ غﺎﻟبﺎ
208
ﻣﺎ تبقى ﻣوجودة بطرق غﯾر ﻣشروعﺔ وهي شﺎئﻌﺔ في اﻟﻌدﯾد ﻣن دول آسﯾﺎ وأفرﯾقﯾﺎ.
تشﯾر إحدى اﻟدراسﺎت إﻟى أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟنسﺎء في اﻟدول األفرﯾقﯾﺔ تستخدم هذه اﻟﻣنتجﺎت بﺎنتظﺎم بﻣﺎ في
ذﻟك  % 07ﻣن اﻟنسﺎء في ﻣﺎﻟي و % 00ﻣن اﻟنسﺎء في نﯾجﯾرﯾﺎ  % 00ﻣن اﻟنسﺎء في اﻟسنغﺎل و%27
ﻣن اﻟنسﺎء في جنوب أفرﯾقﯾﺎ % 72 ،ﻣن اﻟنسﺎء في توجو .وأشﺎر استطالع عﺎم  0774ان  % 28ﻣن
اﻟنسﺎء في هونج كونج وكورﯾﺎ وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ واﻟفﻠبﯾن وتﺎﯾوان ﯾستخدﻣون ﻣنتجﺎت تفتﯾح اﻟبشرة .وكﺛﯾر ﻣنهم
ﯾستخدﻣونهﺎ ﻟفترات طوﯾﻠﺔ وأحﯾﺎنﺎ ﻟﻣدة  07سنﺔ.209
في عﺎم  1222أصدرت إدارة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟقﯾﺎسﯾﺔ في كﯾنﯾﺎ ﻣذكرة عﺎﻣﺔ ﻟتوعﯾﺔ وتﺛقﯾف اﻟﻣستهﻠكﯾن حول
اآلﺛﺎر اﻟضﺎرة ﻟﻠهﯾدروكﯾنون واﻟزئبق واﻟﻣستحضرات اﻟهرﻣونﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤكسدة اﻟﻣوجودة في بﻌض
ﻣستحضرات اﻟتجﻣﯾل في اﻟسوق .وفي عﺎم  0774أصدرت هﯾئﺔ اﻟرقﺎبﺔ عﻠى األغذﯾﺔ واألدوﯾﺔ
اإلندونﯾسﯾﺔ تحذﯾرا ﻣن  71ﻣنتجﺎ تجﻣﯾﻠﯾﺎ ﯾحتوي عﻠى اﻟزئبق تم استﯾراد ﻣﻌظﻣهﺎ وفي عﺎم 0771
صﺎدرت اﻟشرطﺔ  077صندوقﺎ ﻣن ﻣستحضرات اﻟتجﻣﯾل اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق ﻣن شركﺎت اﻟتصنﯾع
اﻟصغﯾرة في غرب جﺎكرتﺎ .أﻣﺎ في عﺎم  0777أعﻠنت إدارة ﻣدﯾنﺔ نﯾوﯾورك ﻟﻠصحﺔ واﻟصحﺔ اﻟنفسﯾﺔ
حﺎﻟﺔ تأهب صحي ﯾوصي سكﺎن نﯾوﯾورك بﺎالبتﻌﺎد فورا عن استخدام جﻣﯾع كرﯾﻣﺎت تفتﯾح اﻟبشرة
واﻟصﺎبون اﻟﻣحتوﯾﺔ ﻣكونﺎتهﺎ عﻠى اﻟزئبق وجﻣﯾع ﻣستحضرات اﻟتجﻣﯾل اﻟتي ﻟﯾست ﻟهﺎ قﺎئﻣﺔ ﻣكونﺎت في
اﻟﻣﻠصقﺔ.210
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وقد وجدت دراسﺔ أجرتهﺎ اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ بﺎﻟشبكﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟزئبق في اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣنتجﺎت تفتﯾح
اﻟبشرة اﻟتي تبﺎع في اﻟﻣكسﯾك .وتم تحﻠﯾل سبﻌﺔ ﻣنتجﺎت ﻣنهﺎ ووجدت كﻣﯾﺎت ﻣن اﻟزئبق في أربﻌﺔ ﻣنهﺎ
ﯾحتوي إحداهﺎ عﻠى  1207جزء في اﻟﻣﻠﯾون .وجﺎءت جﻣﯾع اﻟﻣنتجﺎت ﻣع قﺎئﻣﺔ اﻟﻣكونﺎت اﻟتي ﻟم ﯾدرج
بهﺎ اﻟزئبق رغم وجوده في ﻣكونﺎتهﺎ.211
وقد اختبرت صحﯾفﺔ شﯾكﺎجو كرﯾﻣﺎت تفتﯾح اﻟبشرة اﻟتي تبﺎع في اﻟﻣتﺎجر اﻟﻣحﻠﯾﺔ ووجدت أن ستﺔ ﻣنهم
تحتوي عﻠىﺎل زئبق بﻣستوﯾﺎت تتﻌدى حدود اﻟقﺎنون اﻟفﯾدراﻟي بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة وﻣصدرهﺎ اﻟصﯾن واﻟهند
وﻟبنﺎن وبﺎكستﺎن وكﺎنت تبﺎع في ﻣخﺎزن بﻌض اﻟﻣطﺎعم اﻟﻣخصصﺔ ﻟهذه اﻟجﺎﻟﯾﺎت .وتحتوي خﻣسﺔ ﻣنهﺎ
عﻠى أكﺛر ﻣن  1777جزء في اﻟﻣﻠﯾون ﻣن اﻟزئبق وواحد ﻣنهم تم تصنﯾﻌه في بﺎكستﺎن ﯾحتوي عﻠى ﻣﺎ
ﯾقرب ﻣن  27.777جزء في اﻟﻣﻠﯾون ﻣن اﻟزئبق .وكﺎن هذا اﻟﻣنتج عبﺎرة عن كرﯾم أبﯾض بﺎسم ستﯾﻠﻣﺎن
كرﯾم تفتﯾح اﻟبشرة .وذكرت تقﺎرﯾر عن صﺎحب اﻟﻣتجر ان هذا اﻟﻣنتج األكﺛر شهرة في بﺎكستﺎن.212
وحتى اآلن وفي عﺎم  0717حظرت إدارة اﻟغذاء واﻟدواء بﺎﻟفﻠبﯾن استﯾراد  02ﻣن ﻣنتجﺎت تفتﯾح اﻟبشرة
واﻟتي وصفتهﺎ اﻟوكﺎﻟﺔ بأنهﺎ" ضﺎرة وغﯾر آﻣنﺔ أو خطﯾرة "الحتواءهﺎ عﻠى اﻟشوائب واﻟﻣﻠوﺛﺎت بنسب
تتﻌدى اﻟحدود اﻟتنظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣسﻣوحﺔ ﻟﻠزئبق وهي جزء واحد في اﻟﻣﻠﯾون.
وﯾنص قرار االتحﺎد األوروبي سنﺔ  0777عﻠى أن اﻟزئبق وﻣركبﺎته قد ال ﯾكون ﻣوجودا كﻣكون في
ﻣستحضرات اﻟتجﻣﯾل بﻣﺎ في ذﻟك اﻟصﺎبون واﻟكرﯾﻣﺎت واﻟشﺎﻣبو وﻣنتجﺎت تفتﯾح اﻟبشرة (بﺎستﺛنﺎء أﻣالح
فﯾنﯾل اﻟزئبق ﻟﻠحفﺎظ عﻠى ﻣكﯾﺎج اﻟﻌﯾون وﻣنتجﺎت إلزاﻟﺔ ﻣﺎكﯾﺎج اﻟﻌﯾن بتركﯾزات ال تتجﺎوز
.213)%7.770
وعﻠى اﻟرغم ﻣن وجود قوانﯾن تحظر استخدام كرﯾﻣﺎت اﻟبشرة واﻟصﺎبون اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ،وﻟكن
كﺎنت هنﺎك صﻌوبﺎت في تطبﯾق هذه اﻟقوانﯾن.
فقﻠﯾل ﻣن اﻟقوانﯾن تحظر استخدام كﻣﯾﺎت صغﯾرة ﻣن ﻣركبﺎت اﻟزئبق في ﻣنتجﺎت ﻣكﯾﺎج اﻟﻌﯾن ﻣﺛل
اﻟﻣﺎسكرا إال أن اﻟزئبق ال ﯾزال ﻣوجودا عﻠى نطﺎق واسع في هذه اﻟﻣنتجﺎت .وتستخدم ﻣركبﺎت اﻟزئبق في
ﻣنتجﺎت ﻣﺎكﯾﺎج اﻟﻌﯾن كقﺎتل ﻟﻠجراﺛﯾم وكﻣﺎدة حﺎفظﺔ ،كﻣﺎ أنهﺎ تجﻌل اﻟﻣنتجﺎت اطول عﻣرا .214ﻟذا قﺎﻣت
بﻌض اﻟشركﺎت اﻟﻣصنﻌﺔ بإزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن بﻌض اﻟﻣنتجﺎت كﺎﻟﻣﺎسكرا استجﺎبﺔ ﻟطﻠب اﻟﻣستهﻠكﯾن،
وتسﻣح بﻌض اﻟقوانﯾن ببﯾع ﻣنتجﺎت اﻟتجﻣﯾل اﻟتي تحتوي عﻠى ﻣركبﺎت اﻟزئبق .وهنﺎك استﺛنﺎء واحد
بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة األﻣرﯾكﯾﺔ في والﯾﺔ ﻣﯾنﯾسوتﺎ حﯾث حظر اﻟقﺎنون اﻟذي دخل حﯾز اﻟتنفﯾذ في عﺎم 1228
حظرا تﺎﻣﺎ اﻟزئبق اﻟﻣضﺎف عﻣدا في ﻣستحضرات اﻟتجﻣﯾل بﻣﺎ في ذﻟك اﻟﻣسكرة وأقالم تحدﯾد اﻟﻌﯾن.215
ما رأي معاهدة الزئبق في منتﺟات تفتيح البشرة؟
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تقتضي ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن ﻣستحضرات اﻟتجﻣﯾل بﻣﺎ في ذﻟك ﻣنتجﺎت تفتﯾح اﻟبشرة
اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق أعﻠى ﻣن  1جزء في اﻟﻣﻠﯾون بحﻠول اﻟﻌﺎم  .0707وﯾستﺛنى ﻣن هذه اﻟﻣرحﻠﺔ
اﻟﻣﺎسكﺎرا وغﯾرهﺎ ﻣن ﻣستحضرات تجﻣﯾل ﻣنطقﺔ اﻟﻌﯾن (ألن اﻟﻣﻌﺎهدة تشﯾر إﻟى غﯾﺎب بدائل آﻣنﺔ
وفﻌﺎﻟﺔ) .كﻣﺎ هو اﻟحﺎل بﺎﻟنسبﺔ ﻟغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق اﻟﻣدرجﺔ بﻣوجب اﻟﻣﺎدة ،4
فإنه هنﺎك استﺛنﺎءات ﻟتﻣدﯾد اﻟﻣوعد اﻟنهﺎئي ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻟﻌﺎم .0727

 8.11الزئبق في األدوية
استخدم األطبﺎء في كﺛﯾر ﻣن األحﯾﺎن ﻣركبﺎت اﻟزئبق في األدوﯾﺔ.
الكالوميل :استخدم األطبﺎء كﻠورﯾد اﻟزئبق وزكﺎﻟوﻣﯾل( )Hg2Cl2أو اﻟكﺎﻟوﻣﯾل ﻣنذ اﻟقرن اﻟسﺎدس عشر
ﻟﻌالج اﻟﻣالرﯾﺎ واﻟحﻣى اﻟصفراء .كﻣﺎ تم إعداد ﻣستحضر أطﻠق عﻠﯾه اﻟشوكوالتﺔ أو حﻠوى اﻟدودة
ﻟﻠﻣرضى اﻟﻣصﺎبﯾن بﺎﻟدﯾدان اﻟطفﯾﻠﯾﺔ .216وخالل اﻟقرن اﻟتﺎسع عشر وأوائل اﻟقرن اﻟﻌشرﯾن استﻣر اﻟﻌدﯾد
ﻣن األطبﺎء في استخدام اﻟكﺎﻟوﻣﯾل بﺎعتبﺎرهﺎ اﻟدواء اﻟشﺎفي واﻟﻣسهل وشﺎفي ﻟﻠكبد .217كﻣﺎ ﯾقوم اآلبﺎء
بإعطﺎء ﻣسﺎحﯾق ﻟﻠتسنﯾن تحتوي عﻠى كﺎﻟوﻣﯾل ألطفﺎﻟهم.218
واستﻣر األطبﺎء في استخدام اﻟكﺎﻟوﻣﯾل في اﻟخﻣسﯾنﺎت ﻣن اﻟقرن اﻟﻌشرﯾن في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة واﻟﻣﻣﻠكﺔ
اﻟﻣتحدة وأﻣﺎكن أخرى ﻟﻌالج تسنﯾن األطفﺎل واإلﻣسﺎك .إن اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق ﻣن تنﺎول اﻟكﺎﻟوﻣﯾل غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ
ﯾسبب ﻣرض شﺎئع عند االطفﺎل ﯾسﻣى ﻣرض اﻟقرنفﻠي .وفي أواخر عﺎم  1277أصﯾب أكﺛر ﻣن % 2بـ
 acrodyniaأكرودﯾنﯾﺎ األطفﺎل في عنﺎبر اﻟﻣستشفﯾﺎت في ﻟندن بهذا اﻟﻣرض .وسجﻠت اإلحصﺎءات
219
اﻟرسﻣﯾﺔ وفﺎة  787طفال ﻣن ﻣرض األكرودﯾنﯾﺎ في اﻟفترة ﻣن  1248 - 1222في انجﻠترا ووﯾﻠز .
وﻟم ﯾتم رفع اﻟكﺎﻟوﻣﯾل ﻣن األدوﯾﺔ في برﯾطﺎنﯾﺎ حتى عﺎم  .1278وذكرت طبﻌﺔ عﺎم  1210ﻣن دستور
اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة ﻟألدوﯾﺔ واﻟﻣستحضرات اﻟطبﯾﺔ اﻟكﺎﻟوﻣﯾل بقوائم اﻟصﯾدﻟﺔ كدواء وﻟﯾس كﻣﺎدة سﺎﻣﺔ .وبﻌد
توقف استخدام اﻟكﺎﻟوﻣﯾل اختفى ﻣرض األكرودﯾنﯾﺎ تقرﯾبﺎ.220
استخدام الكالوميل فى صيدلة الغرب
اعتﺎد األطبﺎء في اﻟغرب عﻠى وصف اﻟكﺎﻟوﻣﯾل و غﯾره ﻣن ﻣركبﺎت اﻟزئبق ﻟﻣرضﺎهم في اﻟقرن
اﻟﻌشرﯾن .و في ﻣﺎ ﯾﻠي ﻣقتطفﺎت بشأن االستخداﻣﺎت اﻟدوائﯾﺔ ﻟﻠكﺎﻟوﻣﯾﻠر ﻣن طبﻌﺔ عﺎم  1211ﻣن
اﻟﻣوسوعﺔ اﻟبرﯾطﺎنﯾﺔ:
"ﯾﻣتﻠك اﻟكﺎﻟوﻣﯾل خصﺎئص خﺎصﺔ وﯾستخدم في االدوﯾﺔ . . . .ﯾﻌطى اﻟكﺎﻟوﻣﯾل تأﺛﯾرات بﻌﯾدة في شكل
كﻠورﯾد اﻟزئبقوز .واﻟقﯾﻣﺔ اﻟخﺎصﺔ ﻟكﻠورﯾد اﻟزئبق هو أنه ﯾؤدى اﻟخصﺎئص اﻟقﯾﻣﺔ ﻟكﻠورﯾد اﻟزئبق بطرﯾقﺔ
آﻣنﺔ وأقل إﺛﺎرة  ،حﯾث ﯾتوﻟد اﻟﻣﻠح اﻟنشط بﺎستﻣرار بكﻣﯾﺎت صغﯾرة. . .
"خﺎرجﯾﺎ اﻟﻣﻠح [كﺎﻟوﻣﯾل] ﻟﯾس ﻟه أي ﻣﯾزة خﺎصﺔ عن ﻣركبــــــﺎت اﻟزئبق األخــرى . . . .وداخﻠﯾﺎ ﯾتم
إعطﺎء جرعﺎت اﻟﻣﻠح ﻟﻠبﺎﻟغﯾن ﻣن نصف اﻟى خﻣسﺔ حبﺎت [كﻣﻠﯾن]  ،وال سﯾﻣﺎ ﻟﻠجزء اﻟﻌﻠوي ﻣن اﻟقنﺎة
اﻟﻣﻌوﯾﺔ وﯾسبب زﯾﺎدة طفﯾفﺔ فى إفرازات األﻣﻌﺎء .واﻟتأﺛﯾرات اﻟنشطﺔ اﻟتي تحدث أعﻠى قنﺎة (اإلﺛنى عشر
واﻟجزء األسط ﻣن األﻣﻌﺎء اﻟدقﯾقﺔ) وﻣن اﻟﻣستحسن ﻣتﺎبﻌﺔ جرعﺔ كﺎﻟوﻣﯾل بﻣحﻠول ﻣسهل بﻌد ذﻟك ببضع
سﺎعﺎت. . .
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"وغﺎﻟبﺎ ﻣﺎ ﯾستخدم ﻣﻠح [كﺎﻟوﻣﯾل] في عالج اﻟﻣرض اﻟقرنفﻠي  ،وﻟكن ربﻣﺎ أقل فﺎئدة ﻣن بﻌض اﻟﻣركبﺎت
األخرى اﻟزئبقﯾﺔ .وﯾستخدم أﯾضﺎ ﻟﻠتطهﯾر بﺎﻟبخﺎر ،حﯾث ﯾجﻠس اﻟﻣرﯾض عﺎرﯾﺎ عﻠى
كرسى وعﻠﯾه بطﺎنﯾﺔ  ،حﯾث ﯾتم تبخﯾر عشرﯾن حبﺔ ﻣن حبوب اﻟكﺎﻟوﻣﯾل بواسطﺔ ﻣصبﺎح نشط
221
ﻟﻣدة حواﻟي عشرﯾن دقﯾقﺔ  ،حﯾث ﯾﻣتص اﻟجﻠد كﺎﻟوﻣﯾل بشكل فﻌﺎل ".
الميركروكروم:
ال ﯾزال ﯾبﺎع في اﻟصﯾدﻟﯾﺎت كﻣطهر في كﺛﯾر ﻣن اﻟدول وﯾتم وضﻌه عﻠى اﻟخدوش واﻟجروح ﻟﻣنع
اﻟﻌدوى .وﯾتم تسوﯾق هذا اﻟﻣطهر تحت أسﻣﺎء أخرى كﺛﯾرة ﻣﺛل Merbromine, sodium
 mercurescein, Asceptichrome, Supercrome, Brocasept,و. Cinfacromin
وﯾحتوي اﻟﻣنتج اﻟتجﺎري عﻠى  % 0ﻣن ﻣركبﺎت اﻟزئبق  /ﻣﯾربروﻣﯾن ).(C20H9Br2HgNa2O6
ﻣختﻠطﺔ ﻣع اﻟﻣﺎء أو اﻟكحول.
ﻟم ﯾﻌد اﻟﻣﯾركروكروم ﯾبﺎع في أسواق اﻟتجزئﺔ في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة بسبب اﻟﻣخﺎوف ﻣن سﻣﯾﺔ اﻟزئبق
وﻟكن ال ﯾزال ﻣن اﻟﻣﻣكن شراء كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟﻣﯾربروﻣﯾن وﻣﯾركرﯾسﯾنب اﻟصدﯾوم بﺎﻟوالﯾﺎت
اﻟﻣتحدة .هذه اﻟﻣطهرات اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ال تزال تبﺎع عﻠى نطﺎق واسع وتستخدم ﻟﻠتطبﯾقﺎت اﻟبشرﯾﺔ
واﻟبﯾطرﯾﺔ في أستراﻟﯾﺎ وﻣﻌظم اﻟدول األخرى.
ما رأي معاهدة الزئبق في الميركروكروم؟
وضﻌت ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق قﺎئﻣﺔ ﻟﻠﻣطهرات ﻣﺛل اﻟﻣﯾركروكروم ﻟﻠتخﻠص ﻣنهﺎ تدرﯾجﯾﺎ بحﻠول 0707
بﻣوجب اﻟﻣﺎدة  .4ﯾجوز ﻟألطراف اﻟتﻣﺎس إستﺛنﺎء ﻣن اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي حتى عﺎم .0727
الزئبق في الطب التقليدي:
استخدم سﯾنﺎبﺎر (خﺎم طبﯾﻌي ﯾحتوي عﻠى كبرﯾتﯾد اﻟزئبق) في اﻟطب اﻟصﯾني اﻟتقﻠﯾدي آلالف اﻟسنﯾن
بوصفه عنصرا ﻣن عنﺎصر اﻟﻌالج اﻟﻣختﻠفﺔ .وفي بﻌض األحﯾﺎن ﯾطﻠق عﻠﯾه تشوشﺎ أو األحﻣر اﻟصﯾني.
ووفقﺎ ﻟدستور األدوﯾﺔ في اﻟصﯾن هنﺎك أربﻌون دواءا تقﻠﯾدﯾﺎ ﯾحتوي عﻠى اﻟسﯾنﺎبﺎر وال تزال تستخدم.
وتشﯾر إحدى اﻟدراسﺎت أنه نظرا ﻟصﻌوبﺔ ذوبﺎن اﻟسﯾنﺎبﺎر في اﻟﻣﺎء وضﻌف اﻣتصﺎصه في اﻟقنﺎة
اﻟهضﻣﯾﺔ ،فهو أقل سﻣﯾﺔ ﻣن أشكﺎل اﻟزئبق األخرى عﻠى اﻟرغم ﻣن أنه ﯾﻣكن أن ﯾﻌﺎني اﻟﻣستخدﻣون ﻟه
عﻠى اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻣن اضطرابﺎت في اﻟكﻠى .واستند اﻟبﺎحﺛون إﻟى أن األسﺎس اﻟﻣنطقي الستﻣرار إدراج
اﻟسﯾنﺎبﺎر في األدوﯾﺔ اﻟصﯾنﯾﺔ اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ ال ﯾزال ﻟه ﻣبرراته .222وأشﺎر ﻣوقع اﻟكتروني ﯾقوم ببﯾع تشوشﺎ
بﺎعتبﺎره ﻣستحضر طبﯾﺎ ﯾهدئ اﻟﻌقل وﯾﻌﺎﻟج اﻟتهﯾج واألرق واﻟتهﺎب اﻟحﻠق.223
وفي اﻟﻣﺎضي ،تم استخدام اﻟكﺎﻟوﻣﯾل في اﻟطب اﻟصﯾني اﻟتقﻠﯾدي وﻟكن إﻟى حد كبﯾر تم االستﻌﺎضﺔ عنه
بﻌالجﺎت أكﺛر أﻣﺎنﺎ .واﻟكﺎﻟوﻣﯾل (كﻌالج عن طرﯾق اﻟفم) غﯾر ﻣدرج في دستور األدوﯾﺔ اﻟصﯾني.224
وهنﺎك تقﻠﯾد قدﯾم ﻟتنﺎول اﻟزئبق ألغراض طبﯾﺔ تقﻠﯾدﯾﺔ في اﻟهند ﻣﺛل األﯾورفﯾدا اﻟهندﯾﺔ .أﻣﺎ اﻟفﺎجبهتﺎ
 Vagbhattaوهي ﻣنذ اﻟقرن اﻟسﺎدس اﻟﻣﯾالدي توصي بﺎالستخدام اﻟداخﻠي ﻟﻠزئبق ألغراض عالجﯾﺔ.
وقد قﺎبل اﻟرحﺎﻟﺔ اإلﯾطﺎﻟي ﻣﺎركو بوﻟو اﻟذي زار اﻟهند في أواخر اﻟقرن اﻟﺛﺎﻟث عشر قبﯾﻠﺔ اﻟﯾوجﯾس اﻟذﯾن
عﺎشوا حﯾﺎة طوﯾﻠﺔ وصحﯾﺔ ألنهم ﯾستهﻠكون ﻣشروب ﻣصنوع ﻣن اﻟزئبق واﻟكبرﯾت .واألدوﯾﺔ اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ
221
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1.

اﻟهندﯾﺔ واﻟتي ﻣنهﺎ ﻣﺎ ﯾسﻣى كﺎجﺎﻟي  Kajjaliوراسﺎسﯾندور  Rasasindoorواﻟتي تحتوي عﻠى خﻠﯾط
ﻣن اﻟزئبق واﻟكبرﯾت الزاﻟت تستخدم في عالج ﻣرضى اﻟسكرى وأﻣراض اﻟكبد واﻟتهﺎب اﻟﻣفﺎصل
وأﻣراض اﻟجهﺎز اﻟتنفسي اﻟهنود ﯾستخدﻣون األدوﯾﺔ اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ واﻟتي تحتوي عﻠى خﻠﯾط ﻣن اﻟزئبق
واﻟكبرﯾت ﻟﻌالج ﻣرضى اﻟسكري وأﻣراض اﻟكبد واﻟتهﺎب اﻟﻣفﺎصل وأﻣراض اﻟجهﺎز اﻟتنفسي.225
وتبﺎع كبسوالت اﻟزئبق اﻟﻣﻌروف بﺎسم  azogueفي اﻟﻣكسﯾك في اﻟﻣحالت اﻟدﯾنﯾﺔ الستخداﻣهﺎ كﻌالج
الﻟتهﺎب أزوجو اﻟﻣﻌدة واألﻣﻌﺎء أو عسر اﻟهضم.226
ما رأي معاهدة الزئبق الطب التقليدي المﺣتوي الذي يﺣتوي ﻋلى الزئبق؟
تستبﻌد ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق اﻟﻣستخدﻣﺔ في اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟدﯾنﯾﺔ ﻣن
ﻣقتضﯾﺎت اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي في اﻟﻣﺎدة  4اﻟتي تنطبق عﻠى ﻣﻌظم اﻟﻣنتجﺎت األخرى اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ
اﻟزئبق.
الثيومرسال:
ﯾطﻠق عﻠﯾه هذا االسم في أﻣرﯾكﺎ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ وهو ﻣركب ﯾحتوي عﻠى اﻟزئبق وﯾستخدم ﻟﻣنع نﻣو اﻟبكتﯾرﯾﺎ
واﻟفطرﯾﺎت .وهنﺎك أسﻣﺎء أخرى ﻟهذا اﻟﻣركب وهي ﻣﯾرﺛﯾوﻟﯾت  Merthiolateوﻣﯾركروﺛﯾوﻟﯾت
 Mercurothiolateواﻟصﯾغﺔ اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ ﻟه هي:
 sodium 2-ethylmercuriothio ethylmercurithiosalicylic acidأﻣﺎ اﻟرﻣز اﻟكﯾﻣﯾﺎئي
فهوC9H9HgNaO2S227
وﯾستخدم اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل عﻠى نطﺎق واسع في اﻟﻠقﺎحﺎت وﯾﻣكن أن ﯾستخدم أﯾضﺎ في بﻌض اﻟتطبﯾقﺎت اﻟطبﯾﺔ
األخرى ﻣﺛل اختبﺎرات اﻟجﻠد وقطرات اﻟﻌﯾن واألنف وكﻣحﻠول ﻣتﻌدد االستخداﻣﺎت ﻣﺛل اﻟﻣحﺎﻟﯾل
اﻟﻣستخدﻣﺔ في حفظ اﻟﻌدسﺎت اﻟالصقﺔ وحبر اﻟوشم .228وفي اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة قﺎﻣت اﻟشركﺎت اﻟﻣصنﻌﺔ
ﻟﻣحﻠول اﻟﻌدسﺎت اﻟالصقﺔ بﺎﻟتوقف طوعﺎ عن استخدام اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل قبل عﺎم  . 0777وﻣع ذﻟك استﻣرت
هذه اﻟﻣﻣﺎرسﺔ في دول أخرى.
وﯾوجد اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل في نفﺎﯾﺎت اﻟﻣستشفﯾﺎت واﻟﻣختبرات اﻟطبﯾﺔ واﻟصنﺎعﺎت اﻟدوائﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدعو ﻟﻠحﺎجﺔ إﻟى
تنظﯾف اﻟبﯾئﺔ ﻣنه.229

الثيومرسال في اللقاﺣات
بﻌض اﻟﻠقﺎحﺎت ال تحتوي عﻠى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل .وﯾشﻣل ذﻟك اﻟﻌدﯾد اﻟﻠقﺎحﺎت ذات اﻟجرعﺔ اﻟواحدة وفى
اﻟﻠقحﺎت اﻟتى تحتوى عﻠى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل أن اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل قد ﯾتداخل فى فﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠقﺎح .وفي بﻌض اﻟﻠقﺎحﺎت
ﯾتم استخدام اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل أﺛنﺎء عﻣﻠﯾﺔ اإلنتﺎج وﻟكن ال ﯾتم إضﺎفته إﻟى اﻟﻣنتج اﻟنهﺎئي .وتحتوي هذه
اﻟﻠقﺎحﺎت عﺎدة عﻠى كﻣﯾﺎت ضئﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل أقل ﻣن  7.7ﻣﯾكروجرام في اﻟجرعﺔ اﻟواحدة.
وتحتوي بﻌض اﻟﻠقﺎحﺎت األخرى عﻠى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل اﻟذى تم إضﺎفته إﻟى اﻟﻣنتج اﻟنهﺎئي ﻟﻣنع اﻟتﻠوث
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بﺎﻟكﺎئنﺎت اﻟحﯾﺔ اﻟدقﯾقﺔ .ﯾكون تركﯾز اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل فى هذه اﻟﻠقﺎحﺎت عﺎدة ﻣﺎ بﯾن  77 - 17ﻣﯾكروجرام
230
ﻟﻠجرعﺔ.
ﯾضﺎف أحﯾﺎنﺎ اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل إﻟى اﻟﻠقﺎحﺎت خالل عﻣﻠﯾﺔ اﻟتصنﯾع ﻟﻣنع نﻣو اﻟﻣﯾكروبﺎت .وﻣع اﻟتغﯾرات في
تكنوﻟوجﯾﺎ اﻟتصنﯾع قﻠت اﻟحﺎجﺔ إلضﺎفﺔ اﻟﻣواد اﻟحﺎفظﺔ خالل عﻣﻠﯾﺔ اﻟتصنﯾع .وﯾوضع اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل فى
زجﺎجﺎت ( )vailsذات جرعﺎت ﻣتﻌددة ﻣن اﻟﻠقﺎحﺎت ﻟﻣنع تﻠوث اﻟﻠقﺎحﺎت بﻣسببﺎت األﻣراض عند غرس
اإلبر ﻟﻣرات ﻣتﻌددة في نفس اﻟزجﺎجﺔ .وعﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ،توفى أطفﺎل بﻌد حقنهم بأحد اﻟﻠقﺎحﺎت اﻟتى
تحتوى عﻠى ﻣواد حﺎفظﺔ وكﺎن ﻣﻠوﺛﺎ ببكتﯾرﯾﺎ عنقودﯾﺔ .وبحﺛت اﻟﻠجنﺔ اﻟﻣﻠكﯾﺔ اﻟبرﯾطﺎنﯾﺔ في اﻟحﺎدث ،
وأوصت بوضع اﻟﻣنتجﺎت اﻟبﯾوﻟوجﯾﺔ اﻟتي قد تنﻣو فﯾهﺎ اﻟكﺎئنﺎت اﻟﻣسببﺔ ﻟألﻣراض في زجﺎجﺎت وعبوات
ال ﯾتم فﯾهﺎ االستخدام اﻟﻣتﻌدد ﻣﺎ ﻟم ﯾكن هنﺎك كﻣﯾﺔ كﺎفﯾﺔ وﻣركزة ﻣن اﻟﻣطهر (ﻣﺎدة حﺎفظﺔ) ﻟﻣنع نﻣو
231
اﻟبكتﯾرﯾﺎ .واستخدام اﻟﻣطهر في اﻟﻠقﺎحﺎت ﻣتﻌددة اﻟجرعﺎت هو أﻣر ﻣقبول دوﻟﯾﺎ فى اﻟفترة اﻟحﺎﻟﯾﺔ.
وفي أواخر اﻟتسﻌﯾنﺎت ،واستجﺎبﺔ ﻟتشرﯾع جدﯾد وقﻠق اآلبﺎء  ،بدأت إدارة األغذﯾﺔ واألدوﯾﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ
( )FDAدراسﺔ ﻟﻠﺛﯾوﻣرسﺎل في اﻟﻠقﺎحﺎت .حﯾث وجد أن األطفﺎل اﻟرضع في سن  1أشهر ﯾﻣكن أن ﯾتﻠقوا
حواﻟى  187.5ﻣﯾكروجرام ﻣن اﻟزئبق ﻣن اﻟﻠقــﺎحﺎت اﻟﻣحتوﯾـﺔ عﻠـى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل .وفي عﺎم 1999
واستجﺎبﺔ ﻟهذه اﻟنتﺎئج أصدرت اﻟﻣراكز األﻣركﯾﺔ ﻟﻣكﺎفحﺔ األﻣراض واﻟوقﺎﯾﺔ ﻣنهﺎ  ،واألكﺎدﯾﻣﯾﺔ األﻣركﯾﺔ
ﻟطب األطفﺎل بﯾﺎنﺎ وقﺎئﯾﺎ ﻣشترك طﺎﻟبوا شركﺎت األدوﯾﺔ بإزاﻟﺔ اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل ﻣن اﻟﻠقﺎحﺎت في أسرع وقت
ﻣﻣكن  ،كﻣﺎ طﺎﻟبوا األطبﺎء بتأخﯾر جرعﺔ ﻣﺎ بﻌد اﻟوالدة ﻣن ﻟقﺎح االتهﺎب اﻟكبد اﻟوبﺎئي  Bﻟألطفﺎل اﻟغﯾر
ﻣﻌرضﯾن ﻟﻣخﺎطر هذا اﻟﻣرض .232هذا اﻟبﯾﺎن ﻣبنى عﻠى أسﺎس اﻟحﯾطﺔ واألدﻟﺔ أن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق
وﻣركبﺎت اﻟزئبق األخرى ﻣصنفﺔ كﻣواد ﻟهﺎ سﻣﯾﺔ عصبﯾﺔ .وﻣع ذﻟك ،فهنﺎك دراسﺎت ﻣحدودة ذات صﻠﺔ
بإﯾﺛﯾل اﻟزئبق  ،بﯾنﻣﺎ ال توجد دراسﺎت تشﯾر إﻟى ﻣخﺎطر عﻠى األطفﺎل اﻟرضع نتﯾجﺔ اﻟتﻌرض
ﻟﻠﺛﯾوﻣرسﺎل في اﻟﻠقﺎحﺎت.
في عﺎم  ، 1999أصدرت اﻟوكﺎﻟﺔ األوروبﯾﺔ ﻟتقﯾﯾم اﻟﻣنتجﺎت اﻟدوائﯾﺔ بﯾﺎنﺎ حول اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل في ﻟقﺎحﺎت
األطفﺎل .وخﻠصت اﻟوكﺎﻟﺔ إﻟى أنه ال ﯾوجد دﻟﯾل عﻠى اﻟضرر اﻟنﺎجم عﻠى األطفﺎل ﻣن ﻣستوى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل
في اﻟﻠقﺎحﺎت اﻟتى ﯾتم استخداﻣهﺎ .وﻣع ذﻟك دعت اﻟوكﺎﻟﺔ إﻟى اتخﺎذ إجراءات احترازﯾﺔ ﻣﺛل تشجﯾع
وتﻌزﯾز االستخدام اﻟﻌﺎم ﻟﻠقﺎحﺎت بدون اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻟحﺎفظﺔ اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ،
233
واﻟﻌﻣل عﻠى إزاﻟﺔ هذه اﻟﻣواد اﻟحﺎفظﺔ بواسطﺔ اﻟشركﺎت اﻟﻣنتجﺔ.
وﻣند عﺎم  ، 1999استﻣر وتصﺎعد اﻟجدل حول اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل في اﻟﻠقﺎحﺎت .وﯾﻌتقد كﺛﯾر ﻣن اآلبﺎء أن
تﻌرض األطفﺎل اﻟرضع ﻟﻠﺛﯾوﻣرسﺎل في اﻟﻠقﺎحﺎت ﯾسهم في تﻌرضهم ﻟﻣرض اﻟتوحد ( )autsimوغﯾره
ﻣن اضطرابﺎت نﻣو اﻟﻣخ .وﯾبدو أن ذﻟك كﺎن اﻟسبب وراء اﻟزﯾﺎدة اﻟكبﯾرة في حﺎالت اﻟتوحد في
اﻟﺛﻣﺎنﯾنﺎت واﻟتسﻌﯾنﺎت .وبﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك فإن زﯾﺎدة اﻟوعى بأن اﻟزئبق ﻟه سﻣﯾﺔ عصبﯾﺔ جﻌﻠت اﻟكﺛﯾر
ﻣن اآلبﺎء ﯾتسﺎئﻠون ﻟﻣﺎذا ﯾجب حقن اطفﺎﻟهم بﺎﻟزئبق .واستشهدت ﻣجﻣوعﺎت ﻣن اآلبﺎء وغﯾرهم بدراسﺎت
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دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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في اﻟﻣراجع اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ تدعم أو تشﯾر إﻟى وجود عالقﺔ بﯾن اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل واﻟتوحد .هذه اﻟﻣطﺎﻟبﺎت وغﯾرهﺎ
234
كﺎنت ﻣحل جدل.
وقد رفض اﻟﻣجتﻣع اﻟطبي عﻠى نطﺎق واسع وجود ارتبﺎط بﯾن اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل واضطرابﺎت اﻟطفوﻟﺔ
اﻟﻌصبﯾﺔ .وفي عﺎم  2004أصدرت ﻟجنﺔ ﻣراجﻌﺔ اﻟسالﻣﺔ بﻣؤسسﺔ اﻟطب اﻟﻣنﺎعى بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة
تقرﯾر ﻟفحص اﻟفرض اﻟقﺎئل بأن اﻟﻠقﺎحﺎت ﻣترتبطﺔ بﻣرض اﻟتوحد .وخﻠصت اﻟﻠجنﺔ إﻟى أن ﻣجﻣوعﺔ ﻣن
األدﻟﺔ تؤﯾد رفض وجود عالقﺔ سببﯾﺔ بﯾن اﻟﻠقﺎحﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل وﻣرض اﻟتوحد.235
وأﯾضﺎ في عﺎم  2004اشﺎرت هﯾئﺔاألدوﯾﺔ األوروبﯾﺔ أن أحدث اﻟدراسﺎت اﻟوبﺎئﯾﺔ ال تظهر أي عالقﺔ بﯾن
اﻟتطﻌﯾم بﺎﻟﻠقﺎحﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل واﻟخﻠل فى اﻟنﻣو اﻟﻌصبي ،وكﺎن ﻣوقف ﻟجنﺔ األدوﯾﺔ
اﻟبشرﯾﺔ في اﻟﻣﻣﻠكﺔ اﻟﻣتحدة هو عدم وجود أي دﻟﯾل عﻠى أى آﺛﺎر عكسﯾﺔ سﻠبﯾﺔ نﺎجﻣﺔ عن ﻣستوﯾﺎت
اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل في اﻟﻠقﺎحﺎت عﻠى اﻟنﻣو اﻟﻌصبي  . 236كﻣﺎ خﻠصت اﻟﻠجنﺔ االستشﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟسالﻣﺔ
اﻟﻠقﺎحﺎت بﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ بأنه ال ﯾوجد حﺎﻟﯾﺎ أي أدﻟﺔ عﻠى سﻣﯾﺔ اﻟزئبق ﻟﻠرضع واألطفﺎل واﻟكبﺎر
عند اﻟتﻌرض ﻟﻠقﺎحﺎت تحتوى عﻠى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل بﺎستﺛنﺎء ﻣخﺎطر ﻣحدودة نتﯾجﺔ زﯾﺎدة اﻟحسﺎسﯾﺔ ﻣﺛل
اﻟطفح اﻟجﻠدي أو تورم اﻟجﻠد ﻣكﺎن اﻟحقن.237
إن أهﻣﯾﺔ اﻟتطﻌﯾم بﺎﻟقﺎحﺎت ﻟﻠوقﺎﯾﺔ ﻣن األﻣراض ﻣﻌروفﺔ وﻣوﺛقﺔ إال أن اﻟﻣخﺎوف ﻣن اآلﺛﺎراﻟجﺎنبﯾﺔ ﻟهذه
اﻟﻠقﺎحﺎت فى بﻌض اﻟدول اﻟﻣتقدﻣﺔ أدت إﻟى انخفﺎض ﻣﻌدل عﻣﻠﯾﺎت اﻟتطﻌﯾم بﺎﻟﻠقﺎحﺎت ﻟألطفﺎل ﻣﻣﺎ سﺎهم
فى تفشي اﻟحصبﺔ وغﯾرهﺎ ﻣن األﻣراض بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى تﻌفﯾدات خطﯾرة .وهنﺎك اهتﻣﺎم وقﻠق كبﯾر داخل
اﻟﻣجتﻣع واﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ في أﻣﺎكن أخرى حول وجود اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل في اﻟﻠقﺎحﺎت واﻟذى ﯾﻣكن ان ﯾكون ﻟه
عواقب خطﯾرة عﻠى صحﺔ األطفﺎل.
فى كﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟصنﺎعﯾﺔ ﯾبدو أن هنﺎك تحرك نحو استخدام ﻟقﺎحﺎت اﻟجرعﺔ اﻟواحدة وكذﻟك اﻟتخﻠص
اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل في اﻟﻠقﺎحﺎت .وقد ﯾستغرق اﻟقﯾﺎم بذﻟك عﻠى اﻟﻣستوى اﻟﻌﺎﻟﻣي وقتﺎ طوﯾال بسبب
اﻟتحدﯾﺎت اﻟﻣرتبطﺔ بﺎستبدال ﻟقﺎحﺎت اﻟجرعﺎت اﻟﻣتﻌددة بﻠقحﺎت اﻟجرعﺔ اﻟواحدة .وهنﺎك أﯾضﺎ تحدﯾﺎت
خﺎصﺔ بتغﯾﯾر ﻣكونﺎت اﻟﻠقﺎح اﻟﻣرخص .واستبدال اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل ببدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق أﺛنﺎء إنتﺎج
اﻟﻠقﺎحﺎت أوعدم إضﺎفﺔ اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل إﻟى اﻟﻣنتج اﻟنهﺎئي  ،وسوف ﯾحتﺎج ذﻟك إﻟى اﻟبحث واﻟتطوﯾر وكذﻟك
نظﺎم إصدار تراخﯾص جدﯾد ﻣع سﻠسﻠﺔ ﻣن اﻟتجﺎرب اﻟقبل إكﻠﯾنﯾكﯾﺔ واإلكﻠﯾنﯾكﯾﺔ  ،238وﻣﺎ زال هنﺎ ك
إحراز تقدم فى ذﻟك.
ووفقﺎ ﻟصحﯾفﺔ وقﺎئع ﻣن تحﺎﻟف اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ األوروبﯾﺔ  ،ﻟم ﯾستخدم اﻟﻣختبر اﻟوطني
اﻟﻣركزي اﻟدنﻣﺎركي ﻟﻠنظﺎم اﻟصحي اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل في اﻟﻠقﺎحﺎت ﻟألطفﺎل ﻣنذ عﺎم  .1992وﻟم ﯾستخدم
برنﺎﻣج اﻟطفوﻟﺔ واألﻣوﻣﺔ فى اﻟسوﯾد اﻟﻣواد اﻟحﺎفظﺔ اﻟقﺎئﻣﺔ عﻠى اﻟزئبق في اﻟﻠقﺎحﺎت ﻣنذ عﺎم  .1994أﻣﺎ
وزارة اﻟصحﺔ اﻟبرﯾطﺎنﯾﺔ فقد أعﻠنت في عﺎم  2004أنه ﻟم ﯾﻌد ﯾستخدم اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل فى ﻟقﺎحﺎت األطفﺎل
اﻟرضع .وفي اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة جﻣﯾع اﻟﻠقﺎحﺎت اﻟﻣوصى بهﺎ بشكل روتﯾني ﻟﻠرضع ال تتوفر إال في
تركﯾبﺎت خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل أو في تركﯾبﺎت تحتوي عﻠى أقل ﻣن  ١ﻣﯾكروجرام ﻣن اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل
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ﻟﻠجرعﺔ اﻟواحدة .واالستﺛنﺎء اﻟوحﯾد هو ﻟقﺎح االنفﻠونزا  ،واﻟذي ﯾتوفر بشكل رئﯾسي ﻟألطفﺎل في اﻟوالﯾﺎت
اﻟﻣتحدة في تركﯾبﺔ تحتوي عﻠى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل .وﻣع ذﻟك  ،فهنﺎك اشكﺎل أخرى ﻣتوفرة ﻣن هذا اﻟﻠقﺎح
239
التحتوي عﻠى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل أو تحتوى عﻠى آﺛﺎرﻣنه.
أﻣﺎ اﻟوضع في اﻟﻌﺎﻟم اﻟنﺎﻣي فﻣختﻠف تﻣﺎﻣﺎ  ،فهنﺎك اتحﺎه واضح في ﻣﻌظم اﻟدول نحو اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي
ﻣن اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل ﻣن اﻟﻠقﺎحﺎت .وفي كﺛﯾر ﻣن اﻟدول نجد أنه ﻣن اﻟصﻌب أو اﻟﻣستحﯾل نقل اﻟﻣوارد اﻟالزﻣﺔ
ﻟتحصﯾن جﻣﯾع األطفﺎل اﻟرضع واألطفﺎل  ،وهذا ﻣﺎ أﺛﺎر تسﺎؤالت حول تحوﯾل اﻟﻣوارد نحو اﻟتخﻠ ص
اﻟتدرﯾجي ﻣن ﻟقﺎحﺎت اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل واستبداﻟهﺎ ببدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق واﻟذى ﯾسبب ﻣشﺎكل في اﻟدول اﻟتى
تقوم بإنتﺎجه ﻣحﻠﯾﺎ ،حﯾث أن اﻟﻠقﺎحﺎت اﻟتى تحتوي عﻠى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل أقل تكﻠفﺔ بكﺛﯾر ﻣن اﻟبدائل ﻟﻣستوردة
240
اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل.
وهنﺎك اعتبﺎر آخر ﻣهم هو ﻣﺎ إذا كﺎن توفﯾر اﻟﻠقﺎحﺎت اﻟﻣستخدﻣﺔ ﻟﻠتحصﯾن في زجﺎجﺔ أحﺎدﯾﺔ اﻟجرعﺔ او
زجﺎجﺔ ﻣتﻌددة اﻟجرعﺎت .وفي كﺛﯾر ﻣن اﻟحﺎالت ﻣن اﻟضرورى ان تحتوى اﻟﻌبوات أو اﻟزجﺎجﺎت تﻌددة
اﻟجرعﺎت عﻠى اﻟﻣواد اﻟحﺎفظﺔ ﻣﺛل اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل ﻟﻠحﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟتﻠوث ﻣن تﻌدد غرس ودخول اإلبر فى
اﻟﻌبوات .واشﺎرت ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﻟى أن اﻟﻠقﺎحﺎت اﻟتى ترد في غبوة أحﺎدﯾﺔ تتطﻠب زﯾﺎدة كبﯾرة
في اﻟطﺎقﺔ االنتﺎجﯾﺔ ﻣع ارتفﺎع فى اﻟتكﻠفﺔ .كﻣﺎ أنهﺎ تتطﻠب ﻣكﺎن اكبر ﻟﻠتخزﯾن اﻟبﺎرد وستزﯾد ﻣن اﻟحﺎجﺔ
ﻟوسﺎئل اﻟنقل .وقد نﺎقشت ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎنﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟنﺎﻣﯾﺔ ﻣن عدم كفﺎﯾﺔ اﻟطﺎقﺔ
اإلنتﺎجﯾﺔ وعدم كفﺎﯾﺔ اﻟبنﯾﺔ اﻟتحتﯾﺔ اﻟالزﻣﺔ ﻟﻠنقل واﻟتخزﯾن ﻟﻠﻠقﺎح  ،وخﻠصت إﻟى أن اﻟتكﺎﻟﯾف واألعبﺎء
241,242
اإلضﺎفﯾﺔ إلنتﺎج ﻟقﺎحﺎت اﻟجرعﺔ اﻟواحدة غﯾر ﻣجدﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟغﺎﻟبﯾﺔ هذه اﻟدول.
وعﻠى اﻟرغم ﻣن أن ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وجهﺎت أخرى اﺛﺎرت قضﯾﺔ ضد اﻟتحرك إلزاﻟﺔ اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل
ﻣن اﻟدول اﻟنﺎﻣﯾﺔ  ،األﻣر اﻟذى أدى إﻟى عدم ارتﯾﺎح اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ وﻣنظﻣﺎت اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣدني
ﻟﻠنظر فى األﻣر ﻣن ﻣنظور طوﯾل األجل الدراكهم تبﺎطؤ اﻟﻣجتﻣع اﻟطبي اﻟﻌﺎﻟﻣي كﺛﯾرا في االعتراف
بﺎألضرارعﻠى صحﺔ اإلنسﺎن نتﯾجﺔ اﻟتﻌرض ﻟجرعﺔ ﻣنخفضﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟسﺎﻣﺔ األخرى .وعﻠى سبﯾل
اﻟﻣﺛﺎل  ،في اآلونﺔ األخﯾرة فى اﻟستﯾنﯾﺎت ﻟم ﯾدرس اﻟﻣجتﻣع اﻟطبي أو ﯾقدم أى بﯾﺎنﺎت تظهر بوضوح أن
نسبﺔ األطفﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﺎنون ﻣن ﻣستوﯾﺎت عنصر اﻟرصﺎص في اﻟدم تصل إﻟى  ٠٣ﻣﯾكروجرام ﻟكل
دﯾسﯾﻠتر كﺎنوا ﯾﻌﺎنون ﻣن أضرار اﻟتسﻣم بﺎﻟرصﺎص .وحﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﻌروف أن األطفﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﺎنون ﻣن
ﻣستوﯾﺎت اﻟرصﺎص في اﻟدم ﻣن  5ﻣﯾكروجرام ﻟكل دﯾسﯾﻠتر أو أقل ﯾﻌﺎنون ﻣن آﺛﺎر ضﺎرة .وﻣع هذا
اﻟﻣنظور اﻟتﺎرﯾخي ﻣن اﻟصﻌب اﻟﻌﺛور عﻠى /واتخﺎذ ضﻣﺎنﺎت ﻣن اﻟﻣجتﻣع اﻟطبي بﻌدم وجود صﻠﺔ بﯾن
اﻟﻠقﺎحﺎت اﻟﻣﻌروفﺔ اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل وﻣخﺎطر اﻟنﻣو اﻟﻌصبى ﻟألطفﺎل.
وتتحرك كﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟصنﺎعﯾﺔ نحو اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل ﻣن ﻟقﺎحﺎت األطفﺎل  ،فﻣن
اﻟصﻌب ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ وغﯾرهﺎ قبول اﻟكﯾل بﻣكﯾﺎﻟﯾن  ،كﻣﺎ أنه ال ﯾنبغي أن ﯾكون هذا هدفﺎ
ﻟﻠدول اﻟنﺎﻣﯾﺔ .قد تشﻣل اﻟطرق اﻟﻣحتﻣﻠﺔ إعﺎدة توجﯾه اﻟبحوث عﻠي فﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣواد اﻟحﺎفظﺔ اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن
اﻟزئبق اﻟتي تحل ﻣحل اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل وﻣسﺎعدة ﻣنتجي اﻟﻠقﺎحﺎت في اﻟدول اﻟنﺎﻣﯾﺔ ﻟتﻣكﯾنهﺎ ﻣن إنتﺎج وخفض
تكﻠفﺔ اﻟﻠقﺎحﺎت اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق.
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ما رأي معاهدة الزئبق في الثيومرسال؟
تستبﻌد ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق عﻠى وجه اﻟتحدﯾد ﻟقﺎحﺎت تحتوي عﻠى ﻣﺎدة اﻟﺛﯾوﻣرسﺎل كﻣﺎدة حﺎفظﺔ (اﻟﻣﻌروفﺔ
أﯾضﺎ بﺎسم ﺛﯾﻣﯾروسﺎل) ﻣن اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن ﻣقتضﯾﺎت اﻟﻣنتجﺎت اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق بﻣوجب
اﻟﻣﺎدة .4

 8.12الزئبق في المنتﺟات الثقافية والمﺟوهرات
ﯾستخدم اﻟزئبق عﻠى نطﺎق واسع في اﻟتطبﯾقﺎت اﻟﺛقﺎفﯾﺔ واﻟدﯾنﯾﺔ .ففي اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟهندوسﯾﺔ حﯾث ﯾوجد
اﻟزئبق في" اﻟبﺎراد" ،وهي اﻟﻣﺎدة اﻟتي تصنع ﻣنهﺎ اآلﺛﺎر اﻟدﯾنﯾﺔ .كﻣﺎ ﯾستخدم اﻟزئبق في طقوس عدة
دﯾﺎنﺎت في أﻣرﯾكﺎ اﻟالتﯾنﯾﺔ وﻣنطقﺔ اﻟبحر اﻟكﺎرﯾبي وتشﻣل  Candomblé :.Yoruba Orishaو،
 . Espiritismo، Santería Palo Mayombé،voodoكﻣﺎ أنهﺎ تستخدم في األدوﯾﺔ
واﻟﻣجوهرات وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟتطبﯾقﺎت اﻟﺛقﺎفﯾﺔ.243
وقد ﯾحتفظ اﻟنﺎس بﺎﻟزئبق في أواني أو قدور ﻟتنقﯾﺔ اﻟهواء .وفي بﻌض اﻟﺛقﺎفﺎت ﯾنﺛرون اﻟزئبق عﻠى
أرضﯾﺎت اﻟﻣنﺎزل ﻟحﻣﺎﯾﺔ اﻟسكﺎن .واﻟبﻌض ﯾستخدم اﻟزئبق ﻣع اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻣﻣسحﺔ ﻟتطهﯾر اﻟﻣنﺎزل ﻣن
األرواح واألشبﺎح .كﻣﺎ أن اﻟبﻌض ﯾضع اﻟزئبق في زﯾوت اﻟﻣصﺎبﯾح واﻟشﻣوع إلبﻌﺎد األرواح اﻟشرﯾرة
أو ﻟجﻠب اﻟحظ أو اﻟحب أو اﻟﻣﺎل ،أو الستﻌجﺎل أعﻣﺎل اﻟسحر .كﻣﺎ ﯾحتفظ بﻌض اﻟنﺎس بﺎﻟزئبق في
أﻣبوالت أو في زجﺎجﺎت أو في أكﯾﺎس ﯾحﻣﻠونهﺎ أو ﯾﻌﻠقونهﺎ في أعنﺎقهم.244
وﻣﺎدة اﻟبﺎراد  Paradتنتج ﻣن عﻣﻠﯾﺔ ﻣﻠغﻣﺔ ﻟﻠزئبق ﻣع ﻣﻌﺎدن أخرى وتستخدم في عﻣل اآلﺛﺎر اﻟﻣقدسﺔ
ﻟﻠﻌبﺎدات في اﻟتقﺎﻟﯾد اﻟهندوسﯾﺔ .وهي عﺎدة ﻣﺎ تصنع ﻣن اﻟفضﺔ واﻟزئبق ،وﻟكن في اﻟوقت اﻟحﺎضر تصنع
ﻣن اﻟقصدﯾر واﻟزئبق ﻣع آﺛﺎر ﻣن ﻣﻌﺎدن أخرى .وفي إحدى اﻟدراسﺎت وجد أن ﻣحتوى اﻟبﺎراد ﻣن اﻟزئبق
ﯾصل إﻟى  . %07وﯾصنع ﻣن اﻟبﺎراد ﻣختﻠف اآلﺛﺎر اﻟدﯾنﯾﺔ ،وتبﺎع في أسواق اﻟهند أنواع اﻟخرز واﻟسبح
اﻟتى تﻠبس كأحزﻣﺔ أو كقالدات في اﻟﻌنق وكذﻟك ﯾصنع ﻣنهﺎ األكواب أو األواني اﻟتي ﯾشرب فﯾهﺎ اﻟحﻠﯾب
وكذﻟك اﻟتﻣﺎﺛﯾل اﻟتي ترﻣز إﻟى اآلﻟهﺔ وأشﯾﺎء أخرى كﺛﯾرة .وفي اﻟهند ﻣﻌﺎبد كﺛﯾرة ﻟإلﻟه "شﯾفﺎ" )(Shiva
بهﺎ كﺛﯾر ﻣن اﻟتﻣﺎﺛﯾل ﻟهذا اإلﻟه ﻣصنوعﺔ ﻣن ﻣﺎدة اﻟبﺎراد .وفي دراسﺔ عﻠى ارتبﺎط اﻟبﺎراد بﺎﻟتسﻣم وجدت
إحدى اﻟجﻣﻌﯾﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟهندﯾﺔ أن اﻟزئبق ﯾتسرب ﻣن أواني اﻟبﺎراد إﻟى اﻟﻠبن اﻟحﻠﯾب ﻣﻣﺎ أدى إﻟى
تﻌرض ﻣن ﯾتبﻌون هذه اﻟتقﺎﻟﯾد اﻟدﯾنﯾﺔ في شرب اﻟﻠبن ﻣن أكواب أو أواني ﻣصنوعﺔ ﻣن اﻟبﺎراد أو
ﯾشربون اﻟحﻠﯾب اﻟذي تم نقﻌه في أواني ﻣصنوعﺔ ﻣن اﻟبﺎراد.245, 246
وقد استخدم اﻟزئبق أﯾضﺎ في األعﻣﺎل اﻟفنﯾﺔ في اﻟغرب وأشهرهﺎ نﺎفورة كﺎﻟدر اﻟزئبقﯾﺔ في ﻣتحف خوان
ﻣﯾرو في برشﻠونﺔ بأسبﺎنﯾﺎ .فقد كﻠفت اﻟحكوﻣﺔ األسبﺎنﯾﺔ اﻟفنﺎن األﻣرﯾكي أﻟكسندر كﺎﻟدر بتصﻣﯾم وبنﺎء
هذه اﻟنﺎفورة كذكرى ﻟضحﺎﯾﺎ ﻣنجم اﻟﻣﺎدﯾن ﻟﻠزئبق بأسبﺎنﯾﺎ ﻟﻌرضهﺎ في اﻟﻣﻌرض اﻟﻌﺎﻟﻣي ﻟﻌﺎم 1220
وبدال ﻣن استخدام اﻟﻣﯾﺎه استخدم اﻟزئبق  .فكﺎنت اﻟﻣضخﺎت تضخ وتدﯾر حواﻟي خﻣسﺔ أطنﺎن ﻣن اﻟزئبق
اﻟﻣﻌدني اﻟنقي .واﻟنﺎفورة ﻣﺛبتﺔ خﻠف حﺎجز زجﺎجي ﻟحﻣﺎﯾﺔ رواد اﻟﻣتحف ﻣن ﻣالﻣسﺔ اﻟزئبق أو استنشﺎق
أبخرته.247
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/mediaprview.php?pressrelnum=30.
247
Calder Mercury Fountain, Atlas Obscura, http://atlasobscura.com/place/calder-mercury-fountain-fundacio-joan-miro.
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أﻣﺎ صﯾﺎغﺔ اﻟزئبق اﻟتى كﺎنت تنتج ﻟالستخدم كتﻌوﯾذات أو كحﻠي ﻟﻠزﯾنﺔ فقد وجدت ﻣكﺎنهﺎ في األسواق
اﻟﻌﺎﻣﺔ .عقود وقالدات ﻟﻠﻌنق ،واﻟتي ﯾﻌتقد أنهﺎ تأتي ﻣن اﻟﻣكسﯾك بدأت تظهر في ﻣدارس اﻟوالﯾﺎت
اﻟﻣتحدة وفي أﻣﺎكن أخرى ،وقد وصف أحد اﻟتقﺎرﯾر اﻟقالدات واﻟﻌقود اﻟﻣصنوعﺔ ﻣن سالسل ﻣن اﻟخرز
أو اﻟجﻠد اﻟﻣجدول أو اﻟحﻠﯾﺔ اﻟزجﺎجﯾﺔ تحتوى عﻠى حواﻟى  7 - 2غراﻣﺎت ﻣن اﻟزئبق .فﺎﻟزئبق ﯾظهر
ككتﻠﺔ فضﯾﺔ سﺎئﻠﺔ تدور في حﻠﯾﺔ زجﺎجﯾﺔ ﻣجوفﺔ وهذه اﻟحﻠي اﻟزجﺎجﯾﺔ تصنع في أشكﺎل ﻣختﻠفﺔ ﻣﺛل
اﻟقﻠوب أو اﻟزجﺎجﺎت أو عﻠى شكل أسنﺎن حﺎدة أو شكل قرون اﻟفﻠفل اﻟحﺎر وقد ﯾحتوي هذا اﻟحﻠي عﻠى
سوائل ﻣﻠونﺔ ﻣع اﻟزئبق.248, 249
ما رأي معاهدة الزئبق في المنتﺟات الثقافية والمﺟوهرات التي تﺣتوي ﻋلى الزئبق؟
تستبﻌد اﻟﻣﺎدّة  0بﺎﻟخصوص جﻣﯾع اﻟقﯾود اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎستخدام اﻟزئبق في اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟدﯾنﯾﺔ واﻟتقﻠﯾدﯾﺔ
وبﺎﻟتﺎﻟي فإن هذه اﻟﻣنتجﺎت ال تخضع إﻟى اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي.

 .9مصادر الزئبق المقصودة :الزئبق في التعدين والعمليات
الصناﻋية
هنﺎك ﺛالﺛﺔ عﻣﻠﯾﺎت تﻌدﯾن صنﺎعﯾﺔ رئﯾسﯾﺔ ﯾستخدم فﯾهﺎ اﻟزئبق عن قصد وتنطﻠق ﻣنه كﻣﯾﺎت كبﯾرة في
اﻟبﯾئﺔ .وهي اﻟورش اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب ) ،(ASGMواستخدام اﻟزئبق كﻌﺎﻣل ﻣسﺎعد في
إنتﺎج اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ وخالﯾﺎ اﻟزئبق بﻣصﺎنع انتﺎج اﻟكﻠور -اﻟقﻠوي.

 9.1استخدام الزئبق في الورش الﺣرفية الصغيرة لتعدين الذهب )(ASGM
تﻌتبر اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب أعﻠى ﻣصدر النبﻌﺎث اﻟزئبق في اﻟهواء جنبﺎ إﻟى جنب
ﻣع إحراق اﻟفحم .تشﯾر اﻟتقدﯾرات إﻟى أن ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  000طن ﻣن اﻟزئبق ﯾتم إطالقهﺎ كل عﺎم في
اﻟهواء ﻣن اﻟورش اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب وهو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل أكﺛر ﻣن  27في اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن ﻣجﻣوع
االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟبشرﯾﺔ اﻟﻣنشأ .250ﯾشتري عﻣﺎل ﻣنﺎجم اﻟذهب عﻠى اﻟصغﯾرة اﻟزئبق وﯾستخدﻣونه وﯾتم بﻌد ذﻟك
إطالقه في اﻟبﯾئﺔ خالل عﻣﻠﯾﺔ استخراج اﻟذهب .تﻌتبر اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب ﻣقﺎرنﺔ
بجﻣﯾع االستخداﻣﺎت اﻟﻣتﻌﻣدة ﻟﻠزئبق أكبر ﻣصدر عﺎﻟﻣي ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق ﻟجﻣﯾع اﻟوسﺎئط .تتسبب هذه
اﻟﻣﻣﺎرسﺔ أﯾضﺎ في ضرر جسﯾم ﻟﻌﻣﺎ ل اﻟﻣنﺎجم وعﺎئالتهم واﻟجﻣﺎعﺎت اﻟﻣحﻠﯾﺔ اﻟﻣحﯾطﺔ بﺎﻟﻣنﺎطق اﻟسﺎخنﺔ
وتؤﺛر سﻠبﺎ في اﻟنظم اﻟبﯾئﯾﺔ اﻟﻣحﻠﯾﺔ واإلقﻠﯾﻣﯾﺔ.
الزئبق المستخدمة في كل مرﺣلة من مراﺣل تعدين الذهب في الورشات الﺣرفية الصغيرة
ﯾستخدم اﻟزئبق في اﻟﻌدﯾد ﻣن األﻣﺎكن عبر ﻣختﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتي تشكل تﻌدﯾن اﻟذهب في اﻟورشﺎت
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
تﻠوﯾﺛه ﻟﻠبﯾئﺔ .عﻣوﻣﺎ ﯾﻣكن تقسﯾم عﻣﻠﯾﺎت تﻌدﯾن اﻟذهب في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة إﻟى عﻣﻠﯾﺎت عﻠﯾﺎ
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
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ترتبط األنشطﺔ عﻠى اﻟﻣستوى اﻟﻌﺎﻟي أسﺎسﺎ بﺎﻟتﻌدﯾن األوﻟي في اﻟﻣهواة تحت األرض أو بغسل اﻟﻣﺎدّ ة
اﻟخﺎم اﻟغرﯾنﯾﺔ عﻠى طول ضفﺔ اﻟنهر أو في ﻣنتصف اﻟكتﻠﺔ اﻟﻣﺎئﯾﺔ ؛ أنشطﺔ اﻟسحق اﻟخشن؛ و نقل اﻟﻣﺎدّ ة
اﻟخﺎم إﻟى ﻣحطﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ (اﻟﻣستوى األوسط)  .في بﻌض ﻣنﺎطق خﺎم اﻟذهب اﻟغرﯾني ،ال ﯾحتﺎج عﻣﺎل
اﻟﻣنﺎجم إﻟى استخدام اﻟزئبق عﻠى اإلطالق بﺎعتبﺎر أ ّنه ﻣن اﻟسهل اﻟﻌﺛور عﻠى غبﺎر اﻟذهب أو شذراته.
وﻣع ذﻟك ،في بﻌض اﻟﻣنﺎطق اﻟرسوبﯾﺔ حﯾث تركﯾز اﻟذهب اﻟتي ﻟﯾست عﺎﻟﯾﺔ ،فإن عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم ﯾبﺛون
األﻟغﺎم أو ﯾجرفون اﻟخﺎﻣﺎت ﻣن قﺎع اﻟنهر وﯾﻌﺎﻟجون اﻟﻣﺎدّة اﻟخﺎم في صنﺎدﯾق فتحﺔ اﻟتصرﯾف ﻣع اﻟزئبق
أعﻠى اﻟنهر .وتكون اﻟنتﯾجﺔ اﻟنهﺎئﯾﺔ في اﻟﻣقﺎم األول اﻟحصول عﻠى نسبﺔ نقﺎء ﻟﻠذهب تتراوح بﯾن 17-07
في اﻟﻣﺎئﺔ.
تتﻌﻠق ﻣﻌظم األنشطﺔ عﻠى اﻟﻣستوى األوسط بﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣﺎدّة اﻟخﺎم واﻟذهب .وتشﻣل هذه األنشطﺔ نقل
اﻟﻣﺎدّة 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
اﻟﻣﻠغم ﻣن أجل بﻠوغ درجﺔ نقﺎء ﻟﻠذهب تقدّر بـ  17-07في اﻟﻣﺎئﺔ ( في بﻌض األﻣﺎكن ﯾصل اﻟى  87في
اﻟﻣﺎئﺔ) .تتم عﻣﻠﯾﺔ استخراج اﻟذهب في ﻣﻌظم اﻟشﻌﺎب أو اﻟﻣﺎدّة اﻟخﺎم اﻟصخرﯾﺔ في ﻣحطﺎت اﻟطحن
بﺎﻟكرات أو ﻣحطﺎت اﻟرشح بﺎﻟسﯾﺎنﯾد .تتم إضﺎفﺔ  777-177غراﻣﺎ ﻣن اﻟزئبق في كل كرة حسب اﻟﻣﺎدّ ة
اﻟخﺎم .تستخدم ﻣﯾﺎه اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ في هذه اﻟﻣحطﺔ بشكل ﻣفرط جدا في اﻟﻌدﯾد ﻣن األﻣﺎكن وتقوض قطﺎع
اﻟزراعﺔ أو ﻣصﺎئد األسﻣﺎك تﺎركﺔ األراضي اﻟزراعﯾﺔ وبرك تربﯾﺔ األسﻣﺎك  -حتى اﻟنهر – جﺎفﺔ.
تتﻣﺛل أنشطﺔ اﻟﻣستوى األدنى في ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟذهب اﻟﻣﻌدني اﻟنقي ﻟﻠحصول عﻠى اﻟﻣﻌدن اﻟﺛﻣﯾن اﻟذهب اﻟنقي
بنسبﺔ  22.22في اﻟﻣﺎئﺔ بﺎستخدام اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻠكي واﻟبوراكس واﻟفضﺔ كﻣنتج ﺛﺎنوي .في هذه اﻟﻣرحﻠﺔ ،ﯾت ّم
بﯾع اﻟذهب أخﯾرا عﻠى اﻟﻣستوى اﻟﻣحﻠي في أكشﺎك اﻟذهب أو ﻣحالت اﻟذهب اﻟبسﯾطﺔ أو إﻟى ﻣشتر فردي
ﻟﻠذهب وفي اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق اﻟﻣهجورة .ت تﻣﺛل األنشطﺔ اﻟﻣﻌنﯾﺔ في هذه اﻟﻣرحﻠﺔ في اختبﺎر نقﺎء
اﻟذهب وحرق اﻟﻣﻠغم وخﻠط اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ وإنتﺎج سبﯾكﺔ  /اﻟكتل اﻟصﻠبﺔ ﻣن اﻟذهب واﻟفضﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣالت
اﻟتجﺎرﯾﺔ.

78

عملیات تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة

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

18

الفقر والجریمة والورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب
من المهم أن ندرك منذ البدایة أن الغالبیة العظمى من عمال مناجم تعدین الذهب في الورشات الحرفیة
الصغیرة یعیﺸون في ظروف صعبة و مهمﺸة ویكافحون من أجل خلق موارد الرزق ألنفسهم وأسرهم.
ویعیش كثیرون في المناطق النائیة مع فرص عمل بدیلة محدودة او معدومة تتعلق بتعدین الذهب في
الورشات الحرفیة الصغیرة .بالنسبة ألولئك القریبین ج ّدا من تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة
ّ
فإن العمل معزول وغیر مراقب قانونیا وخطیر وغالبا ما یدرّ علیهم بﺄجور ضعیفة بالنسبة للعدید من
عمال المناجم المﺸتغلین لتسدید الدیون ألولئك المسؤولین السامین في سلسلة تجارة الذهب الذین لدیهم
إمكانیة الوصول إلى رأس المال واالستثمار في التجارة.
عادة ما تدخل صناعة التنقیب عن الذهب في أوقات رواج و ركود ،مع اإلكتﺸافات المتزایدة للذهب
وهجرة عمال مناجم تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة بﺄعداد كبیرة والتنقیب المكثف
واألضرار البیئیة بما في ذلك التلوث بمادة الزئبق لسنوات عدیدة .عند انتهاء الطفرة االقتصادیة القائمة
على الذهب ،غالبا ما یكون هناك كساد اقتصادي یترك أضرارا بیئیة وفرص عمل قلیلة جدا .في هذه
األﺛناء یتحرك دافع التهافت على الذهب إلى مناطق االكتﺸافات الجدیدة وتتكرر العملیة من جدید.
تعمل تجارة الذهب في حد ذاتها في كثیر من األحیان على األقل جزئیا بصورة غیر قانونیة وغالبا ما
تكون في عالم مقترن بالجریمة المنظمة وأنﺸطة شبكة إجرامیة من قبیل االتجار بالمخدرات والدعارة.
ونتیجة لذلك ،فإنه نادرا ما تطبق المعاییر العادیة للصحة والسﻼمة المهنیة وتنتﺸر هذه السیناریوهات التي
تعتبر غیر مقبولة في التوظیف العادي مثل عمل األطفال والعبودیة االقتصادیة .وغالبا ما تواجه
الجماعات التي تجد نفسها في إطا ر یتهافت فیه على الذهب في قطاع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة
الصغیرة آﺛارا اجتماعیة سلبیة مثل تدفق الدعارة (بما في ذلك بغاء األطفال) والصراع المتزاید والعنف
وارتفاع تعاطي الكحول والمخدرات.
عند محاولة وضع حلول الستخدام الزئبق في تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة ،فإنه یجب أن
تعترف السیاسات بالدور الذي یلعبه الفقر وعدم وجود خیارات متاحة للكثیر من أولئك الذین یﺸاركون في
هذا النﺸاط .عندما تخیّر بین التعرض للزئبق السام التي سوف یلحق بك ضررا صحیا على المدى الطویل
وبین عدم القدرة على إطعام عائلتك الیوم فإن األغلبیة ستفضل الخیار األول .یعتبر وضع بدائل اقتصادیة
وتخلیص قطاع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة من الزئبق وحمایة الجماعات من الهیاكل
اإلجرامیة الضالعة في قطاع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة هي من بین األهداف التي یجب
اتباعها بالتزامن مع الحد من تﺄﺛیرات قطاع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة على البﺸر
وعلى البیئة.
توسع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة یقود إلى الطلب على الزئبق
عندما ترتفع أسعار الذهب فإن الطلب على الذهب واالستثمار في تعدین الذهب في الورشات الحرفیة
الصغیرة یزید كذلك .یمكن أن یزید سعر الزئبق أیضا بسبب ارتفاع الطلب على الذهب ولكن یعتمد أیضا
على مستویات عرض الزئبق المحلیة والعالمیة .عندما یكون الطلب مرتفعا على الزئبق ویكون العرض
منخفضا (بسبب اإلحتﺸاد أو فرض الحظر أو القیود القانونیة) ترتفع أسعار الزئبق والعكس بالعكس .وقد
زعم في الماضي القریب ّ
أن الزئبق المتداول في مواقع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة بلغ
درجة نقاء تق ّدر بـ  88.88في المائة وجاء في الغالب من الوالیات المتحدة األمریكیة وألمانیا وإسبانیا
والصین.
منذ فرض حظر على صادرات الزئبق مؤخرا من الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي وإغﻼق مناجم
الزئبق اإلسبانیة ،فقد بات غامضا معرفة الموردین الرئیسیین للزئبق في قطاع تعدین الذهب في الورشات
الحرفیة الصغیرة .ومع ذلك ،فقد برزت سنغافورة وهونج كونج باعتبارهما اكبر الدول المصدرة للزئبق
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إلى البلدان التي لدیها قطاع هام لتعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة وفقا لبیانات من قاعدة
بیانات كومترید األمم المتحدة .تسجل قاعدة البیانات هذه واردات وصادرات الزئبق بما في ذلك بلدان
المنﺸﺄ والمقصد .ومن المفارقات نذكر ّ
أن قاعدة البیانات تسجل أیضا أن الیابان هي مصدر هام للزئبق إلى
البلدان المنخرطة في تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة .نذكر مصدر عالمي رئیسي آخر
للزئبق وهو كازاخستان التي لدیها احتیاطیات كبیرة في منجم خیدركان .هذا هو آخر منجم معروف للزئبق
األولي في العالم خارج الصین (والذي یبدو أنه مستورد صاف للزئبق) وتتفاوض الهیئات الدولیة مثل
األمم المتحدة مع كازاخستان للحد من انتاجها .251یمكن أن تكون تجارة الزئبق على الصعید الدولي صعبة
الحل باعتبار أنه یمكن شراء الزئبق وبیعه مرات عدیدة قبل أن یصل إلى وجهته وهذا یمكن أن یحجب
مصدر الﺸحنات والبعض منها قد یكون غیر قانوني.
على الصعید المحلّي ،یتم تداول الزئبق بكل حریة في مواقع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة
حسب كمیات (داخل أكیاس بﻼستیكیة صغیرة وزنها  .88غرام أو نصف زجاجة صغیرة وزنها 588
غرام أو في قواریر وزنها  39.5كغ) .عﻼوة على ذلك ،یتم تداول معظم الزئبق بطریقة غیر مﺸروعة،
سرا ،الذي یجلبه مﺸترو الذهب أو الممولون كجزء من رأس المال العامل.
تﺸیر تقدیرات برنامج األمم المتحدة للبیئة أن حوالي  88ملیون شخص في جمیع أنحاء العالم یﺸاركون
بصورة مباشرة في تعدین الذهب على نطاق صغیر في  11دولة و 88-95ملیون شخص آخرون یعتمدون
على هذا العمل 252بﺸكل غیر مباشر منهم حوالي  38-88في المائة من النساء واألطفال .ینتج عمال
المناجم صغیرة الحجم على الصعید العالمي ما بین  88في المائة إلى  38في المائة من جمیع الذهب الذي
یتم استخراجه أي ما یقرب من  988-588طن متري من الذهب سنویا .وانخفض الناتج المﺸترك في
عملیات التعدین المدروسة في عام  8888وتحولت عملیات التعدین إلى أفریقیا وآسیا الوسطى حیث
الممارسات الحرفیة والصغیرة الحجم هي األكثر انتﺸار253ا .هذه المناطق هي األقل استكﺸافا أو استغﻼال
بسبب ضعف اإلمكانیات ومناخ االستثمار في الماضي .254عﻼوة على ذلك ،فقد نضبت ودائع الذهب
الكبیرة المعروفة نسبیا وتوجد معظم طبقات الذهب المتبقیة اآلن كآﺛار مدفونة في مناطق نائیة من الكرة
األرضیة تحت أراضي السكان األصلیین وفي المتنزهات الوطنیة و  /أو في الغابات المحمیة مما یؤدي
إلى اللجوء إلى أنﺸطة التعدین السطحیة..255
أضاف تخریب هذه المناطق لغایة تعدین الذهب طبقة أخرى من التﺄﺛیرات البیئیة على عملیات تعدین
الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة من خﻼل عﻼقة واضحة بین التعدین وإزالة الغابات وتدمیر
المساكن وقلّص من التنوع البیولوجي .كما یﻼحظ ایضا قضایا العدالة البیئیة مثل تزاید الخﻼفات بین
السكان األصلیین الذین یحاولون حمایة أراضیهم التقلیدیة وعمال مناجم تعدین الذهب في الورشات
الحرفیة الصغیرة.
ویبدو أ ّنه من المتوقع أن یتحول حجم عملیات التعدین على نطاق واسع إلى شركات تعدین على نطاق
متوسط وتتجه إلى المناطق األقل استكﺸافا أو استغﻼال في الماضي ،حیث أنها أرخص للقیام بعملیات
التنقیب (أي تكالیف الید العاملة زهیدة) وال تؤخذ البیئة والتكالیف االجتماعیة دائما في االعتبار .في هذا
المكان یتم إنﺸاء األماكن الساخنة للتعدین الحرفي وصغیر النطاق وتنتﺸر بﺸكل أكبر.256
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إنتاج الذهب من مناﺟم الذهب الصغيرة والﺣرفية
تﻌتبر عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن هذه في كﺛﯾر ﻣن األحﯾﺎن غﯾر قﺎنونﯾﺔ أو غﯾر ﻣنظﻣﺔ وعﺎدة ﻣﺎ ﯾكون عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم
ﻣن اﻟطبقﺔ اﻟفقﯾرة فﯾكون ﻣستوى اﻟوعي ﻟدﯾهم حول اﻟﻣخﺎطر اﻟتي ﯾشكﻠهﺎ اﻟتﻌرّ ض ﻟﻠزئبق ضﻌﯾفﺎ أو
ﻣﻌدوﻣﺎ ( .262برنﺎﻣج االﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ .2008 ،استخدام اﻟزئبق في ﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟصغﯾرة واﻟحرفﯾﺔ.
رزﻣﺔ اﻟزﯾﺎدة في اﻟتوعﯾﺔ بﺎﻟزئبق في برنﺎﻣج االﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ .).ﯾحوز إنتﺎج اﻟذهب ﻣن عﻣﻠﯾﺎت
تﻌدﯾن اﻟذهب في ﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟصغﯾرة واﻟحرفﯾﺔ في بﻌض اﻟبﻠدان ﻣﺎ بﯾن  8إﻟى  % 07ﻣن إنتﺎج
اﻟذهب عﻠى اﻟصﻌﯾد اﻟوطني .إذ ﯾدﯾر األفراد وﻣشغﻠو اﻟذهب اﻟصغﺎر عﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل في اﻟفﻠبﯾن07 ،
في اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن جﻣﯾع اﻟذهب اﻟﻣستخرج (برنﺎﻣج االﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ 2008 ،اﻟﻣذكور أعاله) .ال ﯾتم
تسجﯾل وال كشف إنتﺎج اﻟذهب في قطﺎع ﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟصغﯾرة واﻟحرفﯾﺔ في ﻣﻌظم اﻟبﻠدان .ﯾت ّم في
اﻟفﻠبﯾن بﯾع اﻟذهب اﻟﻣستخرج ﻣن ﻣواقع ﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟصغﯾرة واﻟحرفﯾﺔ إﻟى اﻟبنك اﻟﻣركزي في حﯾن ﯾت ّم
في إﺛﯾوبﯾﺎ بﯾع اﻟذهب إﻟى اﻟبنك اﻟوطني األﺛﯾوبي ( .)NBEعالوة عﻠى ذﻟك ،في إﺛﯾوبﯾﺎ ،إذ ّ
نظم عﻣﺎل
اﻟﻣنﺎجم أنفسهم في شكل تﻌﺎونﯾﺎت فإنّ اﻟبنك اﻟوطني األﺛﯾوبي ﯾشتري اﻟذهب بﻣﻌدل أعﻠى بـ 7في اﻟﻣﺎئﺔ
عن اﻟسﻌر اﻟﻣتداول في اﻟسوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
تعرض اإلنسان إلى الزئبق في الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب
یقدر استهﻼك الورش الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب خﻼل عملیات تعدین الذهب ما بین  858إلى
 .888طن متري من الزئبق سنویا .ینطلق بعض هذا الزئبق مباشرة في الهواء وخاصة إذا لم یتم تخزینه
أو استرجاعه بصورة سلیمة خﻼل االنفصال عن الملغم للحصول على الذهب .وتفقد الكمیة الباقیة عن
طریق االنسكاب أو التداول بطریقة غیر سلیمة او بوسائل أخرى ویلوث الزئبق التربة أو ینتقل مباشرة
إلي شبكات المیاه .كما یمكن أن تنتقل التربة الملوﺛة بالزئبق إلى شبكات المیاه .والنتیجة هي تلوث النظم
البیئیة المحیطة بﺄنﺸطة التعدین الحرفیة والصغیرة بمیثیل الزئبق بدرجة كبیرة .كما یمكن أن ینتقل الزئبق
الموجود في التربة الملوﺛة وشبكات المیاه إلى الهواء في وقت الحق ویساهم في تلوث الهواء الجوي
العالمي بالزئبق ویلوث السﻼسل الغذائیة (أي في األسماك واألرز) . 257,258وقد شهد كثیر من الناس في
جمیع أنحاء مواقع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة مستویات مرتفعة من الزئبق في الدم
والﺸعر والبول وحلیب الثدي بسبب تلویث الزئبق للسلسلة الغذائیة.259
وقد بینت ا لدراسات االستقصائیة الصحیة مستویات مرتفعة من الزئبق في شعر العدید من عمال المناجم
والتجمعات السكانیة في بؤر تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة ودمهم وبولهم .260وقد تعرض
بعض عمال المناجم إلى مستویات من الزئبق أكثر بـ  58مرة من حدود التعرض العامة التي ح ّددتها
منظمة الصحة العالمیة .فما یقرب من نصف جمیع عمال المناجم في موقع واحد ظهرت علیهم ارتعاشات
ال إرادیة وهي أعراض نموذجیة للضرر الناجم عن الزئبق في الجهاز العصبي المركزي .غالبا ما تعیش
عائﻼت عمال المناجم بالقرب من المواقع التي یتم فیها تسخین الملغم .كما یحمل عمال المناجم أیضا إلى
بیوتهم الزئبق في مﻼبسهم الملوﺛة .ونتیجة لذلك ،فإن عائﻼت عمال المناجم تتعرض أیضا في كثیر من
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األحیان إلى الزئبق .261وتفید التقاریر في اندونیسیا والمرجح في أماكن أخرىّ ،
أن أعوان الرعایة الصحیة
غالبا ما یكونون على مستوى ضعیف من الوعي بالتسمم بالزئبق وقد یفسرون االرتعاشات وغیرها من
أعراض التعرض للزئبق على أنها مﻼریا أو حمى الدنجو.262
وغالبا ما یتم تجاهل تلوث الزئبق في الورش الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب ألنها غالبا ما تكون في
ﻣنﺎطق نائیة وبعیدة عن المﻼحظة .عندما تكون هناك رغبة لرصد التلوث في هذه المواقع فإنه قد یكون
من الصعب القیام بذلك بسبب عدم توافر المعدات المتنقلة والمختبرات البیئیة المحلیة .ومع ذلك ،فإن
المواقع الملوﺛة بالزئبق ومدن أشباح اللهفة على الذهب تحتاج إلى اهتمام جدي ألنها ال تزال تطلق الزئبق
في الغﻼف الجوي وتلوث المسطحات المائیة الجوفیة والسطحیة وكذلك تهدد استدامة التنوع البیولوجي
والخدمات البیئیة .تعتبر المواقع الملوﺛة بالزئبق التي أنﺸﺄتها الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب
مكلفة وصعب تنظیفها للحفاظ على إرث بیئي یمكن أن یستمر لعقود.

الﺣديقة البيئية الملوثة 'ايكو بارك" بميناماتا
تقدّم ﻟنﺎ ﻣأسﺎة ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ دروسﺎ ﻣفﯾدة أهﻣّهﺎ أنه ال ﯾنبغي أن ننتظر ﻣدة  07عﺎﻣﺎ ﻟﻠتصرّ ف في اﻟﻣواقع
اﻟﻣﻠوﺛﺔ ذﻟك أن تكﻠفﺔ اﻟتقﺎعس ترتفع بﻣرور اﻟزﻣن.
ال ﯾزال ﯾهﯾﻣن في ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ بﺎﻟﯾﺎبﺎن ﻣوقع كبﯾر ﻟتفرﯾغ اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق ﻣن األسﯾتﺎﻟدﯾهﯾد
اﻟذي تنتجه شركﺔ شﯾسو ،عﻠى ﻣسﺎحﺔ واسﻌﺔ ﻣطﻠﺔ عﻠى شواطئ اﻟخﻠﯾج اﻟﻣجﺎور ﻟﻠبﻠدة .اتفقت شﯾسو
واﻟحكوﻣﺔ عﻠى إدارة اﻟﻣوقع اﻟﻣﻠوث ﻣن خالل إنشﺎء حدﯾقﺔ بﯾئﯾﺔ في ﻣحﺎوﻟﺔ ﻟﻠح ّد ﻣن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق
واحتواءه .ﯾبدو اﻟﻣوقع كحدﯾقﺔ ﻣحﻠﯾﺔ ﻣﻣتﻌﺔ ذات سهل أخضر ﻣنسّق طبﯾﻌﯾﺎ ونبﺎتﺎت .ﻟكن تكﻣن تحت
اﻟسطح آالف األﻣتﺎر اﻟﻣكﻌبﺔ ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق .تقوم أعﻣﺎل اﻟتشجﯾر ﻣقﺎم "اﻟغطﺎء" فوق
ﻣصبّ اﻟنفﺎﯾﺎت في حﯾن تقوم أنﺎبﯾب اﻟصﻠب اﻟﻣهندسﺔ اﻟكبﯾرة ﻣقﺎم "اﻟجدران" تحت اﻟسطح ﻟحجز
اﻟنفﺎﯾﺎت .ﻟقد بقي ﻟهﺎ فترة قصﯾرة قبل أن ﯾبدأ تسرب اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق ﻣرة أخرى .ال تﻌتبر هذه اﻟﻣقﺎربﺔ
عﻣﻠﯾﺔ أو ﻣﻣكنﺔ في ﻣواقع ﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟصغﯾرة واﻟحرفﯾﺔ كﻣﺎ أ ّنهﺎ ﻟﯾست سوى إجراء ﻣؤقت وﻣكﻠف.
وال توجد وسﯾﻠﺔ سرﯾﻌﺔ أو سهﻠﺔ إلزاﻟﺔ أو تقﻠﯾل انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن تﻌدﯾن اﻟذهب عﻠى نطﺎق صغﯾر .
غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ تﻌتﻣد اﻟحﻠول عﻠى اﻟﻣنطقﺔ .وقد حﺎوﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻣنع هذه اﻟﻣﻣﺎرسﺔ وﻟكن اﻟنتﯾجﺔ
اﻟﻣﻌتﺎدة هي اﻟقﯾﺎم بﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن غﯾر اﻟقﺎنونﯾﺔ .وفي اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول تحظر ﻣﻣﺎرسﺔ تسخﯾن اﻟﻣﻠغم في
اﻟهواء اﻟطﻠق الستﻌﺎدة اﻟذهب ،حﯾنهﺎ قﺎم بﻌض عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم بﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتسخﯾن داخل ﻣنﺎزﻟهم ﻣﻣﺎ
عرضهم وعﺎئالتهم بشكل كﺎﻣل ألبخرة اﻟزئبق .في كﺎﻟﯾﻣﺎنتﺎن بﺎندونﯾسﯾﺎ سنﺔ  0770قﺎم عدد ﻣن اﻟنﺎس
بتسخﯾن اﻟﻣﻠغم داخل اﻟﻣنﺎزل وﻣحالت ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟذهب دون تهوﯾﺔ ﻣنﺎسبﺔ.
وقد سﺎعد تدخل ﻣشروع اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣي اﻟتﺎبع ﻟـ  UNIDOعﻠى ﻣﻌﺎﻟجﺔ ذﻟك بتركﯾب شفﺎطﺎت
اﻟتهوﯾﺔ .263ووجد اﻟتقﯾﯾم اﻟﻣﯾداني اﻟذي قﺎﻣت به "اﻟﯾونﯾدو" أن اﻟﻣقطرات اﻟفﻌﺎﻟﺔ ﯾﻣكن أن تنتج بﺛﻣن قﻠﯾل
ﯾسﺎوي  2.07دوالر أﻣرﯾكي .ﯾﻣكن أن تﻠتقط هذه األدوات نظرﯾﺎ أكﺛر ﻣن  27في اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن بخﺎر
اﻟزئبق واﻟسﻣﺎح بإعﺎدة تدوﯾره وإعﺎدة استخداﻣه  7-4ﻣرات قبل تحﻠل اﻟزئبق في نهﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف .ﻟألسف
بسبب اﻟتكﻠفﺔ اﻟﻣنخفضﺔ نسبﯾﺎ ﻟﻠزئبق وانخفﺎض ﻣستوى اﻟوعي بﻣخﺎطر أبخرة اﻟزئبق ونقص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

Ibid.
WHO, 2012. Exposure to Mercury: a Major Public Health Concern.
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اﻟكﺎفﯾﺔ حول اﻟﻣقطرات فإن عددا قﻠﯾال ﻣن عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم اﻟصغﯾرة اﻟحجم ﯾستخدﻣونهﺎ .264ت ّم إدخﺎل ﻣقطرة
وغطﺎء دخﺎن في ورشﺎت اﻟذهب في ﻣشروع تجرﯾبي في "اﻟبﯾرو" وأظهرت نتﺎئج جﯾدة .وﻣع ذﻟك كﺎن
تركﯾز اﻟزئبق في ﻣنﺎطق اﻟسوق عﺎﻟﯾﺔ جدا أكﺛر ﻣن  47.777نﺎنوغرام  /م 265 2في سوق اﻟذهب وسط
"كﺎﻟﯾﻣﺎنتﺎن" ،حﯾث ﯾتم تﺛبﯾت نفس اﻟنوع ﻣن األدوات في كل اﻟﻣحالت تقرﯾبﺎ.
ما رأي معاهدة الزئبق في الورشات الﺣرفية الصغيرة لتعدين الذهب؟
سﺎهﻣت ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ في تقدﯾم ﻣسﺎعدات هﺎﻣﺔ ﻟﻠحد ﻣن إطالقﺎت اﻟزئبق ﻣن عﻣﻠﯾﺎت تﻌدﯾن
اﻟذهب عﻠى نطﺎق صغﯾر .وتسﯾطر عﻠى بﻌض ﻣظﺎهر اﻟتزود بﺎﻟزئبق واإلتجﺎر به برفع األسﻌﺎر واﻟحد
ﻣن توافر اﻟزئبق ﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم اﻟصغﯾرة .أفرز هذا اﻟحظر عﻠى استخدام اﻟزئبق ﻣن اﻟتﻌدﯾن األوﻟي
وإغالق ﻣحطﺎت اﻟزئبق – اﻟقﻠوي كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق ﻣن سﻠسﻠﺔ اﻟتزوّ د .وﻣع ذﻟك ،فإن هنﺎك
ﻣصﺎدر كﺛﯾرة أخرى ﯾﻣكن اﻟحصول عﻠى اﻟزئبق ﻣنهﺎ (ﻣﺛل اﻟقﺎئﻣﯾن بإعﺎدة تدوﯾر اﻟﻣﻌﺎدن وعﻣﻠﯾﺎت
اﻟحك اﻟصنﺎعي) واﻟتي تﻌتبر قﺎنونﯾﺔ اﻟتداول ألغراض تﻌدﯾن اﻟذهب في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة،
واﻟتي تﻌرف بـ "استخدام ﻣسﻣوح به" بﻣوجب ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق.
ﻣن شأن تقﯾﯾد اﻟتزود وزﯾﺎدة أسﻌﺎر اﻟزئبق أن تﺛبط ﻣﻣﺎرسﺎت اﻟتﻌدﯾن غﯾر اﻟفﻌﺎﻟﺔ ﻣﺛل ﻣزج اﻟخﺎم بأكﻣﻠه.
وبﺎﻟتﺎﻟي تصبح اﻟتكنوﻟوجﯾﺎت األخرى اﻟتي تﻠتقط اﻟذهب بﺎستخدام نسبﺔ زئبق أقل أو  7زئبق ﻣن نﺎحﯾﺔ
أخرى أكﺛر جﺎذبﯾﺔ ﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم .حﯾث تﻌترف اﻟحكوﻣﺎت أن ﻟدﯾهم ﻣستوﯾﺎت عﺎﻟﯾﺔ ﻣن نشﺎط تﻌدﯾن
اﻟذهب في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة وتقضي اﻟﻣﺎدة  0ﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق بتوﻟي خطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ
( )NAPبﻣﻌﺎﻟجﺔ استخدام اﻟزئبق و اﻟحد ﻣنه في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب (انظر أدنﺎه).
تتطﻠب خطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ استراتﯾجﯾﺎت ﻟﻣنع اإلﻣدادات اﻟخﺎرجﯾﺔ واﻟداخﻠﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق اﻟجﺎري تحوﯾﻠه
إﻟى اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب وبﺎﻟتﺎﻟي توفﯾر آﻟﯾﺔ ﻟتقﯾﯾد اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟزئبق اﻟخﺎرج
عن اﻟسﯾطرة بﻣوجب أحكﺎم اﻟتﻌدﯾن األوﻟي أو ختم اﻟكﻠور اﻟقﻠوي ﻣن اﻟﻣﻌﺎهدة .ﯾﻣكن أن تسﺎعد خطﺔ
اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ أﯾضﺎ عﻠى تﻌبئﺔ اﻟﻣوارد ﻟتقدﯾم خدﻣﺎت وتدرﯾب أفضل ﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم اﻟصغﯾرة
وﻣجتﻣﻌﺎتهم وتﻌزﯾز اعتﻣﺎد ﻣﻣﺎرسﺎت أقل تﻠوﯾﺛﺎ وأكﺛر استداﻣﺔ .وﯾﻣكن أن تﻌزز اﻟﻣسﺎعدة ﻟفﺎئدة
اﻟحكوﻣﺎت اﻟﻣحﻠﯾﺔ في ﻣنﺎطق اﻟتﻌدﯾن وخﺎصﺔ ﻟتحسﯾن اﻟتدرﯾب اﻟصحي وﻣرافق صحﯾﺔ أفضل ﻟتحدﯾد
األﻣراض ذات اﻟصﻠﺔ بﺎﻟزئبق.
ﯾﻣكن أن تسﺎعد خطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ في توفﯾر فرص اﻟدعم اﻟﻣﺎﻟي ﻟﻣجﻣوعﺎت ﻣن عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم
اﻟﻣستﻌدﯾن ﻟﻠقﯾﺎم بﻌﻣﻠﯾﺎت تﻌﺎونﯾﺔ تستخدم اﻟتكنوﻟوجﯾﺎت اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق أو ﻣﻣﺎرسﺎت أقل تﻠوﯾﺛﺎ .ﯾجب
أن تبقى ﻣرحﻠﺔ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي اﻟنهﺎئي ﻣن استخدام اﻟزئبق في اﻟتﻌدﯾن هدفﺎ طوﯾل األجل .وﻣع ذﻟك،
ﯾجب أن ﯾرتبط تحقﯾق هذا اﻟهدف بﺎﻟنجﺎح ﺎت في براﻣج أخرى ﻟﻠحد ﻣن اﻟفقر وفي بﻌض اﻟحﺎالت قد
ﯾحتﺎج عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم اﻟنﺎزحﯾن وأسرهم إﻟى اﻟحصول عﻠى فرص كسب عﯾش تكﻣﯾﻠﯾﺔ.
الفصل  : 7التعدين الﺣرفي للذهب في نطاق ضيق
 اﻟهدف ﻣن ذﻟك هو " اتخﺎذ خطوات ﻟﻠحد  ،و كﻠﻣﺎ أﻣكن ،االبتﻌﺎد عن استخداﻣﺎت اﻟزئبق وﻣركبﺎت
اﻟزئبق واالنبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبقﯾﺔ في اﻟبﯾئﺔ في عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن و اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  .ﯾﻌرف اﻟتﻌدﯾن
اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق كونه " اﻟتﻌدﯾن و اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ عبر دﻣج اﻟزئبق الستخراج اﻟذهب ﻣن
اﻟﻣﻌدن اﻟخﺎم ".

Private correspondence with an Indonesian NGO leader.
IPEN, 2013. The New Mercury Treaty: 3 Things That Need to Happen Now.
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األﻣر ﯾنطبق عﻠى اﻟبﻠدان اﻟتي تقر بأن اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق هو "أﻣر أكﺛر ﻣن
هﯾن" .و ﻟم ﯾرد في االتفﺎقﯾﺔ أي إرشﺎدات أخرى بشأن تﻌرﯾف هذا اﻟﻣصطﻠح.
استخدام اﻟزئبق في اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق ﻣسﻣوح به بﻣوجب االتفﺎقﯾﺔ .و هو ﯾﻣكن
ﻣن ﻟتجﺎرة اﻟزئبق دون أي وضع حدود خﺎصﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ االستﯾراد  -سواء في اﻟكﻣﯾﺎت أو في اﻟوقت .
وﻣع ذﻟك ،فﺎن اﻟفقرة (ف ) 1في اﻟﻣﻠحق (ج) بشأن خطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ ﻟﻠتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في
نطﺎق ضﯾق تشﯾر اﻟى انه ﯾتﻌﯾن عﻠى اﻟدول في إطﺎر خطط اﻟﻌﻣل وطنﯾﺔ أن تورد قسﻣﺎ خﺎصﺎ حول
" استراتﯾجﯾﺎت إدارة اﻟتجﺎرة وﻣنع تسرﯾب اﻟزئبق وﻣركبﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟﻣصﺎدر األجنبﯾﺔ واﻟﻣحﻠﯾﺔ
الستخداﻣهﺎ في اﻟتﻌدﯾن و اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟحرفﯾﺔ اﻟذهب في نطﺎق ضﯾق .ﻣالحظﺔ :هنﺎك بﻌض اﻟبﻠدان (أو
أجزاء ﻣن اﻟبﻠدان)  ،ﻣﺛل إندونﯾسﯾﺎ ،وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ،واﻟفﻠبﯾن حﯾث استخدام اﻟزئبق في اﻟتﻌدﯾن و اﻟتﻌدﯾن
اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق ﻣحظور بﺎﻟفﻌل .وﯾنبغي عﻠى هذه اﻟبﻠدان و غﯾرهﺎ ﻣن اﻟبﻠدان حظرت
بﺎﻟفﻌل استخدام اﻟزئبق في اﻟتﻌدﯾن و اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق تﻌزﯾز اﻟتزاﻣهﺎ بحظر
تجﺎرة اﻟزئبق ﻟهذا اﻟغرض أﯾضﺎ.
وفقﺎ ﻟألحكﺎم اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟتجﺎرة (اﻟﻣﺎدة  ، )2ال ﯾﻣكن استخدام اﻟزئبق اﻟﻣتﺎتي ﻣن ﻣنﺎجم اﻟزئبق األوﻟﯾﺔ
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.
في صورة تبﻠﯾغ بﻠد ﻣﺎ ﻟألﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ بﺎن اﻟفصل  0ﯾنطبق عﻠﯾه ( ﻣن خالل اإلشﺎرة اﻟى ان اﻟنشﺎط
"اكﺛر ﻣن ضئﯾل) فﺎنه بذﻟك ﻣطﺎﻟب بﺎستحداث خطﺔ عﻣل وطنﯾﺔ و تقدﯾﻣهﺎ اﻟى االﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ قبل 2
اﻟﺛالث سنوات اﻟتي تﻠي دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟنفﺎذ ﻣع اﻟﻣراجﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ كل ﺛالث سنوات.
تتضﻣن اﻟ شروط اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟخطﺔ إشﺎرة إﻟى اﻟهدف اﻟوطني و اﻟغرض ﻣن اﻟتتخفﯾض إضﺎفﺔ إﻟى
اإلجراءات اﻟتي ستﻌتﻣد ﻟالبتﻌﺎد عن اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟخﺎطئﺔ اﻟتﺎﻟﯾﺔ  :دﻣج اﻟخﺎﻣﺎت اﻟكﺎﻣل ،حرق
اﻟﻣزﯾج أو اﻟﻣزﯾج ﻣﻌﺎﻟجﺔ في اﻟهواء اﻟطﻠق ،حرق اﻟﻣزﯾج في اﻟﻣنﺎطق اﻟسكنﯾﺔ ،ترشﯾح ﻣﺎدة اﻟسﯾﺎنﯾد
ﻣن اﻟرواسب ،اﻟخﺎﻣﺎت ،اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣضﺎف اﻟﯾهﺎ اﻟزئبق اﻟذي دون إزاﻟته في ﻣرحﻠﺔ أوﻟى .ﻟألسف ،ال
تتضﻣن االتفﺎقﯾﺔ أي إشﺎرة إﻟى تﺎرﯾخ انتهﺎء اﻟصالحﯾﺔ أو األهداف اﻟﻣرجوة ﻟﻠبﻠدان كي ﯾتم
استخداﻣهﺎ كﻣرجع .وﻣع ذﻟك ،ﯾنبغي عﻠى اﻟبﻠدان اﻟسﻌي إﻟى تنفﯾذ هذه اﻟخطوات ضﻣن اهدافهﺎ
اﻟوطنﯾﺔ.
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؛
استراتﯾجﯾﺎت ﻟتﻌزﯾز اﻟحد ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت واإلفرازات و ﻣن اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق؛ استراتﯾجﯾﺎت اﻟتﻌﺎﻣل
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
حول تﻌرض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب وﻣجتﻣﻌﺎتهم اﻟﻣحﻠﯾﺔ ﻟﻠزئبق بﻣﺎ في ذﻟك جﻣع
اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟصحﯾﺔ  ،تكوﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ واﻟتوعﯾﺔ ﻣن خالل اﻟﻣرافق 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
واﻟﻣجتﻣﻌﺎت اﻟﻣحﻠﯾﺔ اﻟﻣتضررة؛ وجدول زﻣني ﻟتنفﯾذ خطﺔ عﻣل وطنﯾﺔ .ﻣالحظﺔ :عﻠى اعتبﺎران
نص االتفﺎقﯾﺔ ﻟم ﯾأت عﻠى ﻣسﺎﻟﺔ تنظﯾف اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق  ،ﯾﻣكن أن تشﻣل خطﺔ اﻟﻌﻣل
اﻟﻣقترحﺔ هذا اﻟﻌنصر اﻟﻣهم اﻟخﺎص بﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟتﻠوث اﻟذي ﯾسببه اﻟزئبق.
تتضﻣن األنشطﺔ االختﯾﺎرﯾﺔ " استخدام آﻟﯾﺎت تبﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣتوفرة ﻟتﻌزﯾز اﻟﻣﻌﺎرف  ،وأفضل
اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ واﻟتكنوﻟوجﯾﺎت اﻟبدﯾﻠﺔ اﻟﻣجدﯾﺔ ﻣن اﻟنﺎحﯾﺔ اﻟبﯾئﯾﺔ واﻟفنﯾﺔ واالجتﻣﺎعﯾﺔ
واالقتصﺎدﯾﺔ".

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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 عﻠى اﻟرغم ﻣن ان استخدام اﻟزئبق ﻣسﻣوح به في ﻣجﺎل اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب عﻠى نطﺎق ضﯾق ،ال
توجد اشﺎرة اﻟى تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص ﻣن انشطﺔ اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب ضﻣن اﻟفصل اﻟسﺎبع .إضﺎفﺔ إﻟى
ذﻟك  ،ال ﯾشﻣل اﻟفصل اﻟخﺎﻣس انشطﺔ اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب (عﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ بﺎﻟزئبق اﻟﻣضﺎف).
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.
استخدام خطة ﻋمل وطنية للتخفيض من الزئبق في مناﺟم الذهب الصغيرة والﺣرفية
تنص اﻟفقرة 1ح في اﻟﻣﻠحق جﯾم بخصوص خطﺔ عﻣل وطنﯾﺔ خﺎصﺔ بﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟصغﯾرة واﻟحرفﯾﺔ
أنه ﯾتﻌﯾن عﻠى اﻟدول إدراج فقرة في خطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ ﯾذكر فﯾهﺎ "االستراتﯾجﯾﺎت إلدارة اﻟتجﺎرة وﻣنع
تسرﯾب اﻟزئبق وﻣركبﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣصﺎدر أجنبﯾﺔ وﻣحﻠﯾﺔ الستخداﻣه في تﻌدﯾن اﻟذهب وﻣﻌﺎﻟجته حرفﯾﺎ
وعﻠى نطﺎق صغﯾر ".
تستطيع المنظمات غير الﺣكومية استخدام معاهدة الزئبق للقيام بﺣملة ﺣول استخدام الزئبق في قطاع
تعدين الذهب في الورشات الﺣرفية الصغيرة
تﺣديد نطاق نشاط تعدين الذهب في الورشات الﺣرفية الصغيرة
تتمثل الفرصة األساسیة للمنظمات غیر الحكومیة في إﺛبات أن تعدین الذهب في الورشات الحرفیة
الصغیرة یحدث على مستوى "هام" .وهو أمر بالغ األهمیة ألن "الحد األدنى" للعمل على تعدین الذهب
في الورشات الحرفیة الصغیرة في معاهدة الزئبق یحدث عندما تعترف دولة ما أن نطاق تعدین الذهب في
الورشات الحرفیة الصغیرة في بلدها "أكثر من تافه" .لألسف ،ال تعرّ ف معاهدة الزئبق لفظ "هام" وفقا
لكمیات إنتاج الذهب ومساحات األراضي المتﺄﺛرة وكمیات الزئبق المستهلكة وأعداد عمال المنجم أو
المقاییس األخرى ذات الصلة .ومع ذلك ،یمكن للمنظمات غیر الحكومیة ویجب علیها طرح القضیة على
حكوماتهم بﺄن نﺸاط تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة مهم استنادا إلى بیانات وأدلة وأقوال و
حجج مصورة ودراسات الحالة.
ویمكن إجراء تقییم سریع لنﺸاط تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة باستخدام إحصاءات
واردات الزئبق والتجارة في بلدكم المستمدة من قصاصات األخبار والتقاریر والمنﺸورات والمﻼحظات.
ویرد أدناه عدد من المؤشرات الهامة عن نﺸاط تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة:









إحصاءات استیراد وتصدیر الزئبق .إذا استورد بلدكم أكثر من  5طن متري سنویا من الزئبق
(انظر رمز االستیراد  ) 280580 HSولیس لدیك صناعات الكلور القلوي أو أحادي كلورید
الفینیل ،فإن هذا الرقم قد یﺸیر إلى وجود أنﺸطة تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة.
أنﺸطة تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة في أكثر من موقع واحد في المنطقة  -یمكنكم
تحدید المواقع من قصاصات وسائل اإلعﻼم والمقابﻼت والمﻼحظات ،الخ
أكثر من  1.000شخص وعمال مناجم وعمال مﺸاركین في أنﺸطة تعدین الذهب في الورشات
الحرفیة الصغیرة في فترة واحدة من الزمن
كمیات كبیرة من الزئبق مستخدمة والتجارة الحرة للزئبق
انتﺸار التلوث البیئي واألضرار البیئیة على نطاق واسع
أدلة من أعوان الصحة والمجتمعات بﺸﺄن آﺛار الزئبق جراء الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین
الذهب على صحة النساء واألطفال والناس
أمراض "جدیدة" تم تحدیدها في بعض مناطق تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة
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 أكثر من اصابة واحدة في الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب في السنة؛ الصراع أو التوتر
المتصاعد ألكثر من سنة واحدة في مكان
في بعض الحاالت قد تعمل الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب جزئیا أو كلیا بﺸكل غیر قانوني في
منطقة بعینها وقد ال تكون للحكومات دائما معلومات دقیقة عن حجم النﺸاط .ومع ذلك ،فإن المنظمات غیر
الحكومیة تحصل في كثیر من األحیان على المعلومات "المیدانیة" من خﻼل شبكاتها التي یمكن أن توفر
تقییما أكثر دقة عن حجم الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب في منطقة أو بلد معین .إذا امكن
للمنظمات غیر الحكومیة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومیة لتسجیل حجم نﺸاط الورشات الحرفیة
الصغیرة لتعدین الذهب فإنه یصبح أكثر صعوبة بالنسبة للحكومات أن تدعي عدم امتﻼكها ألدلة على أن
نﺸاط الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب "أكثر من تافه".
تعهد أخذ عینات الزئبق البیئیة والعالمات البیولوجیة
تستطیع المنظمات غیر الحكومیة أخذ عینات الزئبق لتبین للحكومة والجمهور بﺄن الورشات الحرفیة
الصغیرة لتعدین الذهب تساهم في التلوث بالزئبق في منطقة معینة .كما یمكن أخذ العینات بطرق مختلفة
اعتمادا على جانب من جوانب الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب التي قد ترغب المنظمات غیر
الحكومیة في تسلیط الضوء علیه.
یمكن أن یؤكد أخذ عینات من التربة أو الرواسب (من التیارات أو األنهار) أن التلوث بالزئبق البیئي جراء
أنﺸطة الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب متﺄكد وتؤسس قضیة مع الحكومة بﺄن تﺄﺛیراته "ها ّمة".
سیبیّن أخذ العینات من انبعاﺛات الزئبق في مواقع الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب خاصة في
مناطق المعالجة (المنطقة الوسطى) التي تنطوي على حوض الغسیل ومطاحن الكریات و أو محطات
رشح السیانید مستوى الزئبق في الهواء (في الداخل وفي الخارج) وتﺄكید مسار التعرض للزئبق من خﻼل
الهواء واالستنﺸاق .عند غیاب معیار وطني فمن المهم استخدام المعاییر البیئیة المعترف بها دولیا .على
سبیل المثال مستوى الزئبق في الهواء في األماكن المغلقة وعادة یمكن استخدام معیار منظمة الصحة
3
العالمیة أو معیار وزارة الصحة و الرعایة اإلنسانیة األمریكیة التي یقدر مستواه  1.000نﺎنوغرام  /م
كمعیار مرجعي .توفر منظمة الصحة العالمیة أیضا صحف الوقائع والتوجیهات لصانعي القرار
والجمهور حول تﺄﺛیر الزئبق على الصحة العامة.266
ویمكن أیضا القیام بعملیات الرصد من خﻼل أخذ عینات من المؤشرات الحیویة للﺸعر البﺸري والبول
والدم واألظافر والمصادر الغذائیة مثل األسماك واألرز إلﺛبات أن الزئبق المتﺄتي من نﺸاط الورشات
الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب یدخل السلسلة الغذائیة المحلیة ویؤﺛر على صحة اإلنسان .تستخدم منظمة
الصحة العالمیة على نطاق واسع معاییر مستوى آمن على الزئبق في عینات المؤشرات الحیویة كمرجع.
ومن ﺛم یمكن استخدام هذه المعلومات إلﺛبات للسلطات أن لدیهم نﺸاط هام یخصّ الورشات الحرفیة
الصغیرة إذا كانت ال تعترف بالفعل .حتى لو تقبلت الحكومات بﺄن لدیهم قطاع هام لتعدین الذهب في
الورشات الحرفیة الصغیرة فإن هذا النوع من المعلومات ال یقدر بثمن لزیادة الوعي العام ومزید التعریف
بهذه القضیة في وسائل اإلعﻼم .یمكن ان تساعد بیانات الرصد البیئیة والصحیة على الدخول إلى خطة
عمل وطنیة من خﻼل وضع خطوط أساس للقضاء والتخلص التدریجي من استخدام الزئبق والتﺄﺛیرات

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/
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على المجتمعات المتضررة العاملة في قطاع تعدین الذهب في الورشات الحرفیة الصغیرة والمناطق
الساخنة في البﻼد.
استخدمت  IPENومعهد بحوث التنوع البیولوجي ( )BRIمن خﻼل مﺸروع تعاوني صدر مؤخرا أنﺸطة
الرصد البیولوجي لتسلیط الضوء على اآلﺛار الصحیة للزئبق على اإلنسان جراء تعدین الذهب في
الورشات الحرفیة الصغیرة .بحثت الدراسة في مستویات الزئبق في شعر عمال مناجم الورشات الحرفیة
الصغیرة لتعدین الذهب في تنزانیا وإندونیسیا ،تجاوز ﺛلثا عینات الﺸعر في موقعین في تنزانیا
و Matundasi Makongolosiالجرعة المرجعیة للزئبق التي حددتها وكالة حمایة البیئة األمریكیة المقدرة
بجزء  1في الملیون ( جزء في الملیون) مع مستویات لدى معظم عمال المناجم تقدر بـ 3-2أضعاف
الجرعة المرجعیة .أظهرت العینات المﺄخوذة من عمال الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب في
 Sekotongو  ،Poboyaإندونیسیا نتائج مماﺛلة من بین  19من أصل  20فرد أخذت منهم عینة .یمكن أن
تستخدم هذه األنواع من النتائج لتبلیغ الحكومة ووسائل اإلعﻼم بﺸﺄن حجم وآﺛار نﺸاط الورشات الحرفیة
الصغیرة لتعدین الذهب.
رصد اإلتجار بالزئبق على الصعید الدولي
كما ذكر أعﻼه ،فإنه من األهمیة رصد واردات الزئبق لبلدكم باستخدام رموز الجمارك على االستیراد .
فیما یلي رمز استیراد الزئبق . HS 280540 :إذا كان من الصعب الوصول إلى بیانات االستیراد في
بلدكم ،فیمكنكم التحقق من قاعدة بیانات االمم المتحدة للتجارة العالمیة على االنترنت المعروفة باسم
كومترید االمم المتحدة ( .)http://comtrade.un.org
لیس باألمر الیسیر السیطرة على اإلتجار بالزئبق على الصعید الدولي
تقدم رموز رصد التجارة الدولیة في الزئبق بعض المعلومات حول حجم واردات الزئبق في بلدكم .ومع
ذلك فإن عملیات تهریب الزئبق وضعف السیطرة على الحدود یمكن أن یؤدیا إلى دخول الزئبق إلى بلدكم
بمستویات أعلى بكثیر مما هو منصوص علیه في السجﻼت المحلیة الرسمیة .لذلك فإنه من المهم جدا
مقارنة إحصاءات واردات الزئبق المحلیة مع إحصاءات الصادرات العالمیة التي تصنّف بلدكم كمستقبل
للزئبق.
أعلنت الحكومة اإلندونیسیة مؤخرا أن تتبع واردات الزئبق في البﻼد أصبح مستحیﻼ بسبب التهریب
والسواحل الﺸاسعة وارتفاع الطلب على استخدام الزئبق في قطاع الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین
الذهب .تظهر السجﻼت الدولیة دخول الزئبق إلى إندونیسیا أكثر بمئات المرات مما یت ّم تسجیله في
الموانئ من قبل مسؤولي الجمارك االندونیسیة.
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تهريب الزئبق إلى إندونيسيا
أشﺎر رازﯾو رﯾدو سﺎني ،نﺎئب وزﯾر اﻟبﯾئﺔ عن اﻟﻣواد اﻟخطرة "أعتقد أن هنﺎك اﻟكﺛﯾر ﻣن اﻟواردات غﯾر
اﻟشرعﯾﺔ ،وﻟكن ال أعرف حجﻣهﺎ".
وقﺎل اﻟسﯾد رازﯾو أنه ﻟم ﯾجد تفسﯾرا ألرقﺎم تصدﯾر حكوﻣﺔ سنغﺎفورة اﻟتي تبﯾن  021طن ﻣتري ،أو أكﺛر
ﻣن  ،£ 147.777ﻣن اﻟزئبق قد ت ّم إرسﺎﻟهﺎ إﻟى إندونﯾسﯾﺎ بصفﺔ شرعﯾﺔ في عﺎم  ،0710ﻣع اﻟﻌﻠم أنه
أﻣضى شخصﯾﺎ عﻠى طﻠبﺎت استﯾراد اﻟزئبق اﻟتي بﻠغ ﻣجﻣوعهﺎ أقل ﻣن واحد طن ﻣتري ﻣستوردة ﻣن أي
ﻣكﺎن في عﺎم .0710
غﺎدر أكﺛر  021أﻟف طن ﻣن جﻣﻠﺔ  218أﻟف طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق ت ّم تصدﯾرهﺎ إﻟى إندونﯾسﯾﺎ في عﺎم
 0710ﻣن االحواض في سنغﺎفورة ،وهي جﺎرة إندونﯾسﯾﺎ وﻟهﺎ بﺎع كبﯾر في إعﺎدة تصدﯾر اﻟزئبق.
صدرت سنغﺎفورة في تﻠك اﻟسنﺔ ،وفقﺎ إلحصﺎءات األﻣم اﻟﻣتحدة ،ﻣﺎ ﻣجﻣوعه  408طن ﻣتري ﻣن
اﻟزئبق.
وأضﺎف اﻟسﯾد رازﯾو "اذا كنﺎ نستطﯾع اﻟحد ﻣن اﻟزئبق اﻟقﺎدم إﻟى إندونﯾسﯾﺎ بشكل غﯾر قﺎنوني فإن اﻟسﻌر
سﯾرتفع" كﻣﺎ ذكر قﺎئال "وعندﻣﺎ ترتفع األسﻌﺎر فإنّ تجﺎر اﻟذهب سبحﺛون عن بدائل" ﻣﺛل اﻟسﯾﺎنﯾد أو
اﻟبوراكس اﻟتي تﻌتبر هي األخرى سﺎﻣﺔ وﻟكن تشكل ﻣخﺎطر صحﯾﺔ وبﯾئﯾﺔ ﻣحﻠﯾﺔ وعﺎﻟﻣﯾﺔ أقل بكﺛﯾر.
اﻟﻣصدر :نﯾوﯾورك تﺎﯾم ،تجﺎرة اﻟزئبق تتﻣﻠّص ﻣن اﻟضوابط اﻟدوﻟﯾﺔ
إعداد :جوي كوشران ،تﺎرﯾخ اﻟنشر 0 :جﺎنفي .0714
رصد اإلمدادات المﺣلية (بناء المخزون اﻻﺣتياطي)

إذا كﺎن في بﻠدكم ﻣصﺎنع كﻠور وقﻠوي تستخدم خالﯾﺎ زئبقﯾﺔ أو عﻣﻠﯾﺎت تﻌدﯾن أوﻟﯾﺔ ﻟﻠزئبق فﯾﻣكن
ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟخﺎصﺔ بكم ﻣراقبﺔ ﻣصﺎدر اﻟزئبق هذه ﻟضﻣﺎن عدم تحوﯾل اﻟزئبق إﻟى
استخداﻣﺎت الورشات الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب .تحوﻟت ﻣصﺎنع اﻟكﻠور واﻟقﻠوي إﻟى عﻣﻠﯾﺎت خﺎﻟﯾﺔ
ﻣن اﻟزئبق في جﻣﯾع أنحﺎء اﻟﻌﺎﻟم وﻟكن ال ﯾزال هنﺎك عدد كبﯾر ﻣن اﻟﻣحطﺎت اﻟتي تستخدم عﻣﻠﯾﺎت قدﯾﻣﺔ
ترتكز عﻠى اﻟزئبق .عندﻣﺎ ﯾتم اغالق هذه اﻟﻣصﺎنع أو تحوﯾﻠهﺎ إﻟى عﻣﻠﯾﺎت خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق فإنه ﯾﻣكن
أن ﯾقدّر اﻟزئبق اﻟﻣخزون اﻟبﺎقي عدة ﻣئﺎت ﻣن األطنﺎن اﻟﻣترﯾﺔ أو أكﺛر ﻟﻠﻣنشأة اﻟواحدة اعتﻣﺎدا عﻠى ﻣﺎ
إذا كﺎنت اﻟﻣحطﺔ تحﺎفظ عﻠى ﻣخزونﺎت كبﯾرة ﻟتحل ﻣحل اﻟزئبق اﻟﻣفقود حسب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﯾجب
عﻠى اﻟحكوﻣﺎت األطراف في اﻟﻣﻌﺎهدة ﻣنع تداول هذا اﻟزئبق ﻣرة أخرى في سﻠسﻠﺔ اﻟتورﯾد وﯾجب توجﯾه
اﻟزئبق إﻟى ﻣرفق تخزﯾن اﻟزئبق طوﯾل األجل أو اﻟتخﻠص اﻟدائم ﻣن اﻟزئبق بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ تتوافق ﻣع
ﻣتطﻠبﺎت اﻟﻣﻌﺎهدة .ﯾجب أن ترصد اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ إغالق هذه اﻟﻣصﺎنع عن كﺛب و تتأكد ﻣن
احتسﺎب كل اﻟزئبق واﻟتﻌﺎﻣل ﻣﻌه وفقﺎ ﻟﻣتطﻠبﺎت اﻟﻣﻌﺎهدة.
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت حول كﯾفﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣﻌﺎهدة الﻣدادات اﻟزئبق واﻟتجﺎرة راجع اﻟقسم  0ﻣن هذا
اﻟكتﯾب.
تطوير قاﻋدة بيانات للمواقع الملوثة بالزئبق الخاصة بالورشات الﺣرفية الصغيرة لتعدين الذهب لخطط
العمل الوطنية
خطط اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ ( )NAPﻣطﻠوبﺔ إذا حددت اﻟحكوﻣﺔ أنّ اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب
تﻌﻣل عﻠى ﻣستوﯾﺎت "أكﺛر ﻣن هﺎﻣﺔ" .ﻟذﻟك فإنه ﻣﺎ دام تنظﯾف اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق ﯾﻌتبر اجراء
دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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طوعﯾﺎ بﻣوجب ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق ،فإنه ﯾتم تضﻣﯾن ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣوقع اﻟﻣﻠوث كشرط ﻟﻣخطط اﻟﻌﻣل اﻟوطني.
وبﺎﻟتﺎﻟي ،بﻣجرد استﯾفﺎء اﻟح ّد األدنى اﻟذي ﯾقتضﯾه ﻣخطط اﻟﻌﻣل اﻟوطني فإنه ﯾﻣكن ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر
اﻟحكوﻣﯾﺔ بﻌد ذﻟك اﻟقﯾﺎم بحﻣﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣ واقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ شرط أن ﯾتم تضﻣﯾنهﺎ كجزء ﻣن اﻟخطﺔ .وتﻣكن
ﻣﻌﺎﻟجﺔ هذه اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻣن توﻟﯾد اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟزئبق اﻟذي ﯾجب أن ﯾﻣنع ﻣن اﻟدخول ﻣجددا في سﻠسﻠﺔ
اﻟتورﯾد وﯾرسل ﻟﻠتخزﯾن طوﯾل األجل أو اﻟتخﻠص ﻣنه بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ.
ﯾﻣكن أن تدعو اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ أﯾضﺎ إﻟى ضرورة إنشﺎء جرد إلطالقﺎت اﻟزئبق كخط أسﺎس ي
ﻟتطوﯾر خطط اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ اﻟقطﺎعﯾﺔ اﻟتي ﯾﻣكن دﻣجهﺎ في خطﺔ اﻟتنفﯾذ اﻟوطنﯾﺔ .ﯾﻣكن أن ﯾﻌﻣل جرد
إطالقﺎت اﻟزئبق بشكل ﻣستقل أو بﺎالشتراك ﻣع اﻟسجل اﻟوطني إلطالق اﻟﻣﻠوﺛﺎت ونقﻠهﺎ ( )PRTRاﻟتي
تتﻌﺎﻣل ﻣع ﻣجﻣوعﺔ واسﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت .ﯾﻣكن أن ﯾسﺎعد هذا اﻟنوع ﻣن اﻟﻣخزون في تقﯾﯾم حجم قضﺎﯾﺎ
اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق في بﻠد ﻣﺎ وأسبﺎب ذﻟك.
الدﻋوة إلى التخزين المؤقت وطويلة األﺟل للزئبق  /التخلص منه
سواء كنت تنﺎضل ﻣن أجل اﻟقضﺎء عﻠى استخدام اﻟزئبق في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب
وتنظﯾف اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ أو كنت تضﻣن عدم دخول اﻟزئبق اﻟنﺎتج ﻣن ﻣصنع اﻟكﻠور واﻟقﻠوي في سﻠسﻠﺔ
اﻟتورﯾد فﺎنه ﻣن اﻟﻣهم إقﺎﻣﺔ حو ار ﻣع اﻟحكوﻣﺔ حول ﻣدى كفﺎﯾﺔ تخزﯾن اﻟزئبق و اﻟتخﻠص ﻣنه بﺎﻟنسبﺔ
ﻟبﻠدكم.
بﻣوجب اﻟﻣﻌﺎهدة ،تم تحدﯾد اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت ﻟﻠزئبق كوسﯾﻠﺔ ﻟتخزﯾن اﻟزئبق ،كبضﺎعﺔ ،الستخداﻣهﺎ في
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣنتجﺎت اﻟتي ﯾطﻠق عﻠﯾهﺎ إسم "استخدام ﻣسﻣوح به" بﻣوجب اﻟﻣﻌﺎهدة ،بﻣﺎ في ذﻟك في قطﺎع
تﻌدﯾن اﻟذهب في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة .سﯾقوم ﻣؤتﻣر األطراف ( )COPبتقدﯾم اﻟﻣزﯾد ﻣن
اﻟتوجﯾهﺎت بشأن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت ﻟﻠزئبق .عالوة عﻠى ذﻟك ،ﯾتم تﻌرﯾف تخزﯾن اﻟزئبق طوﯾل
األجل بﻣوجب اﻟﻣﻌﺎهدة عﻠى أنه تخﻠّص طوﯾل األجل ﻣن اﻟزئبق واﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ﻣع
خﯾﺎرات تتراوح بﯾن تركﯾز ﻣنشأة فوق سطح األرض أو تحت األرض .نظرا ﻟضﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺎهدة ،ﻟن
ﯾتﻣكن كل بﻠد ﻣن تخزﯾن اﻟزئبق عﻠى اﻟﻣدى اﻟطوﯾل في ﻣنشأته اﻟخﺎصﺔ به وقد نوقشت حﻠول تخزﯾن
اﻟزئبق طوﯾل األجل اإلقﻠﯾﻣﯾﺔ في اﻟسنوات األخﯾرة.
نشأت ﻣشﺎكل في بﻌض اﻟبﻠدان بهﺎ تخزﯾن آﻣن ﻟﻠزئبق .فقد ت ّم عﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل حظر استخدام األجهزة
اﻟطبﯾﺔ اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق (اﻟﻣحﺎرﯾر وغﯾرهﺎ) وقد قﺎم ﻣستشفى بتخزﯾن كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن هذه
اﻟﻣﻌدات في ظروف غﯾر ﻣضﻣونﺔ فقط ﻟتجد في وقت الحق أنهﺎ سرقت وبﺎﻟتﺎﻟي فقد ت ّم بﯾع اﻟزئبق .ﯾﻣكن
أن تكون إزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن سﻠسﻠﺔ اﻟتورﯾد فﻌﺎﻟﺔ إال إذا كﺎن تخزﯾنهﺎ اﻟﻣؤقت واﻟبنﯾﺔ اﻟتحتﯾﺔ ﻟﻠتخﻠص ﻣنه
آﻣنﺔ وسﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ .وﯾنبغي أن ﯾكون هذا اﻟنشﺎط أوﻟوﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠحكوﻣﺎت قبل دخول اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟتنفﯾذ
وﯾنبغي أن تشجع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟحكوﻣﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟى وضع هذا االستحقﺎق في أقرب وقت
ﻣﻣكن.
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت حول كﯾفﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟجﺔ ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق ﻟﻣسأﻟﺔ تخزﯾن اﻟزئبق واﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق
انظر اﻟقسم  11.4واﻟﻣﺎدة  11ﻣن هذا اﻟكتﯾب عﻠى اﻟتواﻟي.

 9.2اإلستخدامات الصناﻋية المقصودة :إنتاج الكلور – القلوي وأﺣادي كلوريد الفينيل
ومﺣفزات الزئبق
تتناول معاهدة الزئبق إنتاج الكلور والقلوي وإنتاج أحادي كلورید الفینیل وعملیات التصنیع األخرى التي
تنطوي عمدا على استخدام الزئبق كعامل مساعد بموجب المادة  5عملیات التصنیع التي تستخدم الزئبق أو
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مركبات الزئبق .سیتم التخلص تدریجیا بموجب المادة  5من بعض االستخدامات المتعمدة والبعض اآلخر
سیتم تقییدها ،بما في ذلك العملیات الجدیدة .یتناول هذا القسم من الكتیب اﺛنین من الصناعات شدیدة
التلویث بالزئبق (الكلور والقلوي وإنتاج أحادي كلورید الفینیل) بالتفصیل یعقبه تحلیل الطریقة التي تتناول
معاهدة الزئبق هذه المصادر المقصودة.
 9.3استخدام الزئبق في انتاج الكلور  -القلوي

ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي هي عﻣﻠﯾﺎت صنﺎعﯾﺔ تستخدم اﻟتحﻠﯾل اﻟكهربﺎئي إلنتﺎج غﺎز اﻟكﻠور أو ﻣركبﺎت
اﻟكﻠور األخرى ،واﻟقﻠوي (اﻟﻣﻌروف أﯾضﺎ بﺎسم اﻟصودا اﻟكﺎوﯾﺔ أو هﯾدروكسﯾد اﻟصودﯾوم) أو في بﻌض
األحﯾﺎن هﯾدروكسﯾد اﻟبوتﺎسﯾوم ،وغﺎز اﻟهﯾدروجﯾن .وبﻌض أقدم ﻣحطﺎت انتﺎج اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي ال تزال
تستخدم عﻣﻠﯾﺔ خﻠﯾﺔ اﻟزئبق واﻟتي تﻌتبر ﻣﻠوﺛﺔ جدا وتطﻠق كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ.
وهذه اﻟﻣصﺎنع تستخدم خالﯾﺎ اﻟزئبق في عﻣﻠﯾﺔ اﻟتحﻠﯾل اﻟكهربﺎئي حﯾث تكون اﻟكهربﺎء في شكل تﯾﺎر
ﻣستﻣر واﻟذي ﯾﻣر بﯾن األقطﺎب اﻟكهربﺎئﯾﺔ اﻟتي تكون ﻣتصﻠﺔ ﻣع اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺎﻟحﺔ .وﯾكون اﻟقطب اﻟﻣوجب
ﻟﻠشحنﺔ اﻟكهربﺎئﯾﺔ ﻣن اﻟجرافﯾت أو اﻟتﯾتﺎنﯾوم وﯾسﻣى األنود أﻣﺎ اﻟقطب اﻟسﺎﻟب ﻟﻠشحنﺔ أواﻟكﺎﺛود فهو بركﺔ
كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق قد تزن عدة ﻣئﺎت ﻣن األطنﺎن .وعندﻣﺎ ﯾتم تﻣرﯾر اﻟتﯾﺎر اﻟكهربﺎئي عبر األقطﺎب
اﻟكهربﺎئﯾﺔ ﯾتكون غﺎز اﻟكﻠور عند األنود ﺛم ﯾتم تجﻣﯾﻌه .كﻣﺎ ﯾتكون اﻟﻣﻠغم ﻣن اﻟصودﯾوم واﻟزئبق عند
اﻟكﺎﺛود .ﺛم ﯾحدث تفﺎعل بﯾن اﻟصودﯾوم اﻟﻣﻌدني في هذا اﻟﻣﻠغم واﻟﻣﯾﺎه إلنتﺎج هﯾدروكسﯾد اﻟصودﯾوم
وغﺎز اﻟهﯾدروجﯾن وكالهﻣﺎ ﯾتم فصﻠه وتﻌبئته ﻟالستخدام.
تﻌتبر ﻣحطﺎت خالﯾﺎ اﻟزئبق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟرئﯾسﯾﺔ اﻟﻣستخدﻣﺔ إلنتﺎج اﻟكﻠور وهﯾدروكسﯾد اﻟصودﯾوم
ﻣنذ تسﻌﯾنﯾﺎت اﻟقرن اﻟﺛﺎﻣن عشر واستﻣرت حتى ﻣنتصف اﻟقرن اﻟﻌشرﯾن .وال تزال بﻌض اﻟخالﯾﺎ
اﻟزئبقﯾﺔ تﻌﻣل في جﻣﯾع أنحﺎء اﻟﻌﺎﻟم وﻟكن تم استبدال ﻣﻌظﻣهﺎ ببدائل تﻌﻣل بﺎﻟتحﻠﯾل اﻟكهربي أو غﯾره ال
تستخدم اﻟزئبق .وتستخدم هذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟبدﯾﻠﺔ ﻣﺎ ﯾسﻣى بخالﯾﺎ اﻟحجﺎب أو خالﯾﺎ اﻟغشﺎء .وﻣن بﯾن
األسبﺎب اﻟرئﯾسﯾﺔ إلغالق اﻟﻌدﯾد ﻣن خالﯾﺎ اﻟزئبق تم تحوﯾﻠهﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق نذكر اﻟضغوط
اﻟتنظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣبنﯾﺔ عﻠى أسﺎس أن هذه اﻟﻣصﺎنع تنتج انبﻌﺎﺛﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق ،كﻣﺎ أنهﺎ تصرف ﻣخﻠفﺎت
اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣستﻌﻣﻠﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت اﻟصﻠبﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ كﻣﺎ أصبحت اﻟﻣنﺎطق اﻟﻣحﯾطﺔ بﻣصﺎنع
اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي ﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠغﺎﯾﺔ بﺎﻟزئبق .267وهنﺎك سبب آخر ﻟقﯾﺎم اﻟﻣصﺎنع بﻌﻣﻠﯾﺔ االستبدال بخالﯾﺎ اﻟغشﺎء
ان األخﯾرة أكﺛر كفﺎءة ﻣن خالﯾﺎ اﻟزئبق.
بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك ،فإن اﻟصودا اﻟكﺎوﯾﺔ وربﻣﺎ ﻣركبﺎت اﻟكﻠور اﻟنﺎتجﺔ ﻣن ﻣحطﺎت اﻟكﻠور -اﻟقﻠوي
بﺎستخدام خالﯾﺎ اﻟزئبق تكون ﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق .وتستخدم اﻟصودا اﻟكﺎوﯾﺔ في تصنﯾع اﻟﻣواد اﻟغذائﯾﺔ ﻣﺛل
شراب اﻟذرة وﻟقد تم اﻟﻌﺛور غﻠى اﻟزئبق في شراب اﻟذرة اﻟﻣوجود بﺎألسواق ،وأﯾضﺎ وجد اﻟزئبق في
ﻣنتجﺎت غذائﯾﺔ تحتوي عﻠى شراب اﻟذرة ،وبﻣوجب اتفﺎق ﻣع حكوﻣﺔ اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة ،وافقت صنﺎعﺔ
اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة طوعﺎ عﻠى اﻟحد ﻣن كﻣﯾﺔ اﻟزئبق في اﻟصودا اﻟكﺎوﯾﺔ اﻟﻣبﺎعﺔ اﻟى % 1
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أو اقل.
وقد قدر "تقﯾﯾم اﻟزئبق في اﻟغالف اﻟجوي اﻟﻌﺎﻟﻣي" اﻟصﺎدر عن برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ أن تكون
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي حواﻟي  17طن ﻣتري سنوﯾﺎ .كﻣﺎ ﯾقدر تقرﯾر
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"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.
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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.

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

8.

"اﻟخﻠفﯾﺔ اﻟتقنﯾﺔ ﻟﻠتقﯾﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣي ﻟﻠزئبق في اﻟجو" اﻟصﺎدر عن برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ أﯾضﺎ أن خالﯾﺎ
اﻟزئبق في ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي استهﻠكت  420طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق في عﺎم  . 0777وقد وزعت
هذا اﻟكﻣﯾﺔ عﻠى اﻟﻣنﺎطق عﻠى اﻟنحو اﻟتﺎﻟي:
المنطقة
االتحاد االوروبى
 CISوالدول االوروبیة االخرى
امریكا الشمالیة
دول الشرق الوسط
جنوب اسیا
امریكا الجنوبیة
مناطق أخرى
االجمالى

استهالك الزئبق بالطن المترى
175
105
60
53
36
30
33
492

في حﺎﻟﺔ ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي ،فإن االستهالك اﻟسنوي ﻣن اﻟزئبق هو ببسﺎطﺔ كﻣﯾﺔ اﻟزئبق اﻟتي
تخسرهﺎ اﻟﻣصﺎنع عﻠى ﻣدار اﻟسنﺔ .تفقد اﻟﻣصﺎنع اﻟكﺛﯾر ﻣن اﻟزئبق ﻣبﺎشرة إﻟى اﻟهواء ألن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ توﻟد
حرارة ،وألن عﻣﻠﯾﺎت اﻟصﯾﺎنﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ تشﻣل فتح وغﻠق كل ﻣكﺎبح اﻟخﻠﯾﺔ .وﯾنطﻠق بﻌض اﻟزئبق في
اﻟﻣسطحﺎت اﻟﻣﺎئﯾﺔ أو ﯾﻠوث األرض اﻟﻣحﯾطﺔ بﺎﻟﻣصنع .كﻣﺎ تفقد كﻣﯾﺎت أخرى ﻣن اﻟزئبق خالل عﻣﻠﯾﺔ
اﻟنقل إﻟى ﻣدافن اﻟنفﺎﯾﺎت أو إﻟى ﻣرافق اﻟتخﻠص األخرى .وقد ﯾصل بﻌض اﻟزئبق إﻟي اﻟﻣنتجﺎت اﻟتي ﯾتم
إنتﺎجهﺎ أو قد ﯾرتبط ﻣع اﻟﻣواد اﻟﻣﻌدنﯾﺔ في اﻟﻣصنع .وألن عنصر اﻟزئبق ﻣتطﺎﯾر فإن اﻟكﺛﯾر ﻣنه أﯾضﺎ
ﯾصل إﻟى اﻟﻣﯾﺎه أو إﻟي اﻟتربﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ أو إﻟي ﻣقﺎﻟب اﻟقﻣﺎﻣﺔ أو ﻣدافن اﻟنفﺎﯾﺎت وﻣرافق اﻟتخﻠص األخرى
وقد ﯾتطﺎﯾر ﻣنهﺎ إﻟى اﻟهواء ﻣرة أخرى.
وتﺎرﯾخﯾﺎ ،قﺎﻣت صنﺎعﺔ اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي بدور بﺎﻟغ اﻟسوء في اﻟتﻠوث واﻟذي ﯾتضح ﻣن اﻟبالغﺎت
واﻟﻣحﺎضر واﻟتقﺎرﯾر عن إطالقهﺎ ﻟكﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ .وقد اعترف اﻟقﺎئﻣون عﻠى
اﻟصنﺎعﺔ واﻟﻣنظﻣون ﻟهﺎ أنه حتى وقت قرﯾب كﺎن ﻟدﯾهم قﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت عن كﻣﯾﺎت وﻣسﺎرات ﻣﺎ فُقد
ﻣن اﻟزئبق ﻣن خالﯾﺎ اﻟزئبق في ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي .269وفي اﻟسنوات األخﯾرة بذﻟت بﻌض
اﻟحكوﻣﺎت ضغوطﺎ تنظﯾﻣﯾﺔ عﻠى صنﺎعﺔ اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي ﻟﻠبدء في اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن خالﯾﺎ اﻟزئبق
وخﻠصت إﻟى وجوب اﻟقﯾﺎم بﻣجهودات أفضل ﻟﻣنع اإلطالقﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق وكذﻟك اﻟقﯾﺎم بتقدﯾرات
دقﯾقﺔ ال ٌ
طالقﺎت اﻟزئبق اﻟتي قد تحدث .وﯾقوم بﻌض اﻟقﺎئﻣون عﻠى هذه اﻟصنﺎعﺔ في بﻌض اﻟدول بإرسﺎل
تقﺎرﯾر سنوﯾﺔ عن استهالكتهﺎ ﻣن اﻟزئبق.
التربة الملوثة بالزئبق من مصانع الكلور -القلوي
اختبر اﻟبﺎحﺛون عﯾنﺎت ﻣن اﻟتربﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق ﻣأخوذة ﻣن خالﯾﺎ اﻟزئبق بﻣصﺎنع اﻟكﻠور-اﻟقﻠوي في
أوروبﺎ .وكﺎنت إحدهﺎ عﯾنﺔ ﻣن اﻟتربﺔ اﻟﻣأخوذة بﺎﻟحفر أسفل إحدى اﻟخالﯾﺎ وتم تخزﯾنهﺎ خﺎرج اﻟﻣصنع
ﻟﻣدة ﺛالث سنوات .وبﻌد اﻟتحﻠﯾل وجد أن هذه اﻟﻌﯾنﺔ ﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق بتركﯾز  ٠٦٥جزء في اﻟﻣﻠﯾون
(ﻣﯾﻠﯾجرام  /كجم) .وعﯾنﺔ أخرى تم جﻣﻌهﺎ ﻣن اﻟطبقﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟتربﺔ في ﻣحﯾط خالﯾﺎ اﻟزئبق بأحد
270
ﻣصﺎنع اﻟكﻠور -اﻟقﻠوي كﺎنت ﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق بتركﯾز ٥٥٠جزء في اﻟﻣﻠﯾون (ﻣﯾﻠﯾجرام  /كجم).
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والحظ اﻟقﺎئﻣون بﺎﻟدراسﺔ أن اﻟزئبق ﻟدﯾه درجﺔ انجذاب عﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻌضوﯾﺔ وﯾرتبط بقوة ﻣع اﻟتربﺔ
اﻟﻌضوﯾﺔ .كﻣﺎ الحظوا أنه بﺎﻟرغم ﻣن ارتبﺎط اﻟزئبق بﺎﻟتربﺔ اﻟﻌضوﯾﺔ إال أنه ﯾﻣكن انبﻌﺎﺛه ﻣن اﻟتربﺔ اﻟى
اﻟهواء اﻟجوي وخصوصﺎ خالل فترات ارتفﺎع درجﺎت اﻟحرارة.
وهنﺎك دالئل تشﯾر إﻟى أن أعداد اﻟﻣصﺎنع اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ في انتﺎج اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي في اﻟﻌﺎﻟم تواصل انخفﺎضهﺎ
ﻣنذ عﺎم  ،0777وﻟكنه ﯾصﻌب اﻟﻌﺛورعﻠى قﺎئﻣﺔ بجﻣﯾع خالﯾﺎ اﻟزئبق بﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي اﻟتى ال
تزال تﻌﻣل .وفي أفرﯾل/أبرﯾل ﻣن عﺎم  0717أصدر اتحﺎد اﻟصنﺎعﺔ األوروبي بﯾﺎن ﯾشﯾر إﻟى أن 22
ﻣن خالﯾﺎ اﻟزئبق في ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي تﻌﻣل في  14دوﻟﺔ أوروبﯾﺔ.271
وفي عﺎم  0772أشﺎر بﯾﺎن ﻣن إحدى اﻟشركﺎت اﻟرائدة في صنﺎعﺔ اﻟكﻠور واﻟقﻠوﯾﺎت في دول شﻣﺎل
أﻣرﯾكﺎ أن ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  % 12ﻣن اﻟﻣنتجﺎت في صنﺎعﺔ اﻟكﻠور واﻟقﻠوﯾﺎت بأﻣرﯾكﺎ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ تأتي ﻣن
272
ﻣصﺎنع خالﯾﺎ اﻟزئبق .كﻣﺎ أشﺎر تقرﯾر ﻟﻠﻣجﻠس اﻟﻌﺎﻟﻣي ﻟﻠكﻠور ﻟبرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ (. )WCC
إﻟى أن في عﺎم  0770أن إجﻣﺎﻟي ﻣصﺎنع اﻟكﻠور -اﻟقﻠوي اﻟتي تﻌﻣل بخالﯾﺎ اﻟزئبق ﯾقدّر بـ  07ﻣصنﻌﺎ
ﻣوجودة في اﻟدول اﻟتﺎﻟﯾﺔ :اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة وكندا وأوروبﺎ وروسﯾﺎ واﻟهند واﻟبرازﯾل واألرجنتﯾن
واورجواي .273وﻣن اﻟﻣرجح أن هنﺎك عددا آخر ﻣن ﻣصﺎنع انتﺎج اﻟكﻠور واﻟقﻠوﯾﺎت بخالﯾﺎ اﻟزئبق
األخرى ال تزال تﻌﻣل في اﻟدول اﻟتي ﻟم ﯾغطﯾهﺎ هذا اﻟتقرﯾر وربﻣﺎ في بﻌض دول اﻟشرق األوسط وفي
بﻌض بﻠدان رابطﺔ اﻟدول اﻟﻣستقﻠﺔ بخالف روسﯾﺎ ،وفي بﻌض اﻟبﻠدان اآلسﯾوﯾﺔ األخرى بخالف اﻟهند.
ما رأي معاهدة الزئبق في مصانع الكلور  -القلوي التي تعمل بخﻼيا الزئبق؟
تضع ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق جدوال زﻣنﯾﺎ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن جﻣﯾع ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي اﻟتي تﻌﻣل بخالﯾﺎ
اﻟزئبق وتطﺎﻟب بضرورة تخزﯾن طوﯾل اﻟﻣدى ﻟﻠزئبق اﻟذي تم استرداده ﻣن هذه اﻟخالﯾﺎ وسحبه ﻣن
اﻟتداول في االسواق أو اﻟتخﻠص ﻣنه ﻣع اﻟﻣحﺎفظﺔ عﻠى اﻟبﯾئﺔ.

 9.4استخدام الزئبق ومركباته كعوامل مﺣ ّفزة في إنتاج الكيماويات
استخدﻣت اﻟﻣحفزات اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ﻟسنوات عدﯾدة في إنتﺎج اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ اﻟصنﺎعﯾﺔ .وال تزال
تستخدم تجﺎرﯾﺎ عﻠى نطﺎق واسع في صنﺎعﺔ أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل .وقد بدأ هذا االستخدام ﯾتزاﯾد .وﻣن
نﺎحﯾﺔ أخرى ﯾبدو أن ﻣﻌظم االستخداﻣﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ األخرى ﻟﻠﻣحفزات اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق بدأت في
اإلنخفﺎض أو تم اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ.
وكﻣﺎ أوضحنﺎ ﻣن قبل ،فإن اﻟسبب في ﻣأسﺎة ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ كﺎن ﻣن ﻣصنع ﻟﻠﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ اﻟذي كﺎن
ﯾستخدم كبرﯾتﺎت اﻟزئبق كﻌﺎﻣل ﻣسﺎعد في انتﺎج األسﯾتﺎﻟدﯾهﯾد في اﻟﯾﺎبﺎن .وﯾبدو أن اﻟﻣواد اﻟﻣحفّزة
اﻟزئبقﯾﺔ اﻟﻣستخدﻣﺔ ﻟم تﻌد تستخدم في اإلنتﺎج اﻟصنﺎعي ﻟألسﯾتﺎﻟدﯾهﯾد "." acetaldehyde
وتﺎرﯾخﯾﺎ ،كﺎنت تﻌتبر ﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣحفّزة اﻟﻣختﺎرة في ﻣجﺎل تصنﯾع اﻟﻣواد
اﻟبالستﯾكﯾﺔ ﻣن ﻣﺎدة اﻟبوﻟي ﯾورﯾﺛﯾن وﻣواد اﻟطالء وفي اﻟﻌدﯾد ﻣن االستخداﻣﺎت .وعندﻣﺎ كﺎنت تستخدم
اﻟﻣواد اﻟﻣحفّزة اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ﻟهذا اﻟغرض كﺎنت ﻣخﻠفﺎت اﻟزئبق تبقى في اﻟبوﻟي ﯾورﯾﺛﯾن "
." polyurethane

271

"Storage of Mercury: Euro Chlor View," Euro Chlor, cited above.
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س ّبب الزئبق في األرضيات ﺣاﻻت تعرض واسعة النطاق
ﺛبتت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣدارس في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة بﯾن اﻟستﯾنﯾﺎت واﻟسبﻌﯾنﯾﺎت أرضﯾﺎت ﻣن اﻟبوﻟي ﯾورﯾﺛﺎن
في قﺎعﺎتهﺎ اﻟرﯾﺎضﯾﺔ وهي تتضﻣن عﺎدة بﯾن  7.1في اﻟﻣﺎئﺔ و  7.0في اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن ﻣﺎدّة اﻟزئبق .ادعى
ﻣصنع واحد وحده ﻟقد قﻣت تﺛبﯾته ألكﺛر ﻣن  07ﻣﻠﯾون رطل ( 11.2ﻣﻠﯾون كﯾﻠوغرام) ﻣن هذه اﻟﻣﺎدة
اﻟخﺎصّﺔ بﺎألرضﯾﺎت .ﯾطﻠق سطح هذا األرضﯾﺎت ببطء بخﺎر اﻟزئبق وخﺎصﺔ ﻣن اﻟﻣنﺎطق اﻟﻣتضررة .قﺎم
اﻟﻣسؤوﻟون بقﯾﺎس تركﯾزات اﻟزئبق اﻟﻣنقوﻟﺔ جوا في بﻌض اﻟقﺎعﺎت اﻟرﯾﺎضﯾﺔ اﻟﻣدرسﯾﺔ .ذكرت أحد
اﻟﻣنﺎطق اﻟﻣدرسﯾﺔ في تقﺎرﯾرهﺎ وجود بخﺎر اﻟزئبق في حدود  7.02ﻣﯾكروغرام إﻟى  1.1ﻣﯾكروغرام
ﻣن اﻟزئبق ﻟكل ﻣتر ﻣكﻌب ﻣن اﻟهواء في ﻣنطقﺔ اﻟتنفس .أفﺎدت ﻣدرسﺔ أخرى وجود 7.740
ﻣﯾكروغرام إﻟى  7.777ﻣﯾكروغرام ﻣن اﻟزئبق ﻟكل ﻣتر ﻣكﻌب ﻣن اﻟهواء .وﯾﻣكن أن ﯾﻌزى اﻟتغﯾر في
اﻟقﯾﺎسﺎت إﻟى حجم األرضﯾﺔ واﻟضرر بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟخﺎصّﺔ بﺎألرضﯾﺎت واﻟتهوﯾﺔ في اﻟقﺎعﺎت اﻟرﯾﺎضﯾﺔ
ونوع ﻣﻌدات أخذ اﻟﻌﯾنﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ اﻟتي تم استخداﻣهﺎ .274

وﻣؤخرا ظهر بدﯾل ﻟﻠﻣحفزات خﺎل ﻣن اﻟزئبق ﯾستخدم إلنتﺎج اﻟبوﻟي ﯾورﯾﺛﯾن وﯾﻌتﻣد عﻠى اﻟبزﻣوت
واﻟتﯾتﺎنﯾوم وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣواد ﻟتستخدم كﻌواﻣل ﻣحفّزة بدال ﻣن اﻟزئبق .275وﻣع ذﻟك ال توجد ﻣﻌﻠوﻣﺎت
عن اﻟﻣنﺎطق او اﻟدول اﻟتى ال زاﻟت تستخدم ﻣحفزات اﻟزئبق ﻟتصنﯾع اﻟبوﻟي ﯾورﯾﺛﯾن.
هنﺎك أﯾضﺎ بﻌض اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ األخرى اﻟﻣصنﻌﺔ بﺎستخدام اﻟﻣواد اﻟﻣحفّزة اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ﻣﺛل
خالت اﻟفﯾنﯾل و  -1أﻣﯾنو أنﺛراكﯾوم  "vinyl acetate and 1-amino anthrachion " 276وﻣن اﻟﻣﻣكن قد
تكون هذه االستخداﻣﺎت وغﯾرهﺎ قد توقفت عﻠى اﻟﻣستوى اﻟﻌﺎﻟﻣي وﻟكن ﯾتﻌﯾن اﻟتحقق ﻣن ذﻟك.
وقد استﻣر استخدام اﻟزئبق تجﺎرﯾﺎ كﻌﺎﻣل ﻣحفّز وعﻠى نطﺎق واسع في صنﺎعﺔ أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل
وكﻣﺎ ﯾبدو أن هذا االستخدام ال ﯾزال ﯾنﻣو .وﯾﻌتبر كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل اﻟﻣﺎدة اﻟرئﯾسﯾﺔ في صنﺎعﺔ اﻟبالستﯾك
اﻟبوﻟي فﯾنﯾل كﻠوراﯾد ) (PVCواﻟﻣﻌروف أﯾضﺎ بﺎسم اﻟفﯾنﯾل .وﯾتم إنتﺎج كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل بﺎستخدام
األسﯾتﯾﻠﯾن كﻣﺎدة خﺎم .حﯾث ﯾتم خﻠط األسﯾتﯾﻠﯾن ﻣع كﻠورﯾد اﻟهﯾدروجﯾن .وﯾﻣرر اﻟﻣخﻠوط ﻣن خالل
كﻠورﯾد اﻟزئبق (كﻌﺎﻣل ﻣحفّز) إلنتﺎج أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل .واستﻣرت اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة في تصنﯾع
277
كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل ﻣن االسﯾتﯾﻠﯾن بﻣحفز كﻠورﯾد اﻟزئبق حتى عﺎم .0777
ال ﯾستخدم إنتﺎج كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل في ﻣﻌظم اﻟبﻠدان ﻣركبﺎت اﻟزئبق كﻣﺎدة ﻣحفّزة وﻟكن بدال ﻣن ذﻟك ﯾستخدم
ﻣواد ﻣحفّزة أخرى في عﻣﻠﯾﺔ اﻟتصنﯾع .وفي ﻣﻌظم اﻟبﻠدان ال ﯾستخدم األسﯾتﯾﻠﯾن كﻣﺎدة خﺎم هﯾدروكربونﯾﺔ
في إنتﺎج كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل وﯾستخدم بدال ﻣنه اإلﯾﺛﯾﻠﯾن .وهنﺎك فرق هﺎم بﯾن هﺎتﯾن اﻟﻣﺎدتﯾن ،حﯾث ﯾتم إنتﺎج
االﺛﯾﻠﯾن ﻣن اﻟبترول أو اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي بﯾنﻣﺎ ﯾتم إنتﺎج األسﯾتﯾﻠﯾن ﻣن اﻟفحم.
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وحتى وقت قرﯾب كﺎن استخدام اإلﺛﯾﻠﯾن كﻣﺎدة خﺎم ﻟتصنﯾع كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل ﻣن أنجح اﻟطرق .وﻟكن ﻣع
ارتفﺎع أسﻌﺎر اﻟبترول واﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي زادت تكﻠفته بﺎﻟنسبﺔ إﻟى سﻌر اﻟفحم ،وأصبح استخدام األسﯾتﯾﻠﯾن
ﻣرغوبﺎ أكﺛر ﻟرخصه .وهذا هو اﻟحﺎل في عدة دول خﺎصﺔ اﻟصﯾن واﻟتي ﯾتحتم عﻠﯾهﺎ أن تستورد اﻟنفط،
وﻟدﯾهﺎ احتﯾﺎطﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟفحم اﻟذي ﯾتم استخراجه بتكﻠفﺔ ﻣنخفضﺔ .وهنﺎك عﺎﻣل آخر قد أحبط بنﺎء
ﻣصﺎنع جدﯾدة إلنتﺎج كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل بﺎستخدام اإلﯾﺛﻠﯾن كﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ هو اﻟتقﻠبﺎت اﻟكبﯾرة في أسﻌﺎر اﻟنفط.
وتشﻌر شركﺎت إنتﺎج اﻟبوﻟي فﯾنﯾل كﻠورﯾد ) Poly vinyl chloride (PVCفي شﻣﺎل غرب اﻟصﯾن
واﻟقرﯾبﺔ ﻣن ﻣنﺎجم اﻟفحم بﺎﻟﺛقﺔ العتﻣﺎدهﺎ عﻠى اﻣدادات ﻣنتظﻣﺔ ﻣن اﻟفحم اﻟزهﯾد .278وهذه االعتبﺎرات ﻟم
تؤد فقط اﻟى اﻟنﻣو اﻟسرﯾع ﻟﻣصﺎنع أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل بﺎستخدام ﻣركبﺎت اﻟزئبق كﻌﺎﻣل ﻣحفّز في
اﻟصﯾن ،ﻟكنهﺎ ﯾﻣكن أﯾضﺎ أن تطبق في أﻣﺎكن أخرى وتشجع ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣنﺎطق واﻟدول عﻠى اﻟتوسع في
هذه اﻟصنﺎعﺔ.
واستنﺎدا إﻟى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣقدﻣﺔ إﻟى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ وﻣجﻠس اﻟدفﺎع عن اﻟﻣوارد اﻟطبﯾﻌﯾﺔ
) (NRDCوﻣن ﻣركز تسجﯾل اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ ) (CRCبهﯾئﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ اﻟصﯾنﯾﺔ ،كﺎن إجﻣﺎﻟي إنتﺎج
اﻟبوﻟى فﯾنﯾل كﻠورﯾد بﺎﻟصﯾن ﯾبﻠغ حواﻟي  1.2122ﻣﻠﯾون طن ﻣتري في عﺎم  0770وارتفع اﻟى
 2.7278ﻣﻠﯾون طن ﻣتري في عﺎم  0774ﻣع  10ﻣصنﻌﺎ ﻣﻌروف استخداﻣهم ﻟكﻠورﯾد اﻟزئبق كﻣﺎدة
ﻣحفّزة .279وتشﯾر االحصﺎئﯾﺎت اﻟتي قدﻣتهﺎ اﻟجﻣﻌﯾﺔ اﻟصﯾنﯾﺔ ﻟصنﺎعﺔ اﻟكﻠور واﻟقﻠوي أنه في نهﺎﯾﺔ شهر
دﯾسﻣبر  0717كﺎن ﻟﻠصﯾن  24ﻣؤسسﺔ ﻟتصنﯾع اﻟبوﻟى فﯾنﯾل كﻠورﯾد بطﺎقﺔ إجﻣﺎﻟﯾﺔ تقدر بـ07.400
ﻣﻠﯾون طن في اﻟسنﺔ .280في عﺎم  ،0710بﻠغ حجم انتﺎج  12.181 PVCطن في اﻟصﯾن ،وﻣن اﻟﻣتوقع
أن ﯾستﻣر في اﻟنﻣو حتى عﺎم  .2810710بحﻠول نهﺎﯾﺔ عﺎم  ،0717بﻠغ حجم ﻣصﺎنع اﻟبوﻟي فﯾنﯾل كﻠورﯾد
اﻟﻣﻌتﻣدة عﻠى عﻣﻠﯾﺔ كربﯾد اﻟكﺎﻟسﯾوم  87.2في اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن طﺎقتهﺎ اﻟﻣحﻠﯾﺔ اإلجﻣﺎﻟﯾﺔ.282
واﻟﻌواﻣل اﻟﻣحفّزة اﻟﻣستخدﻣﺔ في اﻟﻣصﺎنع هي صورة ﻣن صور اﻟكربون اﻟﻣنشط اﻟﻣشرب بكﻠورﯾد
اﻟزئبق .وعندﻣﺎ ﯾتم تﺛبﯾت اﻟﻣواد اﻟﻣحفّزة ،فإن نسبﺔ كﻠورﯾد اﻟزئبق تكون ﻣﺎ بﯾن  .%10 – 8وبﻣرور
اﻟوقت تستنزف وتتنﺎقص كﻣﯾﺔ كﻠورﯾد اﻟزئبق وعندﻣﺎ تقل اﻟنسبﺔ اﻟى حواﻟي  ،%7ﯾتم استبدال اﻟﻌﺎﻣل
283
اﻟﻣحفّز .وال ﯾﻌرف ﻣصﯾر اﻟزئبق اﻟﻣفقود ﻣن اﻟﻣحفز فال زال غﯾر ﻣفهوم.
ووفقﺎ ﻟتقدﯾرات ﻣركز تسجﯾل اﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ في اﻟصﯾن ،فإن كﻣﯾﺔ اﻟزئبق اﻟﻣوجودة في اﻟﻣواد اﻟﻣحفّزة
اﻟتي تم استخداﻣهﺎ واستبداﻟهﺎ في وقت الحق في  0774ﯾبﻠغ  117طن ﻣتري .وقد أرسﻠت هذه اﻟﻣواد
اﻟﻣحفّزة اﻟﻣستﻌﻣﻠﺔ إلعﺎدة اﻟتدوﯾر واﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ .وقد أﻣكن استﻌﺎدة ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  027طن ﻣتري ﻣن
اﻟزئبق ،284وهذا ﯾوحي بأنه في عﺎم  0774أسفر تصنﯾع أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل في اﻟصﯾن عن فقدان
 207طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ  .تقدر اﻟحكوﻣﺔ اﻟصﯾنﯾﺔ أنه عند إنتﺎج بوﻟي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل ﻣن 8
ﻣالﯾﯾن طن في عﺎم  ،0717بﻠغ ﻣح ّفز اﻟزئبق واﻟزئبق اﻟﻣستخدم في هذه اﻟصنﺎعﺔ حواﻟي  2،177طن
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و 081طن عﻠى اﻟتواﻟي .285عﻠى هذا األسﺎس تشﯾر اﻟتقدﯾرات إﻟى أن ﻣﺎ ال ﯾقل عن  877طن ﻣتري ﻣن
اﻟزئبق تستهﻠك كل عﺎم وﯾجب استبداﻟهﺎ.286
وال ﯾوجد ﻟدى اﻟﻣجتﻣع اﻟدوﻟي حﺎﻟﯾﺎ بﯾﺎنﺎت عن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣصﺎنع إنتﺎج أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل
اﻟتي تستخدم كﻠورﯾد اﻟزئبق كﻣﺎدة ﻣحفّزة أو ﻣن ﻣرافق إعﺎدة اﻟتدوﯾر ﻟتﻠك اﻟﻣواد اﻟﻣح ّفزة اﻟﻣستنفذة،
حﯾث ان اﻟخبراء اﻟذﯾن أعدوا اﻟتقرﯾر ﻟﯾس ﻟدﯾهم بﯾﺎنﺎت االنبﻌﺎﺛﺎت ﻟﻠﻌﻣل ﻣع بﯾﺎنﺎت "تقﯾﯾم اﻟزئبق في
اﻟجو واﻟغالف اﻟجوي اﻟﻌﺎﻟﻣي" ﻟبرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ واﻟذي ﯾﻌتبر ﻣحطﺎت تصنﯾع أحﺎدي كﻠورﯾد
اﻟفﯾنﯾل عﻠى أنهﺎ ال تطﻠق أي انبﻌﺎﺛﺎت ﻣن اﻟزئبق في اﻟهواء واﻟغالف اﻟجوي (أي أن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق
ﻣنهﺎ تسﺎوي صفرا) .وهذا ﯾﻌني أن تقدﯾر برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ أن إجﻣﺎﻟي االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟﻠزئبق ﻣن جﻣﯾع اﻟﻣصﺎدر بأنهﺎ  1.227طن ﻣتري سنوﯾﺎ ال ﻣن إجﻣﺎﻟي االنبﻌﺎﺛﺎت بشرﯾﺔ اﻟﻣنشأ ﻣن
جﻣﯾع اﻟﻣصﺎدر ﻟم تشﻣل أي انبﻌﺎﺛﺎت ﻟﻠزئبق ﻣرتبطﺔ بتصنﯾع أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل كجزء ﻣن كل .تﻌتبر
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣتوفرة هﺎﻣﺔ ﻟﻠغﺎﯾﺔ .تنبّأ اﻟﻣجﻠس اﻟصﯾني ﻟﻠتﻌﺎون اﻟدوﻟي حول اﻟبﯾئﺔ واﻟتنﻣﯾﺔ 287في أحد
تقﺎرﯾره أنه بحﻠول  0710سﯾبﻠغ انتﺎج اﻟصﯾن ﻣن أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل  /اﻟبوﻟي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل 17
ﻣالﯾﯾن طن ﻣتري ﻣع اعتبﺎر استهالك اﻟزئبق اﻟذي ﯾتجﺎوز  1777طن ﻣتري .في اﻟواقع ،تم انتﺎج 12
ﻣﻠﯾون طن ﻣتري سنﺔ  0710وﻣن اﻟﻣبرﻣج ﻣضﺎعفﺔ انتﺎج اﻟبوﻟي كﻠورﯾد فﯾنﯾل بﯾن سنتي 0717
و .0707ﻟكن ﯾبدو أن هنﺎﻟك خالفﺎ بﯾن اﻟتقﺎرﯾر حول اعﺎدة تدوﯾر اﻟزئبق ﻣن هذه اﻟﻣحفّزات ﻣع آخر
اﻟتقﺎرﯾر اﻟتي تشﯾر إﻟى أنه تﻣّت اعﺎدة تدوﯾره.288
ونظرا ﻟتوسع اﻟصﯾن في إنتﺎج أحﺎدي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل بﺎستخدام ﻣركبﺎت اﻟزئبق كﻌﺎﻣل ﻣحفّز ،فﻣن
اﻟﻣرجح أن خسﺎئر كﻣﯾﺎت اﻟزئبق اﻟغﯾر ﻣدرجﺔ في اﻟتقرﯾر ستستﻣر في اﻟزﯾﺎدة ﻣع ﻣرور اﻟوقت.
وبﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك ،فإن ﻣصنﻌي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل اﻟذﯾن ﯾستخدﻣون اﻟزئبق كﻣواد ﻣحفّزة قﺎدرون عﻠى
اإلقتصﺎد في تكﺎﻟﯾف اﻟﻣواد األوﻟﯾﺔ ﻣقﺎرنﺔ بﻣصنﻌی كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل اﻟذﯾن ال ﯾستخدﻣون ﻣركبﺎت اﻟزئبق
كﻣواد ﻣحفّزة ،وبﻣرور اﻟوقت سﯾشكل هذا ضغط تسوﯾقي عﻠى عدد ﻣن اﻟشركﺎت في بﻠدان أخرى
ﻟتحوﯾل صنﺎعﺎت اﻟبوﻟي فﯾنﯾل كﻠورﯾد ﻣن استخدام اﻟبترول أو اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي خالل عﻣﻠﯾﺔ اﻟتصنﯾع كﻣواد
أوﻟﯾﺔ إﻟى استخدام األسﯾتﯾﻠﯾن  /كﻠورﯾد اﻟزئبق األقل تكﻠفﺔ.
ما رأي معاهدة الزئبق في عملیات التصنیع التي یستخدم فیها الزئبق عن قصد مثل الكلور القلوي
وأحادي كلورید الفینیل؟
تتطرق معاهدة الزئبق إلى مجموعة من المقاربات حول عملیات التصنیع التي تستخدم الزئبق عن قصد
بموجب المادة  .5ذكرت العملیات الصناعیة التي تخضع لحظر أو تنظیم في الملحق باء من معاهدة
الزئبق .یمكن لألطراف اقتراح عملیات إضافیة تستخدم الزئبق لتضاف إلى قائمة الملحق باء بعد خمس
سنوات من دخول المعاهدة حیز النفاذ ،أي تقریبا في .8883
تتمثل مقاربة المعاهدة في العملیات الصناعیة المختلفة إما التخلص "التدریجي الكامل" مع مرور الوقت
أو "التنظیم والتقیید" ،والذي یتضمن االلتزام باستخدام أقل للزئبق داخل العملیة الصناعیة .تسمح أحكام
معینة في المادة  5أیضا بإنﺸاء مرافق جدیدة تستخدم الزئبق في عملیات صناعیة بعد دخول المعاهدة حیز
النفاذ .تسمح العملیات المقیّدة باستخدام الزئبق دون موعد للتخلص التدریجي.
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التخلص التدریجي :مصانع الكلور والقلوي وإنتاج األسیتالدیهید
كانت أقوى مقاربة متمثلة في إنتاج الكلور والقلوي وإنتاج األسیتالدیهید (باستخدام الزئبق كمحفز) والذي
یخضع للتخلص التدریجي بحلول عام  8885و  88.9على التوالي على الرغم من المزید من التنازالت
والتمدیدات بموجب المادتین  5و  8من االتفاقیة وتتمثل في تمدید هذه المهلة إلى  8835و  8889على
التوالي .تجدر اإلشارة أنه بموجب المادة  3من معاهدة الزئبق (مصادر إمدادات الزئبق والتجارة) ّ
أن
الجرد الكبیر للزئبق المرتبط بوقف تﺸغیل مصانع الكلور القلوي (تصل إلى عدة مئات من األطنان
المتریة) غیر مسموح بتوجیهه إلى تجارة الزئبق وسلسلة العرض ألي استخدام ویخضع للتخلص السلیم
بیئیا على النحو المبین في المادة  ...شهدت بعض مجموعات المنظمات غیر الحكومیة نجاحا في
التفاوض حول اإلغﻼق المبكر لبعض مصانع الكلور والقلوي من خﻼل المراقبة والقیام بالحمﻼت( .انظر
المثال أدناه).
العملیات المقیدة  :الصودیوم أو میثیالت البوتاسیوم أو اإلیثیالت و البولي یوریثین
تستخدم هذه العملیات المحفزات القائمة على الزئبق و غیرها كجزء من إنتاجها .تنظم معاهدة الزئبق هذه
العملیات بعدد من الطرق ولكن دون تحدید موعد للتخلص التدریجي .یﺸترط في هذه العملیات تقلیص
األطراف من الزئبق في وحدة اإلنتاج بنسبة  58في المائة في عام  8888مقارنة باستخدامات عام 88.8
ولكن الحساب ال ینطبق إال على كل مرفق على حدة  .وهذا یسمح بانﺸاء المرافق الجدیدة مما قد یؤدي إلى
زیادة شاملة في انبعاﺛات الزئبق.
وتن ص معاهدة الزئبق أیضا أنه ینبغي على األطراف "السعي" "للتخلص التدریجي في أسرع وقت
ممكن" من هذه العملیات و "في غضون  .8سنوات من دخول المعاهدة حیز التنفیذ"  .ویحظر على هذه
العملیات أیضا استخدام الزئبق الحدیث من التعدین األولي للزئبق و یجب إجراء البحوث على المواد
المحفزة الخالیة من الزئبق .سیتم حظر استخدام الزئبق في هذه العملیات بعد  5سنوات من تقریر مؤتمر
األطراف بتوفر محفزات مناسبة خالیة من الزئبق.
العملیات المقیدة  :احادي كلورید الفینیل ( )VCM
أﺛبت إنتاج احادي كلورید الفینیل وجود مﺸكلة كبیرة في إطﻼق الزئبق وبخاصة في الصین حیث یقوم
اإلنتاج على طریقة وحیدة باستخدام الفحم وحافز للزئبق في حین یستند احادي كلورید الفینیل في بلدان
أخرى على ما ّدة أولیة من االﺛیلین .تعتبر طریقة االﺛیلین خالیة من الزئبق لكنها ال تزال حتى اآلن قذرة
جدا ألنها تطلق ملوﺛات بیئیة خطیرة أخرى مثل الدیوكسین .یعتبر النمو السریع في إنتاج احادي كلورید
الفینیل الصیني القائم على الفحم مﺸكلة كبیرة ألنه من المرجح أن یطلق مستویات عالیة جدا من الزئبق في
الغﻼف الجوي نظرا لحجم هذه الصناعة.
تتناول معاهدة الزئبق هذه المﺸكلة عن طریق تحدید أولویات البحث والتطویر في المواد المحفّزة الخالیة
من الزئبق إلنتاج احادي كلورید الفینیل القائم على الفحم بموجب المادة  .5كما سیتم حظر الزئبق من
االستخدام في تصنیع احادي كلورید الفینیل خمس سنوات من التاریخ الذي یحدد فیه مؤتمر األطراف أن
المحفز المناسب الخالي من الزئبق متوفر .كما أن مصانع احادي كلورید الفینیل مطالبة بالحد من الزئبق
في كل وحدة إنتاج بنسبة  58في المائة في عام  8888مقارنة باستخدامات عام ( 88.8أي زیادة الكفاءة
التي یستخدمون بها الزئبق) .

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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فیما یلي المزید من التفاصیل حول مقاربة معاهدة الزئبق بﺸﺄن عملیات التصنیع التي یستخدم فیها الزئبق
عن قصد.
الفصل الخامس  :ﻋمليات التصنيع التي تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق
 تشﻣل عﻣﻠﯾﺎت اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن استخدام اﻟزئبق إنتﺎج اﻟكﻠور اﻟقﻠوي ( )0707وإنتﺎج
األسﯾتﺎﻟدﯾهﯾد بﺎستخدام اﻟزئبق أو ﻣركبﺎت اﻟزئبق كﻌﺎﻣل ﻣحفز (.)0718
 ﻣالحظﺔ :ﯾشﯾر اﻟفصل  7اﻟى انه ﯾﻣكن ﻟﻠبﻠدان اﻟتقدم بطﻠب ﻟﻠحصول عﻠى إعفﺎء ﻟﻣدة خﻣس سنوات
ﻣن تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي بﻣوجب اﻟﻣﺎدة  ،1قﺎبﻠﺔ ﻟﻠتجدﯾد ﻟﻣﺎ ﻣجﻣوعه  17سنوات ،ﻣﻣﺎ ﯾجﻌل ﻣن
اﻟتوارﯾخ اﻟفﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣذكورة أعاله ﻣبرﻣج ﻟسنوات 0727و 0708
تواﻟﯾﺎ.
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣقﯾدة تسﻣح بﺎستﻣرار استخدام اﻟزئبق بدون تحدﯾد تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي في اﻟوقت
اﻟراهن .و هي تشﻣل إنتﺎج ﻣونوﻣر كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل ( )VCMواﻟصودﯾوم أو اﻟبوتﺎسﯾوم أو ﻣﯾﺛﯾل
إﯾﺛﯾالت ،واﻟبوﻟي ﯾورﯾﺛﺎن .ﻣالحظﺔ :ﻟم ﯾتم اإلشﺎرة اﻟى إنتﺎج ﻣونﻣر ك ﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل ضﻣن قوائم جرد
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
ﻣصدرا كبﯾرا النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق.ووفقﺎ ﻟتقرﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت األسﺎسﯾﺔ اﻟتقنﯾﺔ ﻟ برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ
و برنﺎﻣج اﻟرصد واﻟتقﯾﯾم في اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي حول تقﯾﯾم انتشﺎر اﻟزئبق في اﻟغالف اﻟجوي اﻟﻌﺎﻟﻣي
اﻟذي تم إكﻣﺎﻟه في عﺎم  " :0778أكدت اﻟتحقﯾقﺎت في اﻟصﯾن اﻟحﺎجﺔ اﻟى ﻣﺎ ﯾقدر بنحو  107طن ﻣن
اﻟزئبق في عﺎم  0774أو هذا اﻟطﻠب .هذا االستخدام ﻟﻠزئبق في تزاﯾد بنسبﺔ  07إﻟى  ٪27سنوﯾﺎ ﻣع
ازدهﺎر االقتصﺎد اﻟصﯾني " ...
 بﺎﻟنسبﺔ إلنتﺎج ﻣونﻣر كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل واﻟصودﯾوم أو ﻣﯾﺛﯾالت أو إﯾﺛﯾالت اﻟبوتﺎسﯾوم ،ﯾتﻌﯾن عﻠى
األطراف اﻟحد ﻣن استﻌﻣﺎل اﻟزئبق في إنتﺎج كل وحدة بنسبﺔ  ٪77بحﻠول عﺎم  0707بﺎﻟﻣقﺎرنﺔ نسبﺔ
االستخدام ي سنﺔ  .0717ﻣالحظﺔ :عﻠى اعتبﺎر انه ﯾتم احتسﺎب عﻠى أسﺎس " كل ﻣنشﺎة "  ،ﯾﻣكن
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
اﻟتﻌدﯾن األوﻟي ،ودعم اﻟ بحث و اﻟتطوﯾر بخصوص اﻟﻣحفزات واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق ،وحظر
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
 بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠصودﯾوم أو اﻟبوتﺎسﯾوم أو ﻣﯾﺛﯾالت او اإلﯾﺛﯾالت ،عﻠى األطراف أن تسﻌى ﻟﻠتخﻠص
اﻟتدرﯾجي ﻣن هذا االستخدام في أسرع وقت ﻣﻣكن وخالل  17سنوات ﻣن بدء نفﺎذ االتفﺎقﯾﺔ ،تﻣنع
استخدام اﻟزئبق اﻟحدﯾث اﻟﻣتﺎتي ﻣن اﻟتﻌدﯾن ،ودعم اﻟبحوث األسﺎسﯾﺔ واﻟتطوﯾر حول اﻟﻣحفزات
واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق  ،وحظر 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.
 بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠبوﻟي ﯾورﯾﺛﺎن ،ﯾجب ان تسﻌى األطراف " ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن هذا االستخدام في أسرع
وقت ﻣﻣكن ،في غضون  17سنوات ﻣن بدء سرﯾﺎن االتفﺎقﯾﺔ ".وﻣع ذﻟك ،فإن االتفﺎقﯾﺔ تستﺛني هذه
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟفقرة  1اﻟتي تﻣنع األطراف ﻣن استخدام اﻟزئبق في ﻣنشﺎة ﻟم ﯾكن قﺎئﻣﺔ قبل تﺎرﯾخ بدء
سرﯾﺎن اﻟﻣفﻌول .هذا ﯾﻌني أنه ﯾﻣكن تشغﯾل ﻣنشآت إنتﺎج اﻟبوﻟي ﯾورﯾﺛﺎن اﻟجدﯾدة اﻟتي تستخدم اﻟزئبق
بﻌد دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟتنفﯾذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟذﻟك اﻟطرف.
 عﻠى األطراف أن "تتخذ تدابﯾر" ﻟﻠسﯾطرة عﻠى االنبﻌﺎﺛﺎت واالفرازات عﻠى اﻟنحو اﻟﻣبﯾن في اﻟفصﻠﯾن
 8و  ،2وتقدم تقرﯾر إﻟى ﻣؤتﻣر األطراف ( )COPبخصوص اﻟتنفﯾذ ،و ان تحﺎول تحدﯾد اﻟﻣنشآت
اﻟتي تستخدم اﻟزئبق في عﻣﻠﯾﺎت اﻟواردة في اﻟﻣﻠحق (ب) وتقدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟى األﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ بشأن
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اﻟﻣبﺎﻟغ اﻟﻣقدرة بخصوص اﻟزئبق اﻟذي ﯾستخدﻣونه بﻌد ﺛالث سنوات ﻣن بدء سرﯾﺎن االتفﺎقﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ
ﻟﻠدوﻟﺔ.
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌفﺎة اﻟتي ال ﯾشﻣﻠهﺎ اﻟفصل تتضﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتي تستخدم اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ
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
األسﯾتﺎﻟدﯾهﯾد بﻌد دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟتنفﯾذ (تشﯾر اﻟتقدﯾرات إﻟى أن ذﻟك سﯾكون في سنﺔ 0718
تقرﯾبﺎ).
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣنظﻣﺔ هي تﻠك اﻟﻣذكورة أعاله (وفي اﻟﻣﻠحق ب) .وﻣع ذﻟك ،ﻣن اﻟﻣفترض عﻠى
األطراف ان "ال تشجع" عﻠى استحداث عﻣﻠﯾﺎت جدﯾدة تستخدم اﻟزئبق .ﻣالحظﺔ :ﯾﻣكن ﻟألطراف أن
تجﯾز هذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتي تستخدم اﻟزئبق إذا ﻣﺎ اﺛبت اﻟبﻠد ﻟﻣؤتﻣر األطراف أنهﺎ "تقدم فوائد بﯾئﯾﺔ
وصحﯾﺔ كبﯾرة وأنه ال توجد بدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق قﺎبﻠﺔ ﻟﻠتنفﯾذ ﻣن اﻟنﺎحﯾﺔ اﻟفنﯾﺔ واالقتصﺎدﯾﺔ قد
توفر ﻣﺛل هذه اﻟفوائد".
ﯾﻣكن ﻟألطراف اقتراح عﻣﻠﯾﺎت إضﺎفﯾﺔ ﻟﯾتم اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ تدرﯾجﯾﺎ ،بﻣﺎ في ذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت بشأن
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 دخول االتفﺎقﯾﺔ
حﯾز اﻟنفﺎذ ،وهذا ﯾﻣكن أن ﯾكون تقرﯾبﺎ سنﺔ .0702

تستطیع المنظمات غیر الحكومیة االستفادة من المادة  5من معاهدة الزئبق التخاذ إجراءات بﺸﺄن
االستخدام المقصود للزئبق في عملیات التصنیع.
توفر المادة  5من معاهدة الزئبق عددا من الفرص للمنظمات غیر الحكومیة لمعالجة الصناعات التي
تستخدم الزئبق في عملیاتها .وتﺸمل حالیا حملة بﺸﺄن العملیات "المقیدة" المزمع إضافتها إلى قائمة
العملیات الموجهة للـ"التخلص التدریجي" وبالتالي تﺄمین أطر زمنیة أكثر واقعیة من أجل فرض حظر
على أنﺸطة محددة .وهناك أیضا إجراءات یمكن اتخاذها إلقناع السلطات الوطنیة للتخلص التدریجي من
العملیات قبل أن تنص علیها معاهدة الزئبق.
تعزیز التخلص التدریجي المبكر من العملیات الصناعیة التي تستخدم الزئبق
ال تلتزم األطراف في معاهدة الزئبق باالنتظار حتى الموعد النهائي للتخلص التدریجي من العملیات
الصناعیة قبل اتخاذ أي إجراء .تستطیع الحكومات الوطنیة التحرك إلغﻼق هذه العملیات أو الحد من
استخدامها للزئبق قبل أن تقتضي المعاهدة ذلك.
یتعین على المنظمات غیر الحكومیة تعزیز التخلص التدریجي المبكر من هذه العملیات في بلدانها كلما
كان ذلك ممكنا .یعتبر إنتاج الكلور  -القلوي القائم على الزئبق مثاال واضحا للمعنیین بالتخلص التدریجي
المبكر .ال تستهلك هذه المصانع فقط كمیات كبیرة من الزئبق في عملیاتها بل لدیها أیضا كمیات كبیرة من
الزئبق "مجهولة المصیر" تضیع في الهواء كبخار في المصانع حسب استنتاج معظم المحللین .یوجد
ببعض المصانع القدیمة أرضیات غیر مبلطة مما یسمح للزئبق المسكوب بالتسرب في التربة .كل مصنع
لدیه مخزونات كبیرة من الزئبق محفوظة لتحل محل الزئبق المفقود خﻼل اإلنتاج كل عام .أ ّدى وقف
مصانع الكلور  -القلوي في الماضي إلى إعادة بیع مئات األطنان المتریة من الزئبق في سوق عرض
الزئبق .تم في كثیر من الحاالت توجیه هذا الزئبق عن طریق وسطاء لعملیات تعدین الذهب في الورشات
الحرفیة الصغیرة في جمیع أنحاء العالم مما یساهم في ال مزید من التلوث غیر المنضبط جراء الزئبق .تمنع
معاهدة الزئبق هذا الﺸكل من التجارة عند دخولها حیز التنفیذ و یجب أن یخضع الزئبق المتﺄتي من
المصانع التي ت ّم توقیفها للتخزین  /التخلص السلیم بیئیا.
دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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تعتبر معظم مصانع الكلور  -القلوي لصناعة الخﻼیا الزئبقیة بناءات قدیمة ،ومن المؤكد تقریبا ّ
أن سنوات
من العمل أدت إلى التلوث بالزئبق في المرافق وحولها بما في ذلك التربة والسطوح المبنیة والنباتات
والممرات المائیة (وخصوصا الرواسب) .ومن المرجح أن هذا التلوث قد أﺛر أیضا على صحة اإلنسان
والكائنات الحیة مثل األسماك .قد تحتوي مقالب النفایات أیضا المرتبطة بالمرفق على كمیات كبیرة من
الزئبق.
تستطیع المنظم ات غیر الحكومیة تعزیز وقف تﺸغیل مصانع الكلور  -القلوي مبكرا (أو تحویلها إلى
غﺸاء إلنتاج للكلور  -القلوي الخالي من الزئبق) من خﻼل تسلیط الضوء على الحاجة الملحة للتدخل من
خﻼل الرصد البیئي الذي یعرض التلوث بالزئبق .یمكن أن یكون االستدالل على أن صحة اإلنسان والبیئة
في خطر من الزئبق في مرافق محددة حافزا للجهات التنظیمیة المعنیة بالبیئة وللسیاسیین للتفاعل وتحدید
مواعید مسبقة للتخلص التدریجي.
تعﺟل ﺣمﻼت المنظمات غير الﺣكومية من التخلص التدريﺟي من مصانع الكلور والقلويات
يمكن أن ّ
كﺎنت جﻣﻌﯾﺔ أرنﯾكﺎ وهي ﻣجﻣوعﺔ عضوة في  IPENﻣقرهﺎ بﺎﻟجﻣهورﯾﺔ اﻟتشﯾكﯾﺔ ،قﺎدرة عﻠى اﻟتفﺎوض
ﻣع اﻟسﻠطﺎت اإلقﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟتشﯾكﯾﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي اﻟﻣبكر ﻣن ﻣصنﻌي اﻟكﻠور واﻟقﻠوﯾﺎت ﻟصنﺎعﺔ اﻟخالﯾﺎ
اﻟزئبقﯾﺔ اﻟﻣﻠوﺛﯾن ﻣن خالل اﻟقﯾﺎم بأنشطﺔ ﻟتسﻠﯾط اﻟضوء عﻠى اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق ﻣن هذه اﻟصنﺎعﺔ
واﻟﻣشﺎركﺔ في عﻣﻠﯾﺔ صنﺎعﺔ اﻟقرار اﻟﻣسﻣﺎة بـ "تصرﯾح ﻣنع اﻟتﻠوث واﻟسﯾطرة عﻠﯾه" .قﺎﻣت أرنﯾكﺎ
بسﻠسﻠﺔ ﻣن األنشطﺔ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بأخذ اﻟﻌﯾنﺎت ﻣن األسﻣﺎك اﻟتي ﯾتم صﯾدهﺎ في نهر البي (اﻟﻣﻌروف أﯾضﺎ
بﺎسم نهر االﻟب في أﻟﻣﺎنﯾﺎ) في اتجﺎه ﻣجرى اﻟنهر ﻣن سبوالنﺎ في نﯾراتوفﯾتش وسبوﻟتشﯾﻣي في أوستي
نﺎد البم ﻟتأكﯾد ﻣﺎ إذا كﺎن استخدام اﻟزئبق في ﻣصﺎنع اﻟكﻠور واﻟقﻠوﯾﺎت اﻟﻣذكورة قد أدّت إﻟى تﻠوث ﻣصدر
اﻟغذاء ﻟألسﻣﺎك.
أكدت اﻟﻌﯾنﺎت تﻠوﺛﺎ بﯾئﯾﺎ خطﯾرا ﻣع تﻠوث األسﻣﺎك واﻟرواسب اﻟنهرﯾﺔ .تم اﻟكشف أﯾضﺎ عن ﻣستوﯾﺎت
ﻣرتفﻌﺔ ﻣن اﻟزئبق في اﻟهواء حول حدود ﻣصﺎنع اﻟكﻠور واﻟقﻠوﯾﺎت .أدى ﻣنشور ﻣشترك ﻣن نتﺎئج
اﻟﻌﯾنﺎت قﺎﻣت بهﺎ  IPENوأرنﯾكﺎ إﻟى ضغط كبﯾر عﻠى اﻟﻣنظﻣﯾن اﻟحكوﻣﯾﯾن وصنﺎعﺔ اﻟكﻠور اﻟقﻠوي
ﻟتسرﯾع االغالق اﻟﻣزﻣع ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟزئبق .وكﺎن أحد ﻣصﺎنع اﻟكﻠور اﻟقﻠوي ﯾهدف إﻟى استخدام اﻟزئبق
حتى عﺎم  0707وﻟكن نتج عن ﻣستوﯾﺎت اﻟتﻠوث اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ بﺎﻟزئبق اﻟﻣوجودة في األسﻣﺎك اﻟتي وجدتهﺎ
أرنﯾكﺎ إﻟى إبرام إﻟتزام ﻣن اﻟﻣصنع بوقف استخدام اﻟزئبق بحﻠول جوان  .0710قرر ﻣصنع آخر إلنتﺎج
اﻟكﻠور اﻟقﻠوي في أوستي أن ﯾبدأ تحوﯾل ﻣصنﻌه فورا ﻣع تحدﯾد ﻟﻣوعد نهﺎئي بحﻠول نهﺎﯾﺔ .0717
وأشﺎرت أرنﯾكﺎ أﯾضﺎ إﻟى أن سجل إطالق اﻟﻣﻠوﺛﺎت ونقﻠهﺎ اﻟتشﯾكي ( PRTRسجل إطالق اﻟﻣﻠوﺛﺎت
ونقﻠهﺎ) كﺎن ﻣفﯾدا ﻟﻠغﺎﯾﺔ في تحدﯾد إطالقﺎت اﻟزئبق واﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ اﻟﻣحتﻣﻠﺔ .تﻣتﻠك بﻌض اﻟدول هذه
اﻟسجالت بأسﻣﺎء ﻣختﻠفﺔ (استراﻟﯾﺎ ﻟدﯾهﺎ الئحﺔ اﻟتﻠوث اﻟوطني) وفي ﻣﻌظم اﻟبﻠدان اﻟتي ﻟدﯾهﺎ هذا اﻟنوع
ﻣن اﻟسجل فإن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣتﺎحﺔ ﻟﻠجﻣهور عﻠى شبكﺔ اإلنترنت .كﻣﺎ حددت أرنﯾكﺎ توجﯾه اﻟﻣفوضﯾﺔ
األوروبﯾﺔ اﻟخﺎص بﻣنع اﻟتﻠوث واﻟسﯾطرة عﻠﯾه اﻟﻣنقح واﻟﻣدعّم حدﯾﺛﺎ كوسﯾﻠﺔ ﯾﻣكن ألفضل اﻟتقنﯾﺎت
اﻟﻣتﺎحﺔ ( )BATبﻣوجبهﺎ أن تفرض عﻠى ﻣصﺎنع اﻟكﻠور واﻟقﻠوﯾﺎت كجزء ﻣن تصرﯾح اﻟتشغﯾل اﻟخﺎصﺔ
بهﺎ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن استخدام اﻟزئبق و  /أو ﻟﻣزﯾد خفض انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق واﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ
اﻟﺛﺎبتﺔ.
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استهداف المصانع التي تحتل مرتبة متقدمة في سجل إطالق الملوثات ونقلها بسبب التلوث بالزئبق
بالنسبة لتلك البلدان التي لدیها سجل إطﻼق الملوﺛات ونقلها ّ
فإن المنظمات غیر الحكومیة تستطیع تقییم
وتحدید العملیات ( ال تقتصر على أحادي كلورید الفینیل ،إنتاج الكلور القلوي وغیرها من العملیات
المذكورة بموجب المادة  )5التي تطلق كمیات كبیرة من الزئبق في الهواء والماء أو نفایات مع ّدة للنقل.
وهذا یمكن أن یستخدم كﺄداة لت حدید المواقع التي یمكن أخذ عینات تلوث منها أو لتسلیط الضوء مع
السلطات على أسوأ المصانع التي ینبغي استهدافها خﻼل عملیة التخلص التدریجي أو تﺸدید الضوابط
علیها.
تمتلك المنظمات غیر الحكومیة األوروبیة وسائل إضافیة للقیام بالحمالت
رفعت المفوضیة األوروبیة مؤخرا وعززت توجیه االنبعاﺛات الصناعیة ) (IEDوشددت على بند أفضل
التقنیات المتاحة ) (BATللعملیات الصناعیة التي تستخدم الزئبق .ینبغي أن تقوم المنظمات غیر
الحكومیة بحملة لضمان أن تقتضي التراخیص البیئیة للمنﺸآت الفردیة تقیّد المصنع بالتوجیه األوروبي
حول الوقایة والتخفیض المندمج للتلوث وادراج أفضل التقنیات المتاحة في أسالیب اإلنتاج في أقرب وقت
ممكن .من الواضح بالنسبة لمصانع الكلور  -اﻟقﻠوي أن التكنولوجیا القائمة على األغﺸیة (الخیار لجمیع
تحویﻼت إنتاج الكلور القلوي والتطورات تقریبا) هي أفضل التقنیات المتاحة لهذا الﺸكل من إنتاج المواد
الكیمیائیة .وسوف یزید استخدام هذه السیاسات واألدوات الرقابیة من الضغط على المحطات لﻼنتقال إلى
العملیات الخالیة من الزئبق.
يمكن أن يفيد رصد التخلص التدريﺟي كافة العمليات الصناﻋية التي تستخدم الزئبق
بﯾنﻣﺎ تتﻌﻠق األﻣﺛﻠﺔ اﻟواردة أعاله عﻠى وجه اﻟتحدﯾد بﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟكﻠور – اﻟقﻠوي فإنّ نفس االستراتﯾجﯾﺔ ﯾﻣكن
أن تستخدم بشكل تبﺎدﻟي بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻣرافق اﻟصودﯾوم أو بوتﺎسﯾوم اﻟﻣﯾﺛﯾالت أو اإلﯾﺛﯾالت أو اﻟبوﻟي
ﯾورﯾﺛﯾن .ﻣن اﻟصﻌب عﻠى اﻟسﻠطﺎت وضع هذه اﻟقضﯾﺔ جﺎنبﺎ بجﻌل اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق و سوء إدارة نفﺎﯾﺎت
اﻟزئبق ﻣصدر اهتﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣع اآلﺛﺎر اﻟﻣترتبﺔ عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن .إنّ تﻠوث اإلﻣدادات اﻟغذائﯾﺔ
واﻟﻣﯾﺎه ﻣسأﻟﺔ ذات حسﺎسﯾﺔ خﺎصﺔ وﯾﻌتبر االختبﺎر اﻟﻣستهدف ﻟﻠكﺎئنﺎت اﻟحﯾﺔ ﻣﺛل األسﻣﺎك أﻣرا هﺎ ﻣّﺎ
ﻟإلنسﺎن.
حتى ﻟو كﺎن اﻟتنظﯾم اﻟصنﺎعي اﻟﻣحﻠي غﯾر واضح بﺎﻟشكل اﻟكﺎفي فإنّ اﻟﻣشﺎكل اﻟتي تسببهﺎ ﻣرافق دون
غﯾرهﺎ ﯾﻣكن أن تؤدي إﻟى اتخﺎذ إجراءات أو سﯾﺎسﺎت ﻟﻠتخﻠص ﻣﻣﺎ بقي ﻣن هذه اﻟصنﺎعﺔ ﻣن اﻟبالد.
ﯾﻣكن أن ﯾكون اﻟحﯾز اﻟزﻣني أﯾضﺎ ﻣهﻣﺎ جدا .فبفضل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدورات االنتخﺎبﯾﺔ اﻟوطنﯾﺔ اﻟتي تجري
كل  2أو  4سنوات فهنﺎك فرص ﻟنشر ﻣﻌﻠوﻣﺎت حول رصد اﻟزئبق وطﻠب اﻟقﯾﺎم بﺎالجراءات قبل
االنتخﺎبﺎت عندﻣﺎ ﯾكون اﻟقﺎدة اﻟسﯾﺎسﯾون اﻟﻣحتﻣﻠون ﻣهتﻣﯾن بشكل أكبر بطﻠبﺎت اﻟهﯾئﺎت اﻟﻣكونﺔ و ﯾﻣكنهم
تقدﯾم اﻟتزاﻣﺎت التخﺎذ ﻣزﯾد ﻣن اإلجراءات.

 .10مصادر الزئبق غير المقصودة  -اﻻنبعاثات واﻻطﻼقات
وتﺸمل مصادر الزئبق غیر المقصودة عملیات الحرق والتنظیف وتكریر الوقود الحفري والتنقیب عن
المعادن والتعدین وتنقیة خامات المعادن وكذﻟك استخدام اﻟﻣواد اﻟتي تحتوي عﻠى الزئبق في العملیات التي
تستخدم درجات الحرارة العالیة مثل إنتاج األسمنت وحرق النفایات .ووفقا لتقدیرات برنامج األمم المتحدة
للبیئة ،289فإن االنبعاﺛات من هذه المصادر غیر المقصودة في الهواء تساهم بأكﺛر ﻣن  % 51من إجمالي
انبعاﺛات الزئبق في الهواء الجوي العالمي من جمیع مصادر األنﺸطة البﺸریة.
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وغالبا ما یﺸار إلى المرافق التي تخلق هذا النوع من التلوث بالزئبق بـ "المصدر النقطي" .یعتبر حرق
الفحم أكبر مساهم وحید في هذا القطاع بـ  % 95من إجمالي االنبعاﺛات غیر المقصودة باطﻼقه لـ 915
طن من الزئبق في الغﻼف الجوي سنویا .وتﺸیر التقدیرات أیضا أن المواقع الملوﺛة تطلق ما یقارب  9في
المائة من إجمالي االنبعاﺛات بﺸریة المصدر من الزئبق في الهواء وهو ما یترجم بحوالي  98ألف طن
متري من الزئبق سنویا .تتناول معاهدة الزئبق االنبعاﺛات واإلطﻼقات من مصادر الزئبق غیر المقصودة
بموجب المادة  9والمادة  8من المعاهدة على التوالي.
اإلنبعاثات (المادّة  )8واإلطالقات (المادّة )9
تعنى الما ّدة  9من معاهدة الزئبق بالعملیات الصناعیة كبیرة النطاق (المصادر النقطیة) التي تبعث من غیر
قصد الزئبق في انبعاﺛات الهواء .كما تﺸمل هذه الما ّدة أیضا انبعاﺛات الزئبق من المناطق الملوﺛة.
تستطیع جمیع المصادر غیر المقصودة المذكورة أعﻼه أیضا إطﻼق الزئبق في التربة وفي المیاه وعادة ما
یكون ذلك في شكل مخلفات للعملیات .لعبت  IPENدورا رئیسیا في التفاوض بﺸﺄن معاهدة الزئبق ضامنة
إیﻼء األولویة لإلطﻼقات في التربة وفي المیاه بقدر االنبعاﺛات في الهواء .ونتیجة لذلك تعترف المعاهدة
اآلن بإطﻼقات الزئبق في التربة وفي المیاه وتضع قائمة لمعالجة مثل هذه االطﻼقات في المادة .8
ما رأي معاهدة الزئبق في انبعاثات الزئبق؟
تهدف ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق فﯾﻣﺎ ﯾتﻌﻠق بﺎالنبﻌﺎﺛﺎت إﻟى اﻟتحكم في انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق واﻟحد ﻣنهﺎ .ﯾﻣكن االطالع
عﻠى ﻣصﺎدر االنبﻌﺎﺛﺎت وفقﺎ الحكﺎم ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق في اﻟﻣﻠحق دال وهي تقتصر حﺎﻟﯾﺎ عﻠى ﻣﺎ ﯾﻠي:290






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"  "clinkerاألسﻣنت

تفرض اﻟﻣﻌﺎهدة ﻣتطﻠبﺎت ﻣختﻠفﺔ بخصوص اﻟﻣصﺎدر اﻟنقطﯾﺔ عﻠى أسﺎس ﻣﺎ إذا كﺎنت ﻣرافق "جدﯾدة" أو
"قﺎئﻣﺔ".
المرافق القائمة
ﯾنبغي عﻠى األطراف اتخﺎذ االجراءات اﻟتي ﻣن شأنهﺎ أن تحقق تقدﻣﺎ ﻣﻌقول في اﻟح ّد ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت عﻠى
ﻣر اﻟزﻣن فﯾﻣﺎ ﯾتﻌﻠق بﺎﻟﻣرافق اﻟقﺎئﻣﺔ .عند هذه اﻟنقطﺔ تركت اﻟﻣﻌﺎهدة قﯾم اﻟحد اﻟﻣسﻣوح به النبﻌﺎﺛﺎت
اﻟزئبق ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟنقطﯾﺔ إﻟى اﻟسﻠطﺔ اﻟتقدﯾرﯾﺔ ﻟألطراف .إذا كﺎن هنﺎك اﻟتزام ﻟتطوﯾر قﯾم اﻟحد
اﻟﻣسﻣوح به فﻣن اﻟﻣتوقع أن ﯾتم تطوﯾر دﻟﯾل ﻟإلطالع عﻠﯾه في ﻣؤتﻣر األطراف .1
ﯾجب اتخﺎذ تدابﯾر ﻟﻠحد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟقﺎئﻣﺔ في أقرب وقت ﻣﻣكن وﻟكن في ﻣوعد ال
ﯾتجﺎوز  17سنﯾن ﻣن دخول اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟتنفﯾذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟذﻟك اﻟطرف .وﯾﻣكن ﻟهذه اﻟتدابﯾر أن تأخذ في
االعتبﺎر اﻟظروف اﻟوطنﯾﺔ واﻟجدوى االقتصﺎدﯾﺔ واﻟفنﯾﺔ واﻟقدرة عﻠى تحﻣل تكﺎﻟﯾف اﻟتدابﯾر .ﯾﻣكن
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Other mercury point sources such as VCM and chlor-alkali plants are addressed separately under Article 5 of the mercury
treaty.
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ﻟﻠﻣرافق اﻟقﺎئﻣﺔ اﻟحد ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت بﺎستخدام أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ
 )BETأو ﯾﻣكن اختﯾﺎر اﻟبدائل بﻣﺎ في ذﻟك:





(BAT

/

هدف كﻣي
قﯾم حدود االنبﻌﺎﺛﺎت
استراتﯾجﯾﺔ ﻣكﺎفحﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻣتﻌددة
تدابﯾر بدﯾﻠﺔ أخرى

ﯾقصد بﺎﻟقﯾﺎم بﺎﻟتخفﯾضﺎت "حسب كل ﻣرفق" أن االنبﻌﺎﺛﺎت اإلجﻣﺎﻟﯾﺔ قد ترتفع إذا كﺎن هنﺎك زﯾﺎدة في
اﻟﻌدد اإلجﻣﺎﻟي ﻟﻠﻣرافق ﻣع ﻣرور اﻟوقت ﻣﻣﺎ ﻣن شأنه أن ﯾنضﺎف إﻟى االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟتراكﻣﯾﺔ.
ﯾجب عﻠى االطراف أﯾضﺎ إعداد قﺎئﻣﺔ جرد النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟﻣصدر اﻟنقطي (كﻣﺎ هو ﻣوضح
في اﻟﻣرفق دال) في أقرب وقت ﻣﻣكن وفي غضون  7سنوات ﻣن دخول اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟتنفﯾذ بﺎﻟنسبﺔ
ﻟذﻟك اﻟطرف.
المرافق الجدیدة
یقصد بالمرفق الجدید كل مرفق تم تﺸییده بعد سنة من دخول المعاهدة حیز التنفیذ بالنسبة لذلك الطرف أو
مرفق قائم خضع لتغییرات جوهریة  291تم ادراجها في الملحق دال.
تخضع المرافق الجدیدة (أو المصادر) إلى ضوابط صارمة بموجب المعاهدة مقارنة بالمصادر القائمة.
یجب تثبیت أفضل التقنیات المتاحة  /أفضل الممارسات البیئیة للمصادر الجدیدة في غضون  5سنوات من
بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لذلك الطرف .یمكن للطرف أن یطبق قیم حدود االنبعاﺛات بدال من أفضل
التقنیات المتاحة  /أفضل الممارسات البیئیة للمصادر الجدیدة طالما یتم تحقیق نفس التخفیضات .یمكن
لألطراف بناء مصادر جدیدة دون االستناد إلى متطلبات أفضل التقنیات المتاحة  /أفضل الممارسات
البیئیة إذا قاموا بتﺄخیر التصدیق على المعاهدة.
ویتمتع األطراف بخیار إنﺸاء خطة عمل وطنیة ( )NAPلمعالجة االنبعاﺛات في الهواء لبﻼدهم .إذا اختار
الطرف تبني خطة عمل وطنیة فإنه مطالب بتقدیمها إلى مؤتمر األطراف في غضون  9سنوات من بدء
نفاذ االتفاقیة بالنسبة لذلك الطرف.
الفصل  :8اﻻنبعاثات (في الﺟو)
 اﻟهدف هو " اﻟتحكم وحﯾﺛﻣﺎ كﺎن ذﻟك ﻣﻣكنﺎ اﻟحد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق وﻣركبﺎت اﻟزئبق . "...
ﻣالحظﺔ :انبﻌﺎﺛﺎت ﯾﻌني االنبﻌﺎﺛﺎت في اﻟهواء ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟﺛﺎبتﺔ في اﻟﻣﻠحق د و واﻟسﻠطﺔ اﻟتقدﯾرﯾﺔ
في اﻟبﻠد هي ﻣن تحدد ﻣﺎ هو ﻣالئم.
 بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻣصﺎدر اﻟحﺎﻟﯾﺔ ،اﻟهدف ﻣن هذه اﻟفصل هو " ﻟﻠتدابﯾر اﻟﻣطبقﺔ ﻣن قبل طرف ﻣﻌﯾن ﻟتحقﯾق
تقدم ﻣﻌقول فﯾﻣﺎ ﯾخص اﻟحد ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت بﻣرور اﻟوقت".
 ﻣصﺎدر االنبﻌﺎﺛﺎت في اﻟجو اﻟﻣدرجﺔ في اﻟﻣﻌﺎهدة تتضﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم
واﻟﻣراجل اﻟصنﺎعﯾﺔ؛ عﻣﻠﯾﺎت اﻟصهر واﻟتحﻣﯾص اﻟﻣستخدﻣﺔ في إنتﺎج اﻟﻣﻌﺎدن غﯾر اﻟحدﯾدﯾﺔ (فقط
اﻟرصﺎص واﻟزنك ،واﻟنحﺎس ،واﻟذهب اﻟصنﺎعي) ؛ حرق اﻟنفﺎﯾﺎت ،وﻣنشآت إنتﺎج االسﻣنت ﻣن
اﻟحجر اﻟخفﺎف (كﻠنكر) .
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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.

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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 ﻣصﺎدر االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟتي تم حذفهﺎ ﻣن االتفﺎقﯾﺔ خالل اﻟﻣفﺎوضﺎت تتضﻣن ﻣنشﺎت اﻟنفط واﻟغﺎز ،و
ﻣنشﺎت تصنﯾع اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق؛ اﻟﻣرافق اﻟتي تستخدم اﻟزئبق في عﻣﻠﯾﺎت
اﻟتصنﯾع؛تصنﯾع اﻟحدﯾد و اﻟفوالذ بﻣﺎ في ذﻟك اﻟفوالذ اﻟﺛﺎنوي؛ و اﻟحرق في األﻣﺎكن اﻟﻣفتوحﺔ.



















ﻟم ﯾرى اﻟﻣتفﺎوضون في ﻟجنﺔ اﻟتفﺎوض اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  7ضرورة في وضع قﯾﻣﺔ حدﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ
ﻟﻣصﺎدر االنبﻌﺎﺛﺎت و هو ﻣﺎ ﯾترك اﻟﻣجﺎل ﻟوضع قﯾم حدﯾﺔ ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت وفقﺎ ﻟتقدﯾرات األطراف
أنفسهم.
تبقى ﻣسﺎﻟﺔ إعداد خطﺔ وطنﯾﺔ ﻟﻠتحكم في االنبﻌﺎﺛﺎت اختﯾﺎرﯾﺔ .في حﺎﻟﺔ وضع هذه اﻟخطﺔ ،ﯾتم تقدﯾﻣهﺎ
إﻟى ﻣؤتﻣر األطراف في غضون أربع سنوات ﻣن سرﯾﺎن ﻣفﻌول االتفﺎقﯾﺔ.
اﻟﻣصﺎدر اﻟجدﯾدة ﻟدﯾهﺎ تدابﯾر ﻣراقبﺔ أقوى ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟحﺎﻟﯾﺔ.
بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻣصﺎدر اﻟجدﯾدة فﯾجب ان تتوفر عﻠى أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ كي
" تتحكم و حﯾﺛﻣﺎ أﻣكن اﻟتقﻠﯾل " ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت ،و ﯾجب أن ﯾتم توظﯾف أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ /
أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ في ﻣوعد ال ﯾتجﺎوز خﻣس سنوات بﻌد دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟنفﺎذ بﺎﻟنسبﺔ
ﻟﻠطرف اﻟﻣﻌني .ﯾﻣكن ﻟﻠقﯾم اﻟحدﯾﺔ ﻟالنبﻌﺎﺛﺎت أن تكون بدﯾال ألفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ إذا كﺎنت
ﻣتوافقﺔ ﻣع تطبﯾقﺎتهﺎ.
إذا قﺎﻣت إحدى اﻟحكوﻣﺎت بتأجﯾل ﻣصﺎدقتهﺎ ،سﯾكون ﻟدﯾهﺎ إطﺎر زﻣني أكبر ﻟبنﺎء اﻟﻣصﺎدر اﻟجدﯾدة
دون اﻟحﺎجﺔ إﻟى أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ.
سﯾتم اﻟﻣصﺎدقﺔ عﻠى اﻟدﻟﯾل اﻟخﺎص بأفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ خالل ﻣؤتﻣر
األطراف األول .سﯾتم اعتﻣﺎد أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ اﻟتوجﯾه في
 .COP1وﻣن اﻟﻣفترض أن ﯾقوم فرﯾق ﻣن اﻟخبراء بإعداد هذا اﻟدﻟﯾل قبل هذا اﻟتﺎرﯾخ و خالل
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
ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻣنشأة شهدت تﻌدﯾالت جوهرﯾﺔ ضﻣن فئﺔ اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣدرجﺔ في اﻟﻣﻠحق د.
تحدد اﻟﻠغﺔ انه "ﻟتحوﯾل" ﻣصدر ﻣوجود إﻟى ﻣصدر جدﯾد عبر اﻟتﻌدﯾل  ،ﯾجب أن تكون هنﺎك "زﯾﺎدة
كبﯾرة في انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق بﺎستﺛنﺎء اﻟتغﯾﯾر في نسبﺔ االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟنﺎتجﺔ عن استﻌﺎدة اﻟﻣنتج اﻟﺛﺎنوي".
ﯾجب عﻠى كل طرف أن ﯾختﺎر ﻣﺎ إذا كﺎن هذا اﻟﻣصدر اﻟقﺎئم خﺎضع ﻟﻠشروط األكﺛر صراﻣﺔ اﻟخﺎصﺔ
بﺎﻟﻣصﺎدر اﻟجدﯾدة.
سﯾتم تنفﯾذ اﻟتدابﯾر اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟﻣصﺎدر اﻟﻣوجودة في أقرب وقت ﻣﻣكن وﻟكن في ﻣوعد ال ﯾتجﺎوز 17
سنوات ﻣن دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟتنفﯾذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣﻌني.
ﯾﻣكن ﻟﻠتدابﯾر اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟﻣصﺎدر اﻟﻣوجودة أن تأخذ في االعتبﺎر "اﻟظروف اﻟوطنﯾﺔ ،واﻟجدوى
االقتصﺎدﯾﺔ واﻟفنﯾﺔ ،واﻟقدرة عﻠى تحﻣل تكﺎﻟﯾف هذه اﻟتدابﯾر".
ﻟﯾس هنﺎك شرط بخصوص اﻟﻣنشآت اﻟﻣوجودة ﯾفرض تطبﯾق أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل
اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ .بدال ﻣن ذﻟك ،ﯾﻣكن ﻟﻠبﻠدان اختﯾﺎر عنصر واحد ﻣن اﻟقﺎئﻣﺔ اﻟتي تتضﻣن هدفﺎ كﻣﯾﺎ
(ﯾﻣكن أن ﯾكون أي هدف)  ،واﻟقﯾم اﻟحدﯾﺔ ﻟالنبﻌﺎﺛﺎت ،أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت
اﻟبﯾئﯾﺔ ،واستراتﯾجﯾﺔ اﻟرقﺎبﺔ عﻠى اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻣتﻌددة ،واﻟتدابﯾر اﻟبدﯾﻠﺔ.
ﯾتم اتخﺎذ جﻣﯾع اﻟتخفﯾضﺎت عﻠى أسﺎس " كل ﻣنشﺎة"  ،و بﺎﻟتﺎﻟي فﺎن كل زﯾﺎدة في عدد اﻟﻣنشآت
سﯾؤدي اﻟى زﯾﺎدة في إجﻣﺎﻟي انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق.
ﯾتﻌﯾن عﻠى اﻟدول األطراف إعداد قﺎئﻣﺔ جرد ﻟالنبﻌﺎﺛﺎت ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣﻌنﯾﺔ (اﻟﻣﻠحق د) في أقرب
وقت ﻣﻣكن و في فترة ال تتجﺎوز اﻟخﻣس سنوات ﻣن بدء نفﺎذ االتفﺎقﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠبﻠد اﻟﻣﻌني.
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.
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 عﻠى اﻟدول األطراف أن تقدم تقرﯾرا عن أعﻣﺎﻟهﺎ في إطﺎر هذه اﻟفصل وفقﺎ ﻟﻠﻣتطﻠبﺎت اﻟواردة في
اﻟفصل .01
كیف تستطیع المنظمات غیر الحكومیة استخدام معاهدة الزئبق للقیام بحمالت حول انبعاثات الزئبق غیر
المقصودة؟
تﺟميع مخزونات المرافق المعروفة والمشتبه بها
تستطﯾع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ أن تبدأ عﻠى اﻟفور عﻣﻠﯾﺔ فهرسﺔ (وتحدﯾد ﻣواقع) اﻟﻣرافق اﻟتي تكون
ﻣن اﻟنوع اﻟﻣحدد في اﻟﻣﻠحق دال ﻣن اﻟﻣﻌﺎهدة .ﯾﻣكن ﻟقﺎعدة اﻟبﯾﺎنﺎت هذه بﻌد ذﻟك إفﺎدة اﻟحكوﻣﺔ بﻣخزون
ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣﻌروفﺔ اﻟقﺎئﻣﺔ .قد تكون هذه اﻟﻣصﺎدر كﺛﯾرة ﻣﺛل حرق اﻟفحم في اﻟﻌدﯾد ﻣن أنواع األفران
اﻟصنﺎعﯾﺔ بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟكهربﺎء .قد ال تكون هذه اﻟﻣصﺎنع خﺎضﻌﺔ ﻟﻠتشرﯾﻌﺎت أو
اﻟتراخﯾص ،وقد تكون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ حﻠﯾﺔ اﻟتي ﯾﻣكن أن تقدﻣهﺎ اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣفﯾدة في
اﻟتﻌرف عﻠﯾهﺎ ووضع قوائم اﻟجرد.
الدفع نﺣو إنشاء سﺟل إطﻼق الملوثات ونقلها
هنﺎك أﯾضﺎ دور قوي ﻟسجل إطالق اﻟﻣﻠوﺛﺎت ونقﻠهﺎ ( )PRTRفي وضع جرد ﻟﻠﻣصﺎدر اﻟصنﺎعﯾﺔ
ﻟﻠزئبق .تستطﯾع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدعوة إﻟى إنشﺎء سجل إطالق اﻟﻣﻠوﺛﺎت ونقﻠهﺎ (إﻣﺎ ﻟﻠزئبق فقط
أو ﯾفضل ﻟﻣجﻣوعﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻠوﺛﺎت) حﯾث أنّ اﻟﻣنشآت اﻟتي تم تحدﯾدهﺎ في اﻟﻣﻠحق دال ﻣطﺎﻟبﺔ بأن
تقدم تقرﯾرا سنوﯾﺎ عن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق بهﺎ إﻟى قﺎعدة بﯾﺎنﺎت عﺎﻣﺔ عﻠى اإلنترنت .وهذا ال ﯾسﺎعد فقط في
وضع قﺎئﻣﺔ جرد وطنﯾﺔ بل ﯾﻣكن ﻣن أن تكون ﻣفﯾدة في تقﯾﯾم تخفﯾضﺎت اﻟزئبق اﻟﻣحتﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣرافق
اﻟفردﯾﺔ (واﻟقطﺎع بأكﻣﻠه) ﻣع ﻣرور اﻟوقت .فإنه ﯾﻣكن أﯾضﺎ أن تستخدم كأداة ﻟقﯾﺎس ﻣﺎ إذا كﺎن ﯾﻣكن
تحدﯾد اﻟﻣصﺎدر 'اﻟقﺎئﻣﺔ' واﻟبحث عن حل ﻟهﺎ ﻣﺛل اﻟﻣصﺎدر 'اﻟجدﯾدة' بسبب انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن
عنهﺎ .
ﺣملة ألفضل التقنيات المتاﺣة  /أفضل الممارسات البيئية وأقوى قيود اﻻنبعاثات في العالم
ﯾتﻌﯾن عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدفع عﻠى اﻟفور نحو تنفﯾذ قﯾود االنبﻌﺎﺛﺎت األكﺛر صراﻣﺔ اﻟتي تم
تطبﯾقهﺎ في أﻣﺎكن أخ رى ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﻟهذه اﻟصنﺎعﺎت حﯾث ﯾنبغي تطبﯾق قﯾود االنبﻌﺎﺛﺎت إن أﻣكن ذﻟك
بﺎالقتران ﻣع أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ .ﯾنبغي صﯾﺎغﺔ هﺎذﯾن اﻟشرطﯾن في
اﻟتراخﯾص اﻟبﯾئﯾﺔ ﻣع عقوبﺎت عدم اﻟﻣطﺎبقﺔ .ﯾنبغي تحدﯾد اﻟﻣطﺎبقﺔ ﻣن خالل عﻣﻠﯾﺎت اﻟتدقﯾق اﻟﻣنتظﻣﺔ
ﻣن قبل ﻣتخصصﯾن ﻣستقﻠﯾن في اﻟبﯾئﺔ .ال تحتﺎج عﻣﻠﯾﺔ وضع أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل
اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ وقﯾود االنبﻌﺎﺛﺎت إﻟى االنتظﺎر إ ﻟى غﺎﯾﺔ دخول اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟتنفﯾذ وﯾﻣكن أن تبدأ
عﻠى اﻟفور .إذا تم وضع اﻟتوجﯾهﺎت األكﺛر صراﻣﺔ ﻣن خالل اجراء توجﯾهﺎت ﻣؤتﻣر األطراف فإنه
ﯾﻣكن ﻣراجﻌﺔ اﻟقﯾود اﻟوطنﯾﺔ كذﻟك اﻟتخفﯾض فﯾهﺎ وعكسهﺎ في شروط اﻟترخﯾص ﻟﻠﻣرافق.
اﻻنتقال المبكر من أﺟل مصادر طاقة بها نسبة زئبق منخفضة وخالية من الزئبق
ﯾﻣكن ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ أﯾضﺎ أن تقوم بحﻣﻠﺔ ﻣن أجل تحوﯾل األفران اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم إﻟى أنواع
أخرى تﻌﻣل بوقود أقل ضررا .ﯾﻣكن ان ﯾتراوح هذا بﯾن اﻟفحم اﻟذي ﯾحتوي عﻠى نسبﺔ ﻣنخفضﺔ ﻣن
اﻟزئبق ( بﻌض رواسب اﻟفحم تحتوي عﻠى ﻣﺎ ﯾصل إﻟى أربﻌﺔ أضﻌﺎف تركﯾز اﻟزئبق ﻣن رواسب اﻟفحم
األخرى) ﻣن خالل استبداﻟه ﻣع ﻣصﺎدر طﺎقﺔ بدﯾﻠﺔ ﻣﺛل اﻟطﺎقﺔ اﻟشﻣسﯾﺔ وطﺎقﺔ اﻟرﯾﺎح و طﺎقﺔ األﻣواج .

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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ما رأي معاهدة الزئبق في إطﻼقات الزئبق في التربة و المياه؟
تﻌتبر إطالقﺎت اﻟزئبق في اﻟتربﺔ واﻟﻣﯾﺎه ﻣسأﻟﺔ حﺎسﻣﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟصحﺔ اإلنسﺎن ألن ﻣﻌظم تأﺛﯾرات اﻟزئبق
تنشأ عن تنﺎول األغذﯾﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق  -خﺎصﺔ األسﻣﺎك اﻟتي بهﺎ تركﯾزات عﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق .ﻣن
أجل ﻣﯾﺛﻠﺔ اﻟزئبق ﯾجب أوال إدخﺎﻟه في اﻟبﯾئﺔ اﻟﻣﺎئﯾﺔ حﯾث تحوﻟه اﻟكﺎئنﺎت اﻟدقﯾقﺔ ﻣن أشكﺎل أخرى ﻟﻠزئبق
إﻟى ﻣﯾﺛﯾل زئبق بﯾوﻟوجي ﻟﻠغﺎﯾﺔ .بﻌد ذﻟك ﯾتزاﯾد إحﯾﺎئﯾﺎ ﻣن خالل اﻟشبكﺔ اﻟغذائﯾﺔ اﻟﻣﺎئﯾﺔ تصل إﻟى
تركﯾزات كبﯾرة ذات ﻣستوﯾﺎت تغذوﯾﺔ أعﻠى ﻣﺛل اﻟحﯾوانﺎت اﻟﻣفترسﺔ (أسﻣﺎك اﻟقرش واﻟتونﺔ وغﯾرهﺎ)
واﻟبشر في نهﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف.
تتنﺎول المادّ ة  9ﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟتربﺔ واﻟﻣﯾﺎه بشكل ﻣوضوعي عﻠى غرار اﻟﻣﺎدة
 – 8أي اﻟتحكم وإن أﻣكن اﻟح ّد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق .تﻌكس اﻟﻣﺎدّة  2اﻟﻣﺎدّة  8ﻣن حﯾث أنهﺎ تطبق عﻠى
اﻟﻣصﺎدر اﻟنقطﯾﺔ.
تفصل اﻟﻣﺎدّة  2تحدﯾدات وخﯾﺎرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟتﻠك اﻟواردة بﺎﻟنسبﺔ ﻟإلنبﻌﺎﺛﺎت في اﻟﻣﺎدة  8ﻣﺛل:
 تطبﯾق قﯾم حدّﯾﺔ ﻟخفض االطالقﺎت أو أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ أو
استراتﯾجﯾﺔ ﻟﻠتحكم في ﻣﻠوﺛﺎت ﻣتﻌددة أو تدابﯾر بدﯾﻠﺔ ﻟخفض االطالقﺎت
 تتوﻟى األطراف تحدﯾد ﻣصﺎدر االطالقﺎت في أقرب وقت ﻣﻣكن دون تجﺎوز أجل  2سنوات ﻣن
دخول اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟنفﺎذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟذﻟك اﻟطرف
 تتوﻟى األطراف وضع قﺎئﻣﺔ جرد ﻟإلطالقﺎت ﻣن اﻟﻣصﺎدر "ذات اﻟصﻠﺔ" 292في أقرب وقت
ﻣﻣكن دون تجﺎوز أجل  7سنوات ﻣن دخول اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟنفﺎذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟذﻟك اﻟطرف
یمكن لألطراف إنﺸاء خطة عمل وطنیة لمعالجة اإلطﻼقات في التربة والمیاه لبلدهم .إذا اختار الطرف
تبني خطة عمل وطنیة فإنه یجب أن یت ّم تقدیمها إلى مؤتمر األطراف في غضون  9سنوات من دخول
االتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف.
كما أنه من المتوقع أن یضع مؤتمر األطراف أیضا توجیهات كلما كان ذلك عملیا بﺸﺄن أفضل التقنیات
المتاحة  /أفضل الممارسات البیئیة وطریقة إلعداد جرد لإلطﻼقات.
الفصل  :9اﻻطﻼقات ( التربة و الماء):
 اﻟهدف هو " اﻟسﯾطرة وحﯾﺛﻣﺎ كﺎن ذﻟك ﻣﻣكنﺎ اﻟحد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ".ﻣالحظﺔ :إطالقﺎت ﯾﻌني
إطال قﺎت اﻟزئبق في األرض واﻟﻣﯾﺎه ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟﺛﺎبتﺔ اﻟتي ﻟم تتم تغطﯾتهﺎ في األحكﺎم األخرى
ضﻣن هذه االتفﺎقﯾﺔ واﻟبﻠد ﻟه اﻟسﻠطﺔ اﻟتقدﯾرﯾﺔ ﻟتحدﯾد ﻣﺎ هو ﻣالئم.
 خالل اﻟﻣفﺎوضﺎت  ،كﺎن اﻟﻣﻠحق (ج) ﻣن نص اﻟﻣسودة ﯾحتوي عﻠى قﺎئﻣﺔ في اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣﻣكنﺔ ﻟكن
اﻟﻣتفﺎوضﯾن قﺎﻣوا بحذ ف اﻟﻣﻠحق في جﻠسﺔ ﻟجنﺔ اﻟتفﺎوض اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  7بحﯾث ال توجد ﻣبﺎدئ
توجﯾهﯾﺔ ﻟﻠبﻠدان كي تتﻌرف عﻠى ﻣصﺎدر إطالق اﻟزئبق في اﻟتربﺔ واﻟﻣﯾﺎه.
 اﻟﻣﻠحق (ج) ﯾحتوي عﻠى اﻟﻣصﺎدر اﻟتﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻣنشآت اﻟتي ﯾتم فﯾهﺎ تصنﯾع اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى
اﻟزئبق؛ اﻟﻣنشآت اﻟتي تستخدم اﻟزئب ق وﻣركبﺎت اﻟزئبق في عﻣﻠﯾﺎت اﻟتصنﯾع اﻟﻣدرجﺔ في اﻟﻣﻠحق
(د) :واﻟﻣنشآت اﻟتي تنتج اﻟزئبق كﻣنتج ﺛﺎنوي ﻟتﻌدﯾن و صهر اﻟﻣﻌﺎدن غﯾر اﻟحدﯾدﯾﺔ.

‘relevant’ sources are those that are identified by national governments as releasing ‘significant’ quantities of mercury
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ﯾحدد اﻟفصل " اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣﻌنﯾﺔ" و هي اﻟﻣصﺎدر األسﺎسﯾﺔ اﻟتي تبﯾنهﺎ اﻟبﻠدان اﻟتي تفرز كﻣﯾﺎت "
هﺎﻣﺔ" ﻣن اﻟزئبق.
ﯾﻌتبر إعداد خطﺔ وطنﯾﺔ ﻟﻠتحكم في انبﻌﺎﺛﺎت ﻣسﺎﻟﺔ اختﯾﺎرﯾﺔ .إذا تم وضع واحدة ،ﯾتم تقدﯾﻣهﺎ إﻟى
ﻣؤتﻣر األطراف في غضون أربع سنوات ﻣن بدء نفﺎذ االتفﺎقﯾﺔ.
أﻣﺎ بﺎﻟنسبﺔ ﻟتدابﯾر اﻟرقﺎبﺔ ،فﺎن األطراف ﻣطﺎﻟبﺔ بتطبﯾق أحد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟتﺎﻟﯾﺔ "حسب االقتضﺎء" :اﻟقﯾم
اﻟحدّﯾﺔ ﻟإلطالقﺎت ،أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ ،واستراتﯾجﯾﺔ اﻟرقﺎبﺔ عﻠى
اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻣتﻌددة ،أو اﻟتدابﯾر اﻟبدﯾﻠﺔ.
ستقوم األطراف بتحدﯾد ﻣصﺎدر إطالقﺎت اﻟزئبق في األراضي واﻟﻣﯾﺎه في ﻣوعد ال ﯾتجﺎوز ﺛالث
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
ﻣوعد أقصﺎه خﻣس سنوات ﻣن بدء سرﯾﺎن االتفﺎقﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﻌنﯾﺔ.
سﯾقوم ﻣؤتﻣر األطراف "بأسرع ﻣﺎ ﯾﻣكن عﻣﻠﯾﺎ" بوضع توجﯾهﺎت بشأن أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ /
أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ وطرﯾقﺔ إعداد اﻟقوائم ﻟحصر اإلطالقﺎت.
سﯾتم في ﻣؤتﻣر األطراف "في أقرب وقت ﻣﻣكن" وضع ﻣبﺎدئ توجﯾهﯾﺔ بشأن أفضل اﻟتقنﯾﺎت
اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ واألسﻠوب اﻟﻣتبع في إعداد قوائم جرد هذه حول االطالقﺎت.
عﻠى اﻟدول األطراف أن تقدم تقرﯾرا عن أعﻣﺎﻟهﺎ في إطﺎر هذه اﻟفصل وفقﺎ ﻟﻠﻣتطﻠبﺎت اﻟواردة في
اﻟفصل . 01

كيف يمكن للمنظمات غير الﺣكومية استخدام معاهدة الزئبق للﺣصول ﻋلى اﺟراءات بشأن اﻻطﻼقات
في التربة والمياه؟
الدفع نﺣو سﺟل متكامل إلطﻼق الملوثات ونقلها
ﯾجب أن تكون اﻟحكوﻣﺎت اﻟوطنﯾﺔ ﻣقتنﻌﺔ بﺎدراج اﻟزئبق في سجل إطالق اﻟﻣﻠوﺛﺎت ونقﻠهﺎ جنبﺎ إﻟى جنب
ﻣع غﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻟسﺎﻣﺔ .ﯾشﻣل أي سجل إلطالق اﻟﻣﻠوﺛﺎت ونقﻠهﺎ تم إنشﺎؤه االنبﻌﺎﺛﺎت في اﻟهواء
واالطالقﺎت في اﻟتربﺔ ( بﻣﺎ في ذﻟك ﻣكبﺎت اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣراقبﺔ وغﯾر اﻟﻣراقبﺔ) وﻣرافق ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟنفﺎﯾﺎت
واإلطالقﺎت في اﻟﻣﯾﺎه .ﻣن اﻟﻣهم األخذ بﻌﯾن االعتبﺎر اإلطالقﺎت في جﻣﯾع األوسﺎط اﻟبﯾئﯾﺔ ﻟتجنب خﻠق
ﺛغرات في اﻟبﯾﺎنﺎت في هذا اﻟسجل حﯾث ال ﯾﻣكن تتبع اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق وﻣﻌﺎﻟجته.
طلب خطة ﻋمل وطنية بخصوص اﻻنبعاثات واإلطﻼقات
إن أيّ خطﺔ عﻣل وطنﯾﺔ تﻌﺎﻟج فقط االنبﻌﺎﺛﺎت أو تتنﺎول فقط اإلطالقﺎت غﯾر كﺎفﯾﺔ .إذ ﯾتﻌﯾّن عﻠى
اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ أن تدعو ﻟوضع خطﺔ عﻣل شﺎﻣﻠﺔ تتضﻣن حسﺎبﺎت ﻣفصﻠﺔ عن كﯾفﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟجﺔ
اإلطالقﺎت واال نبﻌﺎﺛﺎت ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟﺛﺎبتﺔ بﻣﺎ في ذﻟك أهداف اﻟتخفﯾضﺎت وطرق اﻟتقﯾﯾم ﻟﻣتﺎبﻌﺔ
اﻟتخفﯾضﺎت اﻟفﻌﻠﯾﺔ (أو اﻟزﯾﺎدات) اﻟتي تحدث .
أخذ العينات لتﺣديد المصادر غير المدرﺟة
تستطﯾع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟقﯾﺎم بأخذ عﯾنﺎت اﻟزئبق في اﻟتربﺔ واﻟرواسب واﻟكﺎئنﺎت اﻟحﯾﺔ (ﻣﺛل
األسﻣﺎك) ﻟتحدﯾد اﻟﻣرافق اﻟتي قد تكون بصدد اطالق اﻟزئبق وﻟكن ﻟم ﯾتم تحدﯾدهﺎ ﻣن خالل اﻟتوجﯾهﺎت
األخرى .ﯾﻣكن الختبﺎر ش ﻌرة اإلنسﺎن جنبﺎ إﻟى جنب ﻣع اختبﺎر اﻟكﺎئنﺎت اﻟحﯾﺔ أن ﯾوفرا أﯾضﺎ أداة قوﯾﺔ
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ﻟتحدﯾد ﻣصﺎدر إطالق اﻟزئبق .في دراسﺔ حدﯾﺛﺔ أجرتهﺎ  IPENﻣع ﻣﻌهد بحوث اﻟتنوع اﻟبﯾوﻟوجي ،293ت ّم
استخدام هذه اﻟطرﯾقﺔ ﻟتسﻠﯾط اﻟضوء عﻠى اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق وآﺛﺎره في جﻣﯾع أنحﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻣن األﻣﺎكن
اﻟسﺎخنﺔ ﻟﻠزئبق .ﯾﻣكن تكﯾﯾف هذه اﻟﻣقﺎربﺔ ألخذ اﻟﻌﯾنﺎت حول اﻟﻣواقع اﻟتي ﯾشتبه في إطالقهﺎ اﻟزئبق.
 10.1مﺣطات الطاقة التي تعمل باﺣتراق الفﺣم
وفقﺎ ﻟتقرﯾر برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ ﻟﻌﺎم " 88.3تقﯾﯾم اﻟزئبق في اﻟﻌﺎﻟم" ،فإن ﺛﺎني أكبر ﻣصﺎدر
األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ اﻟصنﺎعﯾﺔ النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق هي حرق اﻟوقود اﻟحفري وخﺎصﺔ اﻟفحم اﻟحجري .تقﯾﯾم هذه
اﻟتقدﯾرات ﯾﻣﺛل حرق اﻟوقود اﻟحفري  % 85ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟجو ﻣن األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ .في سنﺔ
 88.8سﺎهم حرق اﻟفحم في انبﻌﺎث  915طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق في اﻟجو ﻣقﺎرنﺔ بـ .8طن ﻣتري ﻣن
جﻣﯾع ﻣصﺎدر اﻟوقود اﻟحفري .تتأتى أكﺛر ﻣن  % 95ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في قطﺎع اﻟفحم ﻣن ﻣحطﺎت
اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم واﻟغالﯾﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ .294وقد تم تنقﯾح تقدﯾرات جدﯾدة عن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن
ﻣحﺎرق اﻟفحم اﻟﻣقﯾﻣﺔ واﻟﻣحﻠﯾﺔ ﻣن خالل تخفﯾضهﺎ إﻟى  % 8.8ﻣن إجﻣﺎﻟي انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻟﻌﺎم 88.8
وهو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل حواﻟي  58طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق .295اﻟزئبق ﻣوجود في اﻟفحم بكﻣﯾﺎت ضئﯾﻠﺔ وعﻣوﻣﺎ
تتراوح بﯾن  8.8.ﻣﻠغ إﻟى  ..5ﻣﻠغ ﻣن اﻟزئبق ﻟكل كﯾﻠوغرام ﻣن اﻟفحم (جزء في اﻟﻣﻠﯾون) 296وهي
تﻌتبر بكﻣﯾﺎت ضئﯾﻠﺔ .وﻣع ذﻟك ،فإن كﻣﯾﺎت اﻟفحم اﻟﻣحروقﺔ كل عﺎم ألغراض اﻟطﺎقﺔ اﻟكهربﺎئﯾﺔ واﻟتدفئﺔ
هﺎئﻠﺔ حتى أنه وفقﺎ ﻟتقدﯾرات برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ في عﺎم  ،88.8انبﻌﺛت  919طن ﻣتري ﻣن
اﻟزئبق في اﻟغالف اﻟجوي 297جراء احتراق اﻟفحم ﻣن هذه اﻟﻣصﺎدر.
اﺣتراق الفﺣم وانبعاثات الغازات المسببة لﻼﺣتباس الﺣرارى
ﯾسﺎهم احتراق اﻟفحم بحواﻟي  %٥٣ﻣن إجﻣﺎﻟى انبﺎعﺎﺛﺎت اﻟغﺎزات اﻟﻣسببﺔ ﻟالحتبﺎس اﻟحرارى
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .298وﯾتم حﺎﻟﯾﺎ ﻣنﺎقشﺔ اﻟتدابﯾر اﻟﻣقترحﺔ ﻟﻠحد ﻣن احتراق اﻟفحم في سﯾﺎق اﻟﻣفﺎوضﺎت اﻟحكو ﻣﯾﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ العتﻣﺎد اتفﺎقﯾﺔ جدﯾدة بشأن تغﯾر اﻟﻣنﺎخ حتى اآلن واﻟتي ستحل ﻣحل بروتوكول كﯾوتو.
وفى إطﺎر ﻣفﺎوضﺎت تغﯾر اﻟﻣنﺎخ أشﺎرت حكوﻣﺎت عدد ﻣن اﻟدول اﻟﻌظﻣى عن عدم اﻟرغبﺔ فى اﻟﻣوافقﺔ
عﻠى اﻟتدابﯾر اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟتي ﻣن شأنهﺎ أن تقﯾد بشكل كبﯾر احتراق اﻟفحم .وقد أعﻠن اﻟبﻌض ﻣنهم بﺎﻟحﺎجﺔ
اﻟﻣﻠحﺔ ﻟﻠتوسع فى توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟكهربﺎئﯾﺔ اﻟوطنﯾﺔ بﺎعتبﺎرهﺎ جزءا هﺎﻣﺎ ﻣن استراتﯾجﯾﺎتهﺎ اﻟوطنﯾﺔ ﻟﻠتنﻣﯾﺔ
االقتصﺎدﯾﺔ .
وﻣن غﯾراﻟﻣحتﻣل أن توافق اﻟحكوﻣﺎت اﻟﻣؤﺛرة اﻟتي ال تزال تﻌﺎرض فرض قﯾود ﻣﻠزﻣﺔ عﻠى احتراق
اﻟفحم في سﯾﺎق اﻟﻣفﺎوضﺎت اﻟخﺎصﺔ بتغﯾر اﻟﻣنﺎخ عﻠى فرض قﯾود ﻣﻠزﻣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ عﻠى احتراق اﻟفحم
خالل ﻣفﺎوضﺎت اتفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق .وﻟذﻟك ﻟن ﯾكون واقﻌﯾﺎ استﻌراض ﻣفﺎوضﺎت اتفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق بﺎعتبﺎرهﺎ
بدﯾال ﻟﻠتوصل اﻟى اتفﺎق بﯾن اﻟحكوﻣﺎت اﻟﻣترددة فى اﻟحد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت غﺎزات االحتبﺎس اﻟحراري ﻣن
ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتى تﻌﻣل بﺎﻟفحم قبل ﻣراجﻌﺔ هذه اﻟحكوﻣﺎت نفسهﺎ وتغﯾر وضﻌهﺎ فى ﻣفﺎوضﺎت
تغﯾر اﻟﻣنﺎخ .وﻣع ذﻟك  ،فقد خﻠقت ﻣفﺎوضﺎت اتفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق ﻣوفﻌﺎ ﺛﺎنﯾﺎ ﻟﻣنﺎقشﺎت دوﻟﯾﺔ رفﯾﻌﺔ اﻟﻣستوى
حول اآلﺛﺎر اﻟضﺎرة الحتراق اﻟفحم  ،كﻣﺎ أنهﺎ تفتح فرصﺎ إضﺎفﯾﺔ ﻟتﻌزﯾز كفﺎءة اﻟطﺎقﺔ وحفظهﺎ جنبﺎ
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إﻟى جنب ﻣع اﻟتوسع في ﻣصﺎدر اﻟطﺎقﺔ اﻟﻣتجددة.
وﻟحسﺎب اﻟتكﺎﻟﯾف اﻟحقﯾقﯾﺔ الستخدام تقنﯾﺎت احتراق اﻟفحم ﯾجب أن ﯾدرج في ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟتكﻠفﺔ أضرار اﻟفحم
عﻠى اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وعﻠى صحﺔ اإلنسﺎن واﻟتي ﯾتنﺎوﻟهﺎ هذا اﻟكتﯾب .كﻣﺎ تشﻣل أﯾضﺎ األضرار اﻟﻣرتبطﺔ
بﺛﺎني أكسﯾد اﻟكبرﯾت وأكسﯾد اﻟنﯾتروجﯾن واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟسﺎﻣﺔ واﻟخطرة اﻟصﺎدرة ﻣن هذه
اﻟﻣحطﺎت اﻟتى تﻌﻣل بﺎﻟفحم .وأخﯾرا ﻟحسﺎب اﻟتكﺎﻟﯾف اﻟحقﯾقﯾﺔ الستخدام تقنﯾﺎت احتراق اﻟفحم ﯾجب أن
ﯾؤخد في االعتبﺎر اﻟتكﺎﻟﯾف اﻟﻣرتبطﺔ بﺎنبﻌﺎﺛﺎت غﺎزات االحتبﺎس اﻟحراري واﻟتغﯾر اﻟﻣنﺎخى.
وسوف تنجح اﻟجهود اﻟﻣبذوﻟﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن تقنﯾﺎت احتراق اﻟفحم عند وضع اآلﻟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻣول بهﺎ ﻟتأكﯾد أن هذه اﻟتكﺎﻟﯾف وغﯾرهﺎ اﻟﻣرتبطﺔ بﺎستهالك اﻟفحم قد تم إدراجهﺎ في أسﻌﺎر اﻟطﺎقﺔ
اﻟﻣستﻣدة ﻣن اﻟفحم .وعندﻣﺎ ﯾحدث ذﻟك  ،سﯾكون واضحﺎ أن تداخالت كفﺎءة اﻟطﺎقﺔ وﻣصﺎدر اﻟطﺎقﺔ
اﻟبدﯾﻠﺔ هي في اﻟحقﯾقﺔ أقل تكﻠفﺔ ﻣن تتقنﯾﺎت اﻟفحم .وسوف تكون اﻟبدائل قﺎدرة عﻠى أن تنﺎفس بسرعﺔ
وان تحل ﻣحل اﻟفحم.
وعﻠى اﻟرغم ﻣن أن ﻣفﺎوضﺎت اتفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق ﻣن غﯾر اﻟﻣحتﻣل أن تكون ﻣوقﻌﺎ بدﯾال ﻟﻠتفﺎوض بشأن
تدابﯾر اﻟحد ﻣن اﻟتغﯾر اﻟﻣنﺎخي  ،فإن عﻣﻠﯾﺔ اﻟتفﺎوض ﯾﻣكن أن تكون ﻣفﯾدة جدا في تﻌزﯾز اﻟفهم اﻟﻌﺎم
واعتراف اﻟحكوﻣﺎت بﺎﻟتكﺎﻟﯾف اﻟصحﯾﺔ واﻟبﯾئﯾﺔ اﻟﻣرتبطﺔ بﺎحتراق اﻟفحم .وتنطوي ﻣفﺎوضﺎت اﻟزئبق
أﯾضﺎ عﻠى إﻣكﺎنﯾﺔ وضع تدابﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠحكوﻣﺎت ،عﻠى األقل  -في ظل بﻌض اﻟشروط وطبقﺎ ﻟجدول
زﻣني – أن تطﻠب ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ سواء اﻟجــدﯾدة أو اﻟقﺎئﻣﺔ بﺎﻟفﻌــل في بالدهم أن تﻠتزم بﺎﻟحد
األدنى ﻣن اﻟكفﺎءة و /أو بﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣكﺎفحﺔ  /واﻟحد ﻣن اﻟتﻠوث .أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر األعﻠى ﻟﻣكﺎفحﺔ اﻟتﻠوث
بصورة عﺎﻣﺔ فستؤدى إﻟى زﯾﺎدة اﻟتكﺎﻟﯾف .وفوق ذﻟك  ،فقد تتضﻣن االتفﺎقﯾﺔ األحكﺎم اﻟتي تﻌزز أو
تطﻠب استخداﻣﺎت فﻌﺎﻟﺔ ﻣن حﯾث اﻟتكﻠفﺔ  ،وﻣتﺎحﺔ وتقنﯾﺎت بدﯾﻠﺔ واﻟتي تؤدى إﻟى ﻣنع إو إزاﻟﺔ أو تقﻠﯾل
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق إﻟى حدهﺎ األدنى إذا استطﺎعﺎت هذه اﻟتقنﯾﺎت تﻠبﯾﺔ احتﯾﺎجﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟوطنﯾﺔ أو اﻟﻣحﻠﯾﺔ.
وأخﯾرا  ،فإن اتفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق ستﻌﻣل عﻠى إﯾجﺎد آﻟﯾﺎت ﻟتقدﯾم اﻟﻣسﺎعدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟفنﯾﺔ اﻟتي تدعم تنفﯾذ
ﻣﻌﺎﯾﯾرهﺎ  ،واﻟتى سوف تتﻣم اﻟﻣسﺎعدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟفنﯾﺔ اﻟﻣقدﻣﺔ في إطﺎر نظﺎم اﻟتغﯾر اﻟﻣنﺎخي اﻟدوﻟي.
إن كﻣﯾﺔ انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣحطﺔ طﺎقﺔ تﻌﻣل بﺎﻟفحم تتﻌﻠق تقرﯾبﺎ بكﻣﯾﺔ اﻟفحم اﻟﻣحترق ﻟتوﻟﯾد وحدة ﻣن
اﻟكهربﺎء .فﺎألﻣور األخرى ﻣتسﺎوﯾﺔ ،فﻣحطﺔ اﻟطﺎقﺔ األكﺛر كفﺎءة تستهﻠك قدرا أقل ﻣن اﻟفحم إلنتﺎج
كﯾﻠووات /سﺎعﺔ ﻣن اﻟكهربﺎء وبﺎﻟتﺎﻟي تنبﻌث كﻣﯾﺎت أقل ﻣن اﻟزئبق ﻟكل وحدة ﻣن اﻟكهربﺎء ﻣن ﻣحطﺔ
طﺎقﺔ أقل فﺎعﻠﯾﺔ.
وﯾﻣكن تحقﯾق زﯾﺎدة في فﺎعﻠﯾﺔ ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم عن طرﯾق بﻌض اﻟتدابﯾر
واالجراءات ﻣﺛل تحسﯾن أو استبدال اﻟشﻌالت وتحسﯾن كفﺎءة االحتراق وكفﺎءة اﻟغالﯾﺎت وأجهزة نقل
اﻟحرارة وتحسﯾن تشغﯾل وصﯾﺎنﺔ اﻟﻣحطﺔ وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟتدابﯾر .وكﺎنت هنﺎك ﻣطﺎﻟبﺎت أنه في بﻌض
اﻟحﺎالت ستسﺎعد هذه اﻟتدابﯾر في ﻣضﺎعفﺔ فﺎعﻠﯾﺔ ﻣحطﺔ اﻟطﺎقﺔ .وﯾﻣكن ض ّم اﻟﻌواﻣل االقتصﺎدﯾﺔ ﻣع نظم
ﻣكﺎفحﺔ تﻠوث اﻟهواء ﻣن اتخﺎذ قرارات ﻟغﻠق ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ واﻟغالﯾﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ اﻟقدﯾﻣﺔ ﻣنﻌدﻣﺔ
اﻟكفﺎءة واستبداﻟهم بأخرى أكﺛر كفﺎءة أو بﻣصﺎدر اﻟطﺎقﺔ اﻟبدﯾﻠﺔ.
وﯾﻣكن ألجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء ) (APCDsواﻟتي تقوم بتنظﯾف غﺎزات اﻟﻣداخن في ﻣحطﺎت
اﻟطﺎقﺔ بﺎﻟتقﺎط اﻟزئبق ﻣنهﺎ واﻟحد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎته .أكﺛر هذه األجهزة شﯾوعﺎ تﻠك اﻟتي تﻠتقط اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر
واﻟجسﯾﻣﺎت اﻟدقﯾقﺔ اﻟتي تصﻌد ﻣع غﺎزات اﻟﻣداخن .بﻌضهﺎ أﯾضﺎ ﯾﻠتقط أحﻣﺎض اﻟغﺎزات .وتشﻣل هذه
االجهزة اﻟﻣرسبﺎت اإلﻟﯾكترواستﺎتﯾكﯾﺔ واﻟﻣرشحﺎت اﻟنسﯾجﯾﺔ ونظم إزاﻟﺔ اﻟكبرﯾت ﻣن غﺎز اﻟﻣداخن.
وﯾنبغي الستراتﯾجﯾﺎت ﻣكﺎفحﺔ اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق ان تشﻣل استخدام أجهزة حدﯾﺛﺔ  :ﯾنبغي تحدﯾث ﻣﻌدات
دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟقﺎئﻣﺔ اﻟخﺎصﺔ بتنظﯾف غﺎزات اﻟﻣداخن ﻟتحسﯾن اﻟتقﺎط اﻟزئبق واستخدام أجهزة إضﺎفﯾﺔ
ﻟتنظﯾف غﺎزات اﻟﻣداخن .وﯾنبغي أﯾضﺎ استخدام اﻟتقنﯾﺎت اﻟتي ﯾﻣكن أن تزﯾد ﻣن كفﺎءة اﻟتقﺎط اﻟزئبق
ﻟألجهزة اﻟﻣستخدﻣﺔ.
وتتأﺛر كفﺎءة اﻟتقﺎط اﻟزئبق ﻟهذه األجهزة بﻌواﻣل عدة .فﻌند درجﺎت اﻟحرارة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ في ﻣنﺎطق االحتراق
في ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم ﯾنطﻠق ﻣﻌظم اﻟزئبق ﻣن اﻟفحم إﻟى غﺎز اﻟﻌﺎدم في صورة زئبق
غﺎزي .هذا اﻟزئبق اﻟغﺎزي غﯾر قﺎبل ﻟﻠذوبﺎن في اﻟﻣﺎء وال تستطﯾع األجهزة اﻟتقﺎطه بسهوﻟﺔ وﻣع ذﻟك فإن
بﻌض ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣوجود في غﺎزات اﻟﻣداخن ﯾتم أكسدته بواسطﺔ تفﺎعالت كﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ ﻣع ﻣواد أخرى .هذا
اﻟزئبق اﻟﻣؤكسد( غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ ﯾكون في صورة كﻠورﯾد اﻟزئبق )قﺎبل ﻟﻠذوبﺎن في اﻟﻣﺎء ،وتستطﯾع نظم إزاﻟﺔ
اﻟكبرﯾت ﻣن غﺎز اﻟﻣداخن اﻟتقﺎطه .كﻣﺎ ﯾﻣﯾل اﻟزئبق اﻟﻣؤكسد ﻟالرتبﺎط بﺎﻟجسﯾﻣﺎت اﻟﻣوجودة في دخﺎن
اﻟﻣداخن وتكوﯾن جسﯾﻣﺎت ﻣرتبطﺔ بﺎﻟزئبق .كﻣﺎ ﯾﻣكن ﻟﻠﻣرشحﺎت واﻟﻣرسبﺎت اﻟتقﺎط اﻟكﺛﯾر ﻣن هذه
299,300
اﻟجسﯾﻣﺎت ﻣن اﻟزئبق.
وبنﺎء عﻠى األجزاء اﻟنسبﯾﺔ ﻟﻠزئبق واﻟزئبق اﻟﻣؤكسد واﻟجسﯾﻣﺎت اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟزئبق في غﺎزات اﻟﻣداخن
وأﯾضﺎ عﻠى فﻌﺎﻟﯾﺔ وكفﺎءة أجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء اﻟﻣستخدﻣﺔ فإنّ إزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن غﺎزات
اﻟﻣداخن تقدر طبقﺎ ﻟﻠتقﺎرﯾر بنسبﺔ ﻣﺎ بﯾن .301% 18 – 89
إن نسبﺔ اﻟزئبق في غﺎزات اﻟﻣداخن اﻟتي ﯾتم تحوﯾﻠهﺎ إﻟى زئبق ﻣؤكسد واﻟجسﯾﻣﺎت اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟزئبق
تﻌتﻣد عﻠى عدة عواﻣل ،بﻣﺎ في ذﻟك تكوﯾن كﻣﯾﺔ غﺎزات اﻟﻣداخن وخصﺎئص اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر اﻟﻣوجود.
هذه اﻟﻌواﻣل بدورهﺎ تﻌتﻣد عﻠى نوع وخصﺎئص اﻟفحم اﻟﻣستخدم ،وظروف االحتراق ،وتصﻣﯾم اﻟﻣراجل
(اﻟغالﯾﺎت) وحرارة ﻣﻌدات االستخراج .وعندﻣﺎ تكون نسبﺔ اﻟكﻠور في اﻟفحم عﺎﻟﯾﺔ نسبﯾﺎ فإن اﻟكﺛﯾر ﻣن
اﻟزئبق في غﺎز اﻟﻣداخن ﯾﻣﯾل إﻟى أن ﯾتأكسد ،وعندﻣﺎ ﯾكون ﻣحتوى اﻟفحم ﻣن اﻟكﻠور ﻣنخفض نسبﯾﺎ تقل
نسبﺔ اﻟزئبق اﻟذي ﯾﻣﯾل إﻟى أن ﯾتأكسد .وهكذا فإن اﻟتدابﯾر اﻟتي تزﯾد ﻣن كﻣﯾﺔ اﻟكﻠور اﻟﻣوجودة في هذه
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﻣكنهﺎ تحت ظروف ﻣﻌﯾنﺔ زﯾﺎدة كفﺎءة أجهزة إزاﻟﺔ اﻟزئبق .ﻟألسف ،ﯾﻣكن أن ﯾكون ﻟﻣحتوى
اﻟكﻠور اﻟﻣتزاﯾد في غﺎزات اﻟﻣداخن اآلﺛﺎر اﻟسﻠبﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة تشكﯾل اﻟدﯾوكسﯾن واﻟفﯾوران واﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ
اﻟﺛﺎبتﺔ األخرى (اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ) اﻟتي تﻌتبر هي أﯾضﺎ ﻣﻠوﺛﺎت عﺎﻟﻣﯾﺔ خطﯾرة ،وإطالقهﺎ غﯾر
اﻟﻣتﻌﻣد في اﻟبﯾئﺔ .تسﻌى اتفﺎقﯾﺔ استكهوﻟم بشأن اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ إﻟى اﻟتقﻠﯾل ،حﯾﺛﻣﺎ كﺎن ذﻟك
ﻣﻣكنﺎ ،واﻟقضﺎء عﻠى تشكﯾل وإطالق هذه اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ.
وبﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك فإن اﻟكربون غﯾر اﻟﻣحترق في اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر ﯾﻣﯾل إلﻣتصﺎص اﻟزئبق في غﺎز
اﻟﻣداخن وتكوﯾن اﻟجسﯾﻣﺎت اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟزئبق وﯾﻣكن اﻟتقﺎط اﻟكﺛﯾر ﻣنهﺎ بأجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء
 .302ﻟذﻟك فﺎﻟبﻌض ﯾدعم اﻟتداخالت اﻟتي تزﯾد كﻣﯾﺔ اﻟكربون غﯾر اﻟﻣحترقﺔ اﻟﻣوجود في اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر،
وبﺎﻟتﺎﻟي زﯾﺎدة كفﺎءة إزاﻟﺔ اﻟزئبق بﺎﻟنسبﺔ ألجهزة ﻣكﺎفحﺔ اﻟتﻠوث ﯾﻣكن ﻟهذه اﻟتدخالت ﻣع ذﻟك خفض
اﻟكفﺎءة وزﯾﺎدة ﻣخﺎطر اﻟتﻠوث اﻟنﺎجﻣﺔ عن نواتج االحتراق غﯾر اﻟكﺎﻣل .وأخﯾرا عندﻣﺎ تستخدم اﻟطﺎقﺔ ﻣن
ﻣحطﺎت اﻟفحم عﺎﻣل تخفﯾض اﻟتحفﯾز االنتقﺎئي )Selective catalytic Reductiun (SCR
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ﻟﻠتحكم في انبﻌﺎث أكسﯾد اﻟنﯾتروجﯾن فهذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وحدهﺎ ﯾﻣكنهﺎ تحوﯾل اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني إﻟى اﻟزئبق
اﻟﻣؤكسد وتحسﯾن إزاﻟﺔ اﻟزئبق بأجهزة ﻣكﺎفحﺔ تﻠوث اﻟهواء.303
وهنﺎك عدة تقنﯾﺎت تم اﻟتوصﯾﺔ بهﺎ ﻟتﻌظﯾم نسب تحوﯾل اﻟزئبق اﻟغﺎزي في غﺎزات اﻟﻣداخن إﻟى اﻟزئبق
اﻟﻣؤكسد و  /أو جسﯾﻣﺎت ﻣرتبطﺔ بﺎﻟزئبق ﻟتحسﯾن وزﯾﺎدة اﻟتقﺎط اﻟزئبق بﺎستخدام نظﺎم االحتراق اﻟقﺎئم
وﻣﻌدات تنظﯾف اﻟغﺎز .وهذه اﻟتقنﯾﺎت تشﻣل ﻣﺎ ﯾﻠي:
 وضع كواشف ﻟﻠفحم أو ﻟغﺎزات االحتراق ذات درجﺔ اﻟحرارة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟتحسﯾن أكسدة اﻟزئبق
 تﻌدﯾل عﻣﻠﯾﺔ االحتراق ﻟزﯾﺎدة كﻣﯾﺔ أو تفﺎعﻠﯾﺔ اﻟكربون غﯾر اﻟﻣحترق في اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر ﻟزﯾﺎدة
اﻣتصﺎص اﻟزئبق و  /أو تحسﯾن أكسدة اﻟزئبق
 ﻣزج اﻟفحم ﻟتغﯾﯾر تركﯾب ﻣكونﺎت غﺎزات اﻟﻣداخن وخواص اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر وﻟزﯾﺎدة تكوﯾن
اﻟزئبق اﻟﻣؤكسد و  /أو اﻟزئبق اﻟﻣرتبط بﺎﻟجسﯾﻣﺎت
 اتحﺎد كل األسبﺎب اﻟسﺎبقﺔ
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الزئبق في النفايات المستردة من أﺟهزة التﺣكم بالتلوث
عندﻣﺎ تستخدم ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ أجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء إلزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن غﺎزات اﻟﻣداخن فهنﺎك
ﻣخﺎوف بشأن اﻟﻣصﯾر طوﯾل األجل ﻟهذا اﻟزئبق .ﯾذهب اﻟبﻌض ﻣن هذه اﻟنفﺎﯾﺎت إﻟى اﻟﻣدافن أو اﻟﻣقﺎﻟب
حﯾث ﻣن اﻟﻣحتﻣل أن تصدر انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟهواء أو رشح اﻟزئبق في اﻟتربﺔ اﻟﻣحﯾطﺔ وشبكﺎت
اﻟﻣﯾﺎه .تﻌﺎﻟج بﻌض اﻟﻣصﺎنع اﻟنفﺎﯾﺎت ﻣن أجهزة اﻟتحكم في اﻟﻣوقع واﻟتي ﯾﻣكن أن تؤدي إﻟى اﻟتﻠوث
اﻟبﯾئي اﻟﻣحﻠي وتصرﯾف اﻟزئبق في ﻣجﺎري اﻟﻣﯾﺎه .ت ّم ،ﻣع ذﻟك ،إعﺎدة تدوﯾر اﻟكﺛﯾر ﻣن هذه اﻟنفﺎﯾﺎت
الستخداﻣهﺎ في صنﺎعﺔ ﻣواد اﻟبنﺎء وغﯾرهﺎ ﻣن االستخداﻣﺎت.
حسب ﻣجﻣوعﺔ جﻣﻌﯾﺔ وﻟوبي اﻟتجﺎرة واﻟصنﺎعﺔ وجﻣﻌﯾﺔ رﻣﺎد اﻟفحم األﻣرﯾكﯾﺔ فإنّ بﯾع واستخدام
ﻣنتجﺎت احتراق اﻟفحم هي صنﺎعﺔ تقدّر بﻣﻠﯾﺎرات اﻟدوالرات .تﻌرّ ف اﻟجﻣﻌﯾﺔ ﻣنتجﺎت احتراق اﻟفحم عﻠى
أنهﺎ تشﻣل ﻣنتجﺎت ﻣحطﺔ توﻟﯾد اﻟكهربﺎء ﻣﺛل اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر ورﻣﺎد اﻟقﺎع وخبث اﻟغالﯾﺔ وﻣختﻠف
اﻟﻣخﻠفﺎت األخرى ﻣن أجهزة ﻣراقبﺔ انبﻌﺎﺛﺎت غﺎز اﻟﻣداخن وإزاﻟﺔ اﻟكبرﯾت.305
ﯾﻣكن استرداد اﻟنفﺎﯾﺎت ﻣن أنظﻣﺔ إزاﻟﺔ اﻟكبرﯾت ﻣن غﺎز اﻟﻣداخن ( )FGDsواستخدﻣهﺎ النتﺎج اﻟجبس
االصطنﺎعي .ﯾتم في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة عﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل استرداد  07في اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن هذه اﻟنفﺎﯾﺎت
واستخداﻣهﺎ .ﻣﻌظﻣهﺎ ﯾذهب إﻟى صنﺎعﺔ أﻟواح اﻟجبس اﻟجدارﯾﺔ االصطنﺎعﯾﺔ وﻣواد اﻟبنﺎء اﻟﻣستخدﻣﺔ عﻠى
نطﺎق واسع في داخل اﻟﻣنﺎزل .306بﻣﻌدل حواﻟي  8طن ﻣن اﻟجبس ﻣوجودة في األﻟواح اﻟجدارﯾﺔ ﻟكل
ﻣنزل أﻣرﯾكي جدﯾد .تأتت في اآلونﺔ األخﯾرة أي سنﺔ  0771قرابﺔ  17في اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن إجﻣﺎﻟي إﻣدادات
اﻟجبس في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة ﻣن نفﺎﯾﺎت اﻟفحم .تضﺎعف استخدام اﻟجبس اﻟﻣستﻣدة ﻣن نفﺎﯾﺎت اﻟفحم بحﻠول
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دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق

...

عﺎم  0772أكﺛر ﻣن ﺛالث ﻣرات وﯾﻣﺛل اآلن أكﺛر ﻣن نصف اﻟجبس اﻟﻣستخدم في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة.307
تقدر هﯾئﺔ اﻟﻣسح اﻟجﯾوﻟوجي االﻣرﯾكﯾﺔ ( )USGSأن  11ﻣﻠﯾون طن ﻣن اﻟجبس االصطنﺎعي ت ّم
استهالكهﺎ في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة سنﺔ .308 0711
نظرا ﻟكون أنظﻣﺔ إزاﻟﺔ اﻟكبرﯾت ﻣن غﺎز اﻟﻣداخن تﻌﻣل في درجﺎت حرارة ﻣنخفضﺔ نسبﯾﺎ فقد وجدت
اﻟدراسﺎت أنه خالل استخداﻣهﺎ تتكﺛف بﻌض اﻟﻌنﺎصر األﺛﺎرﯾّﺔ اﻟﻣتقﻠبﺔ ﻣن ﻣرحﻠﺔ اﻟبخﺎر وﯾتم إزاﻟتهﺎ ﻣن
غﺎز اﻟﻣداخن .وقد قﯾل أن أنظﻣﺔ إزاﻟﺔ اﻟكبرﯾت ﻣن غﺎز اﻟﻣداخن قد تؤدي اﻟى ازاﻟﺔ بﻌض اﻟزئبق
اﻟغﺎزي ﻣن غﺎز اﻟﻣداخن بهذه اﻟطرﯾقﺔ  .309هذا ﯾشﯾر ﻣع ذﻟك إﻟى أن اﻟزئبق قد ﯾكون ﻣوجودا في
اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣتأتﯾﺔ ﻣن أنظﻣﺔ إزاﻟﺔ اﻟكبرﯾت ﻣن غﺎز اﻟﻣداخن وﯾﻣكنهﺎ أن تتطﺎﯾر ﻣن تجدﯾد وتنبﻌث.
ﻟﯾس هنﺎك اﻟكﺛﯾر ﻣن اﻟبﯾﺎنﺎت حول إطالقﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣشتقﺔ ﻣن اﻟجبس االصطنﺎعي وﻟكن
اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ تﺛﯾر اﻟﻣخﺎوف .وقد أجرﯾت اختبﺎرات في ﻣصنع األﻟواح اﻟجدارﯾﺔ ﯾستخدم اﻟنفﺎﯾﺎت
اﻟﻣستردة ﻣن أنظﻣﺔ إزاﻟﺔ اﻟكبرﯾت ﻣن غﺎز ﻣداخن ﻣحطﺔ توﻟﯾد اﻟكهربﺎء .قﺎم اﻟبﺎحﺛون بقﯾﺎس ﻣحتوى
اﻟزئبق ﻣن اﻟجبس االصطنﺎعي اﻟوارد وﻣحتوى اﻟزئبق ﻣن اﻟجبس اﻟخﺎرج وحسﺎب اﻟزئبق اﻟذي فقد أﺛنﺎء
عﻣﻠﯾﺔ اﻟتصنﯾع .أجرﯾت سﻠسﻠﺔ ﻣن خﻣسﺔ اختبﺎرات عﻠى ﻣنتجﺎت األﻟواح اﻟجدارﯾﺔ تستخدم اﻟجبس
االصطنﺎعي اﻟﻣستﻣد ﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟﻣختﻠفﺔ واإلعدادات اﻟﻣختﻠفﺔ ألجهزة ﻣكﺎفحﺔ اﻟتﻠوث .كﺎن
في االختبﺎر األول إجﻣﺎﻟي اﻟزئبق اﻟﻣﻌﻠن عنه اﻟذي فقد بﯾن اﻟجبس اﻟوارد واﻟﻣنتج اﻟنهﺎئي  7في اﻟﻣﺎئﺔ.
وكﺎن في االختبﺎر اﻟﺛﺎني ﻣجﻣوع اﻟخسﺎئر اﻟﻣﻌﻠن عنهﺎ  8في اﻟﻣﺎئﺔ .وكﺎن في االختبﺎر اﻟﺛﺎﻟث ﻣجﻣوع
اﻟخسﺎئر اﻟﻣﻌﻠن عنهﺎ  41في اﻟﻣﺎئﺔ .وﻟم ﯾتم اإلبالغ عن إجﻣﺎﻟي اﻟخسﺎئر في االختبﺎر اﻟرابع وﻟكن ﯾبدو
أ ّنهﺎ ﻣنخفضﺔ .وفي االختبﺎر اﻟخﺎﻣس ،بﻠغ ﻣجﻣوع اﻟخسﺎئر اﻟﻣبﻠغ عنهﺎ  71في اﻟﻣﺎئﺔ .310
وتشﯾر نتﺎئج االختبﺎر هذه إﻟى أنه قد ﯾكون هنﺎك إطالقﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ وفي أﻣﺎكن اﻟﻌﻣل
أﺛنﺎء تصنﯾع األﻟواح اﻟجدارﯾﺔ ﻣن اﻟجبس االصطنﺎعي اﻟﻣستﻣد ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت .قد ﯾكون هنﺎك أﯾضﺎ
إطالقﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟجبس االصطنﺎعي قبل أن تصل اﻟﻣﺎدة إﻟى ﻣصنع األﻟواح اﻟجدارﯾﺔ .قد ﯾنفي
االستخدام اﻟﻣتزاﯾد ﻟﻠجبس االصطنﺎعي اﻟﻣشتقﺔ ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت فﻌﺎﻟﯾﺔ أنظﻣﺔ إزاﻟﺔ اﻟكبرﯾت ﻣن غﺎز اﻟﻣداخن
في إزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن غﺎزات اﻟﻣداخن ألن اﻟكﺛﯾر ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣزال في األصل بواسطﺔ أنظﻣﺔ إزاﻟﺔ
اﻟكبرﯾت ﻣن غﺎز اﻟﻣداخن قد ﯾﻌﺎد انبﻌﺎﺛه في وقت الحق في اﻟبﯾئﺔ قبل أو أﺛنﺎء تصنﯾع األﻟواح اﻟجدارﯾﺔ.
أجرى ﺛﻠﺔ ﻣن عﻠﻣﺎء االختبﺎرات اﻟﻣذكورة أعاله واﻟتقرﯾر بشأنهﺎ ﻟﻠوكﺎﻟﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ ﻟحﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ في
شركﺔ رائدة ﻟتصنﯾع األﻟواح اﻟجدارﯾﺔ ﻣن اﻟجبس االصطنﺎعي .وقد أشﺎر اﻟتقرﯾر إﻟى أن ﻣحتوى اﻟزئبق
ﻣن األﻟواح اﻟجدارﯾﺔ اﻟخﺎرجﺔ في االختبﺎرات قد تراوح ﻣن أعﻠى ﻣن  7.27جزء في اﻟﻣﻠﯾون إﻟى أدنى
ﻣن  7.70جزء في اﻟﻣﻠﯾون .311وﻣع ذﻟك تبدو بﯾﺎنﺎت ﻣستقﻠﺔ قﻠﯾﻠﺔ ﻣتﺎحﺔ حول ﻣحتوى اﻟزئبق ﻣن
األﻟواح اﻟجدارﯾﺔ اﻟﻣصنوعﺔ ﻣن اﻟجبس االصطنﺎعي .ذكرت إحدى اﻟدراسﺎت اﻟتي أجرتهﺎ اﻟوكﺎﻟﺔ
االﻣرﯾكﯾﺔ ﻟحﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ أن ﻣحتوى اﻟزئبق في عﯾنتي اختبﺎر ﻟألﻟواح اﻟجدارﯾﺔ اﻟﻣصنﻌﺔ في اﻟوالﯾﺎت
اﻟﻣتحدة قدّر بـ 0.78جزء في اﻟﻣﻠﯾون و 7.7118جزء في اﻟﻣﻠﯾون .وجدت اﻟدراسﺔ ذاتهﺎ أن ﻣحتوى
اﻟزئبق في عﯾنتي اختبﺎر ﻟألﻟواح اﻟجدارﯾﺔ اﻟﻣصنﻌﺔ في اﻟصﯾن قدّر بـ 7.710جزء في اﻟﻣﻠﯾون و 7.12
جزء في اﻟﻣﻠﯾون .312هنﺎك حﺎجﺔ إﻟى اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟﻣستقﻠﺔ حول ﻣحتوى اﻟزئبق ﻟﻠوحﺎت اﻟجدارﯾﺔ
ﻣن اﻟجبس االصطنﺎعي اﻟﻣشتقﺔ ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت.
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ﯾبدو عدم توفّر دراسﺎت حول تﻌرض اﻟﻌﻣﺎل اﻟذﯾن ﯾقوﻣون بتﺛبﯾت هذه األﻟواح اﻟجدارﯾﺔ ﻟﻠزئبق .وﻣع
ذﻟك ترﻣي أحد اﻟدراسﺎت اﻟتي نشرهﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟخبراء االستشﺎرﯾون في اﻟصنﺎعﺔ إﻟى إظهﺎر أن اﻟزئبق
في اﻟهواء في األﻣﺎكن اﻟﻣغﻠقﺔ في غرف بهﺎ ﻟوحﺎت جدارﯾﺔ ﻣصنوعﺔ ﻣن اﻟجبس االصطنﺎعي ال ﯾﺛﯾر
اﻟﻣخﺎوف .وﻟكن كﯾفﯾﺔ استخدام ﻣنهجﯾته واﻟنتﺎئج غﯾر واضحﺔ ﻣن اﻟدراسﺔ ﻟتبرﯾر هذا االستنتﺎج .ﯾوفر
اﻟتقرﯾر حول اﻟدراسﺔ بﻌض اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟﻣﺛﯾرة ﻟالهتﻣﺎم .فهي تقﯾس تدفقﺎت اﻟزئبق في غرف صغﯾرة
تحتوي عﻠى عﯾنﺎت ﻣن األﻟواح اﻟجدارﯾﺔ ﻣصنوعﺔ ﻣن اﻟجبس اﻟطبﯾﻌي وغرف تحتوي عﻠى عﯾنﺎت ﻣن
أﻟواح جدارﯾﺔ ﻣصنوعﺔ ﻣن اﻟجبس االصطنﺎعي .وقد أظهرت تدفقﺎت ﻣن  7.11 ± 7.20نﺎنوغرام ﻟكل
ﻣتر ﻣربع ( )ng/m2في اﻟﯾوم اﻟواحد بﺎﻟنسبﺔ ﻟألﻟواح اﻟجدارﯾﺔ اﻟﻣصنوعﺔ ﻣن اﻟجبس اﻟطبﯾﻌي وأظهرت
تدفقﺎت ﻣن  0.4 ± 7.2نﺎنوغرام  /ﻣتر ﻣربع ﯾوﻣﯾﺎ بﺎﻟنسبﺔ ﻟألﻟواح اﻟجدارﯾﺔ اﻟﻣصنوعﺔ ﻣن اﻟجبس
االصطنﺎعي  .313أي أنّ تدفقﺎت اﻟزئبق اﻟتي وقع قﯾﺎسهﺎ اﻟﻣرتبطﺔ بﺎألﻟواح اﻟﻣصنوعﺔ ﻣن اﻟجبس
االصطنﺎعي كﺎنت أعﻠى بست ﻣرات ﻣن تﻠك اﻟﻣرتبطﺔ بﺎألﻟواح اﻟﻣصنوعﺔ ﻣن اﻟجبس اﻟطبﯾﻌي ﻣﻣّﺎ ﯾدعو
ذﻟك إﻟى اﻟخوف واإلهتﻣﺎم بﺎألﻣر بجدّﯾﺔ أكﺛر .فقد تكون اﻟبحوث اﻟﻣستقﻠﺔ حول إطالقﺎت اﻟزئبق ﻣن
اﻟجبس االصطنﺎعي ﻣفﯾدة ﻟﻠغﺎﯾﺔ.
أدخل اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر اﻟذي تم اﻟتقﺎطه في اﻟﻣرشحﺎت اﻟنسﯾجﯾﺔ واﻟﻣرسبﺎت اﻟكهربﺎئﯾﺔ في ﻣحطﺎت توﻟﯾد
اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم أﯾضﺎ طور استخدام .وفقﺎ ﻟجﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠتجﺎرة واﻟصنﺎعﺔ ،ﯾتم إنتﺎج  07ﻣﻠﯾون طن
ﻣن اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة كل عﺎم .ﯾتم إعﺎدة تدوﯾر ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  47بﺎﻟﻣﺎئﺔ ﻣن هذا
اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر في وقت الحق ﻟبﻌض االستخداﻣﺎت وﯾﻌﻣل ﻣشغﻠو ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ ﻣﺎ في وسﻌهم ﻟزﯾﺎدة
هذه اﻟنسبﺔ .ﯾختﻠط اﻟكﺛﯾر ﻣن اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر في أجزاء ﻣختﻠفﺔ ﻣع االسﻣنت ﻟتصنﯾع اﻟخرسﺎنﺔ .وتزعم
ﻣصﺎدر اﻟصنﺎعﺔ أن اﻟزئبق ﻣرتبط شدﯾد اإلرتبﺎط بﺎﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر وتنبﻌث كﻣﯾﺔ زئبق قﻠﯾﻠﺔ جدا ﻣن
اﻟخرسﺎنﺔ اﻟجﺎهزة أو أﺛنﺎء خﻠط اﻟخرسﺎنﺔ وتجفﯾفهﺎ .وﻣع ذﻟك فإنه ﯾبدو عدم توفّر بﯾﺎنﺎت ﻣستقﻠﺔ كﺎفﯾﺔ
ﻟدعم هذا االدعﺎء وال بﯾﺎنﺎت ﻣتﺎحﺔ ﻣن شأنهﺎ أن تقدر إجﻣﺎﻟي انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣرتبطﺔ بتصنﯾع
واستخدام ﻣواد اﻟبنﺎء اﻟﻣشتقﺔ ﻣن اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر .وعالوة عﻠى ذﻟك فإنه بﺎعتبﺎر أنّ ﻣشغﻠي اﻟﻣصﺎنع في
جﻣﯾع أنحﺎء اﻟﻌﺎﻟم قد أدخﻠوا ابتكﺎرات تكنوﻟوجﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة كفﺎءة اﻟتقﺎط اﻟزئبق ألجهزة اﻟتحكم في تﻠوث
اﻟهواء فإنّ ﻣحتوى اﻟزئبق اﻟكﻠي ﻣن اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر وغﯾرهﺎ ﻣن بقﺎﯾﺎ جهﺎز اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء
سﯾتطوّ ر .اﻟﻌﻣل ضروريّ ﻟتتبع اﻟﻣصﯾر اﻟنهﺎئي في اﻟبﯾئﺔ ﻟﻠزئبق اﻟوارد في اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر واﻟﻣخﻠفﺎت
األخرى اﻟتي اﻟتقطتهﺎ أجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء.
ترسل ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟكهربﺎئﯾﺔ بﻌض اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر اﻟﻣأسور في اﻟﻣرسبﺎت اﻟكهربﺎئﯾﺔ
واﻟﻣرشحﺎت اﻟنسﯾجﯾﺔ إﻟى أفران األسﻣنت حﯾث ﯾتم خﻠط اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر ﻣع غﯾره ﻣن اﻟﻣواد اﻟخﺎم ﺛم ﯾت ّم
تسخﯾن اﻟخﻠﯾط إﻟى حدود  1477درجﺔ ﻣئوﯾﺔ .في ﻣﺛل درجﺎت اﻟحرارة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ هذه ،فإنّ كل اﻟزئبق في
اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر تقرﯾبﺎ ،اﻟزئبق اﻟذي أزﯾل في األصل ﻣن غﺎز ﻣداخن ﻣحطﺔ توﻟﯾد اﻟكهربﺎء بواسطﺔ
اﻟﻣرسبﺎت اﻟكهربﺎئﯾﺔ واﻟﻣرشحﺎت اﻟنسﯾجﯾﺔ ،ﯾتبخر وﯾنبﻌث في اﻟهواء ﻣرة أخرى وهذه اﻟﻣرة إﻟى غﺎز
ﻣداخن فرن االسﻣنت .314
ﯾبحث ﻣشغﻠو ﻣحطﺔ اﻟطﺎقﺔ عن استخداﻣﺎت ﻟﻣنتجﺎتهم اﻟنﺎتجﺔ ﻣن احتراق اﻟفحم ﻣن أجل اﻟتقﻠﯾل ﻣن
تكﺎﻟﯾف اﻟتخﻠص ﻣن نفﺎﯾﺎتهم .بﺎعتبﺎر أنّ اﻟﻌﺎﻟم ﯾخطو نحو وضع ضوابط تنظﯾﻣﯾﺔ أكﺛر صراﻣﺔ بشأن
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.

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

..3

انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم فإنّ اإلﻣدادات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر
ﻣن اﻟزئبق وغﯾرهﺎ ﻣن ﻣخﻠفﺎت أجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء ستنﻣو بسرعﺔ كﻣﺎ ستوسع اﻟحوافز
األسواق اﻟقﺎئﻣﺔ ﻟبقﺎﯾﺎ أجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء و إلﯾجﺎد بقﺎﯾﺎ أخرى جدﯾدة.
وﻣع ذﻟك ﯾبدو أنّ ﻣﻣﺎرسﺔ إعﺎدة استخدام ﻣخﻠفﺎت أجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء تﻌﯾد تﻌبئﺔ اﻟكﺛﯾر ﻣن
اﻟزئبق اﻟذي اﻟتقطته سﺎبقﺎ أجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء في ﻣحطﺎت اﻟكهربﺎء اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم .وﯾنبغي
أن توﻟي ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اإلهتﻣﺎم اﻟشدﯾد بشأن ﻣنع اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟتي تؤدي إﻟى إعﺎدة انبﻌﺎﺛﺎت
اﻟزئبق اﻟتي تسهم في اﻟزئبق في اﻟغالف اﻟجوي اﻟﻌﺎﻟﻣي أو اﻟتي تﻠوث اﻟهواء في األﻣﺎكن اﻟﻣغﻠقﺔ في
اﻟﻣنﺎزل وأﻣﺎكن اﻟﻌﻣل.

الﺟوانب المﺣلية والعالمية للتلوث بالزئبق
تجذب انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم في كﺛﯾر ﻣن األحﯾﺎن اﻟﻣزﯾد ﻣن االهتﻣﺎم
اﻟﻌﺎم واﻟسﯾﺎسي وتحتﺎج ﻟدراسﺔ أكﺛر ﻣن ﻣﻌظم ﻣصﺎدر اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق .ﻟسبب واحد هو أن ﻣراقبﺔ
واﻟتحكم فى االنبﻌﺎﺛﺎت في اﻟهواء ﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ بﺎﻟفحم ااﻟضﻌﯾفﺔ اﻟتحكم واﻟتى ال تشﻣل ﻟﯾس
فقط انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟغﺎزي وإنﻣﺎ أﯾضﺎ اﻟكﻣﯾﺎت اﻟضخﻣﺔ ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟجسﯾﻣﺎت  ،واﻟزئبق
اﻟﻣؤكسد (ﻣﺛل كﻠورﯾد اﻟزئبق وأكسﯾد اﻟزئبق) .ورغم أن ﻣﻌظم انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟغﺎزي تبقى في اﻟجو
ﻟفترة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن  ،فإن اﻟزئبق اﻟﻣرتبط بﺎﻟجسﯾﻣﺎت واﻟزئبق اﻟﻣؤكسد تﻣﯾل إﻟى أن تبقى فى اﻟهواء
ﻟفترات أقصر في اﻟهواء اﻟجوي  ،وتﻣﯾل اﻟى اﻟهبوط ﻣع اتجﺎه اﻟرﯾﺎح ﻟهذه اﻟﻣحطﺎت .فﻣﺛال فى أحد
األبحﺎث فى والﯾﺔ أوهﺎﯾو بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة األﻣرﯾكﯾﺔ أن أكﺛر ﻣن  % ٠٣ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣرتبط بهطول
األﻣطﺎر(اﻟترسﯾب اﻟرطب) جﺎءت ﻣن ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟﻣحﻠﯾﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم .315وألن انبﻌﺎﺛﺎت
اﻟزئبق اﻟﻣؤكسد واﻟجسﯾﻣﺎت اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟزئبق تسقط عﻠى األرض بﺎﻟقرب ﻣن اﻟﻣحطﺔ  ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدى إﻟى
زﯾﺎدة كﻣﯾﺎت ﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق في اﻟبحﯾرات واألنهﺎر اﻟتى فى اتجﺎه اﻟرﯾح ﻟﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ وفى
األسﻣﺎك اﻟتي ﯾتم صﯾدهﺎ ﻣن هذه اﻟﻣﯾﺎه .وعندﻣﺎ تبﯾن ﻟﻠﻣنظﻣﯾن وﻟﻠجﻣهور هذا االرتبﺎط بﯾن ضﻌف
اﻟتحكم فى اﻟتﻠوث فى ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم  ،وارتفﺎع ﻣستوﯾﺎت اﻟتﻠوث بﻣﯾﺛﯾل اﻟزئبق في
األسﻣﺎك ﻣن ﻟبحﯾرات واألنهﺎر  ،ﯾزﯾد اﻟضغط اﻟجﻣﺎهﯾري واﻟسﯾﺎسي ﻟرصد وتحكم أفضل ﻟﻣحطﺔ توﻟﯾد
اﻟكهربﺎء ﻟﻠﻣكﺎفحﺔ واﻟسﯾطرة عﻠى هذه االنبﻌﺎﺛﺎت.
وﻣن نﺎحﯾﺔ أخرى  ،فإن أي ﻣصﺎدر ﻟﻠزئبق ﻣن ﻣصﺎدر بشرﯾﺔ واﻟتي تصدر أسﺎسﺎ انبﻌﺎﺛﺎت غﺎزﯾﺔ
ﻟﻠزئبق تﻣﯾل إﻟى أن ﯾكون أﺛرهﺎ اﻟبﯾئي اﻟﻣحﻠى أصغر بكﺛﯾر .أﻣﺎ انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟغﺎزي فتﻣﯾل إﻟى اﻟبقﺎء
في اﻟجو ﻣن ستﺔ أشهر إﻟى سنتﯾن وتﻣﯾل أﯾضﺎ اﻟى االنتشﺎرعن طرﯾق اﻟرﯾﺎح في جﻣﯾع أنحﺎء األرض.
وﯾقع هذا اﻟزئبق في نهﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف أﯾضﺎ عﻠى األرض  ،وﻟكن ﻣع عدم وجود ارتبﺎط واضح ارتبﺎط
واضح بﯾن ﻣصدر اﻟتﻠوث واﻟﻣسطحﺎت اﻟﻣﺎئﯾﺔ حﯾث توجد األسﻣﺎك اﻟﻣﻠوﺛﺔ .ونتﯾجﺔ ﻟذﻟك ال ﯾوجد في
كﺛﯾر ﻣن األحﯾﺎن فهم جﻣﺎهﯾرى وسﯾﺎسي ﻟﻠﻌالقﺔ بﯾن ﻣصﺎدر انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟغﺎزﯾﺔ وتأﺛﯾرهﺎ عﻠى
اﻟبﯾئﺔ .وهذه األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ اﻟتي تطﻠق اﻟزئبق في ااﻟجـو في صورة اﻟزئبق اﻟغﺎزي  ،ﯾﻣﯾل اﻟتأﺛﯾر إﻟى
أن ﯾكون عﺎﻟﻣﯾﺎ عن أن ﯾكون ﻣحﻠﯾﺎ أو إقﻠﯾﻣﯾﺎ .ﻟذا  ،فهنﺎك حﺎجﺔ إﻟى نهج عﺎﻟﻣي ﻟفهم كﺎﻣل آلﺛﺎر هذه
االنبﻌﺎﺛﺎت  ،وبﺎتبﺎع هذا اﻟنهج اﻟﻌﺎﻟﻣي ﯾﻣكن أن نحﻣي بشكل فﻌﺎل صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ ﻣنهﺎ.
وهنﺎك استراتﯾجﯾﺔ أخرى ﯾﻣكن أن تستخدﻣهﺎ ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ بﺎﻟفحم ﻟخفض انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق عن
طرﯾق اﻟتنظﯾف بﺎﻟفحم وغﯾره ﻣن عﻣﻠﯾﺎت تجهﯾز وإعداد ﻟﻠفحم قبل استخداﻣه .وتستخدم ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ
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عﻠى نطﺎق واسع اﻟتنظﯾف بﺎﻟفحم اﻟبتوﻣﯾني إلزاﻟﺔ ﻣخﻠفﺎت اﻟتﻌدﯾن وﻟتخفﯾض اﻟرﻣﺎد واﻟكبرﯾت .وتشﯾر
اﻟتقدﯾرات اﻟحﺎﻟﯾﺔ ان اﻟفحم اﻟبتوﻣﯾني اﻟﻣستخدم ﻟﻠتنظﯾف ﻟﻠحد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد
اﻟطﺎقﺔ ﯾقدر بنحو  .316 %31وتم بحث طرق أكﺛر تقدﻣﺎ ﻟتنظﯾف اﻟفحم وعﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟفحم اﻟتي
ﯾﻣكنهﺎ تحقﯾق ﻣستوى أعﻠى ﻣن اﻟكفﺎءة في إزاﻟﺔ اﻟزئبق.
وﻣن األﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣذكورة نذكر تقنﯾﺎت اﻟوقود ) (K-fuel technologyواﻟتي تستخدم فﯾهﺎ اﻟحرارة
واﻟضغط ﻟتحوﯾل اﻟوقود فﯾزﯾﺎئﯾﺎ وكﯾﻣﯾﺎئﯾﺎ ﻣن رتبﺔ ﻣنخفضﺔ إﻟى رتبﺔ عﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟوقود اﻟصﻠب اﻟخﺎﻟي
ﻣن اﻟرطوبﺔ .وهذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ تزﯾل اﻟرﻣﺎد واﻟزئبق ﻣن اﻟفحم وﻟهﺎ اﻟقدرة عﻠى انتﺎج وقود ذو ﻣحتوى
317
ﻣنخفض ﻣن اﻟزئبق ﻣع زﯾﺎدة في اﻟقﯾﻣﺔ اﻟحرارﯾﺔ.
وفي ﻣﻌظم اﻟحﺎالت ،فﺎﻟقرارات اﻟتى ﯾتخذهﺎ اﻟﻣشغﻠون ﻟﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ أو اﻟقﺎئﻣﯾن عﻠى اﻟغالﯾﺎت
الستخدام اﻟفحم اﻟﻣنظف او اﻟﻣﻌﺎﻟج تحركهﺎ اعتبﺎرات اقتصﺎدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟحﺎجﺔ إﻟى زﯾﺎدة كفﺎءة اﻟوقود ﻣن
اﻟفحم اﻟﻣتﺎح أو اﻟحﺎجﺔ إﻟى تﻠبﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣكﺎفحﺔ اﻟتﻠوث دون استﺛﻣﺎرات ضخﻣﺔ جدﯾدة في كفﺎءة اﻟﻣحطﺔ
أو أنظﻣﺔ ﻣكﺎفحﺔ اﻟتﻠوث .أﻣﺎ آراء اﻟخبراء فتبدو ﻣنقسﻣﺔ عﻠى ﻣدى تقدم عﻣﻠﯾﺎت تنظﯾف وﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟفحم
وهل هي قﺎدرة عﻠى اﻟﻣنﺎفسﺔ اقتصﺎدﯾﺎ ﻣع غﯾرهﺎ ﻣن تقنﯾﺎت اﻟتحكم في اﻟزئبق .318وﯾﻣكن ان تؤﺛر اتفﺎقﯾﺔ
اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ عﻠى اﻟحسﺎبﺎت االقتصﺎدﯾﺔ ﻣﺛل :تشجﯾع اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟبحث واﻟتطوﯾر في هذا اﻟﻣجﺎل أو
ﯾﻣكن إﯾجﺎد حوافز ﻟﻠشركﺎت ﻟتحسﯾن كفﺎءة اﻟﻣحطﺎت وأنظﻣﺔ اﻟتحكم في اﻟتﻠوث .وأﯾضﺎ الستخدام اﻟفحم
اﻟذي تﻌرض ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتنظﯾف أو اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣتقدﻣﺔ.
خالصﺔ األﻣر ،هنﺎك تقنﯾﺎت ﻣختﻠفﺔ ﯾﻣكن استخداﻣهﺎ ﻟﻠحد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ
اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم واﻟغالﯾﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ وهي تشﻣل ﻣﺎ ﯾﻠي:
 إجراءات زﯾﺎدة كفﺎءة ﻣحطﺔ اﻟطﺎقﺔ واﻟغالﯾﺎت
 تركﯾب و  /أو تطوﯾر أجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء
 استخدام تقنﯾﺎت ﻣتنوعﺔ ﻟتحوﯾل أكﺛر نجﺎعﺔ ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟزئبق اﻟغﺎزي في غﺎزات اﻟﻣداخن إﻟى
اﻟزئبق اﻟﻣؤكسد و  /أو اﻟجسﯾﻣﺎت اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟزئبق
 تنظﯾف أو ﻣزج أو ﻣﻌﺎﻟجﺔ وتجهﯾز اﻟفحم
 اإلستﻌﺎضﺔ ،وهي استبدال ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم بﻣصﺎدر طﺎقﺔ بدﯾﻠﺔ توﻟد قدرا أقل
ﻣن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق أو اﻟتي ال توﻟد أي تﻠوث بﺎﻟزئبق.
وﯾﻣكن التفﺎقﯾﺔ اﻟتحكم في اﻟزئبق تﻌزﯾز اﻟبحوث في ﻣجﺎل تحسﯾن اﻟكفﺎءة وخفض سﻌر تقنﯾﺎت اﻟحد ﻣن
اﻟزئبق واﻟتقنﯾﺎت ﻣﺛل اﻟﻣذكورة أعاله .بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك ،فإنه ﯾﻣكن تﻌزﯾز اﻟبحوث عن اﻟطرق اﻟتي
تؤدي إﻟى توسﯾع اﻟخﯾﺎرات اﻟﻣتﺎحﺔ .وفي اﻟنهﺎﯾﺔ أي ﻣن هذه اﻟتقنﯾﺎت إن وجدت ،سﯾقرر اﻟقﺎئم بﺎﻟﻌﻣل
تطبﯾقهﺎ ﻣن أجل اﻟحد ﻣن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق واﻟذي ﯾﻌتﻣد عﻠى عدة عواﻣل .وسﯾكون أحد اﻟﻌواﻣل اﻟهﺎﻣﺔ
خصﺎئص و وأسﻌﺎر اﻣدادات اﻟفحم اﻟﻣتﺎحﺔ ﻣحﻠﯾﺎ ،ألن أداء اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣختﻠفﺔ ﻟﻠتحكم في اﻟزئبق تختﻠف
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تبﻌﺎ ﻟخصﺎئص اﻟفحم اﻟﻣستخدم .واﻟﻌواﻣل اﻟهﺎﻣﺔ األخرى تشﻣل اﻟتكﺎﻟﯾف اﻟﻣحﻠﯾﺔ واﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ
ﻟتﻌزﯾز كفﺎءة اﻟﻣﻌدات إلزاﻟﺔ فﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠزئبق ﻣن غﺎزات اﻟﻣداخن وتكﻠفﺔ تصرف ﻣنﺎسبﺔ ﻟﻠنفﺎﯾﺎت اﻟنﺎتجﺔ
وبصفﺔ خﺎصﺔ اطالقﺎت نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق وإتﺎحﺔ اﻟﻣﻌرفﺔ اﻟالزﻣﺔ ﻟﻌﻣل اختبﺎرات تقنﯾﺔ جﯾدة ونشرهﺎ.
في ﻣﻌظم اﻟحﺎالت حتى ﻟو كﺎنت اﻟطرق واﻟتقنﯾﺎت اﻟفﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠتحكم في اﻟزئبق ﻣتﺎحﺔ فﻠن ﯾستﺛﻣر ﻣسؤوﻟو
ﻣحطﺔ اﻟطﺎقﺔ فﯾهﺎ في ظل عدم وجود دوافع تنظﯾﻣﯾﺔ او اقتصﺎدﯾﺔ أو كﻠﯾهﻣﺎ .وذﻟك ألن ﻣسؤوﻟي ﻣحطﺔ
اﻟطﺎقﺔ ﻟدﯾهم اﻟحﺎفز اﻟقوي ﻟتوﻟﯾد اﻟكهربﺎء بأقل تكﻠفﺔ ﻣﻣكنﺔ .وﻣن نﺎحﯾﺔ أخرى ،ﯾﻣكن ﻟﻣﻌﺎهدة عﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟﻠزئبق ﻣﻠزﻣﺔ قﺎنونﺎ بإجراءات ﻣقﯾدة اﻟح ّد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ االقتصﺎدﯾﺔ اﻟتي ﯾحصل عﻠﯾهﺎ أكﺛر اﻟقﺎئﻣﯾن عﻠى
تﻠوﯾث اﻟبﯾئﺔ واﻟﻣسﺎعدة في توفﯾر فرص ﻣتكﺎفئﺔ ﻟﻠجﻣﯾع.
وﻣع ذﻟك ،فإن ﻣسؤوﻟي اﻟﻣحطﺎت ﯾنفقون أﻣواﻟهم اﻟخﺎصﺔ ﻟخفض انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق إذا ﻣﺎ دفﻌتهم ﻟوائح
وتنظﯾﻣﺎت وسﯾﺎسﺔ اﻟحكوﻣﺔ ﻟﻠقﯾﺎم بذﻟك ،وخصوصﺎ إذا فهﻣوا أن عدم االﻣتﺛﺎل سﯾكﻠفهم أكﺛر ﻣن تكﺎﻟﯾف
االﻣتﺛﺎل ﻟهﺎ .بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك وحتى في غﯾﺎب شروط ﻣﻠزﻣﺔ وﻣحددة فإن اصحﺎب اﻟﻌﻣل سﯾوافقون
عﻠى استخدام فﻌﺎل ﻟتقنﯾﺎت اﻟحد ﻣن اﻟزئبق إذا ﻣﺎ ﻣنحوا اﻟحوافز اﻟﻣنﺎسبﺔ .تﻠك اﻟحوافز تشﻣل اﻟﻣسﺎعدة
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟفنﯾﺔ أو تﻌزﯾز فرص اﻟحصول عﻠى اﻟوسﺎئل واﻟتقنﯾﺎت اﻟتي تﻌﻣل عﻠى تحسﯾن كفﺎءة اﻟتشغﯾل
ﻣن اﻟﻣحطﺎت وبﺎﻟتﺎﻟي خفض تكﻠفﺔ إنتﺎج وحدة اﻟطﺎقﺔ .إن اﻟتحدي اﻟذي تواجهه اﻟحكوﻣﺎت اﻟﻣشﺎركﺔ في
اﻟتفﺎوض بشأن ﻣﻌﺎهدة جدﯾدة ﻟﻠتحكم في اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣي هو اﻟتوصل إﻟى اتفﺎقﺎت بشأن ﻣجﻣوعﺔ ﻣن
اﻟتدابﯾر واإلجراءات اﻟتي تضم اﻟتنظﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌدة جﯾدا واﻟقﺎبﻠﺔ ﻟﻠتنفﯾذ واﻟﻠوائح اﻟﻣﻠزﻣﺔ قﺎنونﺎ وأﯾضﺎ ﻣﺎ
ﯾكفي ﻣن اﻟحوافز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟفنﯾﺔ اﻟكﺎفﯾﺔ واﻟتي ستكون عند وضﻌهﺎ ﻣﻌﺎ قﺎدرة أن تؤدي إﻟى انخفﺎض كبﯾر
ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق في ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ.
وتحتﺎج ﻣجﻣوعﺔ اﻟتدابﯾر اﻟتي سوف ﯾتم اﻟتفﺎوض عﻠﯾهﺎ إﻟى اﻟتسوﯾﺔ واﻟتوفﯾق بﯾن األهداف اﻟﻣتﻌﺎرضﺔ
اﻟﻣسﺎهﻣﺔ إﯾجﺎبﯾﺎ في خفض انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وفي اﻟوقت نفس االصالح وتﻌزﯾز اﻟتنﻣﯾﺔ
االقتصﺎدﯾﺔ اﻟوطنﯾﺔ وأهداف اﻟحد ﻣن اﻟفقر .وتحقﯾق هذا اﻟﻌﻣل سﯾحتﺎج إﻟى اﻟﻌﻣل اﻟجﺎد واﻟجهد اﻟخالق
ﻣن قبل اﻟﻣفﺎوضﯾن اﻟذﯾن ﯾدركون األضرار اﻟبﺎﻟغﺔ عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ ﻣن جراء اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق
وﻟكن أﯾضﺎ اﻟحﺎجﺔ اﻟﻣﻠحﺔ ﻟكﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟنﺎﻣﯾﺔ ﻟتﻌزﯾز فرص حصوﻟهم عﻠى اﻟكهربﺎء اﻟﻣنﺎسبﺔ ﻣن
خالل اﻟتوسع في اﻟقدرات اﻟوطنﯾﺔ ﻟتوﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ.
ما رأي معاهدة الزئبق في مﺣطات الطاقة التي تعمل بالفﺣم؟
ﻣن أجل اﻟتوصل إﻟى اتفﺎقﺎت هﺎدفﺔ ﻟﻠتحكم في انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل
بﺎﻟفحم ،قد ﯾكون ﻣن اﻟضروري وضع تدابﯾر وإجراءات ﻣﻠزﻣﺔ وواجبﺔ اﻟنفﺎذ ﻟﻠتحكم واﻟﻣراقبﺔ عﻠى ﻣدى
فترة ﻣن اﻟزﻣن .وﯾﻣكن أن تصﺎغ هذه اﻟتدابﯾر واﻟشروط بطرﯾقﺔ تشبه أحكﺎم "أفضل اﻟتقنﯾﺎت
اﻟﻣتﺎحﺔ" ) (BATاﻟواردة في اتفﺎقﯾﺔ استكهوﻟم بشأن اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ .وﯾﻣكن ﻟهذه اﻟتدابﯾر
واﻟشروط ،في إطﺎر شروط ﻣتفق عﻠﯾهﺎ ،اﻟطﻠب ﻣن اﻟحكوﻣﺎت األطراف في االتفﺎقﯾﺔ ﻟتقرر و  /أو تشجع
استخدام أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ في ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم في بﻠدانهم .كﻣﺎ ﯾﻣكن ربط
ﻣﻌﺎﯾﯾر وتدابﯾر اتفﺎقﯾﺔ افضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ بشكل صﺎرم بأحكﺎم وشروط االتفﺎقﯾﺔ ،واﻟتي تتنﺎول تقدﯾم
اﻟﻣسﺎعدات اﻟفنﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟنﺎﻣﯾﺔ واﻟدول اﻟتي تﻣر اقتصﺎدﯾﺎتهﺎ بﻣرحﻠﺔ انتقﺎﻟﯾﺔ ﻟضﻣﺎن تنفﯾذ
األطراف ألحكﺎم االتفﺎقﯾﺔ دون تقوﯾض ﻟتنﻣﯾتهﺎ االقتصﺎدﯾﺔ اﻟوطنﯾﺔ وأهداف اﻟحد ﻣن اﻟفقر .وسوف ﯾو ّفر
صندوق اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣي ( )GEFأﯾضﺎ اﻟضﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟي ﻟﻠﻣسﺎعدة في تنفﯾذ تدابﯾر ﻣحددة .سﯾوفر ﻣؤتﻣر
األطراف اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟتوجﯾهﺎت بشأن االستراتﯾجﯾﺎت واﻟسﯾﺎسﺎت واألوﻟوﯾﺎت واألهﻠﯾﺔ وقﺎئﻣﺔ إرشﺎدﯾﺔ
تتﻌﻠق بﺎألنشطﺔ اﻟتي ﯾﻣكن أن تحصل عﻠى دعم ﻣن صندوق اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣي.
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وكﻣﺎ هو اﻟحﺎل في اتفﺎقﯾﺔ استكهوﻟم ،ﻟﯾس ﻣن اﻟضروري كتﺎبﺔ تﻌرﯾف كﺎﻣل ألفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ
) / (BATأفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ ) (BETواﻟخطوط اإلرشﺎدﯾﺔ ﻟهﺎ في نص اﻟﻣﻌﺎهدة نفسهﺎ .وبدال ﻣن
ذﻟك ،ﯾﻣكن ﻟﻠﻣﻌﺎهدة تحدﯾد أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ ﻣن حﯾث اﻟﻣفﺎهﯾم وتوجﯾه
ﻣؤتﻣر األطراف ﻟتوفﯾر فرﯾق ﻣن خبراء أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ إلعداد
ﻣسودة اﻟخطوط اإلرشﺎدﯾﺔ ألفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ العتﻣﺎدهﺎ بﻣؤتﻣر
األطراف وأﯾضﺎ ﻟﻠﻣراجﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ وتحدﯾﺛهﺎ .وﯾﻣكن ﻟهذه اﻟخطوط اإلرشﺎدﯾﺔ اﻟﻣطورة ألفضل اﻟتقنﯾﺎت
اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ أن تشﻣل اﻟﻣراجﻌﺎت واﻟتحدﯾﺛﺎت اﻟتي تتنﺎول اﻟجداول اﻟزﻣنﯾﺔ
واﻟظروف اﻟتي تصبح تحتهﺎ أحكﺎم وشروط اتفﺎقﯾﺔ أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ
ﻣﻠزﻣﺔ قﺎنونﺎ .تقتضي ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق أن تطبق أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ عﻠى
جﻣﯾع اﻟﻣرافق اﻟجدﯾدة الحراق اﻟفحم في غضون خﻣس سنوات ﻣن دخول اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾّز اﻟنفﺎذ ﻟذﻟك
اﻟطرف.
وبﺎﻟتوازي ،ﯾﻣكن ﻟﻣؤتﻣر األطراف أن ﯾتوﻟى اﻟﻣراجﻌﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻟالستفﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣسﺎعدات اﻟفنﯾﺔ
واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟتي تدعم تنفﯾذ اﻟخطوط اإلرشﺎدﯾﺔ ألفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ .إن نتﺎئج
هذه اﻟﻣراجﻌﺎت ستكون ﻣرتبطﺔ ارتبﺎطﺎ وﺛﯾقﺎ بقرارات خﺎصﺔ بﺎﻟجداول اﻟزﻣنﯾﺔ واﻟشروط اﻟتي بﻣوجبهﺎ
تصبح أحكﺎم أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ قﺎنونﺎ .إن هذا اﻟنهج ذي اﻟﻣسﺎرﯾن
ﯾﻣكنه أن ﯾسﺎهم في ﻣوافقﺎت بشأن اتفﺎقﯾﺔ ﯾﻣكن أن تفرض قﯾودا وأحكﺎﻣﺎ هﺎدفﺔ عﻠى ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟتي
تﻌﻣل بﺎﻟفحم دون تقوﯾض اﻟتنﻣﯾﺔ االقتصﺎدﯾﺔ واألهداف اﻟوطنﯾﺔ ﻟﻠحد ﻣن اﻟفقر.
وكﻣﺎ هو اﻟحﺎل في اتفﺎقﯾﺔ استكهوﻟم ،فإن اﻟخطوط اإلرشﺎدﯾﺔ ألفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت
اﻟبﯾئﯾﺔ ﯾﻣكن أن تشﻣل أﯾضﺎ األحكﺎم اﻟتي تشجع ﻣسؤوﻟي اﻟﻣحطﺎت اﻟذﯾن ﯾرغبون في بنﺎء ﻣحطﺔ جدﯾدة
ﻟتوﻟﯾد اﻟكهربﺎء أو ﻟتﻌدﯾل ﻣحطﺔ أن ﯾﻌطوا اعتبﺎرا ﻟتقنﯾﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟبدﯾﻠﺔ اﻟتي تطﻠق أقل قدرا ﻣن اﻟزئبق
أو ال تطﻠق اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ .وإذا تﻣت صﯾﺎغﺔ هذه األحكﺎم في اﻟخطوط اإلرشﺎدﯾﺔ ألفضل اﻟتقنﯾﺎت
اﻟﻣتﺎحﺔ فإنه سﯾستخدم اﻟدعم اﻟفني اﻟﻣﺎﻟي اﻟذي قد ﯾصبح ﻣتﺎحﺎ ﻟﻠﻣسﺎعدة في تنفﯾذ أحكﺎم أفضل اﻟتقنﯾﺎت
اﻟﻣتﺎحﺔ التفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق واﻟتي ﯾﻣكن استخداﻣهﺎ بدال ﻣن نشر تقنﯾﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟبدﯾﻠﺔ.

 10.2اﺣتراق أنواع الوقود الﺣفري األخرى
ﻣن اﻟتقدﯾرات اﻟشﺎئﻌﺔ النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن احتراق اﻟوقود اﻟحفري أن هنﺎك ﻣصﺎدر أخرى غﯾر ﻣحطﺎت
اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم ،وﯾبدو أنهﺎ غﯾر ﻣكتﻣﻠﺔ وأقل دقﺔ ﻣن تقدﯾرات االنبﻌﺎﺛﺎت ﻣن ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ
اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم .واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟحكوﻣﺎت في أوروبﺎ اﻟغربﯾﺔ وأﻣرﯾكﺎ اﻟشﻣﺎﻟﯾﺔ وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣنﺎطق
احتﺎجت إﻟى رصد ﻣكﺛف النبﻌﺎﺛﺎت غﺎزات اﻟﻣداخن ﻣن ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم في بالدهم،
وﯾتضﻣن هذا اﻟرصد غﺎﻟبﺎ قﯾﺎسﺎت النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق .ونتﯾجﺔ ﻟذﻟك ،تم جﻣع اﻟكﺛﯾر ﻣن اﻟبﯾﺎنﺎت عن
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم في بﻠدان كﺛﯾرة .جﻌﻠت هذه اﻟبﯾﺎنﺎت أنه ﻣن
اﻟﻣﻣكن تطوﯾر عواﻣل االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟتي استخدﻣت ﻟﻠتقدﯾر اﻟتقرﯾبي ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ
حتى في اﻟدول اﻟتي ﯾكون فﯾهﺎ رصد انبﻌﺎﺛﺎت غﺎزات اﻟﻣداخن ﻟﻣحطﺎت ﻟﻠطﺎقﺔ أقل شﯾوعﺎ .وﻣن جهﺔ
أخرى ،قدرت انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن احتراق اﻟوقود اﻟحفري ﻣصﺎدر أخرى غﯾر ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل
بﺎﻟفحم وﯾبدو أنهﺎ تستند إﻟى بﯾﺎنﺎت أقل و دراسﺔ ﻣحدودة اﻟنطﺎق.
تدفئة المساكن
قدرت انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن احتراق اﻟفحم اﻟﻣستخدم ﻟﻠتدفئﺔ اﻟسكنﯾﺔ واﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟطبخ وغﯾرهﺎ ﻣن
اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ بحواﻟي  % 88ﻣن ﻣجﻣوع انبﺎعﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ اﻟصنﺎعﯾﺔ
دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .319إن استخدام اﻟفحم ﻟﻠتدفئﺔ اﻟسكنﯾﺔ ﯾطﻠق أﯾضﺎ غﺎزات االحتبﺎس اﻟحراري في اﻟبﯾئﺔ .بﺎإلضﺎفﺔ
إﻟى ذﻟك فإنهﺎ تطﻠق اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟضﺎرة بﺎﻟصحﺔ األخرى اﻟتي تسﺎهم في تﻠوث اﻟهواء اﻟﻣحﻠي وﻣﺎ ﯾرتبط به
ﻣن أﻣراض اﻟجهﺎز اﻟتنفسي وغﯾرهﺎ .ﻟذﻟك ،فإن تدابﯾر وﻣﻌﺎﯾﯾر تﻌزﯾز إﻣكﺎنﯾﺔ استبدال األفران اﻟتي تﻌﻣل
بحرق اﻟفحم واﻟﻣواقد ببدائل أقل تﻠوﯾﺛﺎ ألغراض اﻟتدفئﺔ اﻟسكنﯾﺔ ﻟن ﯾخفض فقط اﻟتﻠوث اﻟكﻠي بﺎﻟزئبق في
اﻟﻌﺎﻟم وﻟكن ﯾﻣكن أن ﯾسﺎعد أﯾضﺎ في اﻟحد ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠغﺎزات اﻟتى تسبب االحتبﺎس اﻟحراري
وكذﻟك اﻟحد ﻣن اﻟتﻠوث اﻟضﺎر ﻟﻠهواء اﻟﻣحﻠي.
المنتﺟات النفطية (البترولية)
ﯾسهم تكرﯾر وحرق اﻟنفط وﻣنتجﺎته في اﻟتﻠوث اﻟﻌﺎﻟﻣي بﺎﻟزئبق .ووفقﺎ ﻟﻠقﺎئﻣﯾن عﻠى تقنﯾﺎت اﻟصنﺎعﺔ أن
اﻟزئبق هو ﻣكون شﺎئع في اﻟبترول وغﺎﻟبﺎ ﻣﺎ ﯾصﺎحب عﻣﻠﯾﺎت تجهﯾز اﻟنفط تﯾﺎرات ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟتي
تحتوي عﻠى بﻌض اﻟزئبق .ونظم إزاﻟﺔ اﻟزئبق شﺎئﻌﺔ في هذه اﻟصنﺎعﺔ واﻟحﺎفز اﻟرئﯾسي الستخداﻣهﺎ هو
حﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌدات واﻟﻣواد اﻟﻣحفّزة .إن اﻟﻣصﺎنع بدون نظم إزاﻟﺔ اﻟزئبق توﻟد اﻟحﻣأة اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق
واﻟرواسب وتﯾﺎرات ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت األخرى .وفي بﻌض اﻟﻣواقع حﯾث ﯾكون تركﯾز اﻟزئبق في عﻣﻠﯾﺔ اﻟتغذﯾﺔ
ﻣرتفع جدا ،قد ال تكون نظم اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ واإلدارة اﻟﻣالئﻣﺔ ﻟنفﺎﯾﺎت اﻟزئبق ﻣتﺎحﺔ بسهوﻟﺔ أو ال ﯾﻣكن
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توفﯾرهﺎ.
ﯾشﯾر تقرﯾر 321برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ  /برنﺎﻣج رصد وتقﯾﯾم اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي ﻟسنﺔ  88.3إﻟى أن
تقﯾﯾم ﻣجﻣوعﺔ واسﻌﺔ ﻣن عﯾنﺎت اﻟنفط اﻟخﺎم حسب بﻠد اﻟﻣنشأ ﯾكشف تبﺎﯾنﺎ كبﯾرا في ﻣحتوى اﻟزئبق.
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استشهد برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ  /برنﺎﻣج رصد وتقﯾﯾم اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي بـ()Wilhelm et al 2007
اﻟذﯾن خﻠصوا إﻟى أن ﻣجﻣوعﺔ االختالف أو اﻟزئبق في اﻟنفط اﻟخﺎم هو  8..إﻟى  88.888جزء في
اﻟبﻠﯾون وأن اﻟنفط ﻣن تﺎﯾالند وفﯾتنﺎم ﻣرتفع بشكل استﺛنﺎئي (عﻠى سبﯾل اﻟﻣقﺎرنﺔ ،فإن "اﻟتقرﯾر اﻟﻣرجﻌي
اﻟفني ﻟبرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ  /برنﺎﻣج رصد وتقﯾﯾم اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي ﻟسنﺔ  "8889ﯾشﯾر إﻟى أن
تركﯾزات اﻟزئبق في اﻟفحم ﯾﻣﯾل إﻟى أن ﯾكون في حدود  8.8.جزء في اﻟﻣﻠﯾون و  ..5جزء في اﻟﻣﻠﯾون)
وﯾقدر برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ  /برنﺎﻣج رصد وتقﯾﯾم اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي ﻟسنﺔ  88.3أﯾضﺎ أن ﯾتم اطالق
 %85ﻣن اﻟزئبق في اﻟنفط اﻟخﺎم عﻠى غرار االنبﻌﺎﺛﺎت أﺛنﺎء عﻣﻠﯾﺔ اﻟتكرﯾر (وهذا ﻣنفصل عن االنبﻌﺎﺛﺎت
اﻟصﺎدرة خالل احتراق اﻟوقود األحفوري ﻟتوﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ أو اﻟتدفئﺔ) .تتﻣﺛل تقدﯾراتهم اﻟحﺎﻟﯾﺔ في أنّ تكرﯾر
اﻟنفط (وﻟﯾس االحتراق) قد سﺎهم بـ  .8طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق عن طرﯾق االنبﻌﺎﺛﺎت وهو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل  .في
اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن إجﻣﺎﻟي االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠزئبق.
ﯾشﯾر "اﻟتقرﯾر اﻟﻣرجﻌي اﻟفني ﻟبرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ  /برنﺎﻣج رصد وتقﯾﯾم اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي ﻟسنﺔ
 "8889إﻟى أن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟﻣرتبطﺔ بﺎحتراق اﻟﻣنتجﺎت اﻟنفطﯾﺔ تﻣﯾل إﻟى أن تكون بﯾن درجﺔ واحدة
ودرجتﯾن اﺛنتﯾن ﻣن حﯾث اﻟحجم أقل ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق جراء احتراق اﻟفحم وﻟكن ﯾستند هذا االستنتﺎج
اﻟﻣسﻠّم عﻠى بﯾﺎنﺎت ﻣحدودة .وبﺎﻟتﺎﻟي فإنه ﯾجب اﻟﻌﻣل أكﺛر ﻟوضع تقدﯾرات أفضل النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في
اﻟغالف اﻟجوي واالطالقﺎت األخرى ﻣن اﻟﻣصﺎنع اﻟتي تﻌﺎﻟج اﻟبترول وﻣنتجﺎته وبذل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟجهود
ﻟتقدﯾر انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟﻣرافق واﻟﻣركبﺎت اﻟتي تحرق اﻟﻣنتجﺎت اﻟبتروﻟﯾﺔ.
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المنتجات النفطیة من الصخر الزیتي ورمال النفط
إن تكﻠفﺔ إنتﺎج ﻣنتجﺎت اﻟنفط ﻣن اﻟصخر اﻟزﯾتي ﻣكﻠفﺔ بﺎﻟﻣقﺎرنﺔ بأسﻌﺎر اﻟنفط اﻟحﺎﻟﯾﺔ وفي اﻟوقت اﻟحﺎﻟي
هنﺎك ﻣستودعﺎت قﻠﯾﻠﺔ تستخدم إلنتﺎج اﻟﻣنتجﺎت اﻟبتروﻟﯾﺔ ﻣن اﻟصخر اﻟزﯾتي .وﯾتم حﺎﻟﯾﺎ إنتﺎج اﻟنفط ﻣن
اﻟصخر اﻟزﯾتي في اﻟبرازﯾل واﻟصﯾن واستونﯾﺎ وأﻟﻣﺎنﯾﺎ .وإسرائﯾل .323وال توجد بﯾﺎنﺎت ﻣتﺎحﺔ عﻠى
إطالقﺎت اﻟزئبق ﻣن إنتﺎج اﻟنفط ﻣن اﻟصخر اﻟزﯾتي .وﻣع ذﻟك ،ﯾﻣكن ان تطﻠق عﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟصخر
اﻟزﯾتي النتﺎج اﻟنفط بﻌض اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ .وﯾوجد احتﯾﺎطﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟصخر اﻟزﯾتي وﻣع ارتفﺎع
أسﻌﺎر اﻟنفط ،قد تستخدم هذه االحتﯾﺎطﯾﺎت بشكل ﻣتزاﯾد إلنتﺎج اﻟنفط.
تشﯾر دراسﺔ اجرﯾت سنﺔ  .893ﻣن "  " Green River Formationإﻟى أن إنتﺎج اﻟنفط ﻣن اﻟصخر اﻟزﯾتي
ﯾﻣكن أن ﯾطﻠق كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ .324وتقدر اﻟدراسﺔ استخدام ﻣﺎ بﯾن  .8 - 9كﯾﻠوغرام
ﻣن اﻟصخر اﻟزﯾتي النتﺎج ﻟتر واحد ﻣن ﻣنتجﺎت اﻟنفط .وقد وجدت آﺛﺎر ﻟﻠزئبق بتركﯾزات ﻣطﺎبقﺔ
ﻟتركﯾزاته في اﻟﻣواد اﻟرسوبﯾﺔ .وخالل عﻣﻠﯾﺔ اﻟتصنﯾع ﯾسخن اﻟصخر اﻟزﯾتي إﻟى درجﺔ حرارة 588
درجﺔ ﻣئوﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾجﻌل هنﺎك قدرة عﻠى انطالق ﻣحتواهﺎ ﻣن اﻟزئبق .كﻣﺎ تتوقع اﻟدراسﺔ أنه ﯾﻣكن أن تنتج
اﻟﻣنشأة اﻟتي تقوم بتصنﯾع ﻣكونﺎت اﻟصخر اﻟزﯾتي بﺎﻟنهر األخضر  9ﻣﻠﯾون ﻟتر ﻣن اﻟنفط في اﻟﯾوم واﻟذي
سوف ﯾقوم بتوﻟﯾد  9كغ تقرﯾبﺎ ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟغالف اﻟجوي ﯾوﻣﯾﺎ.
إن إنتﺎج ﻣنتجﺎت بتروﻟﯾﺔ ﻣن اﻟرﻣﺎل اﻟنفطﯾﺔ (وﯾطﻠق عﻠﯾه اﻟرﻣل اﻟقطراني) ﯾﻣكن أن ﯾكون ﻣصدرا آخر
ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق .وهنﺎك بﯾﺎنﺎت قﻠﯾﻠﺔ عن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن هذا اﻟﻣصدر .وقد وجدت دراسﺔ حدﯾﺛﺔ
325
دالئل عﻠى أن صنﺎعﺔ اﻟرﻣل اﻟنفطي بكندا أطﻠقت كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق في نهر أﺛﺎبﺎسكﺎ وروافده .
وﯾجب ان تتوافر ﻣﻌﻠوﻣﺎت أكﺛر عن انطالق اﻟزئبق ﻣن صنﺎعﺔ اﻟرﻣل اﻟنفطي وصنﺎعﺔ اﻟصخر اﻟزﯾتي.
الغاز الطبيعي
ﯾوجد اﯾضﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت قﻠﯾﻠﺔ ﻣتﺎحﺔ عن انطالق اﻟزئبق اﻟﻣصﺎحب الحتراق اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي .وكﻣﺎ ذكر في
فقرة سﺎبقﺔ ﻣن هذا اﻟدﻟﯾل فتم إزاﻟﺔ اﻟزئبق بكل روتﯾني ﻣن اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي اﻟﻣسﺎل ألنه حتى في
اﻟتركﯾزات اﻟﻣنخفضﺔ ﯾﻣكن ﻟﻠزئبق أن ﯾؤدي إﻟى تآكل اﻟﻣﻌدات اﻟﻣستخدﻣﺔ .وﻣع ذﻟك فإنه خﺎرج االتحﺎد
االوروبي ﯾوجد بﯾﺎنﺎت ﻣحدودة عن اﻟﻣصﯾر اﻟبﯾئي ﻟهذا اﻟزئبق.
كﻣﺎ ﯾوجد ببﻌض اﻟﻣنﺎطق تركﯾزات عﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق في اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي اﻟنﺎتج ﻟدﯾهم حﯾث ﯾجب عﻠى
اﻟقﺎئﻣﯾن عﻠى تﻠك اﻟصنﺎعﺔ إزاﻟﺔ اﻟزئبق أوال قبل توزﯾﻌه .وهذا اﻟحﺎل قﺎئم في بﻌض اﻟدول اﻟتي تجﺎور
بحر اﻟشﻣﺎل واﻟجزائر وكرواتﯾﺎ .واستنﺎدا إﻟى اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟﻣقدﻣﺔ ﻣن برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ في تقرﯾر
"ﻣﻠخص ﻣصﺎدر ﻣﻌﻠوﻣﺎت اإلﻣداد واالتجﺎر واﻟطﻠب عﻠى اﻟزئبق" حﯾث وجد أن اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي واﻟذي
توجد به نسب عﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق ﯾﻣكن أن ﯾوجد في بﻌض دول أﻣرﯾكﺎ اﻟجنوبﯾﺔ واﻟشرق األقصى ودول
اﻟشرق األوسط وجنوب أفرﯾقﯾﺎ وسوﻣطرة وﻣن اﻟﻣﻣكن وجوده في دول أخرى .وإذا ﻟم ﯾتم إزاﻟﺔ اﻟزئبق
ﻣن اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي ﻣن هذه اﻟدول وتم توزﯾﻌه واستخداﻣه بهذا اﻟشكل سﯾؤدي ذﻟك إﻟى انبﻌﺎﺛﺎت كبﯾرة ﻣن
اﻟزئبق.
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ﯾﻣكن أن ﯾطﻠق إحراق اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي خالل اإلنتﺎج أﯾضﺎ كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق .كﺎن انتﺎج اﻟغﺎز في
غرب سﯾبﯾرﯾﺎ في عﺎم  888.حواﻟي  .8ﻣﻠﯾﺎر م 3وفقﺎ ﻟتقدﯾرات ﻣجﻠس اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي في تقرﯾرهم
"تقﯾﯾم إطالقﺎت اﻟزئبق ﻣن االتحﺎد اﻟروسي" .326عند استخدام اﻟﻣحتوى اﻟﻣتوسط ﻣن اﻟزئبق في واقﯾﺔ
رأس األنبوب اﻟغﺎزي ،فإن اﻟغﺎز اﻟﻣشتﻌل ﯾحتوي عﻠى  85كغ ﻣن اﻟزئبق.
وكﻣﺎ هو اﻟحﺎل ﻣع اﻟﻣنتجﺎت اﻟنفطﯾﺔ فﻣن اﻟواضح أن هنﺎك حﺎجﺔ إﻟى ﻣزﯾد ﻣن اﻟبﯾﺎنﺎت واﻟﻣزﯾد ﻣن
اﻟﻌﻣل في هذا اﻟﻣجﺎل ﻣن قبل برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ واﻟجهﺎت األخرى.
ما رأي معاهدة الزئبق في اﺣتراق الزئبق والوقود الﺣفري اآلخر ؟
خالل اﻟﻣنﺎقشﺎت اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق ت ّم اقصﺎء صنﺎعﺎت اﻟنفط واﻟغﺎز ﻣن ﻣتطﻠبﺎت اﻟﻣﺎدّة ( 9في
اﻟهواء) .

 .10.3إنتاج اإلسمنت
حسب "اﻟتقﯾﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣي ﻟﻠزئبق عﺎم  "88.3اﻟذي وضﻌه برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ،فإنّ أفران األسﻣنت تطﻠق
سنوﯾﺎ قرابﺔ  .13أﻟف طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق في اﻟغالف اﻟجوي ( عﻠى اﻟرغم ﻣن أن تقدﯾر اﻟحد األعﻠى
ﯾبﯾّن أنّ االنبﻌﺎﺛﺎت تسﺎوي  898طن ﻣتري) .تﻌتبر هذه اﻟقﯾﻣﺔ اﻟسﺎبقﺔ قرابﺔ  8في اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن إجﻣﺎﻟي
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟبشرﯾﺔ اﻟﻣنشأ في اﻟغالف اﻟجوي اﻟذي قدره برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ.
واﻟكﺛﯾر ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣنبﻌث ﻣن أفران األسﻣنت ﯾوجد طبﯾﻌﯾﺎ في اﻟﻣواد اﻟخﺎم اﻟﻣستخدﻣﺔ في صنﺎعﺔ
األسﻣنت .وتشﻣل ﻣصﺎدر اﻟكﺎﻟسﯾوم وهو اﻟﻌنصر األعﻠى تركﯾزا في صنﺎعﺔ األسﻣنت .واﻟﻣواد اﻟخﺎم
اﻟتي ﯾستخرج ﻣنهﺎ اﻟكﺎﻟسﯾوم وهي اﻟحجر اﻟجﯾري واﻟطبﺎشﯾر وقواقع اﻟبحر وغﯾرهﺎ ﻣن األشكﺎل
اﻟﻣوجودة طبﯾﻌﯾﺎ ﻣن كربونﺎت اﻟكﺎﻟسﯾوم .وﻣن اﻟﻣصﺎدر اآلخرى ﻟﻠﻣواد اﻟخﺎم ﻟألسﻣنت نذكر خﺎﻣﺎت
اﻟﻣﻌﺎدن واﻟﻣﻌﺎدن اﻟتي تحتوي عﻠى عنﺎصر ﻣﺛل اﻟسﯾﻠﯾكون واألﻟوﻣنﯾوم أو اﻟحدﯾد .وتشﻣل أﯾضﺎ اﻟرﻣﺎل
واﻟطفل واﻟطﯾن وخﺎم اﻟحدﯾد .327هذه اﻟﻣواد اﻟخﺎم ﯾﻣكن أن تحتوي عﻠى بﻌض كﻣﯾﺎت ﻣن اﻟزئبق
اﻟﻣوجودة طبﯾﻌﯾﺎ واﻟتى ﯾتم ﻣزجهﺎ وطحنهﺎ ﻣع بﻌضهﺎ اﻟبﻌض قبل دخوﻟهﺎ اﻟفرن.
ﯾقوم اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣشغﻠي أفران األسﻣنت بﻣزج هذه اﻟكﻣﯾﺎت ﻣن اﻟﻣواد اﻟخﺎم اﻟﻣوجودة طبﯾﻌﯾﺎ ببﻌض ﻣن
اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر اﻟﻣستخرج ﻣن أجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء بﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ .وكﻣﺎ سبق أن
أوضحنﺎ أن هذا اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر ﯾحتوي عﻠى اﻟزئبق اﻟتي تم اﻟتقﺎطه في اﻟﻣرشحﺎت أو اﻟﻣرسبﺎت في
ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم حﯾث ﯾنشأ اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر .وفي عﺎم  8885قﺎم  38ﻣن ﻣشغﻠي
ﻣصﺎنع األسﻣنت في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة بخﻠط  8.1ﻣﻠﯾون طن ﻣتري ﻣن اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر ﻣع اﻟﻣواد اﻟخﺎم
اﻟتي تدخل أفران األسﻣنت.328
وبﺎإلضﺎفﺔ إﻟى اﻟﻣواد اﻟخﺎم فإن أفران األسﻣنت أﯾضﺎ تستخدم كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟوقود ﻟتسخﯾن اﻟﻣواد
اﻟخﺎم إﻟى درجﺎت حرارة ﻣرتفﻌﺔ .وﯾشﻣل اﻟوقود اﻟﻣستخدم في أفران األسﻣنت اﻟفحم وفحم اﻟكوك
واﻟبترول وزﯾت اﻟوقود اﻟﺛقﯾل واﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي واﻟغﺎز اﻟﻣنبﻌث ﻣن ﻣقﺎﻟب اﻟنفﺎﯾﺎت واﻟغﺎز اﻟنﺎتج ﻣن
عﻣﻠﯾﺎت تكرﯾر اﻟبترول .وبﺎإلضﺎفﺔ إﻟى هذه األنواع ﻣن اﻟوقود األسﺎسي ﯾتم إدخﺎل اﻟﻣواد اﻟقﺎبﻠﺔ
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ﻟالحتراق ألفران األسﻣنت بﻣﺎ في ذﻟك إطﺎرات اﻟسﯾﺎرات اﻟﻣستﻌﻣﻠﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت اﻟخطرة .329هذا اﻟوقود
ﯾﻣكن أن ﯾحتوى أﯾضﺎ عﻠى كﻣﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق .وقد تشكل اﻟغﺎزات اﻟﻣنبﻌﺛﺔ ﻣن ﻣدافن اﻟنفﺎﯾﺎت
ﻣشكﻠﺔ خﺎصﺔ ألنهﺎ قد تحتوي عﻠى اﻟزئبق اﻟذي دخل في األصل إﻟى اﻟﻣقﺎﻟب ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى
اﻟزئبق واﻟتي انتهى عﻣرهﺎ االفتراضي .قﺎم تقرﯾر برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ  88.3بتحدﯾث تقدﯾراته
في ﻣحﺎوﻟﺔ ﻟحصر االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟنﺎتجﺔ عن بﻌض أنواع وقود أفران األسﻣنت" ،بﻣﺎ في ذﻟك اﻟوقود اﻟبدﯾل
(ﻣﺛل اإلطﺎرات اﻟقدﯾﻣﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت األخرى) وﻣن اﻟﻣواد اﻟخﺎم .أصبحت كﻣﯾﺎت ﻣتزاﯾدة ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت تحرق
أﯾضﺎ في صنﺎعﺔ األسﻣنت عﻠى حد سواء كوقود وﻟكن أﯾضﺎ في بﻌض اﻟﻣصﺎنع ،كوسﯾﻠﺔ ﻟﻠتخﻠص ﻣن
اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟخطرة واﻟبﻌض ﻣنهﺎ قد ﯾحتوي عﻠى اﻟزئبق".330

ﯾتم ادخﺎل اﻟﻣواد اﻟخﺎم اﻟﻣختﻠطﺔ اﻟتي تشﻣل غﺎﻟبﺎ اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر ﻟألفران وتسخﯾنهﺎ إﻟى درجﺎت حرارة
تصل إﻟى  .958درجﺔ ﻣئوﯾﺔ .وفي درجﺎت اﻟحرارة هذه تذوب وتتفﺎعل اﻟﻌنﺎصر في اﻟﻣواد اﻟخﺎم ﻣع
بﻌضهﺎ اﻟبﻌض إلنتﺎج اﻟسﯾﻠﯾكﺎت وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣركبﺎت .وﯾطﻠق عﻠى هذه اﻟﻣﺎدة اﻟنﺎتجﺔ ﻣن األفران
بﺎﻟكﻠنكر وﯾحتوي عﻠى ﺛﻠﺛي أو أكﺛر (بﺎﻟوزن) سﯾﻠﯾكﺎت اﻟكﺎﻟسﯾوم .وﯾتم طحن هذا اﻟكﻠنكر إﻟى ﻣسحوق
وهو اﻟﻣكون اﻟرئﯾسي ﻟألسﻣنت.331
وفي درجﺎت حرارة عﺎﻟﯾﺔ اﻟتي وصﻠت ﻟهﺎ أفران األسﻣنت ،ﯾنطﻠق اﻟزئبق اﻟﻣوجود في اﻟﻣواد اﻟخﺎم
واﻟوقود وﯾتبخر اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر .وقد تستطﯾع أجهزة اﻟتحكم وﻣراقبﺔ تﻠوث اﻟهواء بأفران األسﻣنت
اﻟتقﺎطه وﻟكن ﯾنطﻠق ﻣﻌظم اﻟزئبق إﻟى اﻟجو.
قائمة الملوثات من أفران األسمنت
ال تطﻠق أفران األسﻣنت اﻟزئبق وﻣركبﺎته فقط في اﻟجو وﻟكن أﯾضﺎ ﻣﻠوﺛﺎت أخرى كﺛﯾرة .وﻣن هذه
اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟرئﯾسﯾﺔ غﺎز ﺛﺎني أكسﯾد اﻟكربون اﻟﻣسبب ﻟالحتبﺎس اﻟحراري  ،اﻟذي ﯾنتجه كل ﻣن احتراق
اﻟوقود واﻟتفﺎعالت اﻟتي تحدث في اﻟﻣواد اﻟخﺎم.
تتضﻣن انبﻌﺎﺛﺎت أفران األسﻣنت األخرى ﻣﺎ ﯾﻠي :
• اﻟرصﺎص وﻣركبﺎته
• اﻟكروم وﻣركبﺎته
• اﻟﻣنجنﯾز وﻣركبﺎته
• اﻟزنك وﻣركبﺎته
• اﻟنﯾكل وﻣركبﺎته
• اﻟبنزﯾن  ،إﯾﺛﯾل اﻟبنزﯾن واﻟتوﻟوﯾن واﻟزﯾﻠﯾن وإﺛﯾﻠﯾن جالﯾكول واﻟﻣﯾﺛﯾل اﯾزوبﯾوتﯾل كﯾتون
• اﻟكربون اﻟﻣرتبط عضوﯾﺎ
• ﻣركبﺎت اﻟكﻠور اﻟغﺎزﯾﺔ غﯾر اﻟﻌضوﯾﺔ
• اﻟهﯾدروكربونﺎت اﻟﻌطرﯾﺔ ﻣتﻌدة اﻟحﻠقﺎت
• اﻟدﯾوكسﯾن واﻟفﯾوران وﺛنﺎئي اﻟفﯾنﯾل ﻣتﻌدد اﻟكﻠور
• رابع كﻠورﯾد اإلﯾﺛﯾﻠﯾن وﺛنﺎئي كﻠورو ﻣﯾﺛﺎن
329

Wikipedia entry on cement kiln, http://en.wikipedia.org/wiki/Cement_kiln.
UNEP, 2013. Global Mercury Assessment 2013, Sources, Emissions, Releases and Environmental Transport. UNEP
Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. page 10
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Wikipedia entry on cement kiln cited above.
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دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق

.8.

• انبﻌﺎﺛﺎت اﻟجسﯾﻣﺎت
• أكﺎسﯾد اﻟنﯾتروجﯾن
• أول أكسﯾد اﻟكربون
• ﺛﺎني أكسﯾد اﻟكبرﯾت وحﻣض اﻟكبرﯾتﯾك
332,333
• ﻣركبﺎت اﻟفﻠور اﻟغﺎزﯾﺔ غﯾر اﻟﻌضوﯾﺔ
في أوت عﺎم  ،0717وضﻌت وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ اﻟﻠﻣسﺎت األخﯾرة عﻠى نظم وأحكﺎم جدﯾدة
ﻟﻣراقبﺔ واﻟتحكم في انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن جﻣﯾع أفران األسﻣنت في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة .ووفقﺎ الدعﺎءات
اﻟوكﺎﻟﺔ ،عندﻣﺎ ﯾتم اﻟتنفﯾذ اﻟكﺎﻣل ﻟهذه اﻟنظم واألحكﺎم اﻟجدﯾدة في عﺎم  ،0712ستنخفض انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق
ﻣن أفران األسﻣنت بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة بﻣقدار  0.7طن ﻣتري (  11177رطل) .واﻟذي سﯾﻣﺛل انخفﺎضﺎ
بنسبﺔ  % 20عن اﻟﻣستوﯾﺎت اﻟحﺎﻟﯾﺔ.334

وتحدد اﻟالئحﺔ اﻟجدﯾدة اﻟقﯾم اﻟحدﯾﺔ النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن أفران األسﻣنت .ففي ظروف اﻟتشغﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ستكون حدود أفران األسﻣنت اﻟجدﯾدة  8.رطل (  8.5كجم) ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻟكل ﻣﻠﯾون طن ﻣتري
ﻣن اﻟكﻠنكر (ﻣتبقﯾﺎت اﻟصهر) اﻟنﺎتجﺔ .وستكون حدود اﻟﻣطﺎحن اﻟقﺎئﻣﺔ  55رطال (  85كجم) ﻣن
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟنﺎتجﺔ ﻟكل ﻣﻠﯾون طن ﻣتري ﻣن اﻟكﻠنكر .وسوف ﯾكون ﻣطﻠوبﺎ إجراء عﻣﻠﯾﺎت رصد
ﻣستﻣرة النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟقﺎئﻣﯾن عﻠى اﻟﻌﻣل ﻟضﻣﺎن توافقهﺎ ﻣع قﯾم اﻟحدود اﻟﻣسﻣوحﺔ ﻟالنبﻌﺎﺛﺎت.
إن اﻟنظم اﻟجدﯾدة ستخفف اﻟقﯾود األﻣرﯾكﯾﺔ اﻟحﺎﻟﯾﺔ عﻠى استخدام اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر كﻣﺎدة وسﯾطﺔ في أفران
األسﻣنت ،وﻟكن فقط حتى ﻣوعد تنفﯾذ األحكﺎم اﻟجدﯾدة ﻟﻠحدود اﻟﻣسﻣوحﺔ النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق .وبﺎالضﺎفﺔ اﻟى
اﻟتحكم واﻟسﯾطرة عﻠى انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ،فإن اﻟقواعد اﻟجدﯾدة ستقﯾّد أﯾضﺎ انبﻌﺎﺛﺎت أفران األسﻣنت ﻣن
اﻟﻣواد اﻟهﯾدروكربونﯾﺔ واﻟجسﯾﻣﺎت اﻟدقﯾقﺔ واﻟغﺎزات اﻟحﻣضﯾﺔ وﺛﺎني أكسﯾد اﻟكبرﯾت وأكﺎسﯾد
اﻟنﯾتروجﯾن .335إن اﻟرصد اﻟﻣستﻣر النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن أفران األسﻣنت هو أﯾضﺎ شرط ﻣﻠزم ﻣن اﻟنﺎحﯾﺔ
اﻟقﺎنونﯾﺔ في دوﻟتﯾن أخرتﯾن عﻠى األقل :أﻟﻣﺎنﯾﺎ واﻟنﻣسﺎ.336
وقدﻣت وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ أن االﻣتﺛﺎل ﻟقوانﯾن أفران األسﻣنت اﻟجدﯾدة سﯾكﻠف اﻟصنﺎعﺔ ﻣﺎ بﯾن
 858 - 888بﻠﯾون دوالر أﻣرﯾكي سنوﯾﺎ ابتداء ﻣن عﺎم  88.3عندﻣﺎ تكون األحكﺎم واﻟقوانﯾن نﺎفذة
اﻟﻣفﻌول .قدرت وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ أن هذا اﻟنظﺎم سﯾحقق فوائد بﯾئﯾﺔ وصحﯾﺔ تتراوح قﯾﻣتهﺎ بﯾن - 8.1
 .9ﻣﻠﯾون دوالر سنوﯾﺎ.337
وبنﺎء عﻠى أحكﺎم وقوانﯾن وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ اﻟجدﯾدة ألفران األسﻣنت ،ﯾﻣكن ذكر ﺛالث
ﻣالحظﺎت:
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Ibid.
"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.
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"EPA Sets First National Limits to Reduce Mercury and Other Toxic Emissions from Cement Plants," U.S. EPA press
release, August 9, 2010,
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اﻟتخفﯾض اﻟفﻌﻠي اﻟكبﯾر النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن أفران األسﻣنت ﻣﻣكن ﻣن اﻟنﺎحﯾﺔ اﻟتقنﯾﺔ.
هنﺎك تكﺎﻟﯾف كبﯾرة ﻣرتبطﺔ بﺎﻟحد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن أفران األسﻣنت.
اﻟفوائد اﻟبﯾئﯾﺔ واﻟصحﯾﺔ اﻟتي ﯾحققهﺎ اﻟحد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن أفران األسﻣنت ﻟهﺎ قﯾﻣﺔ ﯾﻣكن
أن تكون أكبر سبع ﻣرات حتى عشرون ﻣرة ﻣن تكﺎﻟﯾف خفض االنبﻌﺎﺛﺎت .

ما رأي معاهدة الزئبق في الزئبق وأفران اﻻسمنت؟
تشجع ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق وتتطﻠب تخفﯾضﺎت كبﯾرة في انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن أفران األسﻣنت واإلدراج
اﻟﻣرحﻠي اﻟتقدﻣي ﻟﻠقﯾود اﻟصﺎرﻣﺔ النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق و  /أو ﻣتطﻠبﺎت أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل
اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ .ﯾبقى أن نرى ﻣﺎ إذا ارتبطت هذه األحكﺎم ارتبﺎطﺎ وﺛﯾقﺎ بتوافر اﻟﻣسﺎعدة اﻟتقنﯾﺔ
واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟكﺎفﯾﯾن ﻟﻠبﻠدان اﻟنﺎﻣﯾﺔ واﻟبﻠدان اﻟتي تﻣر اقتصﺎداتهﺎ بﻣرحﻠﺔ انتقﺎﻟﯾﺔ .هنﺎك اقتراحﺎت في نص
اﻟﻣﻌﺎهدة اﻟحﺎﻟﯾﺔ تشﯾر إﻟى أ ّنه ﻣن اﻟﻣرجح أن ﯾكون هذا هو اﻟحﺎل وﻟكن سﯾتم تحدﯾده بﻣزﯾد ﻣن
اﻟتوجﯾهﺎت ﻣن ﻣؤتﻣر األطراف عند اﻟتفﺎوض بشأن تفﺎصﯾل ﻣتطﻠبﺎت أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل
اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ وبدائﻠهﺎ ضﻣن اﻟﻣﻌﺎهدة.

 10.4تعدين وتنقية المعادن
غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ ﯾكون اﻟزئبق وﻣركبﺎته ﻣوجودﯾن في خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن .وأحﯾﺎنﺎ تكون تركﯾزات اﻟزئبق عﺎﻟﯾﺔ
نسبﯾﺎ في هذه اﻟخﺎﻣﺎت اﻟتي ﯾتم إنتﺎج اﻟﻣﻌﺎدن ﻣنهﺎ .ووفقﺎ ﻟتقدﯾرات برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ ﻣن
االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣبﻠغ عنهﺎ فإنّ اإلنتﺎج اﻟصنﺎعي ﻟﻠذهب (دون احتسﺎب ورش تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفﯾﺔ
واﻟصغﯾرة) ﯾﻣﺛل  % 8 - 5ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟنﺎجﻣﺔ عن األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ بﯾنﻣﺎ تﻌدﯾن
وصهر اﻟﻣﻌﺎدن األخرى غﯾر اﻟذهب تقدر بحواﻟي  % .8ﻣن إجﻣﺎﻟي االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .وطبقﺎ ﻟﻠتقرﯾر
فإنه ال ﯾتم استخدام اﻟزئبق في اﻟتﻌدﯾن عن قصد إلنتﺎج اﻟﻣﻌﺎدن (غﯾر اﻟذهب) كﻣﺎ ال ﯾﻌتبر االستخدام
اﻟﻣتﻌﻣد ﻟﻠزئبق في صنﺎعﺎت تﻌدﯾن اﻟذهب هو اﻟﻣﻌﯾﺎر .وﻟذﻟك فإن االستخدام اﻟﻣقصود ﻟﻠزئبق ال ﯾسهم
سوى بجزء ضئﯾل ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ ﻟﻠتﻌدﯾن وتنقﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدن .338وﯾشﯾر ذﻟك إﻟى
أن ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  % .5ﻣن إجﻣﺎﻟي انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ غﯾر اﻟﻣقصودة ﯾأتي ﻣن
انطالقﺎت اﻟزئبق اﻟﻣصﺎحبﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ ﻟتﻌدﯾن وتنقﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدن.
وﯾشﯾر تقرﯾر برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ "تقﯾﯾم اﻟزئبق في اﻟهواء واﻟغالف اﻟجوي اﻟﻌﺎﻟﻣي  "88.3إﻟى
أن أحد اآلﻟﯾﺎت اﻟتي تسهم في انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟتﻌدﯾن هو عواﻣل اﻟتﻌرﯾﺔ ﻟﻠصخور اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى
اﻟزئبق واﻟﻣﻌرضﺔ حدﯾﺛﺎ .وﯾقترح اﻟتقرﯾر أن اﻟﻣصدر اﻟرئﯾسي النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟتﻌدﯾن واﻟتنقﯾﺔ
وﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟخﺎﻣﺎت اﻟتي ﯾوجد بهﺎ نسبﺔ عﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق وخﺎصﺔ عندﻣﺎ تتم ﻣﻌﺎﻟجﺔ هذه اﻟخﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدنﯾﺔ
بﺎستخدام درجﺎت حرارة عﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠصهر أو اﻟتحﻣﯾص.
تﻌتبر ﻣحﻣصﺔ غﯾدجي ،وهي ﻣرفق واحد ﻟتحﻣﯾص خﺎم اﻟذهب في أستراﻟﯾﺎ ،واحدة ﻣن أكبر اﻟﻣصﺎدر
اﻟنقطﯾﺔ النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟﻌﺎﻟم بأكﺛر ﻣن  5طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣنبﻌﺛﺔ في اﻟهواء سنوﯾﺎ وفقﺎ
ﻟﻠنسخﺔ االستراﻟﯾﺔ ﻣن سجل إطالق اﻟﻣﻠوﺛﺎت ونقﻠهﺎ ،جرد ﻣخزون اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟوطنﯾﺔ.

"Global Atmospheric Mercury Assessment," UNEP, cited above.

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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في عﺎم  ، 8889أطﻠقت ﻣحﻣصﺔ غﯾدجي اﻟتي تﻣﻠكهﺎ شركﺔ ﻣنﺎجم ذهب كﺎﻟغورﻟي اﻟﻣوحدة بي تي واي
اﻟﻣحدودة ( )KCGMﻣﺎ ﯾنﺎهز  1888كﯾﻠوغرام ﻣن اﻟزئبق في اﻟهواء .339وﯾقترح اﻟتقرﯾر أﯾضﺎ أن
أجهزة اﻟتحكم في تﻠوث اﻟهواء ﯾﻣكن أن تﻣنع انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟﻣصﺎهر بنفس طرق أنظﻣﺔ ﻣنع
االنبﻌﺎﺛﺎت في ﻣحطﺎت اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم.340
إن اﻟذهب واﻟفضﺔ واﻟنحﺎس واﻟرصﺎص واﻟزنك واﻟزئبق ﻣﻌﺎدن تﻣﯾل إﻟى أن توجد في نفس اﻟتكوﯾنﺎت
اﻟجﯾوﻟوجﯾﺔ كﻣﺎ تﻣﯾل أﯾضﺎ إﻟى أن تكون ﻣتداخﻠﺔ .341وتتفﺎوت كﻣﯾﺎت اﻟزئبق في خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن تفﺎوتﺎ
كبﯾرا .ووفقﺎ ﻟوكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ بأن خﺎﻣﺎت اﻟذهب في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة تحتوي عﺎدة عﻠى ﻣﺎ
بﯾن  .888 - 8..جزء في اﻟﻣﻠﯾون ﻣن اﻟزئبق وﯾحتوي خﺎم اﻟزنك عﺎدة ﻣﺎ بﯾن  .8 – 8..جزء في
342
اﻟﻣﻠﯾون ﻣن اﻟزئبق كﻣﺎ ﯾحتوي خﺎم اﻟنحﺎس عﺎدة ﻣﺎ بﯾن  . – 8.8.جزء في اﻟﻣﻠﯾون ﻣن اﻟزئبق .
وتشﯾر اﻟتقدﯾرات األوﻟﯾﺔ ﻟدراسﺔ حدﯾﺛﺔ أن ﻣصﺎنع إنتﺎج اﻟزنك بﺎﻟصﯾن أطﻠقت ﻣﺎ بﯾن  .89- 9.طن
ﻣتري ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟجو في اﻟفترة ﻣن عﺎم  8888حتى عﺎم  . 343 8888كﻣﺎ وجدت دراسﺔ
حدﯾﺛﺔ أخرى أن ﻣصﺎنع اإلنتﺎج اﻟحدﯾﺛﺔ واﻟﻣجهزة ﻟﻣكﺎفحﺔ اﻟتﻠوث ﻣﺛل ﻣصنع األحﻣﺎض وبرج
استخالص اﻟزئبق ﯾﻣكن أن تقﻠل إﻟى حد كبﯾر ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣصﺎهر اﻟزنك في اﻟصﯾن.344
وﯾحتوي خﺎم اﻟحدﯾد عﺎدة عﻠى كﻣﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق أقل ﻣن ﻣﻌظم خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن األخرى .في والﯾﺔ
ﻣﯾنﯾسوتﺎ األﻣرﯾكﯾﺔ،حﯾث ﯾتم استخراج خﺎم اﻟحدﯾد وﻣﻌﺎﻟجته (كﻣﺛﺎل) ،تبﯾن ﻣن اختبﺎرات ﻣحتوى اﻟزئبق
في اﻟخﺎم وجود تركﯾزات ﻣنخفضﺔ ﻟﻠزئبق بحد أدنى  8.88.جزء في اﻟﻣﻠﯾون وبحد أقصى وصل إﻟى
 8.8جزء في اﻟﻣﻠﯾون عﻠى اﻟرغم ﻣن أن ﻣﻌظم اﻟخﺎﻣﺎت اﻟتي تم اختبﺎرهﺎ كﺎن تركﯾز اﻟزئبق بهﺎ أقل ﻣن
 8.38جزء في اﻟﻣﻠﯾون .وﯾتم تسخﯾن خﺎم اﻟحدﯾد (اﻟبﯾﻠﯾت) ﻟتقﻠﯾل اﻟشوائب في اﻟخﺎم قبل شحنه إﻟى ﻣرافق
اﻟحدﯾد واﻟصﻠب األوﻟﯾﺔ .وﯾنتج خام الحدیدب والیة مینیسوتا ما یقدر بـ  358 - 388كﯾﻠوغرام ﻣن
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق سنوﯾﺎ.345
إن اﻟﻣصدر اﻟرئﯾسي النبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق هو عﻣﻠﯾﺔ إنتﺎج اﻟحدﯾد واﻟصﻠب األسﺎسﯾﺔ وﻟﯾس خﺎم اﻟحدﯾد بل
فحم اﻟكوك .فﺎﻟكوك ﯾنتج ﻣن اﻟفحم وﯾستخدﻣه ﻣنتجو اﻟحدﯾد ﻟﻠحد ﻣن اﻟحدﯾد اﻟﻣؤكسد اﻟﻣوجود في اﻟخﺎم
ﻟتحوﯾﻠه إﻟى حدﯾد ﻣﻌدني .وﯾبدو أن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣﻌظم عﻣﻠﯾﺎت إنتﺎج اﻟحدﯾد واﻟصﻠب األوﻟﯾﺔ تنجم
عن ﻣحتوى اﻟزئبق في فحم اﻟكوك واﻟتي تنطﻠق عند إنتﺎج فحم اﻟكوك نفسه أو استخداﻣه في إنتﺎج اﻟحدﯾد،
وﻣن نﺎحﯾﺔ أخرى فإن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎنوﯾﺔ النتﺎج اﻟصﻠب ال ﯾستخدم فﯾهﺎ خﺎم اﻟحدﯾد أو فحم اﻟكوك ،وﻟكن ﯾتم
إنتﺎج اﻟصﻠب ﻣن خردة اﻟصﻠب ﻣﺛل اﻟسﯾﺎرات واألجهزة اﻟﻣنزﻟﯾﺔ اﻟقدﯾﻣﺔ .وﻣع ذﻟك فإن هنﺎك انبﻌﺎﺛﺎت
كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق في عﻣﻠﯾﺎت اإلنتﺎج اﻟﺛﺎنوﯾﺔ ﻟﻠصﻠب واﻟتي تأتي أسﺎسﺎ ﻣن اﻟﻣفﺎتﯾح اﻟكهربﺎئﯾﺔ اﻟﻣحتوﯾﺔ
عﻠى اﻟزئبق أو األجهزة اﻟكهربﺎئﯾﺔ األخرى اﻟﻣوجودة في خردة اﻟصﻠب.
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تعدين خامات المعادن كمصدر هائل للتلوث بالزئبق
ﯾشﯾر تقرﯾر األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ  "0778تقﯾﯾم اﻟزئبق في اﻟهواء واﻟغالف اﻟجوي اﻟﻌﺎﻟﻣى" إﻟى أن ﻣﻌظم
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق اﻟجوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن أنشطﺔ اﻟتﻌدﯾن وتنقﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدن نﺎتجﺔ ﻣن اﻟﻣصﺎهر وعﻣﻠﯾﺎت تنقﯾﺔ
اﻟخﺎم واﻟتى ﯾستخدم فﯾهﺎ درجﺎت اﻟحرارة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻟﯾس ﻣن عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن نفسهﺎ .وﯾبدو أن تقدﯾرات
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟهواء وغﯾرهﺎ ﻣن ﻣﻠوﺛﺎت اﻟزئبق اﻟتي تنتج ﻣبﺎشرة ﻣن تﻌدﯾن خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن قد
تكون أقل ﻣن تقدﯾراتهﺎ اﻟحقﯾقﯾﺔ.
هذا االستنتﺎج كﺎن في أعقﺎب ﻣراجﻌﺔ ﻟبﯾﺎنﺎت عﺎم  0778حﯾث وجد أن عﻣﻠﯾﺔ حصر انبﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣواد
اﻟسﺎﻣﺔ 346واﻟتي تغطي جﻣﯾع االنبﻌﺎﺛﺎت فى اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة اﻟتى تم االبالغ عنهﺎ وكذﻟك عﻣﻠﯾﺎت
اﻟتخﻠص ﻣن اﻟزئبق وﻣركبﺎته ﻣن  41ﻣرفق ﻟتﻌدﯾن اﻟﻣﻌﺎدن اﻟخﺎم و  142ﻣن ﻣرافق اﻟصهر وغﯾرهﺎ
ﻣن ﻣرافق تنقﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدن األسﺎسﯾﺔ.
تأتي بﯾﺎنﺎت تﻌدﯾن خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن ﻣن جﻣﯾع اﻟﻣؤسسﺎت األﻣرﯾكﯾﺔ اﻟتي تشﺎرك في اﻟﻣقﺎم األول في
تطوﯾر ﻣواقع اﻟﻣنﺎجم أو تﻌدﯾن اﻟﻣﻌﺎدن اﻟفﻠزﯾﺔ فضال عن اﻟﻣنشآت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أسﺎسﺎ في استخالص وتشكﯾل
اﻟخﺎﻣﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتي تنطوي عﻠى اﻟسحق واﻟطحن واﻟغسﯾل واﻟتجفﯾف واﻟتﻠبﯾد واﻟتركﯾز واﻟتكﻠﯾس
واالرتشﺎح ﻟﻠخﺎم .واﻟتصفﯾﺔ واﻟتروﯾق.
واﻟبﯾﺎنﺎت اﻟخﺎصﺔ بتنقﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدن اﻟقﺎدﻣﺔ ﻣن جﻣﯾع اﻟﻣؤسسﺎت األﻣركﯾﺔ اﻟتي تﻌﻣل فى صهرأو تصفﯾﺔ
وتروﯾق و/أو صقل خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن اﻟحدﯾدﯾﺔ وغﯾر اﻟحدﯾدﯾﺔ واﻟحدﯾد اﻟخﺎم أو اﻟخردة بﺎستخدام تقنﯾﺎت
347
عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن اﻟكهربﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾنﯾﺔ األخرى.
وعندﻣﺎ ننظر بﻌﯾن االعتبﺎر إﻟى انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق وﻣركبﺎته في اﻟهواء ﻣن اﻟﻣرافق في اﻟفئتﯾن اﻟﻣذكورتﯾن
أنفﺎ وتشﻣل إجﻣﺎﻟي االنبﻌﺎﺛﺎت ﻟكل ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣستقرة واالنبﻌﺎﺛﺎت اﻟشﺎردة .إن عﻣﻠﯾﺎت اﻟصهر
واﻟتنقﯾﺔ اﻟتى تطﻠق انبﻌﺎﺛﺎت أعﻠى قﻠﯾال ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت ﻣرافق تﻌدﯾن خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن .وذكرت تقﺎرﯾر
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻟﻌﺎم  0778أن عﻣﻠﯾﺎت صهر وتنقبﺔ اﻟﻣﻌﺎدن بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة تطﻠق 2,81طن
ﻣتري (  8717رطل)  ،أﻣﺎ االنغﺎﺛﺎت اﻟصﺎدرة ﻣن عﻣﻠﯾﺎت تﻌدﯾن اﻟﻣﻌﺎدن فتبﻠغ  0,12طن ﻣتري
( 4071رطل).
وﻣع ذﻟك  ،فﻌندﻣﺎ نقﺎرن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟنفﺎﯾﺎت ونقل نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق وﻣركبﺎته ﻣن اﻟﻣرافق في اﻟفئتﯾن
اﻟﻣذكورتﯾن أعاله تتغﯾر اﻟصورة .ففي عﺎم  0778بﻠغ إجﻣﺎﻟى انبﻌﺎﺛﺎت وانتقﺎالت اﻟزئبق في اﻟوالﯾﺎت
اﻟﻣتحدة عن تﻌدﯾن وصهر اﻟﻣﻌﺎدن وﻣرافق اﻟتنقﯾﺔ واﻟتكــــرﯾر بﻠغ  17,71طن ﻣتري (00104
رطل) .وبﻠغ إجﻣﺎﻟى انبﻌﺎﺛﺎت وانتقﺎالت اﻟزئبق عﺎم  0778ﻣن جﻣﯾع اﻟﻣنشآت األﻣرﯾكﯾﺔ ﻟتﻌدﯾن
اﻟﻣﻌﺎدن  2 486,24طن ﻣتري (  5 481,215رطل) .وبﻣﻌنى آخر بﻠغ إجﻣﺎﻟى انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن جﻣﯾع
عﻣﻠﯾﺎت تﻌدﯾن اﻟﻣﻌﺎدن اﻟخﺎم أكﺛر  250ﻣرة ﻣن ﻣجﻣوع نفﺎﯾﺎت وانتقﺎالت اﻟزئبق عﺎم  0778فى
اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة واﻟنﺎتجﺔ ﻣن ﻣرافق صهر وتنقﯾﺔ اﻟﻣﻌــﺎدن.
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See http://www.epa.gov/triexplorer/
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/.
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هذا ال ﯾشﯾر إﻟى أن عﻣﻠﯾﺎت صهر وتنقﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدن واﻟﻣصﺎفي ﻟﯾست ﻣصدرا كبﯾرا ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق .بل
ﯾشﯾر فقط إﻟى أن تﻌدﯾن خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن هو ﻣصدرا كبﯾرا نسبﯾﺎ  ،وﻟكن غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ ﯾتم تجﺎهﻠه ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت
اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ.
هنﺎك ﻣﺎﯾقرب ﻣن  2500طن ﻣتري ﻣن اﻟزئبق وﻣركبﺎته اﻟتي انطﻠقت في اﻟبﯾئﺔ في عﺎم  0778ﻣن
عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن بﺎﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة ،وكﻠهﺎ تقرﯾبﺎ بقﯾت داخل اﻟﻣواقع ﺛم انطﻠقت إﻟى األرض وﻟم تدفن أى
كﻣﯾﺔ ﻣن هذه اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟخطرة فى ﻣدافن اﻟﻣواد اﻟخطرة اﻟﻣرخصﺔ  ،وتم وضع ﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  %17ﻣنهﺎ
في ﻣدافن اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟغﯾر ﻣرخصﺔ ﻟﻠنفﺎﯾﺎت اﻟخطرة .وﻣﺎ ﯾقرب ﻣن  %27ﻣن ﻣركبﺎت اﻟزئبق  -حواﻟى
 2205,22طن ﻣتري ( 4 861 684رطل)  -تم دفنهﺎ فى ﻣكبﺎت اﻟنفﺎﯾﺎت( .اﻟوصف اﻟفنى ﻟﻠتخﻠص ﻣن هذه
اﻟنفﺎﯾﺎت هي فئﺔ "اﻟتخﻠص داخل اﻟﻣوقع فى اﻟﻣقﺎﻟب وﻟﯾس فى اﻟﻣدافن اﻟﻣرخصﺔ وﯾشﻣل ذﻟك أنشطﺔ ﻣﺛل
وضﻌهﺎ فى أكوام اﻟقﻣﺎﻣﺔ واالنسكﺎب أو تسرب اﻟنفﺎﯾﺎت").348
وعندﻣﺎ نﻌتبر أن تﻌدﯾن خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة (عند توفر بﯾﺎنﺎت جﯾدة وﻣتﺎحﺔ) ﯾشكل فقط
جزء صغﯾر ﻣن اإلجﻣﺎﻟى اﻟﻌﺎﻟﻣي ﻟتﻌدﯾن خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن وأن كﻣﯾﺔ اﻟزئبق وﻣركبﺎته في اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣﻠقﺎة
في ﻣواقع تﻌدﯾن اﻟﻣﻌﺎدن في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة وحدهﺎ في سنﺔ واحدة ( )0778كﺎن أكﺛر ﻣن  2 200طن
ﻣتري ،ونحن نرى أن اإلجﻣﺎﻟى اﻟﻌﺎﻟﻣي ﻟﻠزئبق وﻣركبﺎته اﻟواردة في جﻣﯾع نفﺎﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن اﻟﻣﻠقﺎة في
اﻟﻣﺎضي واﻟحﺎضر ﻣن جﻣﯾع عﻣﻠﯾﺎت تﻌدﯾن خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن ﯾجب أن تكون ضخﻣﺔ ﻟﻠغﺎﯾﺔ .وتخضع هذه
اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟتى ﯾتم إﻟقﺎئهﺎ بشكل ﻣستﻣر ألنشطﺔ وعﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌرﯾﺔ اﻟطبﯾﻌﯾﺔ األخرى اﻟتي تؤدي بﺎﻟتأكﯾد إﻟى
انبﻌﺎﺛﺎت عﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق في اﻟهواء وﻣصﺎرف اﻟﻣﯾﺎه وغﯾرهﺎ ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن ﻣقﺎﻟب اﻟنفﺎﯾﺎت.
وﻟكنهﺎ غﯾر اﻟﻣسجﻠﺔ.
ما رأي معاهدة الزئبق في الزئبق وتعدین المعادن وتكریرها؟
تعترف معاهدة الزئبق بهذه القضایا وتتضمن أحكاما بموجب المادتین  9و  8لمعالجة انبعاﺛات الزئبق في
الغﻼف الجوي واإلطﻼقات البیئیة األخرى (أي في التربة وفي المیاه) من عملیات تعدین المعادن غیر
الحدیدیة والحدیدیة وتكریرها على حد سواء.

 .11نفايات الزئبق والمواقع الملوثة
تنتج نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق ﻣتى استخدم اﻟزئبق أو ﻣركبﺎته عﻣدا في أي ﻣنتج أو عﻣﻠﯾﺔ .غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ تكون اﻟنفﺎﯾﺎت
اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ﻣنتجﺎت ﺛﺎنوﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟصنﺎعﯾﺔ اﻟرئﯾسﯾﺔ بﻣﺎ فﯾهﺎ حرق اﻟفحم؛ اﻟﻌدﯾد ﻣن
أنشطﺔ اﻟتﻌدﯾن عﻠى نطﺎق واسع بﻣﺎ في ذﻟك اﻟتربﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣتروكﺔ (أي ﻣخﻠفﺎت اﻟتﻌدﯾن)؛ اﻟدفن؛
حرق اﻟنفﺎﯾﺎت؛ وﻣﻌﺎﻟجﺔ ارتفﺎع درجﺔ اﻟحرارة ﻣن اﻟخﺎﻣﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق واﻟﻣﻌﺎدن .تصدر في
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 تﻠوّ ث
اﻟﻣواقع بﺎﻟزئبق.
ﯾﻣكن أن تصبح اﻟﻣواقع اﻟتي تستخدم اﻟزئبق عن قصد في اﻟتصنﯾع (ﻣﺛل إنتﺎج اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي و أحﺎدي
كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل) أﯾضﺎ ﻣﻠوﺛﺔ ﻣن جراء اإلجراءات اﻟسﯾئﺔ في اﻟتﻌﺎﻣل ﻣع اﻟزئبق.
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See definition of "Other On-site Land Disposal" at
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تنشأ اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ أﯾضﺎ ﻣن األنشطﺔ اﻟصغﯾرة ﻣﺛل تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي تأﺛﯾر كبﯾر عﻠى صحﺔ
اإلنسﺎن ،وخﺎصﺔ اﻟتي تجري فﯾهﺎ ﻣﺛل هذه األنشطﺔ عﻠى ﻣقربﺔ ﻣن اﻟجﻣﺎعﺎت اﻟﻣحﻠﯾﺔ وتﻠوث اإلﻣدادات
اﻟغذائﯾﺔ اﻟﻣحﻠﯾﺔ ﻣﺛل األسﻣﺎك في اﻟبحﯾرات اﻟﻣحﻠﯾﺔ أو األنهﺎر .بﯾنﻣﺎ قد ﯾستخدم عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم اﻟفردﯾﺔ
كﻣﯾﺎت صغﯾرة ﻣن اﻟزئبق .تسبب اآلﺛﺎر اﻟتراكﻣﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟآلالف ﻣن عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم بﺎستخدام هذا
األسﻠوب فقط ﻣشﺎكل بﯾئﯾﺔ رئﯾسﯾﺔ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ .ﯾقصد بقدرة اﻟزئبق عﻠى اﻟتطﺎﯾر في
درجﺔ حرارة ﻣحﯾطﺔ أن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق تتسبب في حدوث تأﺛﯾرات ﻣحﻠﯾﺔ وكذﻟك اﻟﻣسﺎهﻣﺔ في
عبء عﺎﻟﻣي شﺎﻣل ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق في اﻟغالف اﻟجوي.
ما رأي معاهدة الزئبق في المواقع الملوثة؟
أفرزت ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق عددا ﻣن اﻟفرص ﻟبدء اﻟﻌﻣل عﻠى اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق.
يتع ّين ﻋلى األطراف "السعي"
وفقﺎ ﻟنص اﻟﻣﺎدة  10ﻣن اﻟﻣﻌﺎهدة ،فإنه ﯾتﻌﯾّن عﻠى األطراف "اﻟسﻌي" التخﺎذ اإلجراءات اﻟالزﻣﺔ
ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ .ﯾتم تﻌرﯾف ﻣصطﻠح "اﻟسﻌي" بأنه "اﻟجهد اﻟواعي أو اﻟﻣتضﺎفر إﻟى اﻟنهﺎﯾﺔ؛
ﻣحﺎوﻟﺔ جﺎدة" أو"اﻟﻣحﺎوﻟﺔ اﻟجﺎهدة ﻟتحقﯾق شيء ﻣﺎ" .وبﻌبﺎرة أخرى ﻣن اﻟﻣتوقع ﻣن اﻟبﻠدان بذل جهود
جﺎدة التخﺎذ إجراء بشأن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق وهنﺎك ﻣجﻣوعﺔ ﻣن اإلجراءات اﻟﻣتﺎحﺔ ﻟهم.
التوﺟيهات المتعلقة بإدارة المواقع الملوثة
تﻠزم اﻟﻣﺎدة  10ﻣؤتﻣر األطراف بوضع توجﯾهﺎت بشأن كﯾفﯾﺔ إدارة اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق بﻣﺎ في ذﻟك
اﻟﻣواضﯾع اﻟتﺎﻟﯾﺔ:







تحدﯾد اﻟﻣوقع وتوصﯾفه
اﻟﻣشﺎركﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
تقﯾﯾم اﻟصحﺔ اﻟبشرﯾﺔ واﻟﻣخﺎطر اﻟبﯾئﯾﺔ
خﯾﺎرات إلدارة اﻟﻣخﺎطر اﻟنﺎجﻣﺔ عن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ
تقﯾﯾم اﻟﻣنﺎفع واﻟتكﺎﻟﯾف
اﻟتحقق ﻣن صحﺔ اﻟنتﺎئج

ﯾﻣكن استخدام توجﯾهﺎت اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ كإطﺎر إلستراتﯾجﯾﺎت وطنﯾﺔ ﻟﻠتصدي ﻟهذه اﻟﻣواقع .ﻟﯾس هنﺎك
حتى اآلن ﻣوعد نهﺎئي ﻟتطوﯾر ﻣﺛل هذه اﻟتوجﯾهﺎت.
خطة العمل الوطنية بشأن نفايات الزئبق الناتﺟة من تعدين الذهب صغير النطاق
ﺛﻣﺔ في اﻟبﻠدان اﻟتي ﻟدﯾهﺎ ﻣستوﯾﺎت تﻌدﯾن ﻟﻠذهب في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة "أكﺛر ﻣن تﺎفهﺔ" (انظر
اﻟﻣﺎدة  )0أﯾضﺎ شرط ﻟتطوﯾر خطﺔ عﻣل وطنﯾﺔ ﻟتحدﯾد استخدام اﻟزئبق في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة
ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب وتنظﯾﻣه وﻣراقبته واﻟحد ﻣنه .ﯾﻣكن إرسﺎء ﻣتطﻠبﺎت ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق في
خطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ وتشﻣل نفس اﻟﻌنﺎصر اﻟتي ستقﺎم في وﺛﺎئق اﻟتوجﯾهﺎت .وﯾوفر هذا فرصﺔ ﻟترسﯾخ
إطﺎر إدارة اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بأكﻣﻠه ضﻣن عنﺎصر إﻟزاﻣﯾﺔ ﻣن برنﺎﻣج اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ.
كيف تستطيع المنظمات غير الﺣكومية اﻻستفادة من المعاهدة ﻻتخاذ إﺟراءات بشأن المواقع الملوثة
المساءلة واتخاذ اﻻﺟراءات
دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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توفر اﻟﻣﺎدة  10أرضﯾﺔ ﻟتسﻠﯾط اﻟضوء عﻠى اﻟحﺎجﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ قضﺎﯾﺎ نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق .وكﻣﺎ ذكر أعاله ،فإن
اﻟبﻠدان "تسﻌى" إﻟى اتخﺎذ إجراء بشأن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ .هذا ﯾﻌني أنهﺎ ﯾجب أن تبذل جهود ﻣتضﺎفرة
إلدارة هذه اﻟﻣواقع بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ .وهذا ﯾوفر فرصﺔ ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻟﻣسﺎءﻟﺔ اﻟحكوﻣﺎت
وتقدﯾم اقتراحﺎت ﻟﻠﻌﻣل واﻟسؤال عﻠنﺎ عن االجراءات اﻟﻣزﻣع اتخﺎذهﺎ .هنﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اإلجراءات
ﻣنخفضﺔ اﻟتكﺎﻟﯾف وفﻌﺎﻟﺔ ﯾﻣكن ﻟﻠحكوﻣﺔ وﯾنبغي عﻠﯾهﺎ أن تتﻌهد بهﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ .فﯾﻣﺎ ﯾﻠي
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
اﻟﻣﻠوﺛﺔ .ﻣن شﺎن اﻟتوجﯾهﺎت أن تشﻣل أسﺎﻟﯾب وﻣقﺎربﺎت ﻣن أجل:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.

تحدﯾد اﻟﻣوقع وتوصﯾفه
اﻟﻣشﺎركﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
تقﯾﯾم اﻟصحﺔ اﻟبشرﯾﺔ واﻟﻣخﺎطر اﻟبﯾئﯾﺔ
خﯾﺎرات إلدارة اﻟﻣخﺎطر اﻟنﺎجﻣﺔ عن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ
تقﯾﯾم اﻟﻣنﺎفع واﻟتكﺎﻟﯾف
اﻟتحقق ﻣن صحﺔ اﻟنتﺎئج

ﻣن اﻟﻣرجح أن تستغرق هذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ عدة سنوات وﻟكن ﯾﻣكن ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟﻣسﺎعدة في اﻟدفع
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.
بشكل عﺎم ﯾجب أن تدعو اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ إلدارة اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق ﻣن خالل اإلطﺎر
اﻟﻣبسط اﻟتﺎﻟي :
•
•
•
•

تحدﯾد اﻟﻣواقع و إضﺎفتهﺎ إﻟى جرد اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق
اﻟسﻌي إﻟى احتواء اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق أو إﯾقﺎفه ﻟﻣنﻌه ﻣن االنتشﺎر
عالج و إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﻠوﺛﺔ
اﻟتﻣﺎس اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟسﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ واﻟتخزﯾن وفي نهﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف اﻟتخﻠص ﻣن نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق

• بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠتخﻠص ﻣن نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق فإنه ﯾﻣكن استخدام اﻟﻣبﺎدئ اﻟتوجﯾهﯾﺔ اﻟتقنﯾﺔ ﻟإلدارة اﻟسﻠﯾﻣﺔ
بﯾئﯾﺎ ﻟﻠنفﺎﯾﺎت اﻟتي تتكون ﻣن اﻟزئبق واﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى عنصر اﻟزئبق أو اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق
بﺎﻟصﯾغﺔ اﻟتي اعتﻣدهﺎ االجتﻣﺎع اﻟﻌﺎشر ﻟﻣؤتﻣر األطراف في اتفﺎقﯾﺔ بﺎزل ،كوﺛﯾقﺔ ﻣرجﻌﯾﺔ .

عند اتبﺎع ﻣبﺎدئ تحدﯾد اﻟﻣوقع عبر اﻟتحقق ﻣن صحﺔ اﻟنتﺎئج (اجراء اختبﺎر ﻟﻠتأكد ﻣن إزاﻟﺔ اﻟتﻠوث) ،فإنه
ﻣن اﻟﻣرجح أن تفرز سﯾﺎسﺔ وطنﯾﺔ إلدارة اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق نتﺎئج اﯾجﺎبﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟألنواع األخرى
ﻣن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ ألن أكﺛر اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ تحتوي عﻠى ﻣجﻣوعﺔ ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى اﻟزئبق.
عﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾتم اﻟتخﻠي عن ﻣصﺎنع  /ﻣرافق اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي اﻟﻣﻠوﺛﺔ اﻟتي ت ّم اﻟتخﻠي عنهﺎ عﻣوﻣﺎ
بسبب اﻟدﯾوكسﯾن واﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ األخرى فضال عن اﻟزئبق .بهذه اﻟطرﯾقﺔ ،ﯾﻣكن اﻟبدء في
وضع اﻟجهود اﻟﻣشتركﺔ بﯾن اتفﺎقﯾﺔ استكهوﻟم واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ ﻣﺛل هذه اﻟﻣواقع.
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تتﻣﺛل األنشطﺔ األقل كﻠفﺔ واألكﺛر قﯾﻣﺔ اﻟتي ﯾﻣكن ﻟﻠحكوﻣﺔ اﻟقﯾﺎم بهﺎ ﻟبدء عﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ
في تجﻣﯾع قﺎئﻣﺔ ﻣن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻌروفﺔ واﻟﻣستدل 349عﻠﯾهﺎ وﻣحﺎوﻟﺔ ترتﯾبهﺎ ﻣن حﯾث األوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل (عﺎدة
ﻣﺎ تحدّد عن طرﯾق تحدﯾد ﻣستوى اﻟﻣخﺎطر اﻟتي تتﻌرض إﻟﯾهﺎ صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ).
وغﺎﻟبﺎ ﻣﺎ ﯾشﺎر إﻟى هذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ بﺎﻟتحدﯾد واﻟتوصﯾف .ﯾنطوي توصﯾف اﻟﻣواقع عﻠى وضع 'صورة' عﺎﻣﺔ
ﻟﻠ ﻣوقع بﻣﺎ في ذﻟك اﻟتربﺔ واﻟﻣﯾﺎه وأخذ عﯾنﺎت ﻣن اﻟهواء وتحدﯾد "اﻟﻣستقبالت" (اﻟبشر واﻟنبﺎتﺎت
واﻟحﯾوانﺎت)  ،واألنشطﺔ اﻟﻣضطﻠع بهﺎ في اﻟﻣوقع وتﺎرﯾخ اﻟﻣوقع واستخداﻣﺎت األراضي اﻟﻣجﺎورة .ﻣﺎ إن
ﯾتم تحدﯾد اﻟﻣوقع ،حتى ﯾصبح ﻣن اﻟﻣﻣكن تقﯾﯾم اﻟﻣخﺎطر عﻠى اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ .في بﻌض اﻟحﺎالت ﯾكون
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
اﻟﻣﻌروفﺔ واألﻣﺎكن اﻟسﺎخنﺔ بﺎﻟزئبق في وسﺎئل اإلعالم وبﺎﻟتزاﻣن ﻣع ذﻟك اﻟترفﯾع ﻣن االﻟتزاﻣﺎت اﻟوطنﯾﺔ
ﻟبالدهم بﻣوجب ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق .ﯾﻣكن ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ أﯾضﺎ تشجﯾع اﻟحكوﻣﺎت عﻠى تشكﯾل ﻟجﺎن
ﺛالﺛﯾﺔ ( تتكون ﻣن اﻟصنﺎعﺔ واﻟحكوﻣﺔ واﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ) ﻟإلشراف عﻠى تجﻣﯾع قﺎعدة بﯾﺎنﺎت
اﻟﻣوقع اﻟﻣﻠوث وب دء عﻣﻠﯾﺔ وضع تدابﯾر ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ .هذا وﯾﻣكن أن تشﻣل خططﺎ ﻟتطوﯾر
تشرﯾﻌﺎت حول اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ وﻣﻌﺎﻟجﺔ اآلﺛﺎر اﻟبﯾئﯾﺔ واﻟصحﯾﺔ ووضع سﯾﺎسﺎت إلشراك اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣحﻠي
وﻣﻣﺎرسﺎت إلﯾجﺎد حﻠول وتنظﯾم اﻟﻣستوﯾﺎت واألهداف اﻟطوﯾﻠﺔ األجل ﻟﻠﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ.
بإعتبﺎر أنه ﯾﻣكن أن تكون هذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ نﺎجحﺔ في تطوﯾر سﯾﺎسﺔ وطنﯾﺔ واسﻌﺔ ﻟﻠﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ فإنه ﯾﻣكن
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 .
ﯾنبغي أن تبد أ اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ بﻌﻣﻠﯾﺔ تحدﯾد وإعداد قﺎئﻣﺔ جرد ﻟﻠﻣواقع اﻟﻣﻌروفﺔ أو اﻟﻣواقع
اﻟﻣستدل عﻠﯾهﺎ اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق عند االﻣكﺎن .وهذا ﻣن شأنه إبراز وتﻌزﯾز اﻟحﺎجﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ تﻠوث اﻟزئبق
عﻠى اﻟﻣستوى اﻟوطني .وستوفر اﻟبﯾﺎنﺎت أﯾضﺎ اﻟتي تم جﻣﻌهﺎ خالل هذا اﻟنشﺎط ﻣجﻣوعﺔ كبﯾرة ﻣن األدﻟﺔ
اﻟتي ﯾﻣكن استخداﻣهﺎ في اجتﻣﺎعﺎت ﻣؤتﻣر األطراف في اﻟﻣستقبل ﻟﻠتأﺛﯾر عﻠى وﺛﺎئق اﻟتوجﯾهﺎت.

دراسة ﺣالة :تسلط دراسة للشبكة الدولية للقضاء ﻋلى الملوثات العضوية الثابتة ومعهد
بﺣوث التنوع البيولوﺟي الضوء ﻋلى التلوث بالزئبق في تايﻼندا وتدفع نﺣو ﺣل ثﻼثي
ﻣﻌظم اﻟسكﺎن في ﺛﺎ توم ،ﻣجتﻣع رﯾفي في شرق تﺎﯾالند ،ﻣن اﻟﻣزارعﯾن وبﺎعتبﺎر أنّ
األسﻣﺎك وفﯾرة فإنّ كل بﯾت ﯾستهﻠك أسﻣﺎك اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌذبﺔ اﻟﻣحﻠﯾﺔ كجزء ﻣن غذائهم اﻟﯾوﻣي.
وﻣع ذﻟك فإنه عﻠى غرار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣجتﻣﻌﺎت اﻟرﯾفﯾﺔ األخرى فقد ﻣسّ اﻟنﻣو واﻟتوسع
اﻟصنﺎعي اﻟسرﯾع ﻟﻣدﯾنﺔ ﺛﺎ توم بﺎﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟبﯾئﺔ.
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‘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.

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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في ﺛﺎ توم ،ﯾﺛﯾر غبﺎر اﻟفحم ﻣن أكوام اﻟتخزﯾن في اﻟهواء اﻟطﻠق واﻟرائحﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ ﻣن ﻣطحنﺔ
اﻟﻌجﯾن واﻟكﻣﯾﺎت اﻟهﺎئﻠﺔ ﻣن األسﻣﺎك اﻟﻣﯾتﺔ في اﻟقنوات اﻟﻣﺎئﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ كل عﺎم تقرﯾبﺎ
ﻣخﺎوف جﺎ ّدة ﻟدى اﻟﻌﻣوم تم تجﺎهﻠهﺎ أسﺎسﺎ ﻣن قبل كل ﻣن اﻟحكوﻣﺔ وأصحﺎب اﻟﻣصﺎنع .تم
في اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎضي اغتﯾﺎل اﺛنﯾن ﻣن اﻟنﺎشطﯾن في ﻣجﺎل اﻟبﯾئﺔ هنﺎك وﯾﻌتقد كﺛﯾر ﻣن أفراد
اﻟﻣجتﻣع أنّ أصحﺎب اﻟﻣصﺎنع اﻟﻣﻠوّ ﺛﺔ ﻟهم صﻠﺔ بﻣﺎ حدث.
أدرجت اﻟشبكﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠقضﺎء عﻠى اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ سنﺔ  0712ﻣوقع ﺛﺎ توم في
دراستهﺎ حول رصد األسﻣﺎك واﻟشﻌر .أظهرت اﻟنتﺎئج أن  % 87ﻣن األسﻣﺎك و  177في
اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن عﯾنﺎت شﻌر اإلنسﺎن تحتوي عﻠى اﻟزئبق بﻣستوﯾﺎت تتجﺎوز اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟصحﯾﺔ.
عقدت اﻟﻣنظﻣﺔ اﻟتﺎﯾالندﯾﺔ اﻟﻣشﺎركﺔ في اﻟشبكﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠقضﺎء عﻠى اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ
اﻟﺛﺎبتﺔ( ،األرض)  ،EARTHﻣؤتﻣرا صحفﯾﺎ ﻟنشر اﻟتقرﯾر وقد أﺛﺎرت عنﺎوﯾن وطنﯾﺔ في
اﻟطبﺎعﺔ واإلعالم اﻟتﻠفزﯾوني ألسﺎبﯾع ﻣﻣﺎ استحﺎل عﻠى اﻟﻣسؤوﻟﯾن اﻟحكوﻣﯾﯾن تجﺎهل
ﻣخﺎوف ﻣجتﻣع ﺛﺎ توم ﻣن اﻟتﻠوث.
عﻠى اﻟرغم ﻣن أن اﻟحكوﻣﺔ عﺎرضت في اﻟبداﯾﺔ اﻟنتﺎئج إال أنّ وزارة اﻟﻌدل قد أطﻠقت
تحقﯾقﺎتهﺎ اﻟخﺎصﺔ عندﻣﺎ أكدت اختبﺎرات اﻟصحﺔ وزارة اﻟصّحﺔ اﻟتﺎﯾالندﯾﺔ حول األسﻣﺎك
واﻟشﻌر اﻟنتﺎئج اﻟتي توصّﻠت إﻟﯾهﺎ اﻟشبكﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠقضﺎء عﻠى اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ .في
نهﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف تم تﻌﻠﯾق تراخﯾص اﻟتشغﯾل في ﻣصنﻌﯾن اﺛنﯾن ووقع ذكر  11ﻣصنﻌﺎ .تجتﻣع
شهرﯾﺎ اﻟﯾوم ﻟجنﺔ ﺛالﺛﯾﺔ شكﻠتهﺎ وزارة اﻟصنﺎعﺔ وتراقب اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق في اﻟﻣوقع .تﻌتبر
 EARTHﻣسﺎهﻣﺎ ﻣنتظﻣﺎ في هذه االجتﻣﺎعﺎت وحﺎﻟﯾﺎ فﺎعال رئﯾسﯾﺎ في هذه اﻟﻣبﺎدرة
اﻟجدﯾدة اﻟتي تﻌتﻣدهﺎ اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ.
اﻻستفادة من متطلبات المعاهدة من أﺟل وضع خطة ﻋمل وطنية خاصة بتعدين الذهب في الورشات
الﺣرفية الصغيرة
ﯾتﻌﯾّن عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ في اﻟبﻠدان اﻟتي تﻣﺎرس نشﺎط تﻌدﯾن اﻟذهب في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ
اﻟصغﯾرة اﻟدفع نحو تطوﯾر خطﺔ عﻣل وطنﯾﺔ ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة .ﯾجب أن
ﯾكون ﻟخطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ ﻟتﻌدﯾن اﻟذهب في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة هدف ﻟﻠحد ﻣن استخدام اﻟزئبق
وﻣركبﺎت اﻟزئبق حﯾﺛﻣﺎ كﺎن ذﻟك ﻣﻣكنﺎ ،وانبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق وإطالقﺎته في اﻟبﯾئﺔ جراء اﻟتﻌدﯾن واﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ.
هنﺎك خﯾﺎر إلدراج إدارة اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق ضﻣن ﻣتطﻠبﺎت خطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ .ﯾتﻌﯾّن عﻠى
اﻟﻣنظﻣﺎت غ ﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟكﺎئنﺔ في اﻟبالد واﻟتي تقوم بتطوﯾر خطﺔ عﻣل وطنﯾﺔ ألغراض تﻌدﯾن اﻟذهب
في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ اﻟصغﯾرة اﻟقﯾﺎم بحﻣﻠﺔ ،حﯾﺛﻣﺎ كﺎن ذﻟك ﻣﻣكنﺎ ،ﻟضﻣﺎن أن تصبح إدارة اﻟﻣواقع
اﻟﻣﻠوﺛﺔ واﻟتنظﯾف شرطﺎ ﻟﻠخطﺔ .ﯾﻣكن أن ﯾكون ﻟهذا فوائد ﻣتدفقﺔ ﻣن حﯾث أنّ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ
بﺎﻟزئبق تحتوي أﯾضﺎ ﻣﻠوﺛﺎت أخرى ﯾﻣكن إزاﻟتهﺎ كجزء ﻣن خطﺔ اﻟتنظﯾف .ﯾﻣكن وضع ﻣبﺎدئ ضﻣن
خطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ ﻟتوجﯾه ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق ﻣن تسرﯾع وضع سﯾﺎسﺔ وطنﯾﺔ تﻌنى بﺎﻟﻣواقع
اﻟﻣﻠوﺛﺔ .تخضع خطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطنﯾﺔ أﯾضﺎ إﻟى اﻟﻣراجﻌﺔ كل ﺛالث سنوات ﻟتقﯾﯾم اﻟتقدم اﻟﻣحرز في
تخفﯾض اﻟزئبق.
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تسريع معالﺟة المواقع الملوثة من خﻼل دﻋوة المنظمات غير الﺣكومية
ﯾتﻌﯾّن عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدعوة ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق اﻟﻣﻌروفﺔ بغض اﻟنظر عن
أحكﺎم ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق .تﻌهدت اﻟﻣنظﻣﺎت اﻟﻣشﺎركﺔ في  IPENسﺎبقﺎ بﺎألنشطﺔ اﻟتي أدت بﺎﻟحكوﻣﺎت إﻟى
اتخﺎذ إجراءات ﻟﻠحد ﻣن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق في وقت ﻣبكر ﻣقﺎرنﺔ بﺎألجل اﻟﻣنصوص عﻠﯾه في ﻣﻌﺎهدة
اﻟزئبق .ﻣن اﻟﻣهم أﯾضﺎ أن نتذكر أن اﻟتسرع غﯾر اﻟﻣبرر ﻟتنظﯾف اﻟﻣوقع قد ﯾؤدي أﯾضﺎ إﻟى تنظﯾف
ضﻌﯾف وخطﯾر بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣقﯾﻣﯾن بﺎﻟقرب ﻣن اﻟﻣوقع .وﯾنبغي إﯾالء اهتﻣﺎم خﺎص ﻟضﻣﺎن
تنظﯾف اﻟﻣوقع ﻣن اﻟزئبق في اﻟتربﺔ  /اﻟﻣﯾﺎه حسب ﻣستوﯾﺎت ﻣقبوﻟﺔ دوﻟﯾﺎ وضﻣﺎن عدم تأﺛر اﻟﻌﻣﺎل
واﻟجﻣﺎعﺎت اﻟﻣجﺎورة ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت أﺛنﺎء اﻟتنظﯾف.
ﺣملة من أﺟل ارساء لوائح "الملؤث يدفع"
في إطﺎر االنسجﺎم ﻣع ﻣبﺎدئ اﻟتنﻣﯾﺔ اﻟﻣستداﻣﺔ بﯾئﯾﺎ فإنه ال جدال عﻣوﻣﺎ ﻣن ضرورة تطبﯾق ﻣبدأ
"اﻟﻣﻠوث ﯾدفع" ﻟتنظﯾف اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ .ﯾﻣكن ﻟﻠحكوﻣﺎت تﻣرﯾر اﻟتشرﯾﻌﺎت اﻟتي تﻠزم اﻟﻣﻠوﺛﯾن بدفع ﺛﻣن
ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣواقع اﻟتي ﻟوّ ﺛوهﺎ .بﻌض اﻟدول ﻟدﯾهﺎ أحكﺎم "اﻟﻣسؤوﻟﯾﺔ اﻟصﺎرﻣﺔ" اﻟتي تفرض عﻠى اﻟشركﺎت
دفع ﺛﻣن اﻟتنظﯾف حتى ﻟو ﻣرت عقود.

الﺣذر هو استثمار؛ معالﺟة المواقع الملوثة مكلفة
تﻌتبر اﻟوقﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ استﺛﻣﺎرا حكﯾﻣﺎ .في حﯾن أن بﻌض اﻟشركﺎت قد ﯾﻌتقدون أنهم ﯾوفرون
اﻟﻣﺎل عند دفنهم ﻟﻠنفﺎﯾﺎت في اﻟبﯾئﺔ ،ﯾقصد بﻣقتضﯾﺎت "اﻟﻣﻠوث ﯾدفع (اﻟتكﻠفﺔ)" في اﻟتشرﯾﻌﺎت أو اﻟﻠوائح
أن تكﺎﻟﯾف اﻟتنظﯾف ﯾﻣكن أن توجه إﻟى أصحﺎب اﻟﻣصﺎنع اﻟذﯾن تسبّبوا في اﻟﻣوقع اﻟﻣﻠوث .ﯾﻣكن أن تق ّدر
اﻟتكﺎﻟﯾف في كﺛﯾر ﻣن األحﯾﺎن بﻣالﯾﯾن اﻟدوالرات واﻟتي ﯾﻣكن أن تكون ضربﺔ كبﯾرة تصﯾب أربﺎح
اﻟشركﺎت اﻟكبﯾرة وﯾﻣكن أن تؤﺛر عﻠى بقﺎء اﻟشركﺎت اﻟصغﯾرة .ﯾﻣكن أن تﻣنع اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ في
اﻟﻣﯾزانﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠشركﺔ أﯾضﺎ اﻟﻣستﺛﻣرﯾن نظرا إلﻣكﺎنﯾﺔ ارتفﺎع تكﺎﻟﯾف اﻟتنظﯾف .كﻣﺎ ﯾجب عﻠى
اﻟشركﺎت عرض إجراءات وقﺎئﯾﺔ ﻟﻣنع اﻟتﻠوث بﺎعتبﺎره استﺛﻣﺎرا حكﯾﻣﺎ أو ﻣواجهﺔ الرتفﺎع تكﺎﻟﯾف
اﻟتنظﯾف في اﻟﻣستقبل.
في بعض الحاالت ال یمكن ایجاد الطرف المسؤول ویتم إعﻼن المواقع الملوﺛة مواقع "یتیمة" .إذا كانت
هذه المواقع تﺸكل خطرا على صحة اإلنسان أو البیئة فإن الحكومة قد تمنح األولویة وتسعى نحو
المعالجة .في كثیر من الحاالت قد تكون الحكومة نفسها مسؤولة عن الموقع الملوث كجزء واحد من
أنﺸطة وكالتها .في هذه الحاالت یمكن للحكومة أن تكون مسؤولة عن تكالیف العﻼج .حتى في البلدان
المتقدمة صناعیا تكون معالجة المواقع الملوﺛة مكلفة جدا .عموما كلما كان مستوى التنظیف مرتفعا كلما
كانت التكلفة باهضة .ففي الوالیات المتحدة تم وضع 'صندوق خاص' بالتعاون مع حكومة الوالیات
المتحدة والصناعة كوسیلة لتنظیف المواقع 'الیتیمة' أو المواقع "الموروﺛة" حیث ال یمكن العثور على
المتسبب في التلوث أو عدم كفایة األموال للقیام بعملیة التنظیف .ساهمت الصناعات التي كانت معروفة
بإنﺸاءها لمواقع ملوﺛة ( مثل الصناعات النفطیة والكیمیائیة) في التمویل الهام الذي یتطلبه القانون لیكون
بمثابة تجمیع لألموال من أجل تنظیف الموقع .قد تنظر المنظمات غیر الحكومیة في اقتراح خطط مماﺛلة
لبلدهم .
تم وضع خطة في جمهوریة التﺸیك خﻼل خوصصة الممتلكات المﺸتركة سابقا للمساعدة في تكلفة معالجة
المواقع الصناعیة الملوﺛة .كانت المنﺸآت الصناعیة مطالبة بالحفاظ على مخزون المواد الكیمیائیة الملوﺛة
دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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ألراضیهم .عندما یحین الوقت لخوصصة األراضي  /المصانع فإنه یخصص جزء من سعر شراء
األرض إلى 'صندوق' یمكن أن یستخدم لتنظیف األراضي في المستقبل .في حین أنه لیس "نظام صارم
للسداد من قبل الملوث" إذ یمكن أن ی ستخدم بنجاح في البلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالیة
لتخفیف العبء المالي على الحكومة في معالجة عدید المواقع الملوﺛة.
من بین المواقع الملوﺛة األكثر صعوبة الممولة للقضایا التي تنطبق على المواقع نذكر مواقع الورشات
الحرفیة الصغیرة لتعدین الذهب حیث تستخدم العدید من العملیات الصغیرة الزئبق إما قانونیا أو بﺸكل
غیر قانوني واألﺛر التراكمي للعملیات الصغیرة یخلق مساحات واسعة من األراضي والمیاه والرواسب
السطحیة وربما حتى المیاه الجوفیة الملوﺛة .في هذه الحاالت فإنه یكاد یكون من المستحیل تحدید هویة
األفراد أو المجموعات التي تعتبر مسؤولة .حتى إذا أمكن تحدیدهم فمعظم عمال المناجم من الفقراء وال
یستطیعون المساهمة مالیا في معالجة المواقع.
ومع ذلك فإنه یمكن للمنظمات غیر الحكومیة القیام بحملة لجمع المال الستغﻼله في معالجة المواقع الملوﺛة
من مصادر دولیة ،وخصوصا عندما تكون حكومتهم المحلیة في وضع ال یمكنها من تمویل هذه األنﺸطة.
وقد شارك كل من برنامج األمم المتحدة للبیئة واالتحاد األوروبي في تقدیم المساعدة المالیة لمﺸاریع
معالجة عاجلة في الماضي .وقد تكون هناك فرص للتعاون بین المنظمات غیر الحكومیة والحكومات
لتبادل المعلومات عن المواقع الملوﺛة وطلبات الدعم للحصول على التمویل الدولي إلصﻼح مواقع شدیدة
الخطورة.
من بین اآللیات المعتمدة للتصرف في اآلﺛار التراكمیة للتلوث المنتﺸر نذكر آلیة تطویر شكل من أشكال
سیاسة "تمدید مسؤولیة المنتج" حیث یتح ّمل المستورد والموزع للمنتج مسؤولیة التصرف فیها طوال
دورة حیاتها بما في ذلك مرحلة التخلص منها .وقد تم تطبیق هذه اآللیة على الكثیر من المنتجات
االستهﻼكیة في الماضي ویمكن أن تنطبق على موردي وتجار الزئبق .عند تحمیل هذه الوحدات
المسؤولیة عن منتجاتها من خﻼل مرحلة التخلص منهاّ ،
فإن تكلفة معالجة المواقع الملوﺛة بالزئبق قد تكون
موجهة إلى أولئك الذین استفادوا أكثر من تجارة الزئبق.
تعزیز عملیات تنظیف النفایات الملوثة
وهناك قضیة ملحة تواجه المسؤولین عن معالجة المواقع وتتمثل في ما ینبغي القیام به مع النفایات الملوﺛة
الناجمة عن المواقع الملوﺛة عند انتهاء عملیة التنظیف.
تصنّف معظم المواقع الملوﺛة المعالجة ضمن الفئات التالیة:

 المعالجة في الموقع باستخدام تكنولوجیات المعالجة.
 عملیات "الحفر والتفریغ" عند استخراج المواد الملوﺛة ونقلها إلى مكان آخر للتخلص منها.
 التوهین الطبیعي – تتمثل عموما في مقاربة 'ال تفعل شیئا' التي تسمح بتحلل الملوﺛات طبیعیا مع
مرور الوقت – مع العلم ّ
أن العدید من الملوﺛات مثل الزئبق ال تتحلل.
 مزیج من المذكورة أعﻼه.
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تخلق كل هذه األسالیب مستویات متفاوتة من ال خطر على المجتمعات المحلیة المحیطة بها من الغبار
واألدخنة المنبعثة أﺛناء االستخراج أو من انبعاﺛات تقنیات المعالجة .من المهم أن یﺸتمل أي عﻼج للمواقع
على تدابیر لحفظ صحة هؤالء الناس الذین یعیﺸون على مقربة من الموقع.
یمكن أن تلعب المنظمات غیر الحكومیة دورا رئیسیا في التصدي لهذه المﺸكلة من خﻼل اتخاذ نظرة
طویلة األجل حول أفضل السبل إلدارة المواقع الملوﺛة في بﻼدهم .في مجال التنمیة المستدامة بیئیا،
یستوجب "مبدأ القرب" المتعلق بالتعامل مع النفایات ضرورة التعامل معها على مقربة من مصدرها قدر
االمكان .مما یمنع المﺸاكل الناجمة عن نقل النفایات عبر مسافات كبیرة وإعادة إنﺸاء المﺸكلة في منطقة
أخرى حیث من المتوقع أال تتوفّر القدرة التقنیة أو المالیة إلدارتها .ومع ذلك فهناك العدید من الحاالت
التي عانى المجتمع المجاور لعﻼج المواقع الملوﺛة من اآلﺛار الصحیة نتیجة النبعاث مواد سامة خﻼل
التنظیف .قد تكون بعض الحاالت خطیرة جدا للسماح بالقیام بعملیة المعالجة في الموقع.

يﺟب ﺣماية المﺟتمعات المستضعفة من إغراق النفايات
ﻣن اﻟﻣهم عند اﻟدعوة إﻟى ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق أن ﯾﻣنع أي اتفﺎق أو سﯾﺎسﺎت ﻟتنظﯾف اﻟﻣواقع
إﻟقﺎء اﻟنفﺎﯾﺎت بﺎﻟقرب ﻣن اﻟﻣجتﻣﻌﺎت اﻟﻣحﻠﯾﺔ اﻟغﯾر قﺎدرة عﻠى حﻣﺎﯾﺔ نفسهﺎ ﻣن اآلﺛﺎر اﻟسﻠبﯾﺔ ﻟتﻠك
اﻟنفﺎﯾﺎت .و ﯾﻣكن أن ﯾزﯾد تخزﯾن أو إﻟقﺎء اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟنﺎجﻣﺔ عن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ في اﻟﻣنﺎطق اﻟفقﯾرة ﻣن
تفﺎقم آﺛﺎر اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق عﻠى اﻟفئﺎت اﻟﻣستضﻌفﺔ في اﻟﻣجتﻣع .وغﺎﻟبﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺎني اﻟنﺎس اﻟفقراء ﻣن سوء
اﻟتغذﯾﺔ وﯾﻌتﻣدون عﻠى ﻣصﺎدر غذاء ﻣحﻠﯾﺔ قد تصبح ﻣﻠوﺛﺔ وتفتقر إﻟى اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ واﻟتﻌﻠﯾم
واﻟﻣسﺎندة اﻟسﯾﺎسﯾﺔ.
ﻣن اﻟﻣهم ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اتخﺎذ ﻣوقف بشأن هذه اﻟﻣبﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ إلدارة اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ ،وإعالم
اﻟحكوﻣﺔ بهﺎ قبل تنفﯾذ اﻟسﯾﺎسﺎت اﻟرئﯾسﯾﺔ اﻟتي قد ﯾكون ﻣن اﻟصﻌب اﻟتأﺛﯾر عﻠﯾهﺎ في ﻣرحﻠﺔ الحقﺔ في
اﻟوقت اﻟﻣنﺎسب .فﻣن األفضل إن أﻣكن ﻣنﺎقشﺔ وحل هذه اﻟقضﺎﯾﺎ قبل بدء اﻟ حفﺎرات في نبش اﻟﻣواقع
اﻟﻣﻠوﺛﺔ واﻟبحث عن أﻣﺎكن ﻟتفرﯾغ اﻟنفﺎﯾﺎت .بﺎعتبﺎر أ ّنه ﯾقع اﻟﻣﯾل إﻟى طﻣر اﻟنفﺎﯾﺎت في أﻣﺎكن ذات
ﻣقﺎوﻣﺔ ضﻌﯾفﺔ وبهﺎ ﻣجتﻣﻌﺎت فقﯾرة تفتقر إﻟى اﻟتﻌﻠﯾم واﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ واﻟتﻣﺛﯾل اﻟسﯾﺎسي ،فإنّ اﻟتأﺛﯾر
االجتﻣﺎعي ﯾﻣكن أن ﯾكون ﻣستهدفﺎ ﻟﻣواقع اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ .إذا تم اختﯾﺎر ﻣواقع فقﯾرة ﻟﻠتخﻠص اﻟنهﺎئي ﻣن
اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ فإنّ اﻟتأﺛﯾرات اﻟبﯾئﺔ واﻟصحﯾﺔ تتغﯾّر أو تتضخم خالل عﻣﻠﯾﺔ تنظﯾف اﻟﻣوقع ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟى
انﻌدام اﻟفﺎئدة.
ﯾتﻌﯾّن عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدعوة ﻟتنظﯾف اﻟتربﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ إﻟى ﻣستوى ﻣقبول وﻣحدد ﻣن اﻟزئبق
وتتبع ﻣﺎ ﯾحدث ﻣع اﻟزئبق اﻟﻣستﻌﺎد ﻣن اﻟتنظﯾف ( اﻟنﺎتج في اﻟغﺎﻟب عن االﻣتزاز اﻟحراري غﯾر
اﻟﻣبﺎشر) .ﯾقﻠّص تنظﯾف اﻟتربﺔ ﻣن حجم اﻟنفﺎﯾﺎت عﺎﻟﯾﺔ اﻟتﻠوّ ث بﺎﻟزئبق قبل اإلغراق و  /أو اإلستخدام
وﯾﻣكن أﯾضﺎ أن ﯾقﻠل ﻣن اﻟﻣخﺎطر اﻟتي تتﻌرض ﻟهﺎ ﻣنطقﺔ صغﯾرة ﻣحددة اﻟتي ﯾﻣكن أن تكون ﻣراقبﺔ
بشكل أفضل (انظر أﯾضﺎ اﻟقسم  11.4في اﻟتخزﯾن عﻠى اﻟﻣدى اﻟطوﯾل) .ﻣن اﻟﻣهم أﯾضﺎ أن نتذكر أنه
ﯾنبغي تج ّنب أي اقتراح ﻟتنظﯾف ﻣوقع ﻣﻠوث بﺎﻟزئبق عن طرﯾق اﻟحرق أو اﻟتحﻣﯾص ﻣهﻣﺎ كﺎنت
اﻟتكﺎﻟﯾف .في حﯾن أن اﻟتربﺔ قد تكون أكﺛر نظﺎفﺔ في نهﺎﯾﺔ هذه اﻟﻌﻣﻠ ﯾﺎت فﻣن اﻟﻣرجح جدا أن ﯾنبﻌث بخﺎر
اﻟزئبق عند ﻣستوﯾﺎت ﻣرتفﻌﺔ في اﻟغالف اﻟجوي وسﯾتم إنشﺎء اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ اﻟخطرة ﻣﺛل
اﻟدﯾوكسﯾن واﻟفﯾوران واطالقهﺎ.
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 11.1نفايات المنتﺟات
ﯾتم إطالق جزء كبﯾر ﻣن ﻣحتوى اﻟزئبق في اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ في نهﺎﯾﺔ عﻣر
اﻟصالحﯾﺔ واالستخدام ﻟﻠﻣنتج .وعندﻣﺎ ﯾتم حرق هذا اﻟﻣنتج ﯾنطﻠق اﻟزئبق ﻣع غﺎز اﻟﻣداخن بﺎﻟﻣحرقﺔ :
تقوم أجهزة اﻟتحطم وﻣكﺎفحﺔ تﻠوث اﻟهواء بﺎﻟتقﺎط بﻌض ﻣن هذا اﻟزئبق وﻟكن ﯾنطﻠق اﻟبﺎقي إﻟى اﻟهواء
اﻟجوي .كﻣﺎ ﯾﻣكن في بﻌض األحﯾﺎن ان ﯾتسرب اﻟزئبق اﻟذي تم إﻟتقﺎطه بأجهزة اﻟتحكم في اﻟتﻠوث إﻟي
اﻟبﯾئﺔ.
ﯾنتج دائﻣﺎ عن حرق اﻟنفﺎﯾﺎت أو اﻟﻣنتجﺎت اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق توﻟد اﻟرﻣﺎد .ﯾﻌﺎدل اﻟرﻣﺎد اﻟنﺎتج عن
اﻟﻣحﺎرق (اﻟرﻣﺎد اﻟﻣتطﺎﯾر ورﻣﺎد اﻟقﺎع عﻠى حد سواء)  38في اﻟﻣﺎئﺔ ﻣن اﻟكتﻠﺔ األصﻠﯾﺔ ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت
اﻟﻣحروقﺔ ﻣن حﯾث اﻟوزن .إذا فحرق  .88طن ﻣتري ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت ﯾنتج حواﻟي  38طن ﻣتري ﻣن اﻟرﻣﺎد
اﻟﻣﻠوث .ﯾحتوي اﻟرﻣﺎد عﻠى ﻣستوﯾﺎت ﻣرتفﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛقﯾﻠﺔ (بﻣﺎ في ذﻟك
اﻟزئبق) واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟسﺎﻣﺔ األخرى .ﯾﻣكن أن ﯾتطﺎﯾر اﻟزئبق ﻣن اﻟرﻣﺎد وﯾدخل اﻟبﯾئﺔ ﻣن جدﯾد.
ﯾتم توجﯾه ﻣﻌظم اﻟرﻣﺎد إﻟى ﻣدافن اﻟنفﺎﯾﺎت وﯾستخدم اﻟبﻌض كﻣواد ﻟﻠبنﺎء وﻟتﻌبﯾد اﻟطرق.
عند إرسﺎل اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق إﻟى ﻣقﺎﻟب اﻟنفﺎﯾﺎت أو إﻟى اﻟﻣقﺎﻟب اﻟﻣوجهﺔ ﯾتسرب جزء
كبﯾر ﻣن ﻣحتواهﺎ في نطﺎق أوسع في اﻟبﯾئﺔ .وﻣن أهم اﻟﻣصﺎدر اﻟتى ﯾتسرب ﻣنهﺎ اﻟزئبق نذكر حرائق
ﻣدافن اﻟنفﺎﯾﺎت وﻣقﺎﻟب اﻟﻣخﻠفﺎت .وفي عدم وجود حرائق ﯾﻣكن أن ﯾتطﺎﯾر بﻌض ﻣن اﻟزئبق ﻣن ﻣكبﺎت
وﻣدافن اﻟنفﺎﯾﺎت ﻣنطﻠقﺎ إﻟى اﻟهواء اﻟجوي .وﯾﻣكن ﻟﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟقﺎبﻠﺔ ﻟﻠذوبﺎن في اﻟﻣﺎء اﻟﻣوجودة في
ﻣدافن اﻟنفﺎﯾﺎت أن تتسرب ﻣن هذه اﻟﻣواقع بفﻌل اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻣرافق اﻟﻣﯾﺎه .كﻣﺎ ﯾﻣكن ﻟكل ﻣن عنصر اﻟزئبق
وﻣركبﺎت اﻟزئبق أن ترتبط بحبﯾبﺎت اﻟتربﺔ وتنتقل إﻟى أي ﻣوقع نتﯾجﺔ ﻟﻠفﯾضﺎنﺎت أو غﯾرهﺎ ﻣن
اﻟظروف.
وفي تقریر بعنوان "ارتفﺎع اﻟزئبق" " :خفض االنبعاﺛات العالمیة من حرق المنتجات المضاف إلیها
الزئبق" اﻟذي أصدره مﺸروع سیاسة الزئبق لﻼئتﻼف العالمي لبدائل المحارق ) (GAIAوشبكات
المنظمات غیر الحكومیة األخرى یقدر انطﻼق ما بین  .88حتي  888طن متري من الزئبق في البیئة
العالمیة في عام  8885من إجمالي كل من حرق النفایات الطبیة وحرق المنتجات المضاف إلیها الزئبق
وترمید حمﺄة الصرف الصحي (بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى المنتجات المحتویة على الزئبق) وحرائق مدافن النفایات
والحرق المكﺸوف لنفایات المنتجات اﻟتي تحتوي عﻠى اﻟزئبق.350
كما ینطلق الزئبق من المنتجات المحتویة على الزئبق من مقالب ومدافن النفایات والقمامة حتى في حالة
عدم حدوث الحرائق .كما ینطلق الزئبق من هذه المنتجات أﺛناء نقلها إلى المكبات والمدافن أو من أماكن
العمل بالمقالب وخﻼل عملیات تداول النفایات أو كملوﺛات كغاز مدافن النفایات .ویتم حرق الغاز بالمدافن
والذي غالبا ما یكون غاز المیثان وغاز ﺛاني أكسید الكربون واستخدامه كمصدر للطاقة أو طرده مباشرة
إلى الهواء الجوي.351
وفي إحدى الدراسات وجد أن مستویات الزئبق أكثر  .8مرات عن المستویات المسموحة في  88حاویة
لنقل النفایات إلى المصبات من أصل  888حاویة .وبلغت مستویات الزئبق إلى حوالي  588نانوغرام لكل
350
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متر مكعب من هذه الحاویات .وفي دراسة أخرى لقیاس تركیز الزئبق في اتجاه الریاح وعكس اتجاه
الریاح في مكان العمل لعدة مدافن للنفایات وجد أن تركیز الزئبق في اتجاه الریاح مرتفعة بﺸكل ملحوظ
عنه في تركیزه في عكس اتجاه الریاح (أكبر بحوالي  98 - 38ضعف) .وبلغت بعض القیاسات .88
نانوغرام لكل متر مكعب من الغاز في المواقع التي في اتجاه الریاح .وقام باحثون أیضا بقیاس محتوى
الزئبق في غاز مدافن النفایات ووجدوا تركیزات تتراوح بین بضع مئات إلى عدة آالف من النانوغرامات
لكل متر مكعب.352
وفي دراسة لقیاس إجمالي الزئبق الغازي ) Total Gaseous Mercury (TGMفي موقع دفن النفایات
في الصین من أحادي میثیل الزئبق وﺛنائي میثیل الزئبق في الغاز .حیث وجدت تركیزات من إجمالي
الزئبق الغازي بلغت حوالي  885نانوغرام لكل متر مكعب وتوجد تركیزات مجمعة من أحادي میثیل
الزئبق وﺛنائي میثیل الزئبق حوالي  ..نانوغرام لكل متر مكعب .وأشار التقریر أیضا أن الزئبق ینطلق
مباشرة من تربة المدفن ولكن لم توجد قیاسات له .353وفي دراسة أخرى في الصین وجد أن تركیزات
إجمالي الزئبق الغازي في المدفن بلغت حوالي  .988نانوغرام لكل متر مكعب وقدرت الكمیة السنویة
من الزئبق المتسرب من محتوى الزئبق في غازات المدفن تحت الدراسة فكانت مرتفعة حیث وصلت إلى
 3388غرام من الزئبق في السنة .354وهناك حاجة لمزید من الدراسة لقیاس انبعاﺛات الزئبق والكمیات
المنطلقة منه في مواقع كل من دفن النفایات الموجهة ومصبات النفایات الكبیرة.
وطبقا لتقریر برنامج األمم المتحدة للبیئة "ملخص معلومات عن اإلمداد والتجارة والطلب على الزئبق"
لعام  ،8888كانت الكمیة المقدرة من الزئبق المستخدم في المنتجات على النحو التالي:355
طلبات الزئبق الستخدامه في المنتجات (بالطن المتري) لسنة 1115
المنتج
البطاریات
استخدامات طب األسنان
أجهزة القیاس والتحكم
اإلنارة
األجهزة الكهربائیة وااللكترونیة
منتجات أخرى
اإلجمالي

أقل تقدیر
300
240
150
100
150
30
970

أعلى تقدیر
600
300
350
150
350
60
1,810

ومنذ عام  8885انخفض استخدام الزئبق في البطاریات في حین زاد استخدام الزئبق في اإلنارة .ومع ذلك
ال یزال هناك احتمال إلضافة الزئبق في منتجات جدیدة كل عام لتظل أكثر من  .888طن متري سنویا.
إن كل منتج یحتوي على الزئبق له عمر محدد لﻼستخدام وبعد ذلك یتم التخلص منه أو بدال من ذلك یمكن
لبعض منها استرجاع الزئبق منه إلعادة استخدامه أو إعادة تدویره .ولألسف فعندما تتم معالجة مخلفات
األجهزة االلكترونیة والمحتویة على الزئبق لﻼسترجاع أو إعادة التدویر یتم تكسیرها و /أو یتم تسخینها
352
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تنطلق أبخرة الزئبق في مكان العمل والهواء الجوي .ویبدو أیضا أن جزءا صغیرا فقط من النفایات من
المنتجات المحتویة على الزئبق في نهایة عمر استخدامها تدار بمسئولیة إداریة سلیمة وبطرق جیدة اللتقاط
محتوى الزئبق من المنتج وبالتالي منع انطﻼقه إلى البیئة.
إن الحل طویل المدى لمﺸكلة نفایات الزئبق والمواقع الملوﺛة به هو المنع  /والتخلص التدریجي أو الحد
من المنتجات والعملیات المحتویة على الزئبق ،ووضع حدود وضوابط صارمة على المصادر البﺸریة
غیر المقصودة للزئبق .وفي غضون ذلك یجب إدارة التخلص من المنتجات المحتویة على الزئبق بطریقة
أفضل ،كما یجب التزام الﺸركات التى تنتج أو تبیع منتجات تحتوي على الزئبق باألحكام والقوانین التي
یجب اتباعاها للتخلص من هذه المنتجات في نهایة مدة صﻼحیتها ولضمان إدارة التخلص منها بمسؤولیة
وبطرق تؤدي إلى خفض انبعاﺛات الزئبق في البیئة إلى أدنى حد .وینبغى وضع المعاییر واتخاذ التدابیر
لضمان عدم الحرق المفتوح في الهواء وعدم إرسالها إلى مقالب القمامة أو المدافن التي من الممكن أن
تصبح عرضة للحرائق وكذلك عدم إرسالها ألماكن إعادة معالجة مخلفات اإللكترونیات والغیر مجهزة
بطریقة مﻼئمة لإلدارة السلیمة للتعامل مع محتوى هذه المخلفات من الزئبق.
ما رأي معاهدة الزئبق في الزئبق ونفایات المنتجات؟
تتناول معاهدة الزئبق بعض هذه القضایا من خﻼل اقتضاء التخلص التدریجي من العدید المنتجات
المضاف إلیها الزئبق بحلول عام  8888بموجب المادة ( 9مع وجود استثناءات محتملة حتى عام )8838
ووضع توجیهات بﺸﺄن المواقع الملوﺛة بالزئبق (المادة  ،).8وإدارة نفایات الزئبق (المادة . )..

 11.2نفايات ﻋمليات الزئبق والنواتج الثانوية
إن المعلومات المتعلقة بنفایات عملیات الزئبق والنواتج المصاحبة للمنتج سبق تقدیمها في هذا الكتیب في
فصول  :مصادر الزئبق وورش تعدین الذهب صغیرة الحجم وخﻼیا الزئبق في مصانع الكلور  -القلوي
واستخدام الزئبق كعامل محفّز في إنتاج كلورید الفینیل ومحطات تولید الطاقة التي تعمل بالفحم وإنتاج
األسمنت والتعدین الصناعي لتعدین وتكریر وتنقیة المعادن وفصول أخرى.
وبعض العملیات الصناعیة لتعدین وتنقیة الذهب والزنك تسترجع الزئبق الخام من منتجاتها الثانویة .كما
یمكن استرجاع عنصر الزئبق من نفایات مصانع الكلور -القلوي ومن المواد المحفّزة المستخدمة في
تصنیع كلورید الفینیل ،وفي بعض الحاالت من أعمال مناجم الذهب الصغیرة وتجار الذهب .ویعاد
استخدام هذا الزئبق إما في التصنیع او یدخل مجددا الي السوق أو یرفع من األسواق ویوضع في مرافق
التخزین الطویل األجل.
وفي معظم األحیان فإن التصنیع والعملیات األخرى والتي تستخدم الزئبق فضﻼ عن تلك التي تولّد بغیر
قصد نفایات الزئبق ال تسترجع الزئبق الخام .وعموما تقوم بعملیات غیر كافیة لمنع نفایات الزئبق من
دخول البیئة.
یتوجب على معاهدة الزئبق واتفاقیة بازل حتى اآلن تعیین الح ّد األدنى للتركیزات ذات الصلة للنفایات
التي تعتبر "نفایات الزئبق" ولكن سوف توفر توجیهات بﺸﺄن هذه المسﺄلة في مرحلة الحقة .من المرجح
أن یتخذ القرار بﺸﺄن القیود المتعلقة بالح ّد األدنى النخفاض تركیز الزئبق التي ستحدد نفایات الزئبق
باالشتراك مع الهیئات ذات الصلة في اتفاقیة بازل .ومن المتوقع أن یكون المستوى بین االتفاقیتین
متجانسا .وضعت عدید الجوانب من المادة  ..من معاهدة الزئبق المسؤولیة إلدارة نفایات الزئبق على
البلدان الفردیة وأحالتها على نظم إدارة النفایات المنزلیة القائمة .تجدون فیما یلي مزیدا من المعلومات عن
المادة  ..أدناه.
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یمكن استخدام المبادئ التوجیهیة التقنیة الحالیة التفاقیة بازل إلى أن یتم االنتهاء من التوجیهات الجدیدة
بﺸﺄن تعریفات النفایات بمعاهدة الزئبق .وضعت اتفاقیة بازل "المبادئ التوجیهیة التقنیة لإلدارة السلیمة
بیئیا للنفایات التي تتكون من الزئبق والنفایات المحتویة على عنصر الزئبق أو الملوﺛة بالزئبق" التي
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
مراعاة لوائح إدارة النفایات القائمة للبلدان الفردیة .وسیتم تطویر التوجیهات في السنوات القلیلة القادمة
بﺸﺄن الكیفیة التي ینبغي أن تدار بها أشكال مختلفة من نفایات الزئبق .حالیا ،هناك بعض الصعوبة في
تحدید نفایات الزئبق غیر الزئبق ذاته (مثل الزئبق الناجم عن إغﻼق مصانع الكلور  -القلوي والتي ال
یسمح بتداوله).
سیتم حل مﺸكلة تحدید النفایات المحتویة على الزئبق عندما یضع مؤتمر األطراف التوجیهات بﺸﺄن الح ّد
األدنى لتركیز مستویات الزئبق في النفایات .ما إن یتم تحدید هذا التركیز حتّى تعتبر نفایات مواد ذات
تركیز فوق هذا الحد نفایات الزئبق ویجب أن تدار وفقا لتوجیهات من أجل تصرف سلیم بیئیا في نفایات
الزئبق على النحو المبین في اتفاقیة بازل ومع توجیهات إضافیة من مؤتمر األطراف في معاهدة الزئبق.
تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقیة بازل تﺸتمل على هدف یتعلق بالنقل الدولي للنفایات الخطرة في حین أن
معاهدة الزئبق تﺸتمل على هدف یرتكز على حمایة صحة اإلنسان والبیئة .ونتیجة لذلك ّ
فإن الح ّد األدنى
لتركیز الزئبق الذي یحدد نفایات الزئبق في معاهدة الزئبق قد تختلف عن الح ّد األدنى باتفاقیة بازل
وستﺸكل هذه المسﺄلة جزءا من المناقﺸات الدولیة لتحدید الح ّد األدنى .ومن الجدیر بالذكر أنه لم تح ّدد
اتفاقیة بازل ح ّدا أدنى للزئبق في النفایات حتى اآلن.
یمكن إعادة استخدام الزئبق الذي تم استعادته من نفایات الزئبق طالما أنها موجهة إلى االستخدام المسموح
به بموجب معاهدة الزئبق.
تدرج المعاهدة أیضا مخلفات تعدین الزئبق (من أي شكل من أشكال التعدین) على أنّها نفایات الزئبق إذا
كانت تحتوي على تركیزات أعلى من الح ّد األدنى المﺸار إلیه أعﻼه.
الفصل  :00نفايات الزئبق






االتفﺎقﯾﺔ توظف تﻌرﯾف اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟوارد في اتفﺎقﯾﺔ بﺎزل ضﻣن اتفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق :اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟتي تتكون ﻣن
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.
تستﺛني االتفﺎقﯾﺔ بقﺎﯾﺎ اﻟتﻌدﯾن بصفﺔ خﺎصﺔ (بﺎستﺛنﺎء اﻟتﻌدﯾن األوﻟي ﻟﻠزئبق) ﻣﺎ ﻟم تحتوي اﻟنفﺎﯾﺎت
عﻠى زئبق بنسبﺔ اكبر ﻣن اﻟحدود اﻟقصوى اﻟتي حددهﺎ ﻣؤتﻣر األطراف .ﯾشﻣل ذﻟك اﻟنفﺎﯾﺎت
اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق أﻟﻣتأت ﻣن جﻣﯾع أنواع عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن.
ﯾجب عﻠى األطراف إﻟى "اتخﺎذ تدابﯾر" حتى ﯾتسنى ﻟهﺎ اﻟتﻌﺎﻣل ﻣع نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ
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.

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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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
االستخداﻣﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ بﻣوجب االتفﺎقﯾﺔ .ﻣالحظﺔ  :تم تنظﯾم اﻟزئبق اﻟقﺎدم ﻣن ﻣنشآت اﻟكﻠور
اﻟقﻠوي اﻟﻣهجورة بصفﺔ ﻣنفصﻠﺔ ضﻣن اﻟفصل اﻟﺛﺎﻟث ( اﻟتزوﯾد و اﻟتجﺎرة).
غﯾر ﻣسﻣوح ألطراف اتفﺎقﯾﺔ بﺎزل بنقل اﻟنفﺎﯾﺎت عبر اﻟحدود اﻟدوﻟﯾﺔ إال ﻟﻠتخﻠص ﻣنهﺎ بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ
بﯾئﯾﺎ.
ﯾتﻌﯾن عﻠى غﯾر األطراف في اتفﺎقﯾﺔ بﺎزل األخ ذ في االعتبﺎر بﺎﻟقواعد اﻟدوﻟﯾﺔ  ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣبﺎدئ
اﻟتوجﯾهﯾﺔ ذات اﻟصﻠﺔ .

اتخاذ إﺟراءات بشأن نفايات الزئبق
تستوجب ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق أن ﯾتخذ األطراف اﻟتدابﯾر اﻟالزﻣﺔ ﻟضﻣﺎن اإلدارة اﻟسﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ ﻟنفﺎﯾﺎت اﻟزئبق.
وبﺎﻟتﺎﻟي ﯾﻣكن أن تطﺎﻟب اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ حكوﻣتهم بﺎإلفصﺎح بﺎﻟضبط عن اﻟتدابﯾر اﻟتي اتخذتهﺎ
ﻟالﻣتﺛﺎل ﻟهذا اﻟشرط .وعرفت ﻣﻌظم عنﺎصر (وﻟكن ﻟﯾس كﻠهﺎ) هذه اﻟتدابﯾر في "اﻟﻣبﺎدئ اﻟتوجﯾهﯾﺔ اﻟتقنﯾﺔ
ﻟإلدارة اﻟسﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ ﻟﻠنفﺎﯾﺎت اﻟتي تتكون ﻣن اﻟزئبق واﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى عنصر اﻟزئبق أو اﻟﻣﻠوﺛﺔ
بﺎﻟزئبق" بﺎﻟصﯾغﺔ اﻟتي اعتﻣدهﺎ االجتﻣﺎع اﻟﻌﺎشر ﻟﻣؤتﻣر األطراف في اتفﺎقﯾﺔ بﺎزل.

مﺣاسبة الﺣكومة ﻋلى 'تدابير' نفايات الزئبق
وﯾﻣكن أن تشﻣل اﻟتدابﯾر ﻣجﻣوعﺔ ﻣن األنشطﺔ ﻣن تطوﯾر اﻟبنﯾﺔ اﻟتحتﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟفﻌﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﻣواقع
اﻟتخﻠص أو ﻣرافق ﻣﻌﺎﻟجﺔ نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق إﻟى وضع اﻟسﯾﺎسﺎت واﻟتشرﯾﻌﺎت واﻟﻠوائح واﻟرصد .ﯾجب أن
تكون اﻟحكوﻣﺎت شفﺎفﺔ بشأن األنشطﺔ اﻟتي تضطﻠع بهﺎ ﻟضﻣﺎن أن تتم إدارة نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ
بﯾئﯾﺎ .وﯾﻣكن أﯾضﺎ أن تشﻣل أنشطتهﺎ اﻟتﻌﺎون ﻣع اﻟهﯾئﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟتطوﯾر واﻟحفﺎظ عﻠى اﻟقدرة عﻠى
اﻟتﻌﺎﻣل ﻣع نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق بهذه اﻟطرﯾقﺔ .وﯾنبغي أن تشجع اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ حكوﻣتهم ﻟالستفﺎدة
ﻣن اﻟخبرات اﻟتقنﯾﺔ اﻟتي قد تكون ﻣتﺎحﺔ ﻣن خالل ﻣﺛل هذه اﻟهﯾئﺎت ﻟتسرﯾع اﻟتصرف اﻟﻣسؤول في
نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق في بالدهم.
ال تستوجب ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق أن تؤخذ بﻌﯾن االعتبﺎر أنظﻣﺔ وبراﻣج األطراف اﻟخﺎصﺔ بإدارة اﻟنفﺎﯾﺎت
اﻟقﺎئﻣﺔ .وﻣع ذﻟك ،إذا ،كﺎن هنﺎك دوﻟﺔ عﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،تﻌتﻣد فقط عﻠى ﻣدافن اﻟقﻣﺎﻣﺔ ﻟﻠتخﻠص ﻣن
نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق ،وهي ﻣﻣﺎرسﺔ غﯾر سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ ،بﺎﻟتﺎﻟي عندهﺎ ﯾفسح اﻟﻣجﺎل ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ إﻟى
اﻟقول بأن هنﺎك حﺎجﺔ إﻟى تدابﯾر أقوى إلدارة نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق ﻟضﻣﺎن عدم تﻠوﯾث اﻟﻣﯾﺎه اﻟجوفﯾﺔ ﻣن خالل
االرتشﺎح واﻟهواء ﻣن خالل إطالق بخﺎر اﻟزئبق.
تﺣديد نفايات الزئبق المعروفة
في حﺎل ﻟم ﯾت ّم تﻌرﯾف اﻟحد األدنى ﻟتركﯾز اﻟزئبق ﻣن قبل ﻣؤتﻣر األطراف ﻟتحدﯾد نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق إﯾجﺎبﯾﺎ،
فإنّ هنﺎك أنشطﺔ ﯾﻣكن أن تضطﻠع بهﺎ اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻟتسﻠﯾط اﻟضوء عﻠى سوء إدارة نفﺎﯾﺎت
اﻟزئبق بﯾنﻣﺎ ﯾتم ﻣنﺎقشﺔ اﻟقرار بشأن اﻟحد اﻟﻣنخفض ﻟﻠزئبق.
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وقد نشرت  IPENو Arnikaخرﯾطﺔ " اﻻماكن الساخنة اﻟﻣختﺎرة لنفايات الزئبق في جﻣﯾع أنحﺎء
اﻟﻌﺎﻟم ."356هذه اﻟخرﯾطﺔ ﯾﻣكن أن تكون أﯾضﺎ بﻣﺛﺎبﺔ نقطﺔ انطالق ونﻣوذج ﻟجهد ﻣﻣﺎﺛل عﻠى اﻟﻣستوى
اﻟوطني ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ.
سﯾكون ﻟكل بﻠد ذو ﻣستوﯾﺎت كبﯾرة ﻣن اﻟزئبق نفﺎﯾﺎت ﻣن اﻟزئبق تتطﻠب إدارة خﺎصﺔ .في كﺛﯾر ﻣن
اﻟحﺎالت ﻟن تكون هنﺎك حﺎجﺔ ﻟتحﻠﯾل تركﯾز اﻟزئبق ﻟتحدﯾد ﻣﺎ إذا كﺎن ﯾنبغي أو ال ﯾنبغي تصنﯾف اﻟﻣواد
عﻠى أنهﺎ نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق .بﻌض اﻟﻣواد األكﺛر وضوحﺎ تشﻣل ﻣنتجﺎت تحتوي عﻠى اﻟزئبق ﻣﺛل اﻟﻣصﺎبﯾح
وأنﺎبﯾب اﻟفﻠورسنت واﻟﻣحﺎرﯾر وبﻌض اﻟبطﺎرﯾﺎت إﻟى غﯾر ذﻟك .ﯾتﻌﯾّن عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ
اﻟدعوة إﻟى اتخﺎذ تدابﯾر فورﯾﺔ ﻟتنظﯾم اﻟتﻌﺎﻣل ﻣع هذه اﻟﻣنتجﺎت في ﻣرحﻠﺔ اﻟنفﺎﯾﺎت عندﻣﺎ ﯾكون ﻣن
اﻟﻣحتﻣل في اﻟغﺎﻟب أنهﺎ ستطﻠق اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق .تﻌتبر اﻟخوادم اﻟﻣتخصصﺔ ﻣﺛل
 sciencedirect.comأو ،بشكل أعم scholar.google.com ،ﻣن بﯾن اﻟﻣوارد اﻟﻌدﯾدة اﻟتي
توفر ﻣﻌﻠوﻣﺎت حول نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت عﻠى أسﺎس إقﻠﯾﻣي و  /أو وطني حول اﻟنفﺎﯾﺎت.
ﯾجب عﻠى األنشطﺔ اﻟوقﺎئﯾﺔ اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟرئﯾسﯾﺔ أن تتﻌهد (بغض اﻟنظر عن اﻟﻣداوالت بشأن اﻟح ّد األدنى
ﻟتركﯾز اﻟزئبق) بإنشﺎء ﻟوائح ﻟضﻣﺎن فصل هذا اﻟنوع ﻣن اﻟﻣواد عن ﻣجرى اﻟنفﺎﯾﺎت األخرى وجﻣﻌه
ﻟﻣﻌﺎﻟجته ﺛﺎنﯾﺔ وإعﺎدة تدوﯾره (ﻟالستخداﻣﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ) أو اﻟتخﻠص اﻟسﻠﯾم بﯾئﯾﺎ .كﺎنت تقنﯾﺎت إعﺎدة
اﻟتدو ﯾر اآلﻣن ﻟﻠزجﺎج واستﻌﺎدة اﻟزئبق ﻣن اﻟﻣصﺎبﯾح واﻟﻣحﺎرﯾر تستخدم فﯾﻣﺎ ﻣضى .تستطﯾع اﻟﻣنظﻣﺎت
غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ تشجﯾع االستﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم  /اﻟخﺎص ﻟجذب اﻟشركﺎت اﻟتي سوف ترسي هذه اﻟتقنﯾﺎت ﻟتحسﯾن
إدارة نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق في هذه اﻟﻣنتجﺎت.
ﯾﻣكن أن تتنﺎول اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣسﺎﻟﺔ االتصﺎل بﺎالتحﺎدات اﻟصنﺎعﯾﺔ اﻟتي ﯾصنع أعضﺎؤهﺎ أو
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
اﻟتدوﯾر اﻟﻣذكورة أعاله.
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
األشعة السینیة الطیفیة  .XRFویمكن أن تﺸمل هذه النفایات معادن ملوﺛة بالزئبق أعید تدویرها وترسبات
طینیة صناعیة ورماد وتربة ملوﺛة ومخلفات عملیات التعدین والنفایات السائلة .وسیتم تحدید حالة العدید
من مجاري النفایات من هذا النوع عندما یتم تحدید تركیز الح ّد األدنى لتحدید نفایات الزئبق.
في غضون ذلك هناك العدید من النفایات التي یمكن للمنظمات غیر الحكومیة تعریفها بـ 'مﺸتبه بها' حتى
یثبت التحلیل خﻼف ذلك .هناك العدید من العملیات الصناعیة التي تستخدم الزئبق أو تنﺸﺄ مجاري للنفایات
معروفة باحتوائها على الزئبق ویمكن تحدیدها في قائمة المنظمات غیر الحكومیة لنفایات الزئبق الممكنة
لمزید من التحقیق.

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
مرتفعة من الزئبق .ومن المعروف أیضا ّ
أن رماد الفحم المتﺄتي من محطات الطاقة ملوث بالزئبق .بالنسبة
لتیارات النفایات التي لدیها تاریخ معروف من التلوث بالزئبق ّ
فإن تحدید مقالب النفایات الحالیة لهذه المواد
من قبل المنظمات غیر الحكومیة یمكن أن یضاف إلى قاعدة بیانات المواقع التي من المحتمل أن تكون
ملوﺛة بالزئبق .كما یمكن أن تكون تلك المنظمات غیر الحكومیة ذات القدرة على التحلیل والوصول إلى
مواقع المقالب قادرة على أخذ عینات من تلك المقالب وتسلیط الضوء على كل المستویات المرتفعة من
الزئبق قصد الضغط على المصانع والحكومة لتنظیف المواقع وتﺸدید اللوائح على تلك الصناعات.

تﺣديد النفايات الملوثة :البقعة الساخنة بالزئبق فلورا في ألبانيا
ﯾﻌتبر خﻠﯾج فﻠورا جزءا ﻣن اﻟبحر األدرﯾﺎتﯾكي وﯾقع في اﻟجزء اﻟجنوبي اﻟغربي ﻣن أﻟبﺎنﯾﺎ .ﯾﻣﺛل ﻣصنع
اﻟكﻠور اﻟقﻠوي وبوﻟي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل اﻟسﺎبق في فﻠورا (اﻟﻣﻌروف بﺎسم ﻣصنع اﻟصودا وبوﻟي كﻠورﯾد
اﻟفﯾنﯾل) أهم ﻣصدر ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق في خﻠﯾج فﻠورا .بدأ اﻟﻣصنع اﻟﻌﻣل في عﺎم  1210وﯾستخدم ﻣﻌﺎﻟجﺔ
اﻟخالﯾﺎ اﻟزئبقﯾﺔ إلنتﺎج اﻟصودا اﻟكﺎوﯾﺔ وبوﻟي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل .أنتج اﻟﻣصنع في ذروته  04.777طن
ﻣتري ﻣن اﻟصودا اﻟﻣكﻠسﺔ و 000،15طن ﻣتري ﻣن اﻟصودا اﻟكﺎوﯾﺔ و 17.777طن ﻣتري ﻣن بوﻟي
كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل .أفرغ ﻣصنع اﻟصودا وبوﻟي كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل نفﺎﯾﺎته ﻣبﺎشرة في خﻠﯾج فﻠورا ودفن أﯾضﺎ
اﻟحﻣأة اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﻣوقع بﺎﻟقرب ﻣن شﺎطئ اﻟبحر .تم إغالق اﻟﻣصنع في عﺎم  1220وقد دﻣرت ﻣبﺎنﯾه تﻣﺎﻣﺎ
ﻣنذ ذﻟك اﻟوقت .وﻣع ذﻟك ال تزال اﻟحﻣأة ﻣﻠقﺎة بﺎﻟقرب ﻣن اﻟشﺎطئ ﻣع عدم وجود االحتﯾﺎطﺎت اﻟﻣتخذة
ﻟﻣنع اﻟﻣزﯾد ﻣن تﻠوث اﻟخﻠﯾج أو اﻟﻣقﯾﻣﯾن اﻟﻣجﺎورﯾن ﻟﻠﻣكﺎن .أقرت هﯾئﺔ ﻣختصﺔ في عﺎم  0770تﺎبﻌﺔ
ﻟﻠشبكﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠقضﺎء عﻠى اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ  /خطﺔ عﻣل اﻟبحر األبﯾض اﻟﻣتوسط (ﻣشروع
صندوق اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣي  )GF/ME/6030-00-08أنّ هذه اﻟﻣنطقﺔ "نقطﺔ سﺎخنﺔ" بﻌد أخذ عﯾنﺔ ﻣن
اﻟتربﺔ بﯾّنت أنّ ﻣستوﯾﺎت اﻟزئبق أعﻠى ﻣن  17.777جزء في اﻟﻣﻠﯾون في ﻣنطقﺔ اﻟﻣصنع اﻟسﺎبق –
 1.777ﻣرة أكبر ﻣن ﻣستوﯾﺎت االتحﺎد األوروبي اﻟﻣﻌتﺎدة.
ّ
وتوزع أسﻣﺎك اﻟﻣنطقﺔ إﻟى جﻣﯾع اﻟﻣدن في أﻟبﺎنﯾﺎ .أظهرت عﯾنﺎت
ﯾﻣﺛل خﻠﯾج فﻠورا ﻣسﺎحﺔ هﺎﻣﺔ ﻟﻠصﯾد
ﻣن األسﻣﺎك اﻟتي أخذتهﺎ  IPENوأرنﯾكﺎ ﻣستوﯾﺎت ﻣتوسطﺔ ﻣن اﻟزئبق في سﻣك اﻟبوري وهي أعﻠى
ب 0.8،ﻣرة ﻣن اﻟكﻣّﯾﺔ اﻟﻣرجﻌﯾﺔ بوكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ االﻣرﯾكﯾﺔ اﻟﻣقدّرة بـ 7.00جزء في اﻟﻣﻠﯾون .كﺎنت
قﯾم اﻟزئبق اﻟقصوى اﻟﻣالحظﺔ في سﻣك اﻟبوري أعﻠى بأربع أضﻌﺎف اﻟجرعﺔ اﻟﻣرجﻌﯾﺔ .كﻣﺎ تجﺎوز
أربﻌﺔ ﻣن عﯾنﺎت سﻣك اﻟقد أﯾضﺎ اﻟجرعﺔ اﻟﻣرجﻌﯾﺔ.
ﻣن اﻟضروري ﻣنع اﻟﻣزﯾد ﻣن اإلطالقﺎت ﻣن اﻟﻣنطقﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ و إﻟقﺎء اﻟنفﺎﯾﺎت في اﻟبحر ﻟتفﺎدي اﻟتﻠوث
اﻟﻣستﻣر بﺎﻟزئبق في اﻟنظم اإلﯾكوﻟوجﯾﺔ اﻟبحرﯾﺔ وتوفﯾر األسﻣﺎك كغذاء ﻟﻠﻣجتﻣع واﻟسﯾﺎح اﻟﻣحﻠﯾﯾن في
فﻠورا .سﯾستﻣر اﻟزئبق في تﻠوﯾث كل ﻣن اﻟﻣنطقﺔ اﻟﻣحﻠﯾﺔ وﯾسﺎهم في اﻟتﻠوث اﻟﻌﺎﻟﻣي بﺎﻟزئبق إﻟى أن تتم
ﻣﻌﺎﻟجﺔ هذه اﻟﻣشكﻠﺔ.
ﯾﻣكن استخدام فﻠورا كﻣﺛﺎل ﻟتسﻠﯾط اﻟضوء عﻠى آﺛﺎر نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ وزﯾﺎدة
اﻟضغط عﻠى اﻟسﻠطﺎت ﻟﻠحصول عﻠى تﻣوﯾل ﻟتنظﯾف هذه اﻟﻣواقع .ﻣن اﻟﻣهم اﻟتدقﯾق بحزم في جﻣﯾع
جوانب تنظﯾف اﻟﻣوقع (بﻣﺎ في ذﻟك وجهﺔ اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣستردة) ﻟﻠتأكد ﻣن أن تقنﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ ال تطﻠق
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق أو توﻟد انبﻌﺎﺛﺎت ﻟﻠﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ ﻣﺛل اﻟدﯾوكسﯾن واﻟفﯾوران .ﯾنبغي بﺎﻟخصوص
تجنب استخدام تقنﯾﺎت اﻟتحﻣﯾص اﻟﻣبﺎشر أو اﻟحرق.
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تقنيات معالﺟة نفايات الزئبق
هناك العدید من التقنیات المختلفة المقترحة لمعالجة نفایات الزئبق من أجل تقلیل محتوى الزئبق .ذكرت
معظمها في المبادئ التوجیهیة التقنیة التي اعتمدتها اتفاقیة بازل .في حالة الزئبق فإن الحذر واجب فیما
یتعلق بﺄي معالجة حراریة  .یتبخر ا لزئبق بسهولة كبیرة وقد روجت بعض التكنولوجیات تحت أسماء
أخرى أنها ببساطة أشكال حرق للنفایات .تتمثل التقنیات األكثر إشكالیة في التحمیص المختلف و تقنیات
االمتزاز الحراري المباشر (حیث یتم تسخین النفایات مباشرة).
حتى في الحاالت التي یتم فیها تطبیق بعض األجهزة اللتقاط الزئبق فإنه یجب االنتباه إلى الكلور
ومركبات الهالوجین األخرى في النفایات التي ستﺸكل الدیوكسین وغیرها من إطﻼقات الملوﺛات العضویة
الثابتة عند حرقها أو تحمیصها في أي شكل  .یعتبر االمتزاز الحراري غیر المباشر التقنیة الوحیدة اآلمنة
حیث ال یتم حرق النفایات مباشرة .بدال من ذلك یت ّم تسخین النفایات الملوﺛة بﺸكل غیر مباشر ویتم فصل
الزئبق والتقاطه .دعت  IPENلهذا الجانب من معالجة النفایات لیتم دمجه في "المبادئ التوجیهیة التقنیة
لإلدارة السلیمة بیئیا للنفایات التي تتكون من الزئبق والنفایات المحتویة على عنصر الزئبق أو الملوﺛة
بالزئبق"  ،كما اعتمده االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة بازل.

 11.3الزئبق في التربة والمياه
بﻣجرد حدوث تﻠوث اﻟتربﺔ أو اﻟﻣﯾﺎه بﺎﻟزئبق فإن جﻣﯾع اﻟخﯾﺎرات اﻟﻣتﺎحﺔ ﻟﻠتنظﯾف واﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ عﺎﻟﯾﺔ
اﻟتكﺎﻟﯾف وغﯾر ﻣرضﯾﺔ تﻣﺎﻣﺎ .وفي بﻌض اﻟحﺎالت تستخدم أسﺎﻟﯾب ﻟتنظﯾف اﻟتربﺔ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻠوﺛﺔ بتحوﯾل
اﻟزئبق إﻟى وسط آخر .فﻌﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل بﻌض اﻟتقنﯾﺎت تشجع تطﺎﯾر اﻟزئبق ﻣن اﻟتربﺔ واﻟﻣﺎء إﻟى
اﻟهواء .ففي عﺎم  8881أصدرت وكﺎﻟﺔ حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ األﻣرﯾكﯾﺔ تقرﯾرا بﻌنوان "تقنﯾﺎت ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟزئبق في
اﻟتربﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت واﻟﻣﯾﺎه" واﻟتي تصف بﻌض هذه اﻟخﯾﺎرات اﻟﻣتﺎحﺔ.357
وﯾستخدم اﻟتقرﯾر ﻣصطﻠح التربة ﻟﯾشﻣل التربة (خﻠﯾط ﻣن اﻟرﻣل واﻟطﻣي واﻟطﯾن واﻟﻣواد اﻟﻌضوﯾﺔ)
واألنقاض والﺣمأة والرواسب وغيرها في البيئة الصلبة .وﯾستخدم ﻣصطﻠح النفايات ﻟﯾشﻣل النفايات
الصلبة غير الخطرة والخطرة الناتﺟة ﻋن الصناﻋة .كﻣﺎ ﯾستخدم ﻣصطﻠح المياه ﻟﯾشﻣل المياه الﺟوفية
ومياه الشرب ومخلفات المياه الصناﻋية الخطرة وغير الخطرة والمياه السطﺣية ومياه صرف التنقيب
ومياه اﻻرتشاح وفﯾﻣﺎ ﯾﻠي ﻣﻠخصﺎ ﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣتﺎحﺔ في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة:
تقنيات معالﺟة التربة والنفايات
التقنية

الوصف
ﯾربط فﯾزﯾﺎئﯾﺎ أو ﯾطوق اﻟﻣﻠوﺛﺎت في كتﻠﺔ ﺛﺎبتﺔ
وﯾقﻠل كﯾﻣﯾﺎئﯾﺎ ﻣن خطورة اﻟنفﺎﯾﺎت عن طرﯾق
) (S/Sالتصلب  /التثبيت
تحوﯾل اﻟﻣﻠوﺛﺎت إﻟى صور أقل ذوبﺎنﺎ أو حركﺔ أو
سﻣﯾﺔ
ﯾستخدم قﺎعدة أن بﻌض اﻟﻣﻠوﺛﺎت تفضل االﻣتزاز
أو االﻣتصﺎص عﻠى اﻟجزء اﻟنﺎعم ﻣن حبﯾبﺎت
غسيل التربة/استخﻼص بالﺣمض
اﻟتربﺔ .وﯾتم تﻌﻠﯾق اﻟتربﺔ في ﻣحﻠول غسﯾل وﯾتم
فصل اﻟحبﯾبﺎت اﻟدقﯾقﺔ ﻣن اﻟﻣزﯾج ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟى
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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خفض تركﯾزات اﻟﻣﻠوﺛﺎت في اﻟتربﺔ اﻟﻣتبقﯾﺔ.
وﯾستخدم االستخالص بﺎﻟحﻣض ﻣﺛل حﻣض
اﻟهﯾدروكﻠورﯾك أو حﻣض اﻟكبرﯾتﯾك.
تستخدم اﻟحرارة تحت ضغط ﻣنخفض ﻟتبخﯾر
اﻟزئبق ﻣن اﻟوسط اﻟﻣﻠوث تﻠﯾهﺎ تحوﯾل أبخرة
اﻟزئبق إﻟي اﻟزئبق اﻟسﺎئل بﺎﻟتكﺛﯾف .وقد تتطﻠب التبخيرالﺣراري  /الرد بالتكثيف
اﻟغﺎزات اﻟﻣنبﻌﺛﺔ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌالج ﻣن خالل أجهزة
إضﺎفﯾﺔ ﻟﻣكﺎفحﺔ تﻠوث اﻟهواء ﻣﺛل وحدات اﻟكربون
اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ بدرجة الحرارة المرتفعة تقلل من حركیة
المعادن من خﻼل إدماجها كیمیائیا بﺸكل دائم مقاوم
التزجیج
لﻼرتﺸاح الكتلة الزجاجیة .هذه العملیة قد تؤدي
Vitrification
أیضا إلى تطایر الملوﺛات وبالتالي تقلیل تركیزها
في التربة والنفایات

ﯾشﯾر اﻟتقرﯾر أن عﻣﻠﯾﺎت اﻟتصﻠب/اﻟتﺛبﯾت هي اﻟﻣستخدﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟتربﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق في
اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة .وتستخدم هذه اﻟتقنﯾﺔ تجﺎرﯾﺎ ﻟتﻠبﯾﺔ ﻣستوﯾﺎت نظم اﻟتنظﯾف اﻟﻣطﻠوبﺔ .وﯾبدو أن اﻟتقنﯾﺎت
األخرى اﻟﻣذكورة بﺎﻟتقرﯾر ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟتربﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق أقل استخداﻣﺎ ﻣن هذه اﻟتقنﯾﺔ وإنﻣﺎ
تستخدم ﻟبﻌض اﻟتطبﯾقﺎت اﻟﻣحددة وبﻌض أنواع اﻟتربﺔ .وﻟم ﯾوضح اﻟتقرﯾر أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت عن اﻟﺛبﺎت
طوﯾل اﻟﻣدى ﻟﻠتربﺔ واﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق اﻟﻣستخدم فﯾهﺎ هذه اﻟتقنﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌنى عدم توافر
اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟضرورﯾﺔ ﻟﻠﻣد بهذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
وهنﺎك حﺎجﺔ ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﯾس فقط عن اﻟﺛبﺎت طوﯾل اﻟﻣدى في هذه اﻟتقنﯾﺔ وﻟكن أﯾضﺎ بصورة
أكﺛر شﻣوال عن اﻟﻣصﯾر طوﯾل اﻟﻣدى ﻟﻠﻣتبقﯾﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق واﻟﻣصﺎحبﺔ ﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ .وال
تزال االهتﻣﺎﻣﺎت ﻣنصبﺔ نحو انطالق اﻟزئبق بهذه اﻟﻣتبقﯾﺎت في اﻟجو وكذﻟك اﻟﻣسﺎرات األخرى التي
ﯾنطﻠق بهﺎ اﻟزئبق إﻟى اﻟبﯾئﺔ.

تقنیات معالجة المیاه
التقنية

الوصف
(أ) تستخدم اإلضافات الكیمیائیة لــتحویل
الملوﺛات الذائبة إلى مواد صلبة غیر قابلة للذوبان
أو(ب) تشكﯾل ﻣواد صﻠبﺔ غﯾر قابلة للذوبان حیث
الترسیب /الترسیب المبدئي
یتم ادمصاص الملوﺛات علیها .و تتم إزاﻟﺔ اﻟﻣواد
الصلبة غیر القابلة للذوبان من الحالة السائلة
بالترشیح أو الترویق
تدﻣص اﻟﻣركزات اﻟسﺎئﻠﺔ في سطح ﻣواد
االدﻣصﺎص وبﺎﻟتﺎﻟي یقل تركیزها في الطور
االمتزاز (االدمصاص)
السائل .یتم تعبئة مادة االدمصاص في عﻣود .حیث
تدﻣص اﻟﻣﻠوﺛﺎت كمیاه ملوﺛة تمر خﻼل العمود.
یفصل الملوﺛات من الماء عن طریق تمریر الماء
الترشیح الغشائي
من خﻼل غﺸاء شبه منفذ أي غﺸاء یسمح لبعض
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المكونات بالمرور بینما یمنع األخرى.
ینطوي على استخدام الكائنات الحیة الدقیقة التي
تعمل مباشرة عﻠى أنواع الملوﺛات أو تهیئة
الظروف المحیطة التي تسبب ارتﺸاح التلوث من
التربة او ترسبه /ترسب مبدئي في المیاه.

المعالجة البیولوجیة

ﻣن تقنﯾﺎت ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣوضحﺔ أعاله ،نجد ان اﻟترسﯾب /اﻟترسﯾب اﻟﻣبدئي هي اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ األكﺛر
استخداﻣﺎ في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة ﻟﻌالج اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق .وفي كﺛﯾر ﻣن األحﯾﺎن تتغﯾر خصﺎئص اﻟﻣﯾﺎه
ﻣﺛل اﻟحﻣوضﺔ (اﻟرقم اﻟهﯾدروجﯾني) أو تغﯾﯾر اﻟخواص اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ ﻟﻠزئبق ) (Hg2+ to Hg0تسﻣح
ﻟﻣﻌدالت إزاﻟﺔ أفضل .وفﻌﺎﻟﯾﺔ هذه اﻟتقنﯾﺔ ﻟن تتأﺛر بخصﺎئص اﻟوسط واﻟﻣﻠوﺛﺎت بﺎﻟﻣقﺎرنﺔ ﻣع تقنﯾﺎت
ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣﯾﺎه األخرى اﻟﻣدرجﺔ.
وﯾستخدم االﻣتصﺎص في اﻟحﺎالت التي ﯾكون فﯾهﺎ اﻟزئبق هو اﻟﻣﻠوث اﻟوحﯾد اﻟﻣﻌﺎﻟج واألنظﻣﺔ األصغر
نسبﯾﺎ فهي تحسﯾن ﻟتفنبﺔ أكبر .أﻣﺎ تقنﯾﺔ اﻟترشﯾح اﻟغشﺎئى فهي األقل استخداﻣﺎ ألنه ﯾؤدي إﻟى إنتﺎج حجم
أكبر ﻣن اﻟﻣخﻠفﺎت األخرى ﻣن طرق اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ األخرى .وتقتصر اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟبﯾوﻟوجﯾﺔ عﻠى ﻣجﺎل
اﻟدراسﺎت وفي نطﺎق تجرﯾبي.

 11.4التخزين المؤقت والتخلص من الزئبق
في فصل ﻣصﺎدر اﻟزئبق ﻣن هذا اﻟكتﯾب ﻟوحظ أن كال ﻣن االتحﺎد األوروبي واﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة قد اعتﻣدا
قوانﯾن ونظم تحظر تصدﯾر اﻟزئبق .وفي بﻌض اﻟظروف ﯾكون ذﻟك ﻣطﻠوبﺎ عﻠى اﻟﻣدى اﻟطوﯾل إلدارة
اﻟزئبق وتخزﯾنه وفي بﻌض اﻟحﺎالت سﯾحتﺎج األﻣر إﻟى تخزﯾن وإدارة طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﻟﻠزئبق وفي حﺎالت
أخرى سﯾحتﺎج األﻣر إﻟى اﻟتخﻠص اآلﻣن ﻣن اﻟزئبق ضﻣﺎنﺎ ﻟحﻣﺎﯾﺔ صحﺔ اإلٌنسﺎن واﻟبﯾئﺔ .وفي االتحﺎد
األوروبي تصنفه اﻟنظم اﻟرسﻣﯾﺔ كنفﺎﯾﺎت ﻣستردة فجﻣﯾع كﻣﯾﺎت اﻟزئبق اﻟﻣستردة ﻣن خالﯾﺎ اﻟزئبق في
ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي وﻣن تﻌدﯾن خﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن غﯾر اﻟحدﯾد وكذﻟك ﻣن عﻣﻠﯾﺎت اﻟصهر وعﻣﻠﯾﺎت
تنظﯾف اﻟغﺎز اﻟطبﯾﻌي تﻌتبر نفﺎﯾﺎت  .وهذا ﯾﻌني أن اﻟزئبق اﻟخﺎم اﻟﻣشتق ﻣن جﻣﯾع هذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت في دول
االتحﺎد األوربي ال ﯾﻣكن أن ﯾبﺎع أو ﯾستخدم بل ﯾجب اﻟتخﻠص ﻣنه.
وفي اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة ،ﯾحظر اﻟتصدﯾر ﻟجﻣﯾع ﻣصﺎدر اﻟزئبق اﻟخﺎم والتي تزﯾد عﻠى اﻟطﻠب وبحﺎجﺔ إﻟى
تخزﯾن .واﻟﻣصﺎدر اﻟحﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠزئبق اﻟﻣﻌروض في اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة تشﻣل اﻟزئبق اﻟذي ﯾتم استرداده ﻣن
اﻟتحوﯾل أو إغالق ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي واﻟزئبق اﻟﻣسترد كﻣنتج ﺛﺎنوي ﻣن تﻌدﯾن اﻟذهب وﻣن بﻌض
عﻣﻠﯾﺎت تنقﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدن غﯾر اﻟحدﯾدﯾﺔ وكذﻟك اﻟزئبق اﻟﻣسترد ﻣن براﻣج جﻣع اﻟﻣنتجﺎت وعﻣﻠﯾﺎت اﻟزئبق
اﻟﻣﻌﺎد تدوﯾره.
ووفقﺎ ﻟتقرﯾر تقﯾﯾم برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ في أﻣرﯾكﺎ اﻟالتﯾنﯾﺔ وﻣنطقﺔ اﻟكﺎرﯾبي فإن هنﺎك تزاﯾد في
اﻟتقﺎط اﻟزئبق اﻟﻣصﺎحب ﻟﻠﻣنتجﺎت ﻣن عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن كﻣﺎ أن هنﺎك زﯾﺎدة في استخدام بدائل تحل ﻣحل
اﻟزئبق واﻟذي سﯾؤدي إﻟى زﯾﺎدة فﺎئض اﻟزئبق في اﻟﻣنطقﺔ .تدرك حكوﻣﺎت اﻟﻣنطقﺔ أن هذا اﻟزئبق اﻟزائد
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ﯾجب أن ﯾدار بشكل صحﯾح وان ﯾتم تخزﯾنه ﻟﻣنع عودته ﻣرة أخرى ﻟﻠسوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .وتطﻠب هذه
اﻟحكوﻣﺎت اﻟنظر في تحدﯾد حﻠول سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ ﻟﻠتخزﯾن اﻟسﻠﯾم ﻟﻠزئبق كأهم األوﻟوﯾﺎت.358
وعﻠى اﻟرغم ﻣن أن ﻣنﺎطق أخرى ﻣﺛل آسﯾﺎ ال ﯾظهر ﻟدﯾهﺎ فﺎئض ﻣن اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟزئبق حﺎﻟﯾﺎ أكﺛر
ﻣن اﻟطﻠب ،فﻣن اﻟﻣتوقع أن ﯾتغﯾر هذا اﻟوضع بﻌد اعتﻣﺎد اتفﺎقﯾﺔ عﺎﻟﻣﯾﺔ جدﯾدة ﻟﻠتحكم واﻟحد ﻣن اﻟزئبق
وإدخﺎل أحكﺎﻣهﺎ حﯾز اﻟتنفﯾذ .وبﺎﻟتﺎﻟي فﻣن اﻟﻣتوقع أن تحتﺎج جﻣﯾع اﻟﻣنﺎطق إﻟى براﻣج إلزاﻟﺔ اﻟفﺎئض ﻣن
اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟزئبق ﻣن اﻟسوق ﻟﻣنع توافر اﻟزئبق اﻟزائد بأسﻌﺎر رخﯾصﺔ وتصبح ﻣتﺎحﺔ ﻟالستخداﻣﺎت
غﯾر اﻟﻣالئﻣﺔ ،وخﺎصﺔ في اﻟقطﺎعﺎت التي ﯾصﻌب فﯾهﺎ تنفﯾذ اﻟقﯾود واألحكﺎم اﻟقﺎنونﯾﺔ عﻠى استخدام
اﻟزئبق ﻣﺛل ﻣنﺎجم اﻟذهب اﻟصغﯾرة.359
إن اﻟطرﯾقﺔ اﻟﻣفضﻠﺔ ﻟتخزﯾن اﻟزئبق في بﻌض اﻟدول ﻣﺛل اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة هي اﻟﻣخﺎزن اﻟﻣراقبﺔ فوق
األرض .وعﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل فﻠدى اﻟجﯾش األﻣرﯾكي ﻣخزون كبﯾر ﻣنه ،حﯾث ﯾتم تخزﯾن اﻟزئبق في
قوارﯾر سﻌﺔ  18رطال ،هذه اﻟقوارﯾر ﻣختوﻣﺔ وﻣﻌبأة في براﻣﯾل ﻣحكﻣﺔ اﻟغﻠق سﻌﺔ  38جﺎﻟون وهنﺎك
ست قوارﯾر ﻟكل برﻣﯾل وخﻣسﺔ براﻣﯾل ﻟكل ﻣنصﺔ خشبﯾﺔ وداخل اﻟبراﻣﯾل توضع اﻟقوارﯾر بشكل فردي
في أكﯾﺎس بالستﯾكﯾﺔ ﻣختوﻣﺔ وﻣفصوﻟﺔ بفواصل وتوضع عﻠى حصﯾرة ﻣﺎصﺔ ﻣزدوجﺔ بﻣواد ﻣﺎصﺔ
ﻟﻠصدﻣﺎت توضع بقﯾﺔ اﻟبراﻣﯾل في صواني عﻠى ﻣنصﺎت خشبﯾﺔ ال ﯾتم ربطهﺎ ﻟتسهﯾل عﻣﻠﯾﺎت اﻟتفتﯾش
واﻟﻣراقبﺔ .360هذا وﻣن اﻟﻣرجح أن ﯾكون هذا األسﻠوب كﺎفﯾﺎ ﻟﻣنع تسرب أوتهرﯾب اﻟزئبق ﻣن اﻟﻣستودع
طﺎﻟﻣﺎ هنﺎك صﯾﺎنﺔ ورصد وﻣراقبﺔ كﺎفﯾﺔ وطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣستودع غﯾر خﺎضع ﻟكﺎرﺛﺔ طبﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟزالزل
واﻟفﯾضﺎنﺎت واألعﺎصﯾر أو قوة اﻟرﯾﺎح ،وطﺎﻟﻣﺎ أن ﻣوقع اﻟﻣستودع ﻟن ﯾصبح ﻣنطقﺔ حرب .وﻣن خﯾﺎرات
تخزﯾن اﻟزئبق األخرى التي تستخدﻣهﺎ اﻟوالﯾﺎت اﻟﻣتحدة تخزﯾنه في عبوات سﻌﺔ طن ﻣتري واحد في
زجﺎجﺎت ﻣن اﻟبالستﯾك.
وفي االتحﺎد األوروبي واألنظﻣﺔ التي تدعو ﻟتخزﯾنه بصورة دائﻣﺔ أو ﻣؤقتﺔ في ﻣنﺎجم اﻟﻣﻠح اﻟﻣﻌدة
ﻟﻠتخﻠص ﻣنه في أعﻣﺎق األرض او تشكﯾالت اﻟصخور اﻟصﻠبﺔ إذا ﺛبت أنهﺎ توفر ﻣستوى ﻣن األﻣﺎن
تﻌﺎدل اﻟﻣستوى في ﻣنﺎجم اﻟﻣﻠح .وتسﻣح اﻟﻠوائح أﯾضﺎ بﺎﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت ألكﺛر ﻣن سنﺔ واحدة في ﻣرافق
فوق األرض ﻣخصصﺔ او ﻣجهزة ﻟﻠتخزﯾن اﻟﻣؤقت ﻟﻠزئبق اﻟﻣﻌدني.361
وﻟتخزﯾن اﻟزئبق في ﻣنﺎجم اﻟﻣﻠح فإن نظم وأحكﺎم االتحﺎد األوروبي تنص عﻠى أن اﻟصخرة اﻟتي تحﯾط
اﻟنفﺎﯾﺎت تكون بﻣﺛﺎبﺔ صخرة ﻣضﯾفﺔ ﯾتم تغﻠﯾف اﻟنفﺎﯾﺎت فﯾهﺎ .ﯾجب أن ﯾكون ﻣوقع اﻟتخزﯾن ﻣوجودا بﯾن
طبقﺎت صخور غﯾر نﺎفذة ﻣن األعﻠى واألسفل ﻟﻣنع دخول اﻟﻣﯾﺎه اﻟجوفﯾﺔ وﻣنع تسرب اﻟسوائل واﻟغﺎزات .
وﯾجب أن تكون األعﻣدة واآلبﺎر ﻣحكﻣﺔ خالل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،وﯾجب أن تكون ﻣغﻠقﺔ بإحكﺎم بﻌد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ .ﯾجب
إغالق ﻣنطقﺔ اﻟتخﻠص بسدود هﯾدروﻟﯾكﯾﺔ غﯾر نﺎفذة عندﻣﺎ ﯾكون هنﺎك عﻣﻠﯾﺔ استخراج عنﺎصر ﻣن
اﻟﻣنجم .وﯾجب ضﻣﺎن استقرار اﻟصخرة اﻟﻣضﯾفﺔ أﺛنﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،وضﻣﺎن سالﻣﺔ اﻟحﺎجز اﻟجﯾوﻟوجي ﻟزﻣن
غﯾر ﻣحدد.362
تسﻣح اﻟﻠوائح واﻟنظم في االتحﺎد األوروبي أﯾضﺎ بتخزﯾن اﻟزئبق في اﻟتكوﯾنﺎت اﻟصخرﯾﺔ اﻟصﻠبﺔ .وتﻌرف
بﻣنﺎطق تخزﯾن اﻟتحت ارضي عﻠى عﻣق عدة ﻣئﺎت ﻣن األﻣتﺎر ﻣن سطح األرض وهي ﻣن اﻟصخور
اﻟصﻠبﺔ وتشﻣل ﻣختﻠف اﻟصخور اﻟبركﺎنﯾﺔ ﻣﺛل اﻟجرانﯾت واﻟنﯾس واﻟصخور اﻟرسوبﯾﺔ ﻣﺛل اﻟحجر
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اﻟجﯾري واﻟحجر اﻟرﻣﻠي .وﯾسﻣح فﯾهﺎ بﺎﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت أو اﻟدائم بشرط أن ﯾوفر اﻟﻣرفق ﻣستوى ﻣنﺎسب
ﻣن اﻟسالﻣﺔ واآلﻣﺎن ﻣﺛل ﻣنﺎجم اﻟﻣﻠح .كﻣﺎ ﯾطبق عﻠﯾهﺎ اﻟشروط األخرى .وﯾجب أن ﯾهﯾأ اﻟﻣرفق ﻟﻠتخﻠص
ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣﻌدني .كﻣﺎ ﯾجب أن توفر اﻟحﻣﺎﯾﺔ ضد انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق إﻟى اﻟﻣﯾﺎه اﻟجوفﯾﺔ وكذﻟك حﻣﺎﯾته
ضد انبﻌﺎﺛﺎت بخﺎر اﻟزئبق .والبد أن ﯾكون اﻟﻣوقع غﯾر ﻣنفذ ﻟﻠغﺎزات واﻟسوائل ،وأن ﯾكون اﻟبنﺎء قوي ال
ﯾحتﺎج ﻟﻠصﯾﺎنﺔ وﯾنبغي أن ﯾسﻣح بﺎسترداد اﻟنفﺎﯾﺎت وتنفﯾذ اإلجراءات واﻟتدابﯾر اﻟتصحﯾحﯾﺔ في اﻟﻣستقبل
وﯾنبغي أن ﯾكون ﻣستقرا ﻟفترة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن تصل إﻟى آالف اﻟسنﯾن .وأن ﯾكون ﻣوقع اﻟتخزﯾن تحت
ﻣنسوب اﻟﻣﯾﺎه اﻟجوفﯾﺔ حتى ال ﯾكون هنﺎك تصرﯾف ﻣبﺎشر ﻟﻠﻣﻠوﺛﺎت في اﻟﻣﯾﺎه اﻟجوفﯾﺔ.363
وتهتم دول وأقﺎﻟﯾم أخرى بﺎﻟخﯾﺎرات اﻟﻣطﻠوبﺔ ﻟﻠتخزﯾن طوﯾل األجل ﻟﻠزئبق.
وطبقﺎ ﻟﻣسودة تقرﯾر اﻟخطوط اإلرشﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣن أجل برنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ وعرضه في
االجتﻣﺎع اإلقﻠﯾﻣي ﻟدول اﻣرﯾكﺎ اﻟالتﯾنﯾﺔ وﻣنطقﺔ اﻟكﺎرﯾبي 364في أفرﯾل /أبرﯾل ﻣن عﺎم  88.8فإنّ بﻌض
اﻟﻣتطﻠبﺎت ﻟﻠحصول عﻠى ﻣستودع خﺎص فوق األرض تشتﻣل عﻠى ﻣﺎ ﯾﻠي:


















ﯾجب أال ﯾكون اﻟﻣوقع سرﯾع اﻟتأﺛر بﺎﻟزالزل واألعﺎصﯾر واﻟفﯾضﺎنﺎت
ﯾنبغي األخذ في االعتبﺎر اﻟبحث عن أكﺛر ﻣن ﻣوقع
تفضل اﻟﻣواقع اﻟجﺎفﺔ
ﯾجب أن ﯾكون اﻟﻣوقع بﻌﯾدا عن أي أحواض ﻣﺎئﯾﺔ ﻟألنهﺎر واﻟبحﯾرات أو أي ﻣنﺎطق ﻣأهوﻟﺔ
بﺎﻟسكﺎن
ﯾنبغي حﻣﺎﯾﺔ حﺎوﯾﺎت اﻟزئبق ﻣن اﻟﻣﯾﺎه اﻟجوفﯾﺔ
ﯾجب تجنب انبﻌﺎﺛﺎت بخﺎرﯾﺔ خالل عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌبئﺔ واﻟتداول واﻟنقل اﻟداخﻠي وضبط درجﺎت
اﻟحرارة.
ﯾنبغي حﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوقع ﻣن تﻠوث اﻟﻣﯾﺎه اﻟجوفﯾﺔ واﻟﻣﯾﺎه اﻟسطحﯾﺔ
ﯾجب أن ﯾكون اﻟﻣوقع بﺎﻟقرب ﻣن اﻟطرق أو وسﺎئل اﻟنقل األسﺎسﯾﺔ
ﯾنبغي أن تكون اﻟبراﻣج في ﻣكﺎن اﻟﻣوقع ﻟﻣنع ﻣخﺎطر وقوع اﻟحوادث
ﯾجب أن ﯾكون اﻟتخزﯾن في اﻟﻣستودع عكسﯾﺎ
وضع نظم ﻟرصد اﻟهواء في ﻣكﺎنهﺎ ،وﻣنع االنتشﺎر ،وفحص دم وبول اﻟﻌﻣﺎل ...اﻟخ
ﯾجب أن ﯾكون بﺎﻟﻣستودع ضوابط وﻣﻌدات ﻟﻠتحكم في االنبﻌﺎﺛﺎت
ﯾجب أن ﯾكون بﺎﻟﻣستودع أجهزة رصد حسﺎسﺔ دائﻣﺔ ﻟرصد بخﺎر اﻟزئبق ﻟضﻣﺎن إﻣكﺎنﯾﺔ اﻟكشف
عن اﻟزئبق ال تتجﺎوز اﻟحد اﻟﻣسﻣوحﺔ وهي  8.88ﻣﻠﯾغرام زئبق  /ﻣتر ﻣكﻌب.
ﯾجب أن ﯾكون ﻟدى اﻟﻣستودع برنﺎﻣج ﻟﻣنع االنسكﺎب واﻟسﯾطرة عﻠﯾه
ضرورة وضع ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟتﻌبئﺔ
ﯾنبغي أن تكون أرضﯾﺎت اﻟﻣستودع ﻣقﺎوﻣﺔ وﻣﺎنﻌﺔ ﻟتسرب اﻟزئبق ،كﻣﺎ ﯾجب أن تكون
األرضﯾﺎت ﻣﺎئﻠﺔ في اتجﺎه حوض اﻟتجﻣﯾع
ﯾجب أن ﯾكون ﻟهذه اﻟﻣرافق نظم أﻣنﯾﺔ كﺎفﯾﺔ
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.95

 ﯾنبغي عدم تخزﯾن اﻟزئبق ﻣع غﯾره ﻣن اﻟنفﺎﯾﺎت
 ﯾنبغي أن تكون هنﺎك ﻣراجﻌﺔ سنوﯾﺔ ﻟﻠصﯾﺎنﺔ وﻣﻌﺎﯾرة سنوﯾﺔ ﻟنظم اﻟرصد واﻟتحكم
 ﯾنبغي أن ﯾخضع اﻟﻣرفق ﻟﻣراجﻌﺔ دورﯾﺔ دقﯾقﺔ ﻣستقﻠﺔ
وقد الحظ خبراء ﻣن االتحﺎد األوروبي أن عﻣﻠﯾﺔ اﻟتخزﯾن فوق سطح األرض تجﻌل اﻟزئبق ال ﯾزال
ﻣوجودا في اﻟﻣحﯾط اﻟحﯾوي ﻟجﻣﯾع اﻟكﺎئنﺎت .والحظوا أﯾضﺎ أن سالﻣﺔ هذا االختﯾﺎر ﯾﻌتﻣد عﻠى االستقرار
اﻟسﯾﺎسي ،وأن اﻟتخزﯾن فوق األرض قد ال ﯾكون حال دائﻣﺎ.
ونﺎقشت ﻣسودة اﻟتقرﯾر أﯾضﺎ عﻣﻠﯾﺎت اﻟتخﻠص تحت األرض .واالعتبﺎر اﻟرئﯾسي في اﻟتخﻠص تحت
األرض هو عزل اﻟنفﺎﯾﺎت ﻣن اﻟﻣحﯾط اﻟحﯾوي في تكوﯾنﺎت جﯾوﻟوجﯾﺔ واﻟتي ﻣن اﻟﻣتوقع أن تظل ﻣستقرة
عﻠى ﻣدى فترة زﻣنﯾﺔ طوﯾﻠﺔ جدا .وﯾكون ذﻟك أفضل في أعﻣﺎق األرض ،حﯾث ﯾتم وضع اﻟزئبق في
حﺎوﯾﺎت قبل وضﻌه في اﻟﻣنجم .وﯾتم اﻟتأكد ﻣن االحتواء واﻟﻌزل في اﻟحﺎوﯾﺎت ،واﻟحواجز اإلضﺎفﯾﺔ
واﻟحواجز اﻟطبﯾﻌﯾﺔ اﻟتي توفرهﺎ اﻟصخور اﻟﻣضﯾفﺔ .وتشﯾر ﻣسودة اﻟتقرﯾر إﻟى أن أنواع اﻟصخور وأنواع
اﻟتربﺔ اﻟشﺎئﻌﺔ اﻟﻣستخدﻣﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟتحت أرضي تشﻣل اﻟطﯾن واﻟﻣﻠح أﻣﺎ اﻟقوﯾﺔ فتشﻣل اﻟصخور
اﻟﻣنصهرة واﻟﻣتحوﻟﺔ أو اﻟبركﺎنﯾﺔ ﻣﺛل اﻟجرانﯾت واﻟنﯾس واﻟبﺎزﻟت وﯾتوقف اﻟﻌﻣق عﻠى نوع اﻟتكوﯾن
اﻟﻣستخدم وقدرة اﻟﻌزل في اﻟتكوﯾنﺎت اﻟتى تكسوهﺎ.
وتحدد اﻟﻣسودة بﻌض اﻟﻣتطﻠبﺎت (ﻟﯾست جﻣﯾﻌهﺎ ﻣتوافقﺔ ﻣع بﻌضهﺎ اﻟبﻌض) ﻟتخزﯾن اﻟنفﺎﯾﺎت تحت
األرض في ﻣواقع اﻟتنقﯾب في اﻟﻣنﺎجم اﻟقدﯾﻣﺔ:











ﯾنبغي أن تكون ﻣتﺎحﺔ وغﯾر ﻣستخدﻣﺔ وأن تكون ﻣنﺎطق اﻟﻣنﺎجم اﻟبﻌﯾدة عن ﻣنﺎطق اﻟتنقﯾب
اﻟنشطﺔ وﯾﻣكن عزﻟهﺎ عن ﻣنﺎطق اﻟتﻌدﯾن اﻟنشطﺔ
ﯾجب أن تبقى اﻟتجﺎوﯾف ﻣفتوحﺔ حتى ال ﯾضطر عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم إﻟى ردﻣهﺎ
ﯾجب أن تكون تجﺎوﯾف اﻟتنقﯾب ﻣستقرة وﯾﻣكن اﻟوصول إﻟﯾهﺎ حتى بﻌد ﻣرور فترة زﻣنﯾﺔ طوﯾﻠﺔ
ﯾجب أن ﯾكون اﻟﻣنجم جﺎف وخﺎﻟي ﻣن اﻟﻣﯾﺎه
ﯾجب أن ﯾتم عزل اﻟفجوات اﻟتى سﯾتم تخزﯾن اﻟنفﺎﯾﺎت بهﺎ عن اﻟطبقﺎت اﻟحﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه
تحسﯾن اﻟسالﻣﺔ وتبسﯾط تداول اﻟزئبق كﻣﺎ ﯾجب تﺛبﯾت اﻟزئبق أي أنه ﯾنبغي ﻣﻌﺎﻟجته كﯾﻣﯾﺎئﯾﺎ
ﻟتحوﯾﻠه إﻟى كبرﯾتﯾد اﻟزئبق.
ﯾجب أن تكون درجﺔ نقﺎء اﻟزئبق أعﻠى ﻣن  % 88.8ألن اﻟشوائب تزﯾد درجﺔ اﻟذوبﺎن في اﻟﻣﺎء.
ﯾنبغي أال ﯾكون هنﺎك عواﻣل ﻣؤكسدة في اﻟﻣنﺎطق اﻟقرﯾبﺔ ﻣن اﻟزئبق
نظرا الرتفﺎع اﻟضغط اﻟبخﺎري ﻟﻠزئبق ،ﯾحتﺎج اﻟﻣرفق ألنظﻣﺔ تهوﯾﺔ
365
تﻌتﻣد ﻣﻌﺎﯾﯾر قبول اﻟنفﺎﯾﺎت عﻠى اإلطﺎر اﻟقﺎنوني اﻟﻣحﻠي

كﻣﺎ استﻌرض االجتﻣﺎع اإلقﻠﯾﻣي اآلسﯾوي أﯾضﺎ اﻟخﯾﺎرات اﻟﻣتﺎحﺔ ﻟتخزﯾن اﻟزئبق اﻟطوﯾل األجل .وقد تم
إعداد اﻟتقرﯾر ﻣن بﻌض اﻟﻣؤسسﺎت واﻟﻣنظﻣﺎت اآلسﯾوﯾﺔ عن اﻟخﯾﺎرات اﻟﺛالﺛﺔ اﻟتى أخذت في االعتبﺎر:
اﻟﻣستودعﺎت فوق األرض ذات اﻟتصﻣﯾم اﻟخﺎص ،اﻟتكوﯾنﺎت اﻟجﯾوﻟوجﯾﺔ تحت األرض ﻣﺛل ﻣنﺎجم اﻟﻣﻠح
واﻟتكوﯾنﺎت اﻟصخرﯾﺔ اﻟخﺎصﺔ واﻟتصدﯾر إﻟى اﻟﻣرافق اﻟخﺎرجﯾﺔ .وخﻠص واضﻌو اﻟتقرﯾر أن أهم
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اﻟﻣتطﻠبﺎت إلدارة اﻟزئبق عﻠى اﻟﻣدى اﻟطوﯾل هي اﻟظروف اﻟجوﯾﺔ اﻟجﺎفﺔ واالستقرار اﻟسﯾﺎسي واﻟﻣﺎﻟي
االقتصﺎدي واألﻣن اﻟبﯾئي.366
وقد أوصوا بأن إنشﺎء ﻣرافق تخزﯾن اﻟزئبق ﯾنبغي أن تسﯾر جنبﺎ إﻟى جنب ﻣع اﻟجهود اﻟراﻣﯾﺔ إﻟى إنشﺎء
ﻣرافق ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟغنﯾﺔ بﺎﻟزئبق .وأشﺎروا إﻟى أن هذا سوف ﯾكون ﻣكﻠفﺎ و ستكون هنﺎك حﺎجﺔ إﻟى
آﻟﯾﺎت خﺎصﺔ ﻟﻌرض كل ﻣن اﻟتكﻠفﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟجوانب اﻟقﺎنونﯾﺔ.
وﯾشﯾر واضﻌو اﻟتقرﯾر أﯾضﺎ إﻟى أن اﻟبﻠدان اﻟتي ﻟدﯾهﺎ صحﺎرى ووضﻌﺎ اجتﻣﺎعﯾﺎ وسﯾﺎسﯾﺎ ﻣستقرا،
وﯾنبغي عﻠﯾهم أن ﯾوﻟوا اعتبﺎرهم الستضﺎفﺔ ﻣنشأة اﻟتخزﯾن فوق سطح األرض .كﻣﺎ ﯾوصون دول آسﯾﺎ
بﻌدم االستﻣرار في استخدام تشكﯾالت جﯾوﻟوجﯾﺔ تحت األرض ﻟتخزﯾن اﻟزئبق بسبب ارتفﺎع تكﺎﻟﯾفهﺎ
ونقص في اﻟﻣواقع اﻟﻣنﺎسبﺔ .وﯾوصي أﯾضﺎ بأن اﻟدول اﻟتي ﻟﯾس ﻟدﯾهﺎ صحﺎرى وتﻠك اﻟتي ﯾحتﻣل أن
تكون غﯾر ﻣستقرة أن تصدر ﻣﺎ ﻟدﯾهﺎ ﻣن اﻟزئبق واﻟنفﺎﯾﺎت اﻟغنﯾﺔ بﺎﻟزئبق إﻟى اﻟدول التي ﻟدﯾهﺎ ﻣرافق
تخزﯾن آﻣن وطوﯾل األجل ﻟﻠزئبق بﻌد إجراء اﻟترتﯾبﺎت ﻣع هذه اﻟدول.367
تتنبّأ ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق ب ﺎعتﻣﺎد تدابﯾر ﻣستقبﻠﯾﺔ ﻟتوجﯾه تخزﯾن اﻟزئبق كتدبﯾر ﻣؤقت وﻟﻠتخﻠص اﻟدائم ﻣنه
بﻣوجب اﻟﻣﺎدة  .8ﻣع توقع أن ﯾتم تخزﯾن اﻟزئبق بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ.
الفصل  : 01التخزين المؤقت للزئبق بطريقة سليمة بيئيا بخﻼف نفايات الزئبق
 ال ﯾﻣكن اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت ﻟﻠزئبق إال في إطﺎر االستخداﻣﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ بﻣوجب االتفﺎقﯾﺔ .اﻟتخزﯾن
اﻟﻣؤقت ﻟدﯾه وظﯾفﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟتخزﯾن ﻣخزونﺎت اﻟزئبق.
 وﯾجب عﻠى األطراف "اتخﺎذ تدابﯾر" ﻟضﻣﺎن اﻟقﯾﺎم بﺎﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت ﻟﻠزئبق بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ،
وضﻣﺎن عدم تحول هذه اﻟﻣنشأت اﻟى بؤر ﻟﻠزئبق.
 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
اﻟتوجﯾهﯾﺔ .وﯾنبغي ان تﻌﺎﻟج اﻟﻣبﺎدئ اﻟتوجﯾهﯾﺔ أنواعﺎ ﻣختﻠفﺔ ﻣن اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت ،بﻣﺎ في ذﻟك
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
سوف ﯾصبح أﻣر اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت ﻟﻠزئبق قضﯾﺔ هﺎﻣﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ألنهﺎ تﻌﻣل ﻣع
حكوﻣﺎتهم إلزاﻟﺔ اﻟزئبق ﻣن دورة اﻟتجﺎرة واﻟتورﯾد .تضع ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق اﻟتزاﻣﺎ عﻠى األطراف ﻟـ "اتخﺎذ
تدابﯾر" ﻟضﻣﺎن اﻟقﯾﺎم بﺎﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت ﻟﻠزئبق بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ .ﯾتﻌﯾّن عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ
ﻣسﺎءﻟﺔ حكوﻣتهم عن اﻟتدابﯾر اﻟتي تم اتخﺎذهﺎ بشأن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟتحدﯾد ﻣوقع ﻣنﺎسب إلقﺎﻣﺔ ﻣنشأة اﻟتخزﯾن.
إذا كﺎن ﻟﻠحكوﻣﺔ ﻣرافق ﻣسبقﺔ ﻟتخزﯾن اﻟزئبق فإن اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ تستطﯾع اﻟقﯾﺎم بﺎﻟتدقﯾق في
تشغﯾل هذه اﻟﻣرافق في ﻣقﺎبل "قﺎئﻣﺔ اﻟفحص" ﻣﺛل تﻠك اﻟتي وضﻌت ﻟﻣنطقﺔ أﻣرﯾكﺎ اﻟالتﯾنﯾﺔ وﻣنطقﺔ
اﻟكﺎرﯾبي ،وسبق االستشهﺎد بهﺎ في هذا اﻟقسم.
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بﺎعتبﺎر أنّ 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
اﻟتخزﯾ ن اإلقﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻟوطنﯾﺔ وﻣدى احتراﻣهﺎ ﻟﻠتوجﯾهﺎت .إذا تبﺎدرت شكوك إﻟى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر
اﻟحكوﻣﯾﺔ بشأن سالﻣﺔ ﻣنشأة ﻟتخزﯾن فإنه ﯾﻣكن اﻟقﯾﺎم بأخذ اﻟﻌﯾنﺎت ﻣن اﻟزئبق في اﻟتربﺔ أو في اﻟهواء في
حدود اﻟﻣرفق ﻟتسﻠﯾط اﻟضوء عﻠى أي ﻣشﺎكل تتﻌﻠق بﺎﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق واﻟقصور في اﻟتخزﯾن.
اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت (اﻟذي ﯾختﻠف عن اﻟتخزﯾن عﻠى اﻟﻣدى اﻟطوﯾل) ﯾنطبق عﻠى سﯾنﺎرﯾوهﯾن ﻣختﻠفﯾن:
 ).عند خزن اﻟزئبق كﻣخزون احتﯾﺎطي ﻣﻌ ّد ﻟـ"االستخدام اﻟﻣسﻣوح به" بﻣوجب ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق
(اﻟزئبق ال ﯾﻣكن تخزﯾنه وتوجﯾهه إﻟى استخدام غﯾر ﻣسﻣوح).
 )8عند تخزﯾن اﻟزئبق احتﯾﺎطﯾﺎ ﻣن أجل إزاﻟته ﻣن اﻟتداول في سﻠسﻠﺔ اﻟتجﺎرة واﻟتورﯾد ،في
انتظﺎر اﻟتخﻠص اﻟدائم.
في كال اﻟظرفﯾن ،ﻣن اﻟﻣهم تطوﯾر ﻣنشأة آﻣنﺔ تستجﯾب ﻟﻠﻣبﺎدئ اﻟتوجﯾهﯾﺔ ﻟﻠتخزﯾن اﻟسﻠﯾم بﯾئﯾﺎ ﻟﻣنع
إطالق اﻟبخﺎر واﻟتسرﯾبﺎت وأشكﺎل اﻟتﻠوث األخرى اﻟتي قد تؤﺛر عﻠى صحﺔ ﻣنشآت اﻟﻌﻣﺎل أو اﻟسكﺎن
واﻟبﯾئﺔ اﻟﻣحﯾطﯾن بهﺎ.
قد ﯾنشأ اﻟزئبق ﻣن ﻣصﺎدر عدﯾدة وخﺎصﺔ إذا وضﻌت قﯾود عﻠى تجﺎرة اﻟزئبق داخل اﻟبﻠد و بﺎعتبﺎرهﺎ
صﺎدرات  .ﻣن اﻟواجب أن ﯾخضع إغالق ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي وإهﻣﺎل وإعﺎدة تدوﯾر اﻟﻣنتجﺎت
اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق (ﻣﺛل أنﺎبﯾب اﻟفﻠورسنت ) واﻟزئبق اﻟذي ت ّم تجرﯾده ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣداخن أو تكرﯾر
اﻟﻣﻌﺎدن أو تنظﯾف اﻟغﺎز واﻟزئبق اﻟﻣزال ﻣن اإلعدادات اﻟطبﯾﺔ ﻟﻠتخزﯾن اﻟسﻠﯾم بﯾئﯾﺎ في انتظﺎر خﯾﺎر
ﻟﻠتخﻠص اﻟدائم.
ﯾتﻌﯾن عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ،عﻠى سبﯾل األوﻟوﯾﺔ ،اﻟسﻌي إﻟى اﻟحصول عﻠى إجراءات ﻣن
اﻟسﻠطﺎت اﻟتنظﯾﻣﯾﺔ عﻠى اﻟﻣستوى اﻟوطني أو اإلقﻠﯾﻣي ﻟﻠشروع في عﻣﻠﯾﺔ تركﯾز ﻣنشأة ﻟتخزﯾن اﻟزئبق.
وقد اقترح وضع ﻣوقع ﻣشترك ﻟﻣرافق تخزﯾن اﻟزئبق ﻣع ﻣواقع استرداد اﻟزئبق اﻟرئﯾسﯾﺔ (ﻣﺛل ﻣرافق
ﻣنشأة اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي اﻟﻣﻠوﺛﺔ) كوسﯾﻠﺔ ﻟﻣنع نقل اﻟزئبق عبر ﻣسﺎفﺎت كبﯾرة ﻣع زﯾﺎدة خطر اﻟتسرب أو
اﻟتﻠوث .ركزت ﻣﻌﺎﯾﯾر تحدﯾد ﻣواقع ﻣرافق تخزﯾن اﻟزئبق اﻟتي تﻣت ﻣنﺎقشتهﺎ في هذا اﻟقسم في وقت
سﺎبق عﻠى اﻟحﺎجﺔ إﻟى استقرار ﻣرفق ﻟﻠتخزﯾن قدر اإلﻣكﺎن ﻣن حﯾث اﻟﻌواﻣل اﻟجﯾوﻟوجﯾﺔ واﻟسﯾﺎسﯾﺔ
واﻟتي ال تخضع بسهوﻟﺔ ﻟﻠقوات اﻟﻣدﻣرة ﻟﻠكوارث اﻟطبﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟفﯾضﺎنﺎت واألعﺎصﯾر واﻟنشﺎط
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
اتفﺎقﯾﺔ بﺎزل ﻟتحدﯾد اﻟﻣحتوى اﻟحدّي ﻟﻠزئبق اﻟﻣنخفض ﻟوصف اﻟنفﺎﯾﺎت .سﯾت ّم اﻟتخﻠص ﻣن تﻠك اﻟنفﺎﯾﺎت
اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق بﻣستوﯾﺎت أعﻠى ﻣن اﻟح ّد األدنى ﻟﻠتركﯾز (اﻟذي ﻟم ﯾتحدد بﻌد) وفقﺎ ألحكﺎم ﻣﻌﺎهدة
اﻟزئبق أو اﻟتشرﯾﻌﺎت اﻟﻣحﻠﯾﺔ.
تسﻣح ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق بإعﺎدة تدوﯾر نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق واﻟزئبق اﻟﻣستﻌﻣل (بﺎستﺛنﺎء اﻟزئبق اﻟنﺎتج عن إغالق
ﻣصﺎنع اﻟكﻠور  -اﻟقﻠوي) وإعﺎدة تصنﯾﻌه الستخداﻣه ﻣرة أخرى إال إذا كﺎن سﯾوجه نحو استخدام ﻣسﻣوح
به .ﯾجب أن ﯾخضع اﻟزئبق غﯾر اﻟﻣﻌ ّد ﻟالستخدام اﻟﻣسﻣوح به ﻟﻠتخزﯾن اﻟﻣؤقت رﯾﺛﻣﺎ ﯾتم اﻟتخﻠص اﻟدائم
ﻣنه .ﻣﺎ إن تحدّد نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق فإنهﺎ تخضع ﻟﻠتخﻠص اﻟدائم.
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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
ﯾنبغي أﯾضﺎ ﻣنﻌه ﻣن اﻟدخول ﻣجددا في سﻠسﻠﺔ اﻟتورﯾد .ﯾﻣكن أن تكون أنشطﺔ تنفﯾذ حظر اﻟصﺎدرات
قﯾﻣﺔ ﻟﻠغﺎﯾﺔ في اﻟحد ﻣن اﻟتزوّ د اﻟﻌﺎﻟﻣي بﺎﻟزئبق .وهذا ﯾسﺎعد عﻠى ﻣنع اﻟزئبق ﻣن دخول اﻟسوق حﯾث أنه
ﻣن اﻟﻣحتﻣل أن ﯾظهر في وقت الحق بﻣﻣﺎرسﺎت ﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠغﺎﯾﺔ ﻣﺛل تﻌدﯾن اﻟذهب في اﻟورشﺎت اﻟحرفﯾﺔ
اﻟصغﯾرة .في حﯾن أن حظر اﻟتصدﯾر ال ﯾﻣنع اﻟزئبق اﻟﻣستﻌﺎد ﻣن إعﺎدة استخداﻣه ﻟألغراض اﻟﻣسﻣوح
بهﺎ بﻣوجب ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق في بﯾئﺔ ﻣحﻠﯾﺔ فإنه ﯾسﺎعد عﻠى ﻣنع انتشﺎر عﺎﻟﻣي ﻟﻠتﻠوث بﺎﻟزئبق .
قد تسﺎعد اﻟقﯾود اﻟﻣحﻠﯾﺔ عﻠى تجﺎرة اﻟزئبق عﻠى اﻟحد ﻣن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق عﻠى اﻟﻣستوى اﻟوطني وﻟكن
تفقد فﻌﺎﻟﯾتهﺎ عﻠى اﻟﻣستوى اﻟﻌﺎﻟﻣي إذا كﺎن ال ﯾزال ﯾسﻣح بتصدﯾر اﻟزئبق بﺎعتبﺎر أنه ﯾﻣكن نقل اﻟﻣشكﻠﺔ
إﻟى ﻣكﺎن آخر .تتﻣﺛل أفضل اﻟنتﺎئج اﻟﻣﻣكنﺔ اﻟتي ﯾﻣكن تحقﯾقهﺎ في حظر اﻟتصدﯾر و حظر االستﯾراد جنبﺎ
إﻟى جنب ﻣع اﻟقﯾود اﻟﻣحﻠﯾﺔ عﻠى تجﺎرة اﻟزئبق  .وﻣع ذﻟ ك ﯾتﻌﯾن عﻠى اﻟحكوﻣﺎت أن تكون ﻣستﻌدة ﻟواقع
فﺎئض ﻣخزونﺎت اﻟزئبق اﻟنﺎشئﺔ وهنﺎ ﯾﻣكن أن توفر اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟتوجﯾهﺎت في اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣطﻠوبﺔ إلنشﺎء وتشغﯾل ﻣرافق اﻟتخزﯾن اﻟسﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ واآلﻣنﺔ.
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ﻣن اﻟﻣﻌروف ﻣنذ عدة عقود أن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق ﯾﻣكن أن ﯾسبب أضرارا خطﯾرة عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن
واﻟبﯾئﺔ .وحتى وقت قرﯾب قﺎوﻣت اﻟحكوﻣﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن إجراءات اﻟتحكم اﻟﻣطﻠوبﺔ ﻟتقﻠﯾل اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق.
ونأﻣل أن ﯾحدث اآلن اﻟتغﯾﯾر.
أدّى نﻣو اﻟرأي اﻟﻌﺎم واﻣتداد اﻟﻣﻌرفﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ بﺎألضرار واﻟﻣخﺎطر اﻟنﺎجﻣﺔ عن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق عﻠى
اﻟﻣستوى اﻟﻣحﻠي واﻟوطني واإلقﻠﯾﻣي واﻟﻌﺎﻟﻣي ،بﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟحكوﻣﺎت إﻟى اتخﺎذ خطوات جﺎدة ﻟﻠتحكم
واﻟسﯾطرة عﻠى انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في اﻟجو وانطالقﺎته في اﻟبﯾئﺔ .فكﺎن قرار اﻟحكوﻣﺎت بﺎﻟبدء في ﻣفﺎوضﺎت
وﻣنﺎقشﺎت ﻟوضع اتفﺎقﯾﺔ عﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠتحكم في اﻟزئبق ،ﻣﻣﺎ سهل عﻠى اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ وغﯾرهﺎ اﻟبدء
في اﻟﻌﻣل ﻟطرح االهتﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣحﻠﯾﺔ واﻟوطنﯾﺔ واإلقﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ عن ﻣشﺎكل اﻟزئبق .وهذا حقﯾقي وتم
بﺎﻟفﻌل في اﻟدول التي وضﻌت اﻟزئبق كجزء ﻣن أجندتهﺎ اﻟوطنﯾﺔ اﻟبﯾئﯾﺔ اﻟسﯾﺎسﯾﺔ ،وكذﻟك في اﻟدول
واﻟﻣنﺎطق اﻟتى بدأت تظهر ﻟدﯾهﺎ ﻣخﺎطر ﻟﻠزئبق .وهذا ﯾخﻠق اﻟفرصﺔ واإلﻟتزام ﻣن اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر
اﻟحكوﻣﯾﺔ وﻣنظﻣﺎت اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣدني األخرى أن تقوم بﻣهﺎم تتﻌﻠق بحﻣﺎﯾﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟبﯾئﺔ كﻣﺎ ﯾخﻠق
فرص وإﻟتزاﻣﺎت ﻟﻠﻣنظﻣﺎت التي تﻣﺛل اﻟﻣجتﻣﻌﺎت اﻟﻣتضررة فﻌﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،تنﺎول األسﻣﺎك اﻟﻣﻠوﺛﺔ
واﻟتي تﻌد اﻟوجبﺔ األسﺎسﯾﺔ في ﯾوﻣهم وكذﻟك اﻟﻣجتﻣﻌﺎت اﻟﻣجﺎورة ﻟﻠﻣنشآت اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻟﻣتﻌرضﯾن ﻟه وغﯾرهم اﻟكﺛﯾرون .سﯾستفﯾد كل هؤالء ﻣن إتخﺎذ إجراءات ﻣتﻌﻠقﺔ بقضﯾﺔ اﻟزئبق في ظل
هذا اﻟﻣنﺎخ اﻟسﯾﺎسي وسﯾكون ﻟه عظﯾم األﺛر.
وأخﯾرا ،أبرﻣت ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق ﻣن طرف أكﺛر ﻣن  88دوﻟﺔ ،وبﯾنﻣﺎ تفكر اﻟحكوﻣﺎت اﻟوطنﯾﺔ في
اﻟﻣصﺎدقﺔ عﻠﯾهﺎ وتنفﯾذهﺎ ﯾجب أن ﯾبدأ نشر اﻟوعي اﻟوطني حول اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق واﻟذي سﯾكون ﻟه األﺛر
اﻟكبﯾر في كﯾفﯾﺔ اتخﺎذهم اﻟقرارات اﻟﻣنﺎسبﺔ.
وألن اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق ذو طبﯾﻌﺔ عﺎﻟﻣﯾﺔ فقد تحركت اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ عﻠى ﻣستوى اﻟﻌﺎﻟم
وﻣنظﻣﺎت اﻟﻣجتﻣع اﻟﻣدني األخرى سوﯾﺎ إلﯾجﺎد حل أسﺎسي .واﻟتزﻣت اﻟشبكﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠحد ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت
اﻟﻌضوﯾﺔ اﻟﺛﺎبتﺔ ببنﺎء ودعم هذا اﻟتحرك.
دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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أدرج اﻟتحﻠﯾل اﻟتﺎﻟي ﻣن ﻣواد ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق كﻣﻠحق إﻟى اﻟجزء اﻟرئﯾسي ﻣن هذا اﻟدﻟﯾل ﻟتقدﯾم سﯾﺎق
إضﺎفي حول اﻟﻣتطﻠبﺎت اﻟتي ﯾجب أن ﯾستجﯾب إﻟﯾهﺎ اﻟﻣوقﻌون عﻠى اﻟﻣﻌﺎهدة .بﻌض هذه اﻟﻣواد ﻟهﺎ عالقﺔ
هﺎﻣﺔ ﻣع جوانب رئﯾسﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎهدة بﻣﺎ في ذﻟك اإلعفﺎءات واﻟحدود اﻟزﻣنﯾﺔ واﻟتﻌﺎرﯾف وبنﺎء اﻟقدرات
ونقل اﻟتكنوﻟوجﯾﺎ واﻟرصد .كﻣﺎ تم تضﻣﯾن بنود ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق اﻟتي تتﻌﻠق ﻣبﺎشرة بقضﺎﯾﺎ اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق
في اﻟجسم ﻣن هذا اﻟكتﯾب في تﻠك األقسﺎم األكﺛر ارتبﺎطﺎ بقضﯾﺔ اﻟتﻠوث (عﻠى سبﯾل اﻟﻣﺛﺎل تﻣت ﻣنﺎقشﺔ
اﻟﻣﺎدة  2ﻣصﺎدر اإلﻣداد بﺎﻟزئبق واﻟتجﺎرة فﯾه في اﻟقسم  0.7اﻟحﺎجﺔ إﻟى خفض ﻣوارد اﻟزئبق).
في حﯾن أدرجت تﻠك اﻟﻣواد ﻣن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق اﻟتي تتﻌﻠق ﻣبﺎشرة بتﻠوث اﻟزئبق في اﻟفصول اﻟسﺎبقﺔ ﻣن
هذا اﻟدﻟﯾل ﻟتسهﯾل األﻣر عﻠى اﻟقﺎرئ ،فﻣن اﻟﻣهم أن ﯾنظر فﯾهﺎ حسب اﻟسﯾﺎق ﻣع اﻟﻣواد اﻟﻣذكورة أدنﺎه
ﻟتقدﯾر اﻟنطﺎق اﻟكﺎﻣل الﻟتزاﻣﺎت األطراف في االتفﺎقﯾﺔ.
ديباﺟة اﻻتفاقية






تشﯾر اﻟدﯾبﺎجﺔ إﻟى اﻟﻣخﺎوف اﻟصحﯾﺔ ال سﯾﻣﺎ عﻠى اﻟفئﺎت اﻟسكﺎنﯾﺔ اﻟﻣﻌرضﺔ ﻟﻠخطر واﻟقﻠق عﻠى
األجﯾﺎل اﻟﻣقبﻠﺔ.
و تﺛﯾر " ﻣواطن اﻟضﻌف اﻟخﺎصﺔ ﻟﻠنظم اإلﯾكوﻟوجﯾﺔ في اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي وجﻣﺎعﺎت اﻟسكﺎن
األصﻠﯾﯾن" بسبب اﻟتضخم أألحﯾﺎئي ﻟﻠزئبق في اﻟسﻠسﻠﺔ اﻟغذائﯾﺔ وتﻠوث األطﻌﻣﺔ اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ.
وتشﯾر إﻟى ﻣرض ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ "  ،واﻟحﺎجﺔ إﻟى ضﻣﺎن اﻟتﻌﺎﻣل اﻟسﻠﯾم ﻣع اﻟزئبق وﻣنع حدوث ﻣﺛل
هذه اﻟحﺎالت في اﻟﻣستقبل".
وهي تالحظ أن ال شيء في االتفﺎقﯾﺔ "ﯾﻣنع أي طرف ﻣن اتخﺎذ تدابﯾر ﻣحﻠﯾﺔ إضﺎفﯾﺔ بﻣﺎ ﯾتفق ﻣع
أحكﺎم هذه االتفﺎقﯾﺔ وذﻟك في ﻣحﺎوﻟﺔ ﻟحﻣﺎﯾﺔ صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ ﻣن اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق.".
ال ﯾوجد إشﺎرة إﻟى ﻣصطﻠح اﻟوقﺎﯾﺔ و ﻣبدأ تغرﯾم اﻟبﻠد اﻟﻣتسبب في اﻟتﻠوث ،بل تم تبﯾﺎنهﺎ في
إطﺎر "إعﺎدة اﻟتأكﯾد" عﻠى ﻣبﺎدئ رﯾو .في اﻟﻣقﺎبل  ،تشﯾر اتفﺎقﯾﺔ ستكهوﻟم أن "اﻟوقﺎﯾﺔ تﻣﺛل ﻣسﺎﻟﺔ
أسﺎسﯾﺔ تشغل كل األطراف و هي واردة بصفﺔ ضﻣنﯾﺔ في هذه االتفﺎقﯾﺔ "...

الفصل :0الهدف
إن اﻟهدف ﻣن هذه االتفﺎقﯾﺔ هو حﻣﺎﯾﺔ صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ ﻣن االطالقﺎت االصطنﺎعﯾﺔ ﻟﻠزئبق
واﻟﻣركبﺎت اﻟزئبقﯾﺔ.
الفصل :2المفاهيم
أ " -التعدين الﺣرفي للذهب في نطاق ضيق" ﯾﻌني أنشطﺔ تﻌدﯾن اﻟذهب و اﻟتنقﯾب اﻟتي ﯾشرف
عﻠﯾهﺎ عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم بصفﺔ فردﯾﺔ أو في إطﺎر شركﺔ صغﯾرة ذات استﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ واإلنتﺎجﯾﺔ
ﻣحدودة.
ب" -أفضل التقنيات المتاﺣة" اﻟﻣراد بهﺎ اﻟتكنوﻟوجﯾﺎت األكﺛر فﻌﺎﻟﯾﺔ في اﻟوقﺎﯾﺔ ،وفي حﺎﻟﺔ تﻌذر
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
ﻣﻌﯾن أو ﻣنشأة ﻣﻌﯾن داخل اﻟﻣجﺎل اﻟجغرافي ﻟهذا اﻟطرف .في هذا اﻟسﯾﺎق:
"أفضل" تﻌني األكﺛر فﻌﺎﻟﯾﺔ في تحقﯾق ﻣستوى عﺎم رفﯾع ﻣن حﻣﺎﯾﺔ اﻟبﯾئﺔ ككل.
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اﻟتقنﯾﺎت "المتاﺣة" ﯾقصد بهﺎ  ،فﯾﻣﺎ ﯾتصل بطرف أو ﻣنشأة ﻣﻌﯾنﺔ داخل ﻣجﺎﻟه اﻟجغرافي ،تﻠك
اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣطورة عﻠى نطﺎق ﯾتﯾح تنفﯾذهﺎ في قطﺎع صنﺎعي ﻣتصل في ظل ظروف قﺎبﻠﺔ ﻟﻠتنفﯾذ
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
تكون هذه اﻟتقنﯾﺎت ﻣتﺎحﺔ ﻟﻣشغل هذا اﻟﻣنشﺎة عﻠى اﻟنحو اﻟذي ﯾحدده ذﻟك اﻟطرف.
"التقنيات" تﻌني اﻟتكنوﻟوجﯾﺎت اﻟﻣستخدﻣﺔ ،واﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟتشغﯾﻠﯾﺔ واﻟطرق اﻟتي ﯾتم ﻣن خالﻟهﺎ
تصﻣﯾم اﻟتجهﯾزات ،تركﯾبهﺎ ،صﯾﺎنتهﺎ  ،تشغﯾﻠهﺎ ووقفهﺎ عن اﻟﻌﻣل.
ت" -أفضل الممارسات البيئية" تﻌني تطبﯾق اﻟﻣزﯾج
ث -األكﺛر ﻣالءﻣﺔ ﻣن تدابﯾر واستراتﯾجﯾﺎت اﻟرقﺎبﺔ اﻟبﯾئﯾﺔ.
ج" -الزئبق" ﯾﻌني اﻟﻌنصر اﻟزئبقي (اﻟزئبق  ،)7( Hgاﻟحﺎﻟﺔ رقم .)1-20-0422 :
ح" -مركب الزئبق" ﯾﻌني أي ﻣﺎدة تتأﻟف ﻣن ذرات اﻟزئبق و واحدة أو أكﺛر ﻣن ذرات عنﺎصر
كﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ أخرى و اﻟتي ال ﯾﻣكن فصﻠهﺎ إﻟى ﻣكونﺎت ﻣختﻠفﺔ إال عن طرﯾق اﻟتفﺎعالت اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ.
خ" -المنتج المضاف إليه الزئبق" ﯾﻌني اﻟﻣنتج أو ﻣكون اﻟﻣنتج اﻟذي ﯾحتوي عﻠى اﻟزئبق أو
ﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟتي تﻣت إضﺎفتهﺎ بشكل ﻣتﻌﻣد.
د" -األطراف" تﻌني اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﻣنظﻣﺔ اإلقﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠتكﺎﻣل االقتصﺎدي اﻟتي ارتضت االﻟتزام بهذه
االتفﺎقﯾﺔ واﻟتي تكون االتفﺎقﯾﺔ سﺎرﯾﺔ اﻟﻣفﻌول في شﺎنهﺎ.
ذ" -األطراف الﺣاضرة والمصوتة" تﻌني األطراف اﻟحﺎضرة واﻟذﯾن ﯾدﻟون بأصواتهم إﯾجﺎبﺎ أو
سﻠبﺎ في اجتﻣﺎع األطراف.
ر" -التعدين األولي للزئبق" عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن اﻟتي ﯾكون فﯾهﺎ اﻟزئبق هو اﻟﻣﺎدة األسﺎسﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب
اﻟبحث عنهﺎ.
ز" -منظمة إقليمية للتكامل اﻻقتصادي" هي ﻣنظﻣﺔ ﻣكونﺔ ﻣن دول ذات سﯾﺎدة في ﻣنطقﺔ ﻣﻌﯾنﺔ،
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.
س" -استخدام مسموح به" ﯾﻌني أي استخدام ﻣن قبل أي طرف ﻟﻠزئبق أو ﻣركبﺎت اﻟزئبق بﻣﺎ ﯾتفق
ﻣع هذه االتفﺎقﯾﺔ و اﻟتي تضم ﻟكن ال تقتصر فقط عﻠى االستخداﻣﺎت اﻟتي تتفق ﻣع اﻟفصول ،2
 ،1 ،7 ،4و  .0ﻣالحظﺔ :هذا االقتراح ﯾجﻌل ﻣن تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي و اﻟضﯾق اﻟنطﺎق احد
االستخداﻣﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ بﻣوجب االتفﺎقﯾﺔ دون تحذﯾر أو حذر ،كﻣﺎ ﯾجﯾز استخدام ﻣﺎدة سﺎﻣﺔ
في قطﺎع غﯾر ﻣسﻣوح به قﺎنونﯾﺎ في ﻣﻌظم اﻟبﻠدان .ﻟحسن اﻟحظ ،هنﺎك بﻌض اﻟبﻠدان اﻟتي
حظرت أو ﻣنﻌت بﺎﻟفﻌل استخدام اﻟزئبق في اﻟتﻌدﯾن .

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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ﯾتم حظر اﻟتﻌدﯾن األوﻟي ﻟﻠزئ بق 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.
ﯾتم حظر عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن األوﻟي ﻟﻠزئبق اﻟقﺎئﻣﺔ ﻣسبقﺎ بﻌد  17سنﺔ ﻣن تﺎرﯾخ دخول االتفﺎقﯾﺔ
حﯾز اﻟنفﺎذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠحكوﻣﺔ .و في صورة تأجﯾل تصدﯾق اﻟحكوﻣﺔ عﻠﯾهﺎ ،فبإﻣكﺎنهﺎ حﯾنئذ تﻌدﯾن
اﻟزئبق في ﻣنﺎجم اﻟزئبق اﻟقﺎئﻣﺔ ﻣسبقﺎ ﻟفترة أطول.
ال ﯾﻣكن استخدام اﻟزئبق اﻟقﺎدم ﻣن اﻟتﻌدﯾن األوﻟي بﻌد اﻟتصدﯾق إال ﻟصنع اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ
أو استخداﻣهﺎ في اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ ( ﻣﺛل ﻣونوﻣر كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل  ،اﻟخ ،كﻣﺎ هو ﻣبﯾن أدنﺎه
في اﻟفصﻠﯾن  4و  ،)7أو اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ وفقﺎ ﻟشروط االتفﺎقﯾﺔ .هذا ﯾﻌني ضﻣنﺎ ضرورة عدم
إتﺎحﺔ اﻟزئبق اﻟقﺎدم ﻣن اﻟتﻌدﯾن األوﻟي ﻟالستخدام في اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق ﻣﺎ
إن تصﺎدق دوﻟﺔ ﻣﺎ عﻠى االتفﺎقﯾﺔ.
تحدﯾد ﻣخزون اﻟزئبق بأكﺛر ﻣن  77طن ﻣتري هو أﻣر اختﯾﺎري ﻟكن اﻟبﻠدان " ﯾجب أن تﻌﻣل
جﺎهدة" ﻟﻠقﯾﺎم بذﻟك .هذه اﻟفقرة في واقع األﻣر وﺛﯾقﺔ اﻟصﻠﺔ بﺎﻟفصل  17حول اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت.
ﻣالحظﺔ :ﯾﻣكن أﯾضﺎ اعتﻣﺎد هذه اﻟفقرة ﻟتحدﯾد أنشطﺔ اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق في
بﻠد ﻣﺎ عﻠى اعتبﺎر أن ﻣخزون اﻟزئبق اﻟذي تتجﺎوز  17أطنﺎن ﻣترﯾﺔ ﯾﻣكن أن ﯾحﯾل إﻟى نشﺎط
تﻌدﯾن اﻟذهب اﻟحرفي في إطﺎر ضﯾق.
ﯾﻣكن ألطراف االتفﺎقﯾﺔ جﻌل ﻣسﺎﻟﺔ تحدﯾد اﻟﻣخزون أكﺛر شﻣوال و قﺎبﻠﯾﺔ ﻟﻠتوظﯾف ﻣن خالل
تضﻣﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت حول اﻟقدرة اﻟسنوﯾﺔ ﻟﻠﻣنشﺎة اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟتخزﯾن  /اﻟﻣخزون اﻟﻣؤقت و تفسﯾر
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
اﻟسﻣﺎح بتجﺎرة اﻟزئبق اﻟﻣرتبطﺔ بﺎﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق .و ﻣع ذﻟك ،ﯾتﻌﯾن عﻠى
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.
ﯾتﻌﯾن عﻠى اﻟبﻠدان  ،عند غﻠق ﻣصنع ﻟﻠكﻠور اﻟقﻠوي" ،اتخﺎذ تدابﯾر" تكفل عﻣﻠﯾﺔ اﻟتخﻠص ﻣن
فواضل اﻟزئبق وفقﺎ ﻟشروط االتفﺎقﯾﺔ و أن ال ﯾتم إخضﺎعهﺎ ﻟإلصالح ،إعﺎدة اﻟتدوﯾر،
االستصالح ،إعﺎدة االستخدام اﻟﻣبﺎشر أو أي استخداﻣﺎت بدﯾﻠﺔ .هذه اﻟﻣسﺎﻟﺔ تﻌتبر أسﺎسﯾﺔ بﺎﻟنظر
إﻟى ضرورة اﻟحﯾﻠوﻟﺔ دون دخول هذا اﻟزئبق ﻟﻠسوق ﻣرة ﺛﺎنﯾﺔ .وﻣع ذﻟك ،ال تزال هنﺎك حﺎجﺔ
إﻟى آﻟﯾﺎت جﯾدة ﻟضﻣﺎن ذﻟك .ﻣالحظﺔ :ﯾجب عﻠى اﻟبﻠدان أن تتخذ تدابﯾر تضﻣن ﻣﻌﺎﻟجﺔ هذه
اﻟنفﺎﯾﺎت بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ وفقﺎ ﻟﻠفصل  11واﻟﻣبﺎدئ اﻟتوجﯾهﯾﺔ اﻟﻣستقبﻠﯾﺔ اﻟتي ﯾحددهﺎ ﻣؤتﻣر
األطراف و اﻟتي ستضﺎف إﻟى االتفﺎقﯾﺔ.
تجوز تجﺎرة اﻟزئبق ،بﻣﺎ في ذﻟك اﻟزئبق اﻟ ﻣﻌﺎد تدوﯾره ﻣن صهر اﻟﻣﻌﺎدن غﯾر اﻟحدﯾدﯾﺔ
واﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق ،إذا كﺎن ذﻟك في إطﺎر "استخدام ﻣسﻣوح به" بﻣوجب االتفﺎقﯾﺔ.
تتضﻣن االتفﺎقﯾﺔ إجراء خﺎص "بﺎﻟﻣوافقﺔ اﻟﻣسبقﺔ عن عﻠم" فﯾﻣﺎ ﯾخص تجﺎرة اﻟزئبق تفرض عﻠى
اﻟبﻠد اﻟﻣستورد تقدﯾم ﻣوافقته اﻟخطﯾﺔ عﻠى االستﯾراد ﻟﻠطرف اﻟﻣصدر و بﺎﻟتﺎﻟي ضﻣﺎن استﻌﻣﺎل
اﻟزئبق في االستخداﻣﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ في االتفﺎقﯾﺔ فقط أو ﻟﻠتخزﯾن اﻟﻣؤقت.
تقوم األﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ بﻣسك سجل عﺎم ﯾحتوي عﻠى اﻟتبﻠﯾغﺎت بﺎﻟﻣوافقﺔ.
إذا قﺎم طرف غﯾر ﻣنضو في االتفﺎقﯾﺔ بتصدﯾر اﻟزئبق إﻟى طرف فﯾهﺎ ،فﯾتﻌﯾن عﻠﯾه أن ﯾصرح
بأن اﻟزئبق قﺎدم ﻣن ﻣصﺎدر غﯾر ﻣحظورة.
ال ﯾطبق اﻟفصل عﻠى تجﺎرة " اﻟكﻣﯾﺎت اﻟضئﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزئبق أو ﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟﻣوجودة بطبﯾﻌتهﺎ
" في خﺎﻣﺎت اﻟتﻌدﯾن واﻟفحم اﻟحجري ،أو "اﻟكﻣﯾﺎت اﻟضئﯾﻠﺔ اﻟﻣوجودة عن غﯾر قصد" في
اﻟﻣنتجﺎت اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ أو في أي ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق.
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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.
 ﯾتﻌﯾن عﻠى كل طرف في االتفﺎقﯾﺔ أن ﯾقدم تقرﯾرا إﻟى األﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ (اﻟﻣﺎدة  )01ﯾبرز ﻣن خالﻟه
اﻟتزاﻣه بﺎﻟشروط اﻟواردة في هذا اﻟفصل.
الفصل : 4المنتﺟات المضاف إليها الزئبق
(تﻣت ﻣنﺎقشته في اﻟقسم) 8












حظر اﻟﻣنتج ﯾتم انطالقﺎ ﻣن "اتخﺎذ اﻟتدابﯾر اﻟﻣنﺎسبﺔ" إﻟى "عدم اﻟسﻣﺎح" ﻟﻠتصنﯾع واالستﯾراد ،أو
تصدﯾر اﻟﻣنتجﺎت اﻟجدﯾدة اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق .ﻣالحظﺔ :ﯾجوز ببﯾع اﻟﻣخزونﺎت اﻟحﺎﻟﯾﺔ.
تستخدم االتفﺎقﯾﺔ ﻣﺎ ﯾسﻣى بﻣقﺎربﺔ "اﻟقﺎئﻣﺔ اإلﯾجﺎبﯾﺔ" .و هذا ﯾﻌني سرد االتفﺎقﯾﺔ ﻟﻠﻣنتجﺎت اﻟتي سﯾتم
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
اﻟزئبق قبل دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟنفﺎذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟهﺎ إال إذا ﻣﺎ تبﯾن ﻟهﺎ وجود تهدﯾد أو إذا بﯾن تحﻠﯾل
اﻟفﺎئدة وجود ﻣزاﯾﺎ عﻠى اﻟبﯾئﺔ أو عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن .ﯾتﻌﯾن إبالغ األﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ عن هذه اﻟﻣنتجﺎت
اﻟتي تﻣﺛل "ﺛغرة" و هو األﻣر اﻟذي سﯾجﻌل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣتﺎحﺔ ﻟﻠﻌﻣوم.
هنﺎك قﺎئﻣﺔ في اﻟﻣنتجﺎت المصنعة و المستوردة و الموردة اﻟتي ﻣن اﻟﻣقرر أن ﯾتم اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ
تدرﯾجﯾﺎ بحﻠول عﺎم  .0707وﻣع ذﻟك (انظر اﻟﻣﺎدة  )1ﯾﻣكن ﻟﻠبﻠدان تقدﯾم طﻠب اﻟحصول عﻠى إعفﺎء
ﻟﻣدة خﻣس سنوات إﻟى تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي و ﯾﻣكن تجدﯾد هذا اإلعفﺎء ﻟﯾصبح إجﻣﺎﻟي اﻟفترة
 17سنوات ﻣﻣﺎ ﯾجﻌل تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﻣنتج نﺎفذ في سنﺔ .0727
اﻟﻣنتجﺎت المصنعة و المستوردة و الموردة اﻟتي سﯾتم اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ تدرﯾجﯾﺎ بحﻠول عﺎم 0707
تشﻣل اﻟبطﺎرﯾﺎت ( بﺎستﺛنﺎء بطﺎرﯾﺎت أكسﯾد اﻟفضﺔ بزر اﻟزنك ذات اﻟﻣحتوى ﻣن اﻟزئبق بنسبﺔ 0
 ، %اﻟبطﺎرﯾﺎت اﻟهوائﯾﺔ بزر اﻟزنك ذات اﻟﻣحتوى ﻣن اﻟزئبق بنسبﺔ  ،% 0وﻣﻌظم ﻣفﺎتﯾح اﻟتبدﯾل
واﻟﻣرحالت؛ اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾﺔ اﻟﻣتضﺎﻣﺔ تسﺎوي او تفوق  27واط و اﻟتي تحتوي عﻠى ﻣﺎ ﯾزﯾد عن
 7ﻣﻠغ ﻣن اﻟزئبق ﻟكل ﻣصبﺎح (بقﯾﻣﺔ ﻣرتفﻌﺔ بشكل غﯾر عﺎدي) ؛ اﻟﻣصﺎبﯾح اﻟفﻠورﯾﺔ اﻟطوﻟﯾﺔ -
ﻣصﺎبﯾح ﺛالﺛﯾﺔ اﻟﻣوجﺎت أقل ﻣن  17واط واﻟتي تحتوي عﻠى أكﺛر ﻣن  7غراﻣﺎ ﻣن اﻟزئبق
وﻣصﺎبﯾح اﻟهﺎﻟوفسفﺎط أقل ﻣن  47واط واﻟتي تحتوي عﻠى أكﺛر ﻣن  17ﻣﻠغ ﻣن اﻟزئبق؛ ﻣصﺎبﯾح
بخﺎر اﻟزئبق عﺎﻟﯾﺔ اﻟضغط ؛ اﻟزئبق في 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  1جزء في اﻟﻣﻠﯾون بﺎستﺛنﺎء اﻟﻣﺎسكﺎرا وﻣستحضرات تجﻣﯾل ﻣنطقﺔ
اﻟﻌﯾن األخرى ( ألن االتفﺎقﯾﺔ تشﯾر إﻟى عدم توفر بدائل فﻌﺎﻟﺔ و أﻣنﺔ)؛ اﻟﻣبﯾدات اﻟحشرﯾﺔ واﻟﻣبﯾدات
اﻟحﯾوﯾﺔ ،اﻟﻣطهرات اﻟﻣوضﻌﯾﺔ؛ واألجهزة غﯾر اإلﻟكترونﯾﺔ ﻣﺛل ﻣقﺎﯾﯾس اﻟضغط اﻟجوي ،اﻟرطوبﺔ
وقﯾﺎس اﻟضغط ،واﻟحرارة ،وﻣقﺎﯾﯾس ضغط اﻟدم (ﻟقﯾﺎس ضغط اﻟدم).
ﻣﻠغم األسنﺎن ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اﻟتي ﯾجب اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ تدرﯾجﯾﺎ وﻣن اﻟﻣفترض عﻠى اﻟبﻠدان اختﯾﺎر اﺛنﯾن
ﻣن اﻟتدابﯾر اﻟواردة في قﺎئﻣﺔ تضم تسﻌﺔ احتﻣﺎالت ﻣع األخذ بﻌﯾن االعتبﺎر "اﻟظروف اﻟداخﻠﯾﺔ
ﻟﻠطرف واﻟتوجﯾهﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ذات اﻟصﻠﺔ" .إن اإلجراءات اﻟﻣحتﻣﻠﺔ تتضﻣن اختﯾﺎر عنصرﯾن ﻣن قﺎئﻣﺔ
تشﻣل إنشﺎء براﻣج وقﺎئﯾﺔ ﻟتقﻠﯾل اﻟحﺎجﺔ ﻟﻠحشو ،وتشجﯾع استخدام بدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق فﻌﺎﻟﺔ ﻣن
حﯾث اﻟتكﻠفﺔ وسرﯾرﯾﺎ ،وعدم تشجﯾع براﻣج اﻟتأﻣﯾن اﻟتي تﻌطي األفضﻠﯾﺔ ﻟﻣﻠغم اﻟزئبق عﻠى حسﺎب
اﻟبدائل اﻟخﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق  ،أو اﻟتي تقوم بحصر استخدام اﻟﻣﻠغم في شكﻠه اﻟﻣغﻠف.
اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣستﺛنﺎة ﻣن االتفﺎقﯾﺔ تشﻣل اﻟﻣنتجﺎت األسﺎسﯾﺔ ﻟﻠحﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدنﯾﺔ واالستخداﻣﺎت اﻟﻌسكرﯾﺔ؛
اﻟﻣنتجﺎت ﻟﻠبحوث وﻣﻌﺎﯾرة األجهزة الستخداﻣهﺎ كﻣﻌﯾﺎر ﻣرجﻌي؛ ﻣفﺎتﯾح اﻟتبدﯾل واﻟﻣرحالت،

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

.53






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
اﻟﻣستخدﻣﺔ في اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟدﯾنﯾﺔ؛ اﻟﻠقﺎحﺎ ت اﻟتي تحتوي عﻠى ﺛﯾﻣﯾروسﺎل كﻣﺎدة حﺎفظﺔ
(اﻟﻣﻌروف أﯾضﺎ بﺎسم اﻟﺛﯾﻣروسﺎل)  ،واﻟزئبق في ﻣستحضرات اﻟتجﻣﯾل و اﻟﻣﺎسكﺎرا و اﻟﻣستحضرات
األخرى في ﻣنطقﺔ اﻟﻌﯾن (كﻣﺎ ذكر أعاله).
ﻣالحظﺔ :تم خالل عﻣﻠﯾﺔ اﻟتفﺎوض استبﻌﺎد بﻌض اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣدرجﺔ ﻟﻠحظر في اﻟﻣسودات اﻟسﺎبقﺔ
ﻣﺛل اﻟدهﺎن.
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
اﻟجدوى اﻟفنﯾﺔ واالقتصﺎدﯾﺔ واﻟﻣخﺎطر واﻟﻣنﺎفع اﻟبﯾئﯾﺔ واﻟصحﯾﺔ.
سﯾتم ﻣراجﻌﺔ قﺎئﻣﺔ اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحظورة ضﻣن ﻣؤتﻣر األطراف بﻌد خﻣس سنوات ﻣن دخول
اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟنفﺎذ ،و ذﻟك سﯾكون سنﺔ  0702عﻠى وجه اﻟتقرﯾب.

الفصل  :5ﻋمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مكونات الزئبق
(تﻣت ﻣنﺎقشته في اﻟقسم ) 9.4











تشﻣل عﻣﻠﯾﺎت اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن استخدام اﻟزئبق إنتﺎج اﻟكﻠور اﻟقﻠوي ( )0707وإنتﺎج
األسﯾتﺎﻟدﯾهﯾد بﺎستخدام اﻟزئبق أو ﻣركبﺎت اﻟزئبق كﻌﺎﻣل ﻣحفز (.)0718
ﻣالحظﺔ :ﯾشﯾر اﻟفصل  7اﻟى انه ﯾﻣكن ﻟﻠبﻠدان اﻟتقدم بطﻠب ﻟﻠحصول عﻠى إعفﺎء ﻟﻣدة خﻣس سنوات
ﻣن تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي بﻣوجب اﻟﻣﺎدة  ،1قﺎبﻠﺔ ﻟﻠتجدﯾد ﻟﻣﺎ ﻣجﻣوعه  17سنوات ،ﻣﻣﺎ ﯾجﻌل ﻣن
اﻟتوارﯾخ اﻟفﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣذكورة أعاله ﻣبرﻣج ﻟسنوات 0727و 0708
تواﻟﯾﺎ.
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣقﯾدة تسﻣح بﺎستﻣرار استخدام اﻟزئبق بدون تحدﯾد تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي في اﻟوقت
اﻟراهن .و هي تشﻣل إنتﺎج ﻣونوﻣر كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل ( )VCMواﻟصودﯾوم أو اﻟبوتﺎسﯾوم أو ﻣﯾﺛﯾل
إﯾﺛﯾالت ،واﻟبوﻟي ﯾورﯾﺛﺎن .ﻣالحظﺔ :ﻟم ﯾتم اإلشﺎرة اﻟى إنتﺎج ﻣونﻣر كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل ضﻣن قوائم جرد
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 ﻣصدرا كبﯾرا النبﻌﺎﺛﺎت
اﻟزئبق.
بﺎﻟنسبﺔ إلنتﺎج ﻣونﻣر كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل واﻟصودﯾوم أو ﻣﯾﺛﯾالت أو إﯾﺛﯾالت اﻟبوتﺎسﯾوم ،ﯾتﻌﯾن عﻠى
األطراف اﻟحد ﻣن استﻌﻣﺎل اﻟزئبق في إنتﺎج كل وحدة بنسبﺔ  ٪77بحﻠول عﺎم  0707بﺎﻟﻣقﺎرنﺔ نسبﺔ
االستخدام ي سنﺔ  .0717ﻣالحظﺔ :عﻠى اعتبﺎر انه ﯾتم احتسﺎب عﻠى أسﺎس " كل ﻣنشﺎة "  ،ﯾﻣكن
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
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
اﻟزئبق اﻟقﺎئﻣﺔ عﻠى اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟحﺎﻟﯾﺔ قﺎبﻠﺔ ﻟﻠتنفﯾذ ﻣن اﻟنﺎحﯾﺔ اﻟفنﯾﺔ واالقتصﺎدﯾﺔ
بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠصودﯾوم أو اﻟبوتﺎسﯾوم أو ﻣﯾﺛﯾالت او اإلﯾﺛﯾالت ،عﻠى األطراف أن تسﻌى ﻟﻠتخﻠص
اﻟتدرﯾجي ﻣن هذا االستخدام في أسرع وقت ﻣﻣكن وخالل  17سنوات ﻣن بدء نفﺎذ االتفﺎقﯾﺔ ،تﻣنع
استخدام اﻟزئبق اﻟحدﯾث اﻟﻣتﺎتي ﻣن اﻟتﻌدﯾن ،ودعم اﻟبحوث األسﺎسﯾﺔ واﻟتطوﯾر حول اﻟﻣحفزات
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.
بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠبوﻟي ﯾورﯾﺛﺎن ،ﯾجب ان تسﻌى األطراف " ﻟﻠتخﻠص اﻟتدرﯾجي ﻣن هذا االستخدام في أسرع
وقت ﻣﻣكن ،في غضون  17سنوات ﻣن بدء سرﯾﺎن االتفﺎقﯾﺔ ".وﻣع ذﻟك ،فإن االتفﺎقﯾﺔ تستﺛني هذه
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟفقرة  1اﻟتي تﻣنع األطراف ﻣن استخدام اﻟزئبق في ﻣنشﺎة ﻟم ﯾكن قﺎئﻣﺔ قبل تﺎرﯾخ بدء
سرﯾﺎن اﻟﻣفﻌول .هذا ﯾﻌن ي أنه ﯾﻣكن تشغﯾل ﻣنشآت إنتﺎج اﻟبوﻟي ﯾورﯾﺛﺎن اﻟجدﯾدة اﻟتي تستخدم اﻟزئبق
بﻌد دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟتنفﯾذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟذﻟك اﻟطرف.
عﻠى األطراف أن "تتخذ تدابﯾر" ﻟﻠسﯾطرة عﻠى االنبﻌﺎﺛﺎت واالفرازات عﻠى اﻟنحو اﻟﻣبﯾن في اﻟفصﻠﯾن
 8و  ،2وتقدم تقرﯾر إﻟى ﻣؤتﻣر األطراف ( )COPبخصوص اﻟتنفﯾذ ،و ان تحﺎول تحدﯾد اﻟﻣنشآت
اﻟتي تستخدم اﻟزئبق في عﻣﻠﯾﺎت اﻟواردة في اﻟﻣﻠحق (ب) وتقدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟى األﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ بشأن
اﻟﻣبﺎﻟغ اﻟﻣقدرة بخصوص اﻟزئبق اﻟذي ﯾستخدﻣونه بﻌد ﺛالث سنوات ﻣن بدء سرﯾﺎن االتفﺎقﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ
ﻟﻠدوﻟﺔ.
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌفﺎة اﻟتي ال ﯾش ﻣﻠهﺎ اﻟفصل تتضﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتي تستخدم اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ
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
األسﯾتﺎﻟدﯾهﯾد بﻌد دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟتنفﯾذ (تشﯾر اﻟتقدﯾرات إﻟى أن ذﻟك سﯾكون في سنﺔ 0718
تقرﯾبﺎ).
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣنظﻣﺔ هي تﻠك اﻟﻣذكورة أعاله (وفي اﻟﻣﻠحق ب) .وﻣع ذﻟك ،ﻣن اﻟﻣفترض عﻠى
األطراف ان "ال تشجع" عﻠى استحداث عﻣﻠﯾﺎت جدﯾدة تستخدم اﻟزئبق .ﻣالحظﺔ :ﯾﻣكن ﻟألطراف أن
تجﯾز هذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟتي تستخدم اﻟزئبق إذا ﻣﺎ اﺛبت اﻟبﻠد ﻟﻣؤتﻣر األطراف أنهﺎ "تقدم فوائد بﯾئﯾﺔ
وصحﯾﺔ كبﯾرة وأنه ال توجد بدائل خﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق قﺎبﻠﺔ ﻟﻠتنفﯾذ ﻣن اﻟنﺎحﯾﺔ اﻟفنﯾﺔ واالقتصﺎدﯾﺔ قد
توفر ﻣﺛل هذه اﻟفوائد".
ﯾﻣكن ﻟألطراف اقتراح عﻣﻠﯾﺎت إضﺎفﯾﺔ ﻟﯾتم اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ تدرﯾجﯾﺎ ،بﻣﺎ في ذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت بشأن
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
دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟنفﺎذ ،وهذا ﯾﻣكن أن ﯾكون تقرﯾبﺎ سنﺔ .0702
الفصل  : 1اإلﻋفاءات المتاﺣة لكل األطراف بناء ﻋلى الطلب






یمكن لألطراف التسجیل للحصول على إعفاء لمدة خمس سنوات من تواریخ التخلص التدریجي
بالنسبة للمنتجات أو العملیات
(اﻟﻣدرجﺔ في اﻟﻣرفقﺎت ألف وباء) عندما تصبح طرفا أو عندما تتم إضافة منتجات أو عملیات جدیدة
في المعاهدة .تحتاج األطراف إلى شرح سبب اإلعفاء.
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
عﻠى طﻠب اﻟﻣقدم ﻣن أحد األطراف .التخﺎذ هذا اﻟقرار ،ﯾفترض ان ﯾأخذ ﻣؤتﻣر األطراف في
االعتبﺎر تقرﯾر اﻟطرف اﻟطﺎﻟب ﻟتبرﯾر اﻟوقت اإلضﺎفي ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت حول ﻣدى توافر بدائل ،اﻟظروف
في اﻟ بﻠدان اﻟنﺎﻣﯾﺔ واﻟبﻠدان اﻟتي تﻣر بﻣرحﻠﺔ انتقﺎﻟﯾﺔ ،و األنشطﺔ اﻟخﺎصﺔ بتوفﯾر اﻟتخزﯾن و اإلزاﻟﺔ

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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بشكل سﻠﯾم ﻣن اﻟنﺎحﯾﺔ اﻟبﯾئﯾﺔ .ال ﯾﻣكن تﻣدﯾد اإلعفﺎء بخصوص تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي إال ﻣرة
واحدة ﻟكل ﻣنتج.
 ال ﯾسﻣح بأي إعفﺎءات أخرى بﻌد انقضﺎء فترة  17سنوات اعتبﺎرا ﻣن تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص اﻟتدرﯾجي
اﻟﻣدرجﺔ في اﻟﻣرفق أﻟف أو بﺎء.
الفصل  : 7التعدين الﺣرفي للذهب في نطاق ضيق
(تﻣت ﻣنﺎقشته في اﻟقسم )9.4











اﻟهدف ﻣن ذﻟك هو " اتخﺎذ خطوات ﻟﻠحد  ،و كﻠﻣﺎ أﻣكن ،االبتﻌﺎد عن استخداﻣﺎت اﻟزئبق وﻣركبﺎت
اﻟزئبق واالنبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبقﯾﺔ في اﻟبﯾئﺔ في عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن و اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  .ﯾﻌرف اﻟتﻌدﯾن
اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق كونه " اﻟتﻌدﯾن و اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ عبر دﻣج اﻟزئبق الستخراج اﻟذهب ﻣن
اﻟﻣﻌدن اﻟخﺎم ".
األﻣر ﯾنطبق عﻠى اﻟبﻠدان اﻟتي تقر بأن اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق هو "أﻣر أكﺛر ﻣن
هﯾن" .و ﻟم ﯾرد في االتفﺎقﯾﺔ أي إرشﺎدات أخرى بشأن تﻌرﯾف هذا اﻟﻣصطﻠح.
استخدام اﻟزئبق في اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب هو مسموح به بموجب المعاهدة .و هو ﯾﻣكن ﻣن تجﺎرة
اﻟزئبق دون أي وضع حدود خﺎصﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ االستﯾراد  -سواء في اﻟكﻣﯾﺎت أو في اﻟوقت  .ﻣالحظﺔ:
هنﺎك بﻌض اﻟبﻠدان (أو أجزاء ﻣن اﻟبﻠدان)  ،ﻣﺛل إندونﯾسﯾﺎ ،وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ،واﻟفﻠبﯾن حﯾث استخدام اﻟزئبق
في اﻟتﻌدﯾن و اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق ضﯾق ﻣحظور بﺎﻟفﻌل .وﯾنبغي عﻠى هذه اﻟبﻠدان و
غﯾرهﺎ ﻣن اﻟبﻠدان حظرت بﺎﻟفﻌل استخدام اﻟزئبق في اﻟتﻌدﯾن و اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب في نطﺎق
ضﯾق تﻌزﯾز اﻟتزاﻣهﺎ بحظر تجﺎرة اﻟزئبق ﻟهذا اﻟغرض أﯾضﺎ.
وفقﺎ ﻟألحكﺎم اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟتجﺎرة (اﻟﻣﺎدة  ، )2ال ﯾﻣكن استخدام اﻟزئبق اﻟﻣتﺎتي ﻣن ﻣنﺎجم اﻟزئبق األوﻟﯾﺔ
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.
في صورة تبﻠﯾغ بﻠد ﻣﺎ ﻟألﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ بﺎن اﻟفصل  0ﯾنطبق عﻠﯾه ( ﻣن خالل اإلشﺎرة اﻟى ان اﻟنشﺎط
"اكﺛر ﻣن ضئﯾل) فﺎنه بذﻟك ﻣطﺎﻟب بﺎستحداث خطﺔ عﻣل وطنﯾﺔ و تقدﯾﻣهﺎ اﻟى االﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ قبل 2
اﻟﺛالث سنوات اﻟتي تﻠي دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟنفﺎذ ﻣع اﻟﻣراجﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ كل ﺛالث سنوات.
تتضﻣن اﻟشروط اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟخطﺔ إشﺎرة إﻟى اﻟهدف اﻟوطني و اﻟغرض ﻣن اﻟتخفﯾض إضﺎفﺔ إﻟى
اإلجراءات اﻟتي ستﻌتﻣد ﻟالبتﻌﺎد عن اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟخﺎطئﺔ اﻟتﺎﻟﯾﺔ  :دﻣج اﻟخﺎﻣﺎت اﻟكﺎﻣل ،الحرق في
الهواء الطلق للملغم أو معالجة الملغم  ،حرق اﻟﻣﻠغم في اﻟﻣنﺎطق اﻟسكنﯾﺔ ،ترشﯾح ﻣﺎدة اﻟسﯾﺎنﯾد ﻣن
اﻟرواسب ،اﻟخﺎﻣﺎت ،اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟﻣضﺎف اﻟﯾهﺎ اﻟزئبق اﻟذي دون إزاﻟته في ﻣرحﻠﺔ أوﻟى .ﯾنبغي عﻠى
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
اﻟحد ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت واإلفرازات و ﻣن اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق؛ استراتﯾجﯾﺎت اﻟتﻌﺎﻣل 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 حول تﻌرض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في
اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب وﻣجتﻣﻌﺎتهم اﻟﻣحﻠﯾﺔ ﻟﻠزئبق بﻣﺎ في ذﻟك جﻣع اﻟبﯾﺎنﺎت اﻟصحﯾﺔ  ،تكوﯾن
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في اﻟرعﺎﯾﺔ اﻟصحﯾﺔ واﻟتوعﯾﺔ ﻣن خالل اﻟﻣرافق 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 واﻟﻣجتﻣﻌﺎت اﻟﻣحﻠﯾﺔ
اﻟﻣتضررة؛ وجدول زﻣني ﻟتنفﯾذ خطﺔ عﻣل وطنﯾﺔ .ﻣالحظﺔ :عﻠى اعتبﺎران نص االتفﺎقﯾﺔ ﻟم ﯾأت
156

عﻠى ﻣسﺎﻟﺔ تنظﯾف اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ بﺎﻟزئبق  ،ﯾﻣكن أن تشﻣل خطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣقترحﺔ هذا اﻟﻌنصر اﻟﻣهم
اﻟخﺎص بﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟتﻠوث اﻟذي ﯾسببه اﻟزئبق.
 تتضﻣن األنشطﺔ االختﯾﺎرﯾﺔ " استخدام آﻟﯾﺎت تبﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣتوفرة ﻟتﻌزﯾز اﻟﻣﻌﺎرف  ،وأفضل
اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ واﻟتكنوﻟوجﯾﺎت اﻟبدﯾﻠﺔ اﻟﻣجدﯾ ﺔ ﻣن اﻟنﺎحﯾﺔ اﻟبﯾئﯾﺔ واﻟفنﯾﺔ واالجتﻣﺎعﯾﺔ
واالقتصﺎدﯾﺔ".
 عﻠى اﻟرغم ﻣن ان استخدام اﻟزئبق ﻣسﻣوح به في ﻣجﺎل اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب عﻠى نطﺎق ضﯾق ،ال
توجد اشﺎرة اﻟى تﺎرﯾخ اﻟتخﻠص ﻣن انشطﺔ اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب ضﻣن اﻟفصل اﻟسﺎبع .إضﺎفﺔ إﻟى
ذﻟك  ،ال ﯾشﻣل اﻟفصل اﻟخﺎﻣس انشطﺔ اﻟتﻌدﯾن اﻟحرفي ﻟﻠذهب (عﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ بﺎﻟزئبق اﻟﻣضﺎف).
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.
الفصل  :8اﻻنبعاثات (في الﺟو)
(تﻣت ﻣنﺎقشته في اﻟقسم )17













اﻟهدف هو "اﻟتحكم وحﯾﺛﻣﺎ كﺎن ذﻟك ﻣﻣكنﺎ اﻟحد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق وﻣركبﺎت اﻟزئبق  . "...ﻣالحظﺔ:
انبﻌﺎﺛﺎت ﯾﻌني االنبﻌﺎﺛﺎت في اﻟهواء ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟﺛﺎبتﺔ في اﻟﻣﻠحق د و واﻟسﻠطﺔ اﻟتقدﯾرﯾﺔ في اﻟبﻠد
هي ﻣن تحدد ﻣﺎ هو ﻣالئم.
بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻣصﺎدر اﻟحﺎﻟﯾﺔ ،اﻟهدف ﻣن هذه اﻟفصل هو " ﻟﻠتدابﯾر اﻟﻣطبقﺔ ﻣن قبل طرف ﻣﻌﯾن ﻟتحقﯾق
تقدم ﻣﻌقول فﯾﻣﺎ ﯾخص اﻟحد ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت بﻣرور اﻟوقت".
ﻣصﺎدر االنبﻌﺎﺛﺎت في اﻟجو اﻟﻣدرجﺔ في اﻟﻣﻌﺎهدة تتضﻣن ﻣحطﺎت توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم
واﻟﻣراجل اﻟصنﺎعﯾﺔ؛ عﻣﻠﯾﺎت اﻟصهر واﻟتحﻣﯾص اﻟﻣستخدﻣﺔ في إنتﺎج اﻟﻣﻌﺎدن غﯾر اﻟحدﯾدﯾﺔ (فقط
اﻟرصﺎص واﻟزنك ،واﻟنحﺎس ،واﻟذهب اﻟصنﺎعي) ؛ حرق اﻟنفﺎﯾﺎت ،وﻣنشآت إنتﺎج االسﻣنت ﻣن
اﻟحجر اﻟخفﺎف (كﻠنكر) .
ﻣصﺎدر االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟتي تم حذفهﺎ ﻣن االتفﺎقﯾﺔ خالل اﻟﻣفﺎوضﺎت تتضﻣن ﻣنشﺎت اﻟنفط واﻟغﺎز ،و
ﻣنشﺎت تصنﯾع اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣضﺎف إﻟﯾهﺎ اﻟزئبق؛ اﻟﻣرافق اﻟتي تستخدم اﻟزئبق في عﻣﻠﯾﺎت
اﻟتصنﯾع؛تصنﯾع اﻟحدﯾد و اﻟفوالذ بﻣﺎ في ذﻟك اﻟفوالذ اﻟﺛﺎنوي؛ و اﻟحرق في األﻣﺎكن اﻟﻣفتوحﺔ.
ﻟم ﯾرى اﻟﻣتفﺎوضون في ﻟجنﺔ اﻟتفﺎوض اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  7ضرورة في وضع قﯾﻣﺔ حدﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ
ﻟﻣصﺎدر االنبﻌﺎﺛﺎت و هو ﻣﺎ ﯾترك اﻟﻣجﺎل ﻟوضع قﯾم حدﯾﺔ ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت وفقﺎ ﻟتقدﯾرات األطراف
أنفسهم.
تبقى ﻣسﺎﻟﺔ إعداد خطﺔ وطنﯾﺔ ﻟﻠتحكم في االنبﻌﺎﺛﺎت اختﯾﺎرﯾﺔ .في حﺎﻟﺔ وضع هذه اﻟخطﺔ ،ﯾتم تقدﯾﻣهﺎ
إﻟى ﻣؤتﻣر األطراف في غضون أربع سنوات ﻣن سرﯾﺎن ﻣفﻌول االتفﺎقﯾﺔ.
اﻟﻣصﺎدر اﻟجدﯾدة ﻟدﯾهﺎ تدابﯾر ﻣراقبﺔ أقوى ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟحﺎﻟﯾﺔ.
بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻣصﺎدر اﻟجدﯾدة فﯾجب ان تتوفر عﻠى أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ كي
" تتحكم و حﯾﺛﻣﺎ أﻣكن اﻟتقﻠﯾل " ﻣن االنبﻌﺎﺛﺎت ،و ﯾجب أن ﯾتم توظﯾف أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ /
أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ في ﻣوعد ال ﯾتجﺎوز خﻣس سنوات بﻌد دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟنفﺎذ بﺎﻟنسبﺔ
ﻟﻠطرف اﻟﻣﻌني .ﯾﻣكن ﻟﻠقﯾم اﻟحدﯾﺔ ﻟالنبﻌﺎﺛﺎت أن تكون بدﯾال ألفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ إذا كﺎنت
ﻣتوافقﺔ ﻣع تطبﯾقﺎتهﺎ.
إذا قﺎﻣت إحدى اﻟحكوﻣﺎت بتأجﯾل ﻣصﺎدقتهﺎ ،سﯾكون ﻟدﯾهﺎ إطﺎر زﻣني أكبر ﻟبنﺎء اﻟﻣصﺎدر اﻟجدﯾدة
دون اﻟحﺎجﺔ إﻟى أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ.
سﯾتم اﻟﻣصﺎدقﺔ عﻠى اﻟدﻟﯾل اﻟخﺎص بأفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ خالل ﻣؤتﻣر
األطراف األول .سﯾتم اعتﻣﺎد أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ اﻟتوجﯾه في

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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 .COP1وﻣن اﻟﻣفترض أن ﯾقوم فرﯾق ﻣن اﻟخبراء بإعداد هذا اﻟدﻟﯾل قبل هذا اﻟتﺎرﯾخ و خالل
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
ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻣنشأة شهدت تﻌدﯾالت جوهرﯾﺔ ضﻣن فئﺔ اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣدرجﺔ في اﻟﻣﻠحق د .تحدد اﻟﻠغﺔ انه
"ﻟتحوﯾل" ﻣصدر ﻣوجود إﻟى ﻣصدر جدﯾد عبر اﻟتﻌدﯾل  ،ﯾجب أن تكون هنﺎك "زﯾﺎدة كبﯾرة في
انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق بﺎستﺛنﺎء اﻟتغﯾﯾر في نسبﺔ االنبﻌﺎﺛﺎت اﻟنﺎتجﺔ عن استﻌﺎدة اﻟﻣنتج اﻟﺛﺎنوي ".ﯾجب عﻠى
كل طرف أن ﯾختﺎر ﻣﺎ إذا كﺎن هذا اﻟﻣصدر اﻟقﺎئم خ ﺎضع ﻟﻠشروط األكﺛر صراﻣﺔ اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟﻣصﺎدر
اﻟجدﯾدة.
سﯾتم تنفﯾذ اﻟتدابﯾر اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟﻣصﺎدر اﻟﻣوجودة في أقرب وقت ﻣﻣكن وﻟكن في ﻣوعد ال ﯾتجﺎوز 17
سنوات ﻣن دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟتنفﯾذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣﻌني.
ﯾﻣكن ﻟﻠتدابﯾر اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟﻣصﺎدر اﻟﻣوجودة أن تأخذ في االعتبﺎر "اﻟظروف اﻟوطنﯾﺔ ،واﻟجدوى
االقتصﺎدﯾﺔ واﻟفنﯾﺔ ،واﻟقدرة عﻠى تحﻣل تكﺎﻟﯾف هذه اﻟتدابﯾر".
ﻟﯾس هنﺎك شرط بخصوص اﻟﻣنشآت اﻟﻣوجودة ﯾفرض تطبﯾق أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل
اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ .بدال ﻣن ذﻟك ،ﯾﻣكن ﻟﻠبﻠدان اختﯾﺎر عنصر واحد ﻣن اﻟقﺎئﻣﺔ اﻟتي تتضﻣن هدفﺎ كﻣﯾﺎ
(ﯾﻣكن أن ﯾكون أي هدف)  ،واﻟقﯾم اﻟحدﯾﺔ ﻟالنبﻌﺎﺛﺎت ،أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت
اﻟبﯾئﯾﺔ ،واستراتﯾجﯾﺔ اﻟرقﺎبﺔ عﻠى اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻣتﻌددة ،واﻟتدابﯾر اﻟبدﯾﻠﺔ.
ﯾتم اتخﺎذ جﻣﯾع اﻟتخفﯾضﺎت عﻠى أسﺎس " كل ﻣنشﺎة"  ،و بﺎﻟتﺎﻟي فﺎن كل زﯾﺎدة في عدد اﻟﻣنشآت
سﯾؤدي اﻟى زﯾﺎدة في إجﻣﺎﻟي انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق.
ﯾتﻌﯾن عﻠى اﻟدول األطراف إعداد قﺎئﻣﺔ جرد ﻟالنبﻌﺎﺛﺎت ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣﻌنﯾﺔ (اﻟﻣﻠحق د) في أقرب
وقت ﻣﻣكن و في فترة ال تتجﺎوز اﻟخﻣس سنوات ﻣن بدء نفﺎذ االتفﺎقﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠبﻠد اﻟﻣﻌني.
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.
عﻠى اﻟدول األطراف أن تقدم تقرﯾرا عن أعﻣﺎﻟهﺎ في إطﺎر هذه اﻟفصل وفقﺎ ﻟﻠﻣتطﻠبﺎت اﻟواردة في
اﻟفصل .01

الفصل  :9اﻻطﻼقات ( التربة و الماء):
(تﻣت ﻣنﺎقشته في اﻟقسم )17
 اﻟهدف هو " اﻟسﯾطرة وحﯾﺛﻣﺎ كﺎن ذﻟك ﻣﻣكنﺎ اﻟحد ﻣن انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ".ﻣالحظﺔ :إطالقﺎت ﯾﻌني
إطالقﺎت اﻟزئبق في األرض واﻟﻣﯾﺎه ﻣن اﻟﻣصﺎدر اﻟﺛﺎبتﺔ اﻟتي ﻟم تتم تغطﯾتهﺎ في األحكﺎم األخرى
ضﻣن هذه االتفﺎقﯾﺔ واﻟبﻠد ﻟه اﻟسﻠطﺔ اﻟتقدﯾرﯾﺔ ﻟتحدﯾد ﻣﺎ هو ﻣالئم.
 المصادر الواردة في المعاهدة تم تعریفها من قبل الدول .خالل اﻟﻣفﺎوضﺎت  ،كﺎن اﻟﻣﻠحق (ج) ﻣن
نص اﻟﻣسودة ﯾحتوي عﻠى قﺎئﻣﺔ في اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣﻣكنﺔ ﻟكن اﻟﻣتفﺎوضﯾن قﺎﻣوا بحذف اﻟﻣﻠحق في جﻠسﺔ
ﻟجنﺔ اﻟتفﺎوض اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  7بحﯾث ال توجد ﻣبﺎدئ توجﯾهﯾﺔ ﻟﻠبﻠدان كي تتﻌرف عﻠى ﻣصﺎدر
إطالق اﻟزئبق في اﻟتربﺔ واﻟﻣﯾﺎه .اﻟﻣﻠحق (ج) ﯾحتوي عﻠى اﻟﻣصﺎدر اﻟتﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻣنشآت اﻟتي ﯾتم فﯾهﺎ
تصنﯾع اﻟﻣنتجﺎت اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق؛ اﻟﻣنشآت اﻟتي تستخدم اﻟزئبق وﻣركبﺎت اﻟزئبق في عﻣﻠﯾﺎت
اﻟتصنﯾع اﻟﻣدرجﺔ في اﻟﻣﻠحق (د) :واﻟﻣنشآت اﻟتي تنتج اﻟزئبق كﻣنتج ﺛﺎنوي ﻟتﻌدﯾن و صهر اﻟﻣﻌﺎدن
غﯾر اﻟحدﯾدﯾﺔ.
 ﯾحدد اﻟفصل " اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣﻌنﯾﺔ" و هي اﻟﻣصﺎدر األسﺎسﯾﺔ اﻟتي تبﯾنهﺎ اﻟبﻠدان اﻟتي تفرز كﻣﯾﺎت "
هﺎﻣﺔ" ﻣن اﻟزئبق.
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ﯾﻌتبر إعداد خطﺔ وطنﯾﺔ ﻟﻠتحكم في انبﻌﺎﺛﺎت ﻣسﺎﻟﺔ اختﯾﺎرﯾﺔ .إذا تم وضع واحدة ،ﯾتم تقدﯾﻣهﺎ إﻟى
ﻣؤتﻣر األطراف في غضون أربع سنوات ﻣن بدء نفﺎذ االتفﺎقﯾﺔ.
أﻣﺎ بﺎﻟنسبﺔ ﻟتدابﯾر اﻟرقﺎبﺔ ،فﺎن األطراف ﻣطﺎﻟبﺔ بتطبﯾق أحد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟتﺎﻟﯾﺔ "حسب االقتضﺎء" :اﻟقﯾم
اﻟحدّﯾﺔ ﻟإلطالقﺎت ،أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ ،واستراتﯾجﯾﺔ اﻟرقﺎبﺔ عﻠى
اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻣتﻌددة ،أو اﻟتدابﯾر اﻟبدﯾﻠﺔ.
ستقوم األ طراف بتحدﯾد ﻣصﺎدر إطالقﺎت اﻟزئبق في األراضي واﻟﻣﯾﺎه في ﻣوعد ال ﯾتجﺎوز ﺛالث
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
ﻣوعد أقصﺎه خﻣس سنوات ﻣن بدء سرﯾﺎن االتفﺎقﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﻌنﯾﺔ.
سﯾقوم ﻣؤتﻣر األطراف "بأسرع ﻣﺎ ﯾﻣكن عﻣﻠﯾﺎ" بوضع توجﯾهﺎت بشأن أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ /
أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ وطرﯾقﺔ إعداد اﻟقوائم ﻟحصر اإلطالقﺎت.
عﻠى اﻟدول األطراف أن تقدم تقرﯾرا عن أعﻣﺎﻟهﺎ في إطﺎر هذه اﻟفصل وفقﺎ ﻟﻠﻣتطﻠبﺎت اﻟواردة في
اﻟفصل 01

الفصل  : 01التخزين المؤقت للزئبق بطريقة سليمة بيئيا بخﻼف نفايات الزئبق
(تﻣت ﻣنﺎقشته في اﻟقسم )11.4







ال ﯾﻣكن اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت ﻟﻠزئبق إال في إطﺎر االستخداﻣﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ بﻣوجب االتفﺎقﯾﺔ .اﻟتخزﯾن
اﻟﻣؤقت ﻟدﯾه
وظﯾفﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟتخزﯾن ﻣخزونﺎت اﻟزئبق.
ﯾجب عﻠى األطراف "اتخﺎذ تدابﯾر" ﻟضﻣﺎن اﻟقﯾﺎم بﺎﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت ﻟﻠزئبق بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ،
وضﻣﺎن عدم تحول هذه اﻟﻣنشأت اﻟى بؤر ﻟﻠزئبق.
سﯾتم خالل ﻣؤتﻣر األطراف اعتﻣﺎد ﻣبﺎدئ توجﯾهﯾﺔ بشأن اﻟتخزﯾن ﻣع األخذ في االعتبﺎر بﺎﻟﻣبﺎدئ
ا ﻟتوجﯾهﯾﺔ التفﺎقﯾﺔ بﺎزل ،وﻟكن االتفﺎقﯾﺔ ال تحدد اﻟحﺎالت اﻟتي تستوجب اعتﻣﺎد هذه اﻟﻣبﺎدئ
اﻟتوجﯾهﯾﺔ .وﯾنبغي ان تﻌﺎﻟج اﻟﻣبﺎدئ اﻟتوجﯾهﯾﺔ أنواعﺎ ﻣختﻠفﺔ ﻣن اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت ،بﻣﺎ في ذﻟك
اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقت عﻠى اﻟﻣستوى اﻟوطني أو اإلقﻠﯾﻣي .
ﯾﻣكن إضﺎفﺔ اﻟﻣبﺎدئ اﻟتوجﯾهﯾﺔ اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟتخزﯾن كﻣﻠحق في االتفﺎقﯾﺔ.

الفصل  :00نفايات الزئبق
(تﻣت ﻣنﺎقشته في اﻟقسم )11.0





االتفﺎقﯾﺔ توظف تﻌرﯾف اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟوارد في اتفﺎقﯾﺔ بﺎزل ضﻣن اتفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق :اﻟنفﺎﯾﺎت اﻟتي تتكون ﻣن
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.
تستﺛني االتفﺎقﯾﺔ بقﺎﯾﺎ اﻟتﻌدﯾن بصفﺔ خﺎصﺔ (بﺎستﺛنﺎء اﻟتﻌدﯾن األوﻟي ﻟﻠزئبق) ﻣﺎ ﻟم تحتوي اﻟنفﺎﯾﺎت
عﻠى زئبق ب نسبﺔ اكبر ﻣن اﻟحدود اﻟقصوى اﻟتي حددهﺎ ﻣؤتﻣر األطراف .ﯾشﻣل ذﻟك اﻟنفﺎﯾﺎت
اﻟﻣحتوﯾﺔ عﻠى اﻟزئبق أﻟﻣتأت ﻣن جﻣﯾع أنواع عﻣﻠﯾﺎت اﻟتﻌدﯾن.
ﯾجب عﻠى األطراف إﻟى "اتخﺎذ تدابﯾر" حتى ﯾتسنى ﻟهﺎ اﻟتﻌﺎﻣل ﻣع نفﺎﯾﺎت اﻟزئبق بطرﯾقﺔ سﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ
وفقﺎ ﻟﻠﻣبﺎدئ اﻟتوجﯾهﯾﺔ التفﺎقﯾﺔ بﺎزل واﻟﻣبﺎدئ اﻟتوجﯾهﯾﺔ اﻟتي ستضﺎف إﻟى االتفﺎقﯾﺔ في اﻟﻣستقبل.

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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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.
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
االستخداﻣﺎت اﻟﻣسﻣوح بهﺎ بﻣوجب االتفﺎقﯾﺔ .ﻣالحظﺔ  :تم تنظﯾم اﻟزئبق اﻟقﺎدم ﻣن ﻣنشآت اﻟكﻠور
اﻟقﻠوي اﻟﻣهجورة بصفﺔ ﻣنفصﻠﺔ ضﻣن اﻟفصل اﻟﺛﺎﻟث ( اﻟتزوﯾد و اﻟتجﺎرة).
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
اﻟتوجﯾهﯾﺔ ذات اﻟصﻠﺔ .

الفصل  : 02المواقع الملوثة
(تﻣت ﻣنﺎقشته في اﻟقسم )11





ﯾتﻌﯾن عﻠى األطراف ان "تسﻌى  "...بشأن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ.
تتضﻣن اإلجراءات اﻟطوعﯾﺔ اﻟﻣﻣكنﺔ ﻣسﺎﻟﺔ استحداث استراتﯾجﯾﺎت ﻟتحدﯾد و تقﯾﯾم اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ و
اإلجراءات اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟتقﻠﯾل ﻣن اﻟﻣخﺎطر ،و اﻟتي تتضﻣن " عند االقتضﺎء" تقﯾﯾﻣﺎ ﻟﻠﻣخﺎطر عﻠى
صحﺔ اإلنسﺎن و اﻟبﯾئﺔ .
سﯾﻌﻣل ﻣؤتﻣر األطراف عﻠى إعداد دﻟﯾل حول اﻟتصرف في اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ وﻟكن االتفﺎقﯾﺔ ﻟم تحدد
إﻟى اﻟﻣوعد اﻟنهﺎئي ﻟهذا اﻟدﻟﯾل.
ﯾتضﻣن اﻟدﻟﯾل اﻟخﺎص بﺎﻟتصرف في اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻣواضﯾع عدة ﻣﺛل تحدﯾد اﻟﻣوقع وتحدﯾد
خصﺎئصهﺎ؛ إشراك اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ عﻣﻠﯾﺎت تقﯾﯾم اﻟﻣخﺎطر عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن و اﻟبﯾئﯾﺔ؛ خﯾﺎرات ﻟﻠتﻌﺎﻣل ﻣع
اﻟﻣخﺎطر اﻟنﺎجﻣﺔ عن اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ؛ تقﯾﯾم اﻟفوائد واﻟتكﺎﻟﯾف؛ و اﻟتحقق ﻣن اﻟنتﺎئج.

الفصل  :03الموارد واآلليات المالية








ﯾؤكد اﻟفصل عﻠى أن اﻟفﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟشﺎﻣﻠﺔ ﻟتنفﯾذ االتفﺎقﯾﺔ ﻣن جﺎنب اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻣﯾﺔ ﻣرتبط بتنفﯾذ اآلﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ بشكل فﻌﺎل.
ﯾشترط اﻟفصل عﻠى كل طرف أن ﯾخصص اﻟﻣوارد اﻟالزﻣﺔ ﻟتنفﯾذ االتفﺎقﯾﺔ ﻣع ﻣراعﺎة اﻟسﯾﺎسﺎت
اﻟوطنﯾﺔ واألوﻟوﯾﺎت واﻟخطط واﻟبراﻣج.
ﯾتم اﻟتشجﯾع عﻠى تشكﯾﻠﺔ ﻣتنوعﺔ ﻣن ﻣصﺎدر اﻟتﻣوﯾل ،بﻣﺎ في ذﻟك اﻟﻣصﺎدر اﻟﻣتﻌددة األطراف،
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"
ﯾجب اتخﺎذ إجراءات بشأن اﻟتﻣوﯾل تأخذ في االعتبﺎر بشكل كﺎﻣل ﻟالحتﯾﺎجﺎت اﻟﻣحددة واﻟظروف
اﻟخﺎصﺔ ﻟﻠدول اﻟجزرﯾﺔ اﻟصغﯾرة اﻟنﺎﻣﯾﺔ واﻟبﻠدان األقل نﻣوا.
وﻣن بﯾن خصﺎئص اآلﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌتﻣدة ﻟدعم تنفﯾذ االتفﺎقﯾﺔ ﻣن قبل اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻣﯾﺔ واﻟبﻠدان اﻟتي تﻣر
بﻣرحﻠﺔ انتقﺎﻟﯾﺔ ،توفﯾر "ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ كﺎفﯾﺔ وﻣتوقﻌﺔ وفي اﻟوقت اﻟﻣنﺎسب".
وت شتﻣل اآلﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ عﻠى صندوق استئﻣﺎني ﻟصندوق اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و"برنﺎﻣج دوﻟي خﺎص" تﻣكن
ﻣن توفﯾر إﻣكﺎنﯾﺔ تﻌزﯾز اﻟقدرات بنﺎء اﻟقدرات وتقدﯾم اﻟﻣسﺎعدة اﻟتقنﯾﺔ.
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تتضﻣن اﻟتزاﻣﺎت صندوق اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ توفﯾر " ﻣوارد جدﯾدة ،ﻣتوقﻌﺔ ،كﺎفﯾﺔ وفي اﻟوقت اﻟﻣنﺎسب
ﻟتغطﯾﺔ اﻟتكﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدعم تنفﯾذ االتفﺎقﯾﺔ".
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
اﻟﻣنﺎفع اﻟبﯾئﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و كﺎﻣل اﻟتكﺎﻟﯾف اﻟﻣتفق عﻠﯾهﺎ ﻣن بﻌض أنشطﺔ اﻟتﻣكﯾن.
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
واألوﻟوﯾﺎت ،واألهﻠﯾﺔ ،وقﺎئﻣﺔ بﯾﺎنﯾﺔ في أصنﺎف األنشطﺔ اﻟتي ﯾﻣكن أن تحصل عﻠى دعم ﻣن
صندوق اﻟبﯾئﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣي.
سﯾتم تسﯾﯾر اﻟبرنﺎﻣج اﻟدوﻟي بتوجﯾه ﻣن ﻣؤتﻣر األطراف و ﯾكون ﻣسئوال أﻣﺎﻣه.
سﯾتم تنظﯾم اﻟبرنﺎﻣج اﻟدوﻟي في أي وحدة ﻣوجودة ﯾقررهﺎ ﻣؤتﻣر األطراف .1
سوف ﯾتم تﻣوﯾل اﻟبرنﺎﻣج اﻟدوﻟي بشكل طوعي.
سﯾقوم ﻣؤتﻣر األطراف بﻣراجﻌﺔ اآلﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ في ﻣوعد ال ﯾتجﺎوز ﻣؤتﻣر األطراف ( )2وفﯾﻣﺎ بﻌد
عﻠى أسﺎس ﻣنتظم.

الفصل  : 04بناء القدرات والمساﻋدة التقنية ونقل التكنولوﺟيا







هذا اﻟفصل ﯾﻠزم األطراف عﻠى "اﻟتﻌﺎون" ﻣن اجل توفﯾر بنﺎء قدرات و ﻣسﺎعدة تقنﯾﺔ بشكل ﻣالئم و
حﯾني و ذﻟك "في حدود قدرات كل طرف".
تم تسﻠﯾط اﻟضوء عﻠى اﻟبﻠدان األقل نﻣوا واﻟدول اﻟجزرﯾﺔ اﻟصغﯾرة اﻟنﺎﻣﯾﺔ عﻠى اعتبﺎرهم اﻟﻣستفﯾدﯾن
ﻣن نقل اﻟتكنوﻟوجﯾﺎ.
تم إﯾراد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟترتﯾبﺎت كﺎحتﻣﺎالت ﻣﻣكنﺔ :عﻠى اﻟﻣستوى اإلقﻠﯾﻣي ودون اإلقﻠﯾﻣﯾﺔ و واﻟوطنﯾﺔ.
هنﺎك تشجﯾع عﻠى اﻟتضﺎفر ﻣع االتفﺎقﺎت األخرى.
تﻠتزم األطراف ﻣن اﻟبﻠدان اﻟﻣتقدﻣﺔ ،وغﯾرهﺎ ﻣن اﻟبﻠدان في حدود قدراتهﺎ ،بتشجﯾع وتسهﯾل تطوﯾر
ونقل ونشر واﻟحصول عﻠى " أحدث اﻟتكنوﻟوجﯾﺎت اﻟبدﯾﻠﺔ اﻟسﻠﯾﻣﺔ بﯾئﯾﺎ ".ﯾفترض عﻠى اﻟقطﺎع
اﻟخﺎص وأصحﺎب اﻟﻣصﻠحﺔ اآلخرﯾن تقدﯾم اﻟدعم ﻟهم في هذا اﻟجهد.
بحﻠول ﻣؤتﻣر األطراف  ، 0وبصورة ﻣنتظﻣﺔ بﻌد ذﻟك ،سوف تقوم اﻟحكوﻣﺎت بتقﯾﯾم ﻣدى نجﺎح هذا
اﻟفصل عن طرﯾق اﻟنظر في اﻟتقدم اﻟﻣحرز بشأن اﻟتكنوﻟوجﯾﺎت واﻟﻣبﺎدرات اﻟبدﯾﻠ ﺔ  ،احتﯾﺎجﺎت
األطراف ،واﻟتحدﯾﺎت في ﻣجﺎل نقل اﻟتكنوﻟوجﯾﺎ .سوف ﯾقوم ﻣؤتﻣر األطراف بتقدﯾم توصﯾﺎت عن
كﯾفﯾﺔ ﻣواصﻠﺔ تﻌزﯾز بنﺎء اﻟقدرات واﻟﻣسﺎعدة اﻟتقنﯾﺔ ونقل اﻟتكنوﻟوجﯾﺎ.

الفصل  :05لﺟنة التنفيذ واﻻمتثال






ان اﻟهدف ﻣن اﻟﻠجنﺔ هو "تﻌزﯾز تنفﯾذ ،وإعﺎدة اﻟنظر في ﻣدى االﻣتﺛﺎل ﻟجﻣﯾع أحكﺎم االتفﺎقﯾﺔ".
في إطﺎر هذه اﻟﻣهﻣﺔ ،ستقوم اﻟﻠجنﺔ بﺎﻟنظر في كل اﻟقضﺎﯾﺎ اﻟفردﯾﺔ واﻟنظﺎﻣﯾﺔ بخصوص اﻟتنفﯾذ
واالﻣتﺛﺎل إضﺎفﺔ إﻟى تقدﯾم توصﯾﺎت إﻟى ﻣؤتﻣر األطراف.
اﻟﻠجنﺔ ﻣﻠزﻣﺔ بأن تكون " تﯾسﯾرﯾﺔ في طبﯾﻌتهﺎ و ان توﻟي اهتﻣﺎم خﺎص ﻟﻠقدرات واﻟظروف اﻟوطنﯾﺔ
ﻟألطراف اﻟﻣﻌنﯾﺔ".
ستكون اﻟﻠجنﺔ هﯾئﺔ فرعﯾﺔ ﻟﻣؤتﻣر األطراف.
تضم اﻟﻠجنﺔ  17عضوا (ﺛالﺛﺔ ﻣن كل ﻣنطقﺔ أﻣﻣﯾﺔ) ﯾنتخبون في ﻣؤتﻣر األطراف  1وبﻌد ذﻟك وفقﺎ
ﻟﻠقواعد اإلجرائﯾﺔ اﻟﻣقبﻠﺔ.

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

.8.






ﯾﻣكن ﻟﻣؤتﻣر األطراف اتخﺎذ اﻟﻣزﯾد ﻣن شروط اﻟﻣرجﻌﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠجنﺔ.
ﯾتﻌﯾن أن ﯾتوفر األعضﺎء عﻠى " االختصﺎص في حقل ﻣتصل بهذه االتفﺎقﯾﺔ بﻣﺎ ﯾﻌكس ﻣستوى ﻣنﺎسب
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.
وستقوم اﻟﻠجنﺔ ببذل قصﺎرى جهدهﺎ ﻟﻠﻌﻣل بتوافق اآلراء .و في صورة فشﻠهﺎ في ذﻟك ،ﯾﻣكنهﺎ اعتﻣﺎد
توصﯾﺎت بأغﻠبﯾﺔ ﺛالﺛﺔ أربﺎع أصوات األعضﺎء اﻟحﺎضرﯾن واﻟﻣصوتﯾن عﻠى أسﺎس نصﺎب قﺎنوني
ﻣن ﺛﻠﺛي أعضﺎئهﺎ.

الفصل  :01الﺟوانب الصﺣية
(تﻣت ﻣنﺎقشته في اﻟقسم )7








ﯾنصص نص االتفﺎقﯾﺔ عﻠى أن "ﯾتم تشجﯾع األطراف عﻠى  ...القیام بﺄنﺸطة المتعلقة بالصحة ".
تتضﻣن األنشطﺔ االختﯾﺎرﯾﺔ:
استراتﯾجﯾﺎت وبراﻣج ﻟﻣﻌرفﺔ وحﻣﺎﯾﺔ اﻟسكﺎن اﻟﻣﻌرضﯾن ﻟﻠخطر،
تطوﯾر وتنفﯾذ اﻟبراﻣج اﻟتﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟوقﺎئﯾﺔ اﻟﻣستندة إﻟى اﻟﻌﻠم فﯾﻣﺎ ﯾتﻌﻠق بﺎﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق أﺛنﺎء اﻟﻌﻣل؛
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,
ﯾتﻌﯾن عﻠى ﻣؤتﻣر ا ألطراف استشﺎرة ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  ،ﻣنظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣنظﻣﺎت
اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ األخرى ذات اﻟصﻠﺔ ،حسب االقتضﺎء.
ﯾتﻌﯾن عﻠى ﻣؤتﻣر األطراف تﻌزﯾز اﻟتﻌﺎون وتبﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣع ﻣنظﻣﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣنظﻣﺔ
اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻟﻣنظﻣﺎت اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ األخرى ذات اﻟصﻠﺔ.

الفصل  : 07تبادل المعلومات








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
إنتﺎج ،استخدام ،تجﺎرة ،انبﻌﺎﺛﺎت وإطالقﺎت اﻟزئبق؛ ﻣﻌﻠوﻣﺎت عن اﻟبدائل اﻟﻣجدﯾﺔ فنﯾﺎ واقتصﺎدﯾﺎ
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
هذه اﻟبدائل عﻠى اﻟﻣستوﯾﯾن االقتصﺎدي واالجتﻣﺎعي ؛ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوبﺎئﯾﺔ.
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.
اتفق اﻟﻣندوبون عﻠى أنه " ال ﯾجب اعتبﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بصحﺔ وسالﻣﺔ اﻟبشر واﻟبﯾئﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
سرﯾﺔ".
كﺎفﺔ أنواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت األخرى اﻟخﺎصﺔ بﺎالتفﺎقﯾﺔ و اﻟتي ﯾتم تبﺎدﻟهﺎ " ،أن تحﺎفظ عﻠى أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
سرﯾﺔ عﻠى اﻟنحو اﻟﻣتفق عﻠﯾه".
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الفصل  :08اإلﻋﻼم والتوﻋية و التعليم





ﯾﻠزم هذا اﻟفصل األطراف بتشجﯾع وتﯾسﯾر كل ﻣﺎ ﯾتﻌﻠق بتوفﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣوم "في حدود قدراتهﺎ"
تشﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اآلﺛﺎر اﻟصحﯾﺔ واﻟبﯾئﯾﺔ ﻟﻠزئبق  ،بدائل اﻟزئبق ،نتﺎئج أنشطﺔ اﻟبحث واﻟرصد،
األنشطﺔ اﻟﻣتبﻌﺔ ﻟﻠوفﺎء بﺎالﻟتزاﻣﺎت في إطﺎر االتفﺎقﯾﺔ ،واألنشطﺔ اﻟﻣشﺎر إﻟﯾهﺎ في اﻟفصﻠﯾن  10و
.12
ﯾفترض أن تقوم األطراف أﯾضﺎ بتﻌزﯾز وتسهﯾل " اﻟتﻌﻠﯾم واﻟتدرﯾب و ﻣستوى اﻟوعي اﻟﻌﺎم فﯾﻣﺎ
ﯾتصل بآﺛﺎر اﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق وﻣركبﺎت اﻟزئبق عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ و ذﻟك بﺎﻟتﻌﺎون ﻣع
اﻟﻣنظﻣﺎت اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وغﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌنﯾﺔ واﻟفئﺎت اﻟسكﺎنﯾﺔ اﻟﻣهددة  ،حسب االقتضﺎء".
ﯾفترض أن تقوم األطراف بﺎستخدام اآلﻟﯾﺎت اﻟقﺎئﻣﺔ أو اﻟنظر في وضع آﻟﯾﺎت ﻣﺛل إطالق اﻟﻣﻠوﺛﺎت
ونقﻠهﺎ  "،أو جﻣع ونشر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت عن تقدﯾرات اﻟكﻣﯾﺎت اﻟسنوﯾﺔ ﻣن اﻟزئبق وﻣركبﺎت اﻟزئبق اﻟتي
ﯾتم إطالقهﺎ أو اﻟتخﻠص ﻣنهﺎ ﻣن خالل األنشطﺔ اﻟبشرﯾﺔ".

الفصل :09البﺣث والتطوير والرصد
 هذا اﻟفصل طوعي وﯾحتوي عﻠى سﻠسﻠﺔ ﻣن األنشطﺔ االختﯾﺎرﯾﺔ .ﯾشﯾر نص االتفﺎقﯾﺔ إﻟى انه " ﯾجب
أن تسﻌى األطراف إﻟى اﻟتﻌﺎون  ،اﻟتطوﯾر واﻟتحسﯾن ،ﻣع ﻣراعﺎة اﻟظروف واﻟقدرات اﻟخﺎصﺔ بكل
ﻣنهﺎ "...
 تتضﻣن األنشطﺔ االختﯾﺎرﯾﺔ في اﻟتطوﯾر واﻟتحسﯾن عﻣﻠﯾﺎت اﻟجرد ،واﻟنﻣذجﺔ وتقﯾﯾم اآلﺛﺎر عﻠى صحﺔ
اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ ،تطوﯾر األسﺎﻟﯾب ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت عن ﻣصﯾر اﻟبﯾئﯾﺔ واﻟنقل ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت عن اﻟتجﺎرة واﻟتبﺎدل
اﻟتجﺎري ،وﻣﻌﻠوﻣﺎت عن اﻟبدائل ،وﻣﻌﻠوﻣﺎت عن أفضل اﻟتقنﯾﺎت اﻟﻣتﺎحﺔ  /أفضل اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟبﯾئﯾﺔ.
 ﯾتم تشجﯾع األطراف عﻠى استخدام شبكﺎت اﻟرصد اﻟقﺎئﻣﺔ واﻟبراﻣج اﻟبحﺛﯾﺔ عند االقتضﺎء.
الفصل  :21خطط التنفيذ






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.
ﻟدى وضع خطﺔ اﻟتنفﯾذ ،ﯾنبغي عﻠى اﻟدول ﻟألطراف أن "تتشﺎور ﻣع أصحﺎب اﻟﻣصﻠحﺔ اﻟوطنﯾﯾن
ﻟتسهﯾل وضع ،تنفﯾذ ،ﻣراجﻌﺔ وتحدﯾث خطط اﻟتنفﯾذ اﻟتي ﻟدﯾهم "
ﯾﻣكن ﻟألطراف أﯾضﺎ اﻟتنسﯾق فﯾﻣﺎ بﯾنهﺎ بخصوص اﻟخطط اإلقﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟتسهﯾل تنفﯾذ االتفﺎقﯾﺔ.
بإﻣكﺎن اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ اﻟﻣشﺎركﺔ في اﻟﻣشﺎورات ﻣع أصحﺎب اﻟﻣصﻠحﺔ اﻟوطنﯾﯾن اﻟتي
تهدف إﻟى وضع  ،تنفﯾذ ،ﻣراجﻌﺔ وتحدﯾث خطﺔ اﻟتنفﯾذ اﻟوطنﯾﺔ.

الفصل  :20تقديم التقارير
 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.
 ﯾحدد ﻣؤتﻣر األطراف 1توقﯾت وصﯾغﺔ اﻟتقﺎرﯾر ،ﻣع ﻣراعﺎة ﻣسﺎﻟﺔ اﻟتنسﯾق بﯾن تقدﯾم اﻟتقﺎرﯾر
اﻟخﺎصﺔ بﺎتفﺎقﯾﺔ اﻟزئبق وتقدﯾم اﻟتقﺎرﯾر اﻟتي تتطﻠبهﺎ االتفﺎقﺎت األخرى اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟﻣواد اﻟكﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ
واﻟنفﺎﯾﺎت.

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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الفصل  :22تقـــييم الفعــاليــة
 ﯾقوم ﻣؤتﻣر األطراف بتقﯾﯾم فﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎهدة في ﻣوعد ال ﯾتجﺎوز ستﺔ سنوات ﻣن دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز
اﻟنفﺎذ وﻣن ﺛم ﯾتم ذﻟك بصورة دورﯾﺔ.
 سوف ﯾقوم ﻣؤتﻣر األطراف  1بﺎالنطالق في وضع ترتﯾبﺎت ﻟتوفﯾر بﯾﺎنﺎت رصد قﺎبﻠﺔ ﻟﻠﻣقﺎرنﺔ عن
" وجود وحركﺔ اﻟزئبق وﻣركبﺎت اﻟزئبق في اﻟبﯾئﺔ إضﺎفﺔ إﻟى االتجﺎهﺎت في ﻣستوﯾﺎت اﻟزئبق
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
تقﺎرﯾر وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرصد اﻟﻣقدﻣﺔ إﻟى ﻣؤتﻣر األطراف ،واﻟتقﺎرﯾر اﻟوطنﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟتوصﯾﺎت
اﻟﻣقدﻣﺔ ﻣن ﻟجنﺔ اﻟتنفﯾذ واالﻣتﺛﺎل ،وتقﺎرﯾر أخرى عن أداء آﻟﯾﺔ اﻟﻣسﺎعدة اﻟتقنﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
الفصل  :23مؤتمر األطراف





سﯾتم اﻟدعوة إﻟى انﻌقﺎد ﻣؤتﻣر األطراف  1ﻣن قبل اﻟﻣدﯾر اﻟتنفﯾذي ﻟبرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ في
ﻣوعد ال ﯾتجﺎوز سنﺔ واحدة ﻣن تﺎرﯾخ دخول االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟنفﺎذ.
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
ﯾقدﻣه أحد األطراف بﻌد اﻟحصول عﻠى ﻣسﺎندة ﺛﻠث األطراف عﻠى األقل ﻟالقتراح في غضون ستﺔ
أشهر.
سوف ﯾتم ﻣن خالل ﻣؤتﻣر األطراف  1وضع اﻟنظﺎم اﻟداخﻠي بتوافق اآلراء إضﺎفﺔ إﻟى اﻟقواعد
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واألحكﺎم اﻟتي تنظم سﯾر عﻣل األﻣﺎنﺔ.

الفصل  :24األمانة العامة
 ﯾضطﻠع اﻟﻣدﯾر اﻟتنفﯾذي ﻟبرنﺎﻣج األﻣم اﻟﻣتحدة ﻟﻠبﯾئﺔ بوظﺎئف األﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾقرر ﻣؤتﻣر
األطراف ﻣن خالل اغﻠبﯾﺔ بﺛالﺛﺔ أربﺎع األصوات تغﯾﯾر األﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣنظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣختﻠفﺔ.
 تشتﻣل وظﺎئف األﻣﺎنﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ عﻠى  :اﻟترتﯾب الجتﻣﺎعﺎت ﻣؤتﻣر األطراف و اﻟهﯾئﺎت اﻟفرعﯾﺔ ؛
تقدﯾم اﻟﻣسﺎعدة إﻟى األطراف وال سﯾﻣﺎ ﻣن اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻣﯾﺔ واﻟبﻠدان اﻟتي تﻣر بﻣرحﻠﺔ انتقﺎﻟﯾﺔ؛
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.
الفصل  :25تسوية النزاﻋات
 تﻠتزم األطراف بتسوﯾﺔ أي نزاع بخصوص تفسﯾر أو تطبﯾق أحكﺎم االتفﺎقﯾﺔ عن طرﯾق اﻟتفﺎوض أو
اﻟوسﺎئل اﻟسﻠﻣﯾﺔ.
 عند اﻟتصدﯾق  ،اﻟقبول  ،اﻟﻣوافقﺔ  ،أو االنضﻣﺎم إﻟى هذه االتفﺎقﯾﺔ ،ﯾﻣكن ألي طرف تقدﯾم إشﻌﺎر
ﻣكتوب بخصوص اعترافه بإحدى أو كﻠتﺎ اﻟوسﯾﻠتﯾن اﻟتﺎﻟﯾتﯾن في تسوﯾﺔ اﻟﻣنﺎزعﺎت :اﻟتحكﯾم وفقﺎ
ﻟإلجراءات اﻟﻣبﯾنﺔ في اﻟجزء األول ﻣن اﻟﻣﻠحق  Eأو إحﺎﻟﺔ اﻟنزاع إﻟى ﻣحكﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ.
 في صورة عدم قبول األطراف بإحدى اﻟوسﺎئل اﻟﻣذكورة أعاله وإذا ﻟم ﯾسووا اﻟنزاع بﯾنهم في
غضون  10شهرا ،ﯾتم عندئذ عرض اﻟنزاع عﻠى ﻟجنﺔ ﻣصﺎﻟحﺔ بنﺎء عﻠى طﻠب احد أطراف في
اﻟنزاع ،وﯾحكم بﻣوجب اﻟﻣﻠحق .E
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الفصل  :21التعديﻼت المدرﺟة ﻋلى اﻻتفاقية





ﯾﻣكن ألي طرف في االتفﺎقﯾﺔ أن ﯾقترح تﻌدﯾال.
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.
ﯾدخل اﻟتﻌدﯾل حﯾز اﻟتنفﯾذ بﻌد  27ﯾوﻣﺎ ﻣن إعالن اﻟﻣوافقﺔ ﻣن قبل ﺛالﺛﺔ أربﺎع األطراف و إﯾداع
وﺛﺎئق اﻟتصدﯾق أو اﻟقبول أو اﻟﻣوافقﺔ .بﻌد ذﻟك ،ﯾدخل اﻟتﻌدﯾل حﯾز اﻟتنفﯾذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟطرف ﻣﻌﯾن بﻌد
 27ﯾوﻣﺎ ﻣن إعالنه عﻠى اﻟﻣوافقﺔ.

الفصل  :27اﻋتماد وتعديل المﻼﺣق







تﻌتبر اﻟﻣالحق جزءا رسﻣﯾﺎ ﻣن االتفﺎقﯾﺔ
اﻟﻣرفقﺎت اإلضﺎفﯾﺔ ال تخص سوى اﻟﻣسﺎئل اإلجرائﯾﺔ ،اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،اﻟتقنﯾﺔ ،أو اإلدارﯾﺔ.
ﯾتم اقتراح اﻟﻣالحق وفقﺎ ﻟﻠفصل .01
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
غضون سنﺔ واحدة .وﯾﻣكن ﻟجزء ﻣﻌﯾن أن ﯾقﻠب هذا اﻟقرار.
ﯾتم اﻟتﻌﺎﻣل ﻣع اﻟتﻌدﯾالت كﻣﻠحقﺎت بﻣﺎ في ذﻟك اإلجراء اﻟخﺎص بﺎﻟتقﯾد اﻟﻣوضح أدنﺎه في اﻟفصل
.27

الفصل  :28الﺣق في التصويت
 ﯾﻣتﻠك كل طرف صوت واحد .ﯾحصل االتحﺎد األوروبي عﻠى عدد ﻣن األصوات ﻣسﺎو ﻟﻌدد أعضﺎئه
( 00حﺎﻟﯾﺎ) .ال ﯾﻣكن ﻟالتحﺎد األوروبي اﻟتصوﯾت إذا قررت إحدى اﻟدول األعضﺎء فﯾه اﻟتصوﯾت
عن نفسهﺎ واﻟﻌكس بﺎﻟﻌكس.
الفصل  :29التوقيع
 سﯾتم فتح اﻟﻣجﺎل ﻟﻠتوقﯾع عﻠى االتفﺎقﯾﺔ اﻟخﺎصﺔ بﺎﻟزئبق في كوﻣﺎﻣوتو ،اﻟﯾﺎبﺎن ،بداﯾﺔ ﻣن  17أكتوبر
 0712و ﻟﻣدة سنﺔ واحدة.
ﻣالحظﺔ :اﻟتوقﯾع ﯾﻌني أن اﻟبﻠد ﯾﻣنح تأﯾﯾد أوﻟي وعﺎم ﻟالتفﺎقﯾﺔ .اﻟتوقﯾع غﯾر ﻣﻠزم قﺎنونﺎ وال ﯾفرض
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.
الفصل  :31المصادقة ،القبول ،الموافقة أو اﻻنضمام
 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.
 عند اﻟتصدﯾق ،تستحث اﻟبﻠدان عﻠى توفﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟى األﻣﺎنﺔ بشأن اﻟتدابﯾر اﻟراﻣﯾﺔ إﻟى تنفﯾذ
اﻟﻣﻌﺎهدة.
دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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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
وﺛﯾقﺔ تصدﯾقه عﻠى هذا اﻟتﻌدﯾل .و تبﻌﺎ ﻟذﻟك ،ال ﯾدخل أي تﻌدﯾل حﯾز اﻟنفﺎذ بصفﺔ آﻟﯾﺔ بﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠبﻠدان
اﻟتي تقوم بتقدﯾم هذا اﻟتصرﯾح إال في صورة إشﺎرتهم كتﺎبﯾﺎ إﻟى قبوﻟهم بهذا اﻟتﻌدﯾل .وهذا هو إجراء
"اﻟتقﯾّد " اﻟذي ﯾتم استخداﻣه أﯾضﺎ ﻣن قبل  07دوﻟﺔ طرف في اتفﺎقﯾﺔ استكهوﻟم.
الفصل :30الدخول ﺣيز التنفيذ
 تدخل االتفﺎقﯾﺔ حﯾز اﻟنفﺎذ بﻌد  27ﯾوﻣﺎ ﻣن تصدﯾق  77دوﻟﺔ عﻠى اﻟﻣﻌﺎهدة.
 وبﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠبﻠدان اﻟتي تصﺎدق بﻌد  77بﻠد ،تدخل اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟنفﺎذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟهم بﻌد  27ﯾوﻣﺎ ﻣن
إﯾداع تصدﯾقهم عﻠﯾهﺎ.
الفصل  :32التﺣفظات
 ال ﯾجوز إبداء أي تحفظﺎت عﻠى االتفﺎقﯾﺔ.
 ﻣالحظﺔ" :اﻟتحفظ" عبﺎرة عن تصرﯾح ﻣن بﻠد ﻣﻌﯾن عند اﻟتصدﯾق ﯾستبﻌد أو ﯾﻌدل ﻣن خالﻟه أجزاء
ﻣﻌﯾنﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎهدة بشكل ﯾنطبق ﻣع وضﻌﯾﺎتهم .اتفﺎقﯾﺔ استكهوﻟم أﯾضﺎ ال تسﻣح بﺎﻟتحفظﺎت.
الفصل  :33اﻻنسﺣاب
 بﻌد ﻣرور ﺛالث سنوات (أو أكﺛر) ﻣن دخول اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟنفﺎذ بﺎﻟنسبﺔ ﻟحكوﻣﺔ ﻣﻌﯾنﺔ ،ﯾﻣكن ﻟهﺎ
االنسحﺎب ﻣن اﻟﻣﻌﺎهدة ﻣن خالل تقدﯾم إشﻌﺎر خطي.
 ﯾصبح االنسحﺎب نﺎفذا بﻌد سنﺔ واحدة ﻣن تقدﯾم إشﻌﺎر رسﻣي أو في وقت الحق إذا تم تحدﯾد ذﻟك ﻣن
قبل اﻟبﻠد.
الفصل  :34اإليداع
 األﻣﯾن اﻟﻌﺎم هو ﻣودع االتفﺎقﯾﺔ .واﻟودﯾﻌﺔ هي ﻣؤسسﺔ ﯾﻌهد ﻟهﺎ بﻣﻌﺎهدة ﻣتﻌددة األطراف و قد تم
تبﯾﺎن وظﺎئفهﺎ في اﻟفصل  00ﻣن اتفﺎقﯾﺔ فﯾﯾنﺎ ﻟقﺎنون اﻟﻣﻌﺎهدات.ﻣن بﯾن هذه اﻟﻣهﺎم نذكر اﻟتﻌهد
بﺎﻟنص األصﻠي ،إعداد نص إضﺎفي ﻟﻠﻣﻌﺎهدة  ،استقبﺎل اﻟدول اﻟﻣوقﻌﺔ ،وإبالغ اﻟحكوﻣﺎت حول
اﻟﻣسﺎئل اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟﻣﻌﺎهدة ،واإلعالم عن دخول اﻟﻣﻌﺎهدة حﯾز اﻟنفﺎذ.
الفصل  :35ﺣﺟية ال ّنص
 تتسﺎوى نصوص اإلتفﺎقﯾﺔ في ﻟغﺎت األﻣم اﻟﻣتحدة اﻟستﺔ :اﻟﻌربﯾﺔ واﻟصﯾنﯾﺔ واالنجﻠﯾزﯾﺔ واﻟفرنسﯾﺔ
واﻟروسﯾﺔ واإلسبﺎنﯾﺔ ﻣن حﯾث اﻟحجﯾﺔ.
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الملﺣق  2إﻋﻼن يﺒان مﯿﻨاماتا ﺣﻮل الﻤعادن الﺴامة
إعالن ﯾبﺎن ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ حول اﻟﻣﻌﺎدن اﻟسﺎﻣﺔ
 1أكتوبر 0712
بﯾﺎن ﻣن اﻟﻣنظﻣﺎت اﻟﻣشﺎركﺔ في  IPENوافق عﻠﯾه في ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ -اﻟﯾﺎبﺎن بﻣنﺎسبﺔ ﻣؤتﻣر اﻟﻣفوضﯾن
بشأن ﻣﻌﺎهدة اﻟزئبق أكتوبر 0712
تقف اﻟﻣنظﻣﺎت اﻟﻣشﺎركﺔ في  IPENبﻣوجب هذا ﻟﻠتضﺎﻣن ﻣع ﻣجﻣوعﺎت "ضحﺎﯾﺎ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ " ﻟالتفﺎق
عﻠى أن ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ ﻟﯾست ﻣجرد اسم أو ﻣكﺎن أو ﻣرض بل أكﺛر ﻣن ذﻟك .فهي أﯾضﺎ األﻟم وانﻌدام ﻣسؤوﻟﯾﺔ
واﻟخسﺎرة واﻟتﻣﯾﯾز ﻟدى اﻟشركﺎت .ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ هي عن اﻟنﺎس واﻟﻣجتﻣع .هي تﻌبﯾر عن نضﺎﻟهم ﻣن أجل
اﻟبقﺎء وتصﻣﯾﻣهم عﻠى اﻟﻌﯾش .هذا هو اﻟﻣﻌنى اﻟحقﯾقي ﻟﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ ؛
ونﻌﻠن بصفتنﺎ اﻟﻣنظﻣﺎت اﻟﻣشﺎركﺔ في  IPENعن عزﻣنﺎ اﻟﺛﺎبت واﻟتزاﻣنﺎ اﻟﻣوسع ﻟﻠﻌﻣل ﻣن أجل ضﻣﺎن
اال تﻠوث اﻟﻣﻌﺎدن اﻟسﺎﻣﺔ ﻣﺛل اﻟزئبق واﻟرصﺎص واﻟكﺎدﻣﯾوم بﯾئتنﺎ اﻟﻣحﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ بﻌد اآلن ،وأنهﺎ ﻟن
تﻠوث ﻣجتﻣﻌﺎتنﺎ وطﻌﺎﻣنﺎ وأجسﺎدنﺎ ،أو أجسﺎد أطفﺎﻟنﺎ واألجﯾﺎل اﻟﻣقبﻠﺔ.
بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى ذﻟك،
نرحب بﺎإلجﻣﺎع اﻟﻌﺎﻟﻣي عﻠى أن تﻠوث اﻟزئبق ﯾشكل تهدﯾدا خطﯾرا ﻟصحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ وأن هنﺎك
ضرورة التخﺎذ إجراءات ﻟﻠحد واﻟقضﺎء عﻠى انبﻌﺎﺛﺎت وإطالقﺎت اﻟزئبق ﻣن أجل اﻟحد ﻣن هذا اﻟتهدﯾد.
ونحن نشدد عﻠى أن اﻟزئبق هو ﻣﺎدة كﯾﻣﯾﺎئﯾﺔ تحظى بﺎإلهتﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣي نظرا النتقﺎﻟهﺎ بﻌﯾد اﻟﻣدى في
اﻟغالف اﻟجوي وﺛبﺎتهﺎ في اﻟبﯾئﺔ وقدرتهﺎ عﻠى اﻟتراكم اﻟبﯾوﻟوجي في اﻟنظم اإلﯾكوﻟوجﯾﺔ واﻟسﻠسﻠﺔ اﻟغذائﯾﺔ
وآﺛﺎرهﺎ اﻟسﻠبﯾﺔ اﻟكبﯾرة عﻠى صحﺔ اإلنسﺎن واﻟبﯾئﺔ عبر األجﯾﺎل.
كﻣﺎ نسﻠط اﻟضوء عﻠى اآلﺛﺎر اﻟصحﯾﺔ اﻟنﺎجﻣﺔ عن اﻟزئبق عﻠى اﻟفئﺎت اﻟضﻌﯾفﺔ ﻣن اﻟسكﺎن ﻣﺛل اﻟنسﺎء
واألطفﺎل وﻣن خالﻟهم األجﯾﺎل اﻟﻣستقبﻠﯾﺔ خصوصﺎ في اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻣﯾﺔ واﻟبﻠدان االنتقﺎﻟﯾﺔ؛
ونحن ندرك األضرار اﻟخطﯾرة وطوﯾﻠﺔ األﻣد عﻠى اﻟنظم اإلﯾكوﻟوجﯾﺔ وصحﺔ اإلنسﺎن اﻟتي ﯾﻣكن أن
ﯾتسبب بهﺎ اﻟزئبق في اﻟﻣجتﻣﻌﺎت سواء في األﻣﺎكن اﻟقرﯾبﺔ أو عﻠى اﻟﻣنﺎطق اﻟنﺎئﯾﺔ.
ونحن نشدد عﻠى أوجه اﻟضﻌف خﺎصﺔ في اﻟنظم اإلﯾكوﻟوجﯾﺔ واﻟشﻌوب األصﻠﯾﺔ ﻟﻠقطب اﻟشﻣﺎﻟي جراء
اﻟتضخم األحﯾﺎئي في اﻟزئبق وتﻠوث األطﻌﻣﺔ اﻟتقﻠﯾدﯾﺔ.
ونﻌترف بﺎألدﻟﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟراسخﺔ عن اﻟضرر اﻟنﺎجم عن اﻟزئبق في اﻟﻣأكوالت اﻟبحرﯾﺔ واﻟتي تؤﺛر عﻠى
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣجتﻣﻌﺎت اﻟتي تﻌتﻣد عﻠى األسﻣﺎك واﻟﻣأكوالت اﻟبحرﯾﺔ كﻣصدر أسﺎسي ﻟﻠبروتﯾن .كﻣﺎ
نالحظ اﻟﻣخﺎوف اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بتراكم اﻟزئبق عﻠى جﻣﯾع اﻟكﺎئنﺎت اﻟحﯾﺔ بﻣﺎ فﯾهﺎ اإلنسﺎن.
كﻣﺎ ندعم ونﻌترف بﻣطﺎﻟب ونضﺎالت اﻟﻌﻣﺎل واﻟنسﺎء واألطفﺎل واﻟسكﺎن األصﻠﯾﯾن وعﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم
واﻟصﯾﺎدﯾن وﻣجتﻣﻌﺎت اﻟقطب اﻟشﻣﺎﻟي وسكﺎن اﻟجزﯾرة واﻟﻣنﺎطق اﻟسﺎحﻠﯾﺔ وعﻣﺎل ﻣنﺎجم اﻟذهب صغﯾرة
اﻟحجم واﻟفقراء وجﻣﯾع اﻟفئﺎت االجتﻣﺎعﯾﺔ األخرى اﻟتي تتأﺛر بﺎﻟتﻌرض ﻟﻠزئبق .ﻟذا فإننﺎ ندعو إﻟى
اﻟتضﺎﻣن ودعم جﻣﯾع اﻟفئﺎت اﻟﻣتأﺛرة في ﻣﻣﺎرسﺔ حقهم في اﻟﻣطﺎﻟبﺔ ببﯾئﺔ صحﯾﺔ وحﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟحق
في اﻟﻣﻌرفﺔ واﻟتﻌوﯾض اﻟﻌﺎدل واﻟﻌالج اﻟطبي واﻟﻌداﻟﺔ اﻟبﯾئﯾﺔ.
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ونؤكد عﻠى اﻟحﺎجﺔ اﻟﻣﻠحﺔ التخﺎذ إجراء بشأن اﻟتنقﯾب عن اﻟذهب اﻟحرفي صغﯾر اﻟحجم ﻟتسهﯾل وصول
عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم إﻟى تكنوﻟوجﯾﺎت فﻌﺎﻟﺔ وﻣنﺎسبﺔ ﻣن شأنهﺎ أن تقﻠل أو تتجنب استخدام اﻟزئبق إن أﻣكن ذﻟك
ﻟوقف اﻟﻣتﺎجرة به وتزوﯾده في ﻣنﺎطق اﻟتنقﯾب عن اﻟذهب اﻟحرفي وصغﯾر اﻟحجم " " ASGMوﻣﻌﺎﻟجﺔ
اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ وضﻣﺎن إعﺎدة تأهﯾﻠهﺎ وإنشﺎء براﻣج ﻟﻣسﺎعدة عﻣﺎل اﻟﻣنﺎجم في تأﻣﯾن سبل اﻟﻌﯾش اﻟبدﯾﻠﺔ.
ونؤكد عﻠى ضرورة اتخﺎذ تدابﯾر رقﺎبﺔ صﺎرﻣﺔ ﻟﻠحد واﻟقضﺎء عﻠى إنبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق جراء عﻣﻠﯾﺎت تﻌدﯾن
واسﻌﺔ اﻟنطﺎق ﻟحﻣﺎﯾﺔ جودة اﻟهواء واﻟﻣﯾﺎه وﻣنع تﻠوث اﻟتربﺔ.
ونؤكد عﻠى ضرورة اتخﺎذ تدابﯾر رقﺎبﺔ صﺎرﻣﺔ ﻟﻠحد واﻟقضﺎء عﻠى اﻟتﻠوث بﺎﻟزئبق اﻟﻣنبﻌث ﻣن ﻣحطﺎت
توﻟﯾد اﻟطﺎقﺔ اﻟتي تﻌﻣل بﺎﻟفحم واﻟتروﯾج بدال عن ذﻟك الستخدام ﻣصﺎدر اﻟطﺎقﺔ اﻟبدﯾﻠﺔ اﻟﻣتجددة االﻣنﺔ.
ونسﻠط اﻟضوء عﻠى اﻟحﺎجﺔ إﻟى اإلدارة اﻟسﻠﯾﻣﺔ اﻟبﯾئﯾﺔ ﻟﻠزئبق أﺛنﺎء عﻣﻠﯾﺔ اﻟتخزﯾن اﻟﻣؤقتﺔ وطوﯾﻠﺔ األجل
واﻟتخﻠص واﻟحد ﻣن اﻟزئبق اﻟﻣنخفض ﻟحﻣﺎﯾﺔ صحﺔ اإلنسﺎن.
نحث عﻠى تﻌزﯾز اﻟتدابﯾر اإلﻟزاﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟجﺔ إنبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق في األرض واﻟﻣﯾﺎه ونحث عﻠى إجراءات
صﺎرﻣﺔ وسرﯾﻌﺔ ﻟتحدﯾد وتخفﯾض واﻟقضﺎء عﻠى هذه االنبﻌﺎﺛﺎت بﻣﺎ في ذﻟك في اﻟﻣواقع اﻟﻣﻠوﺛﺔ.
ندعو ﻟالنتبﺎه إﻟى انبﻌﺎﺛﺎت اﻟزئبق ﻣن عﻣﻠﯾﺎت اﻟتصنﯾع بﻣﺎ في ذﻟك إنتﺎج ﻣونوﻣﯾر كﻠورﯾد اﻟفﯾنﯾل وندعو
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.
ونحن ﻣصﻣﻣون عﻠى اتخﺎذ إجراءات ﻣستﻣرة ﻟتسﻠﯾط اﻟضوء عﻠى األضرار اﻟنﺎجﻣﺔ عن اﻟتﻠوث بﺎﻟﻣﻌﺎدن
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.
ونالحظ اﻟحﺎجﺔ ﻟﻠح ّد واﻟقضﺎء عﻠى اﻟتﻌرض ﻟﻠﻣﻌﺎدن اﻟسﺎﻣّﺔ ﻣﺛل اﻟزئبق واﻟرصﺎص واﻟكﺎدﻣﯾوم
واﻟزرنﯾخ وغﯾرهﺎ في دورة حﯾﺎة ﻣجﻣوعﺔ ﻣتنوعﺔ ﻣن اﻟﻣنتجﺎت اضﺎفﺔ اﻟى اﻟﻣستهﻠكﯾن واﻟﻣنتجﺎت
اﻟطبﯾﺔ وخدﻣﺎت طب األسنﺎن ،واﻟﻣبﯾدات اﻟحشرﯾﺔ ،وغﯾرهﺎ.
ندعو اﻟقطﺎع اﻟخﺎص إﻟى تحﻣل اﻟﻣسؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠحد بشكل صﺎرم ﻣن استخدام وانبﻌﺎث اﻟﻣﻌﺎدن اﻟسﺎﻣﺔ
وتحﻣل اﻟﻣسؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠتنظﯾف واﻟتﻌوﯾض.
ونحن ندرك ونؤكد عﻠى ﻣبدأ اﻟوقﺎﯾﺔ وﻣبﺎدئ اﻟحق في اﻟﻣﻌرفﺔ واﻟﻣسﺎواة بﯾن األجﯾﺎل واﻟﻌداﻟﺔ اﻟبﯾئﯾﺔ
وتغرﯾم اﻟتﻠوث واﻟﻣسؤوﻟﯾﺔ واﻟتﻌوﯾض.
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شكر
تتقدم الﺸبكة الدولیة للقضاء على الملوﺛات العضویة الثابتة  IPENبالﺸكر إلى مئات المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات
المجتمع المدني ومجموعات العمل و المجموعات الصحیة في جمیع أنحاء العالم لمساهماتها في الحملة الخالیة من الزئبق
وبرنامج المعادن السامة لـ .IPEN
إن  IPENممتن للدعم المالي المقدم من حكومات السوید وسویسرا ،والجمعیة السویدیة لحمایة الطبیعة  SSNCوالجهات
المانحة األخرى التي جعلت إنتاج هذه الوﺛیقة ممكنا .ال تعبّر اآلراء الواردة في هذه الوﺛیقة بالضرورة عن الموقف الرسمي
ألي من هذه المؤسسات التي توفر الدعم المالي.

دﻟﯾل اﻟﻣنظﻣﺎت غﯾر اﻟحكوﻣﯾﺔ ﻣقدﻣﺔ ﻟﻠتﻠوث اﻟنﺎتج عن اﻟزئبق واتفﺎقﯾﺔ ﻣﯾنﺎﻣﺎتﺎ اﻟﻣتﻌﻠقﺔ بﺎﻟزئبق
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www.ipen.org
ipen@ipen.org
@toxicsFree
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