
تعتمد كافة املنتجات واإلجراءات التي تحتوي عىل الزئبق أو مركبات الزئبق 

وعىل  الزئبق.  عنرص  إمــدادات  إىل  الوصول  إمكانية  عىل  تستخدمهام  أو 

الوصول  التي يسهل  الخام  الزئبق  توجد معظم مخزونات  العاملي،  املستوى 

إليها واستخراجها يف مناطق تكّون الجبال أو املناطق التي تنشط فيها الرباكني، 

وقُدرت  الهادئ.  املحيط  يف  وكذلك  الهياماليا  إىل  إسبانيا  من  متتد  حيث 

أربع وستني  بـ   2007 عام  العاملي يف  املستوى  الخام عىل  الزئبق  احتياطات 

ألف طن )برنامج األمم املتحدة للبيئة 2013(.

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

السنني. ويف السنوات الخمس املاضية، لوحظ تزايد تعدين خامات الزنجفر يف 

.)Fritz, Maxson et al. 2016( املكسيك والصني واندونيسيا

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

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

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

يف قوارير معدنية.

وتوفر  العاملي  الصعيد  عىل  الزئبق  استهالك  انخفاض  من  الرغم  وعىل 

الزئبق عن  إنتاج  يستمر  املنخفضة،  وأسعاره  متنافسة  مصادر  من  إمداداته 

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

من نشاطات استخراج الزئبق الحريف ضيق النطاق يف الصني وروسيا )سيربيا( 

 Camacho, Van( ومنغوليا والبريو واملكسيك ويف عهد حديث يف إندونيسيا
 Brussel et al. 2016; George, 2017; Ismawati, Zaki et al. , 2017; UNEP

املتزايد  للطلب  نتيجة  جاء  قد  هذا  الزئبق  إنتاج  يكون  أن  ويرجح   .)2017

النطاق )ASGM( سواء  للزئبق املستخدم يف استخراج الذهب الحريف ضيق 

كان ذلك بشكل قانوين أو غري ذلك.

قد يتواجد الزئبق يف البيئة يف الوقود األحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. ويف 

الوقت الراهن، يتم إمداد السوق العاملية بزئبق جرى:

استخراجه حديثاً من أحد مواقع التعدين األويل للزئبق 	 

والغاز 	  املعادن  تكرير  أو  التعدين  لنشاطات  ثانوي  كمنتج  اســرداده 

ونفايات التعدين القدمية

العمليات 	  عن  ناجمة  مستنفذة  ونفايات  منتجات  من  تدويره  إعادة 

الصناعية

تخزينه يف مستودعات حكومية	 

تخزينه يف مستودعات خاصة، مثل الصناعات الكلورو القلوية وغريها.	 

ويف الوقت الراهن، توجد معلومات محدودة حول االستخراج الحريف للزئبق 

يف عدد من البلدان.

)الذي ينتهي مبوجبه مفعول  ومن أجل تحقيق موعد عام 0202 

األحكام املعمول بها حالياً( للقضاء عىل املنتجات واإلجراءات التي 

تستخدم الزئبق املضاف، فإن هناك حاجة ملحة للحد من إمدادات 

الزئبق وتطوير بدائل أكرث أمناً.

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

التبادالت  قيمة  تراجع  البيانات  تظهر  الزئبق،  تصدير  عىل  حظراً  األمريكية 

التجارية للزئبق )HS 280540( من 231 مليون دوالر يف عام 2012 إىل40.5 

مليون دوالر يف عام 2016، مع تراجع حجم التجارة من 4,400 طن إىل 1,700 

طن. ويف عام 2012، احتلت سنغافورة املرتبة األوىل يف البلدان املستوردة عىل 

وتوزيع.  مركزنقل  بل مجرد  للزئبق،  أساسياً  ليست مستهلكاً  أنها  من  الرغم 

ولكن تغري الوضع يف عامي 2015 و2017 حيث احتلت بوليفيا املركز األول 

الحريف  الذهب  أنه يستخدم ألنشطة تعدين  املرجح  الزئبق ومن  ملستوردي 

ضيق النطاق.

ويف عام 2017، ومع دخول حظر تصدير الزئبق حيز التنفيذ يف االتحاد األورويب 

والواليات املتحدة األمريكية  وكولومبيا واليابان )حظر جزيئ(، احتلت خمس 

املكسيك  وهي  للزئبق  املصدرة  الدول  بني  من  األوىل  الخمسة  املراكز  دول 

واليابان واندونيسيا وسنغافوة والهند عىل التوايل. بينام احتلت خمس دول 

املراكز الخمسة األوىل من بني الدول املستوردة للزئبق لعام 2017 وهي بوليفيا 

السادسة  املرتبة  كينيا يف  والهند وهونج كونج وسنغافورة وميامنار. وجاءت 

عىل مستوى البلدان املستوردة بينام أصبحت بوليفيا الرشيك التجاري األسايس 

للزئبق مع املكسيك بعدما طبقت كولومبيا حظر استرياد وتصدير الزئبق يف 

عام 2017. مل تصادق كولومبيا عىل اتفاقية الزئبق ولكنها فرضت حظراً عىل 

استرياد وتصدير الزئبق كجزء من التزامها باالتفاقات التجارية.

ويف املكسيك، يتم إنتاج الزئبق من قبل مئات منشآت تعدين الزئبق وتقطريه 

البلد ومبوافقة من الحكومة. ويف إندونيسيا،  النطاق املنترشة يف هذا  ضيقة 

ومنذ عام 2012، يجري إنتاج الزئبق من تعدين الزنجفر ضيق النطاق وغري 

كاليامنتان وجنوب رشق سوالوييس. حيث  القانوين يف جزيرة سريام ووسط 

مؤمتر األطراف الثاين التفاقية ميناماتا

نبذة حول املادة الثالثة – مصادر الزئبق وإمداداته وتجارته

ترشين األول /أكتوبر 2018



يف السنوات الخمس املاضية، كان هناك أكرث من مثانني مرشوعاً يف أكرث من 

أربعني بلدان من البلدان التي يجري فيها تعدين الذهب الحريف ضيق النطاف 

تدعمها جهات مانحة مختلفة ووكاالت األمم املتحدة وذلك من أجل تقديم 

بدائل أكرث أمناً للزئبق بغية استخراج الذهب وإضفاء طابع رسمي عىل هذا 

القطاع وغري ذلك من األمور األخرى. وقد تم تقديم السيانيد وتركيز الجاذبية 

وعمليات الغسيل الكيميايئ، باإلضافة عىل الدعم التقني ذي الصلة، كبدائل 

عن الزئبق يف عدد من البلدان، وهي موجودة بالفعل يف السوق.

تعدين  الزئبق يف قطاع  باستخدام  للسامح  يعد هناك مربرات  عليه، مل  بناء 

الذهب الحريف ضيق النطاق، وليس هناك حاجة يك تتضمن االتفاقية قطاع 

تعدين الذهب الحريف ضيق النطاق ضمن تعريف “االستخدامات املسموحة”. 

الضوء عىل حقيقة أن  إلقاء  املهم  ولكن من أجل تجنب كارثة أخرى، فمن 

املواد الكيميائية األخرى التي ستحل بديالً عن الزئبق يجب السيطرة عليها 

وتنظيمها بشكل صارم عىل حد سواء.

التعريفات  ضمن  للزئبق  األويل  التعدين  إدراج  يف  النظر  يجب 

إعادة  يف  النظر  يجب  كام  بالزئبق.  امللوثة  للمواقع  املستقبلية 

التأهيل والعالج وخطط املراقبة طويلة األجل.

Camacho, Van Brussel et al. 2016( Van Brussel et.al( أنه عىل  وأورد 

املستوى العاملي، فإن انبعاث الزئبق من تعدين الزئبق أقل بسبعني مرة من 

انبعاثه من قطاع تعدين الذهب الحريف ضيق النطاق، ولكن عىل املستويني 

لإلصادارات  هاماً  يعد مصدراً  للزئبق  األويل  التعدين  فإن  واإلقليمي،  املحيل 

واالنبعاثات.

تبلغ تكلفة كيلوغرام من الزئبق املنتج محلياً ربع قيمة الزئبق املستورد ويتم 

بيعه عىل نطاق واسع يف عدد من مواقع تعدين الذهب الحريف ضيق النطاق.

وباإلضافة إىل البيع املبارش وخدمات التوصيل )النقل( واملعامالت عىل منصات 

التبادل التجاري عىل اإلنرنت، تجري العديد من عمليات بيع الزئبق وخامات 

الزنجفر وتسويقهام عىل نطاق واسع بواسطة مواقع التجارة اإللكرونية أعامل 

ألعامل )B-2B( وشبكات التواصل االجتامعية مثل عيل بابا وفيسبوك وتوير 

وإنستغرام.

بلداً  أربعني  للزئبق وهي مطبقة يف أكرث من  بدائل  بالفعل  هناك 

النطاق.  ضيق  الحريف  الذهب  تعدين  فيها  يتم  التي  البلدان  من 

وليس هناك داعٍ ألن تتضمن االتفاقية قسامً خاصاً بتعدين الذهب 

الحريف ضيق النطاق يف تعريف “االستخدامات املسموحة”. ولكن 

البلدان التي قامت بالفعل بحظر استخدام الزئبق يف  ينبغي عىل 

تعزز  أن  النطاق  الحريف ضيق  الذهب  وتعدين  التعدين  عمليات 

التزامها بالسيطرة عىل كافة املواد الكيميائية ذات الصلة التي يتم 

استخدامها يف قطاع تعدين الذهب الحريف ضيق النطاق.

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

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

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

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

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

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

ليس من مصادر ممنوعة أو من مواقع غري قانونية.

الشكل رقم 1 َو 2 تدفق التجارة العاملية للزئبق يف عامي 2012 و2016. املصدر: Chatham House، اململكة املتحدة



خامات  من  مليون طن   12 استخراج  تم   ،1996 عام  وحتى  عام،  خمسامئة 

الزئبق، معظمها من الزنجفر. وجرى فقدان أكرث من 35 ألف طن من الزئبق 

 .)Turritto, Acquavita et al. 2018( التحميص  عمليات  أثناء  الطبيعة  يف 

يجب أن تنظر البلدان التي يتم فيها تعدين الزئبق األويل بإجراء جرد صارم 

ووضع خطة عمل ملعالجة املواقع وتطبيق خطط مراقبة طويلة األمد.

أما بالنسبة إىل مناجم الزنجفر ذات النطاق الواسع، فيجب تقييم ثباتها من 

الناحية البنيوية لتحديد فيام إذا كان باإلمكان توضيب املواد السطحية امللوثة 

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

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

وذلك عقب إجراء عمليات املعالجة فيها.

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

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

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

وعىل وجه الخصوص، تشري االتفاقية يف املادة الثالثة إىل:

يحظر التعدين األويل الجديد مع دخول االتفاقية حيز التنفيذ. ولكن ميكن 	 

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

أطول  االتفاقية، فستمتلك مجاالً زمنياً  التصديق عىل  بتأجيل  حكومة ما 

لتطوير مناجم جديدة.

يحظر تعدين الزئبق األويل يف املناجم املوجودة سابقاً بعد خمسة عرش 	 

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

التصديق عىل االتفاقية، فيمكنها تعدين الزئبق من مناجم موجودة سابقاً 

لفرة زمنية أطول.

بعد التصديق عىل االتفاقية، ال ميكن استخدام الزئبق املستخرج من التعدين 

األويل سوى لصناعة منتجات مسموحة أو يف عمليات مسموحة )مثل مومنور 

الرابعة والخامسة( وال  املادتني  الخ.. وورد وصفها يف   VCM الفينيل كلوريد 

املناطق  الزئبق يف  تقطري  عمليات  املستخدمة يف  البدائية  التقنيات  وبسبب 

الزئبق  معالجة  مواقع  من  املأخوذة  والربة  الغبار  عينات  أظهرت  السكينة، 

يف املكسيك وإندونيسيا تراكيز عالية تفوق املستويات اآلمنة. كام تم تأكيد 

حدوث تعرض تراكمي حيث يتعرض عامل املناجم والجمهور العام إىل معادن 

أخرى موجودة يف املعدن نفسه مثل الزرنيخ واملغنيزيوم.

املعالجة  للزئبق ومنشآت  األويل  للتعدين  املستخدمة  املواقع  معالجة  يجب 

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

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

ومجاري املياه السطحية والبيئة املحلية والتنوع الحيوي.

ويجب اإلقرار بأن خصائص الربة يف هذه املواقع قد تحتوي عىل مستويات 

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

بعني االعتبار فيام يخص مستويات التنظيف النهائية.

ملنع  إجراءات  واتخاذ  للزئبق  األويل  التعدين  مواقع  إغالق  يجب 

إعادة فتحها.

جرى مؤخراً تسليط الضوء عىل التلوث بالزئبق يف باالوان يف الفلبني الناجم 

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

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

عينة  من   %38 حوايل  بأن  التقارير  وتفيد  التعدين.  وموقع  املعمل  إغالق 

السكان املقيمني بالقرب من موقع التعدين )الذي تحول إىل بحرية يف الوقت 

الراهن( يعانون من تسمم مزمن بالزئبق.

تظهر الدراسات حالة من التلوث بالزئبق املراكم وطويل األمد ضمن مواقع 

 Lian, Shang et al.( تعدين الزئبق األويل السابقة/املهجورة وحولها يف الصني

Xu, Lin et al. 2018 ,2018(. كام تبني دراسة حديثة تلّوث البحرية املمتدة يف 

املناطق الساحلية للبحر األدرياتييك الشاميل بالزئبق الناجم عن الرواسب التي 

تآكلت من ضفاف النهر ووديعة سهل الفيضان لحوض ترصيف نهر سوتشا/

إيسونزو حيث تقع منطقة إدريجا الخاصة بالتعدين )غرب سلوفينيا(. وملدة 

الزئبق  واسترياد  تصدير  األوائل يف  الخمسة  البلدان   .1 رقم  الجدول 
املستوردين الخمسة األوئل املصدرين الخمسة األوائل

القيمة التجارية

بالدوالر األمرييك

الوزن الصايف )كغ( البلدان

القيمة التجارية

بالدوالر األمرييك

الوزن الصايف )كغ( البلدان

3,277,255.00$ 180,390 بوليفيا $5,234,522.00 200,194 املكسيك

$5,008,545.00 166,520 الهند $2,148,419.00 71,246 اليابان

$454,436.00 66,296 هونج كونج، الصني $1,790,436.00 69,003 اندونيسيا

$915,060.00 38,814 سنغافورة $1,698,820.00 63,328 سنغافورة

$6,131.00 20,004 مينامر $635,211.00 14,403 الهند

املصدر: قاعدة بيانات Comtrade يف األمم املتحدة، تم الوصول إىل البيانات يف 5 ترشين األول/أكتوبر 2018



يجب وضع إجراءات تلبي متطلبات األمن والسالمة إلدراة والتعامل مع 	 

الزئبق الذي تتم مصادرته من املتاجر/األكشاك/املستخدمني غري الرشعيني 

وخاصة ألغراض تعدين الذهب الحريف ضيق النطاق.

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

من  حيث  الزئبق،  وإمدادات  تجارة  سلسلة  إىل  البلدان  أو  األماكن  أحد 

املمكن أن يتم استخدامه ألغراض تعدين الذهب الحريف ضيق النطاق مام 

يشكل مواقع ملوثة جديدة يف أماكن أو بلدان أخرى.

عقب 	  ممكناً  للزئبق  األويل  التعدين  مواقع  معالجة  مدى  تحديد  يصبح 

إغالقها. فكونها تقع ضمن مناطق تحتوي عىل مستويات عالية من الزئبق 

بشكل طبيعي، فيجب وضع إرشادات محددة حول كيفية إغالق املنجم 

واحتوائه. باإلضافة إىل ذلك، يجب حامية الربة السطحية واملجاري املائية 

القريبة من املنجم من نفايات املناجم القدمية )املخلفات وبرك النفايات(، 

وعصارة النفايات واآلثار األخرى املرتبطة بها.

تتضمن اتفاقية الزئبق أحكاماً تسمح لألطراف بتقييد تعدين الزئبق األويل، 	 

العسكرية  االستخدامات  إىل  بالنسبة  واستثناءات  إعفاءات  تقدم  ولكنها 

واألبحاث. ولكن يجب اإلقرار بالبدائل األكرث أمناً وتحديد مخزونات الزئبق 

لهذه األغراض، وأن يتم تحديد ذلك ضمن خطة التنفيذ الوطنية.

ميكن التخلص منه إال وفقاً ملتطلبات االتفاقية. ويعني ذلك ضمناً بأن الزئبق 

املستخرج من التعدين األويل لن يكون متاحاً لالستخدام يف عمليات تعدين 

الذهب الحريف ضيق النطاق حاملا يصادق بلد ما عىل االتفاقية.

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

الكلورو القلوية، فإن الزئبق الفائض يتم التخلص منه وفقاً ملتطلبات االتفاقية 

إعادة  أو  االستصالح  أو  التدوير  إعادة  أو  االســرداد  لعمليات  يخضع  وال 

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

دخول الزئبق الذي تم اسرداده إىل السوق. ولكن ال يزال هناك حاجة آلليات 

فاعلة تضمن تطبيق تلك اإلجراءات وتنفيذها.

تتضمن قضايا التجارة واإلمدادات األساسية املرتبطة باملواقع امللوثة 

التي يجب أن ينظر فيها مؤمتر األطراف الثاين:

وتصديره 	  الزئبق  منتجات  عىل  فوري  حظر  لفرض  البلدان  لكافة  دعوة 

واسترياده بشكل يفوق متطلبات االتفاقية ألن الزئبق قطاع صناعي سام 

يؤدي إىل إصابات ووفيات لدى آالف املجتمعات املترضرة وعامل التعدين 

واألجيال املستقبلية.
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