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 تصـدير
يف الياابن، تشكل خطة منوذجية  2013إن اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، اليت فُتح ابب التوقيع عليها يف تشرين األول/أكتوبر 

لإلجراءات الالزمة حلماية صحة اإلنسان والبيئة من االنبعااثت الناشئة عن األنشطة البشرية ومن إطالقات الزئبق ومركبات 
تفاقية املصدر األكرب من املصادر البشرية املنشأ للتلوث ابلزئبق، وهو تعدين الذهب احلريف االن م 7الزئبق. وتتناول املادة 

، يتعني على البلدان اليت تستخدم الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أن تتخذ 7والضيق النطاق. ومبوجب املادة 
أمكن ذلك. ونظراً ألن قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق خطوات للحد من استخدام الزئبق وإلغاء استخدامه حيثما 

يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبسائل معقدة تتعلق ابلتنمية االقتصادية والفقر، تسمح االتفاقية حبلول مرنة ختص األقطار املعينة، وذلك 
ن خطة العمل الوطنية ستكون عن طريق وضع خطة عمل وطنية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وعلى الرغم من أ

فريدة لكل بلد من البلدان، يقدم املرفق جيم التفاقية ميناماات قائمة ابلعناصر اليت جيب أن تدرج يف كل برانمج من برامج 
 العمل الوطنية.

تيجية الوطنية خلفض للوثيقة التوجيهية الصادرة عن برانمج األمم املتحدة للبيئة: وضع اخلطة االسرتاومتثل هذه الوثيقة توسيعًا 
 Developing a National Strategic Plan to Reduce Mercury) استخدام الزئبق يف أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

Use in Artisanal and Small Scale Gold Mining (UNEP 2011)) وهتدف إىل بيان نواحي التقدم يف فهم قطاع تعدين ،
وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة غري ملزمة قانونيًا وال ميكن فهمها كمزيد من التوضيح أو النطاق.  الذهب احلريف والضيق

مع  تتسقالتوجيهات للبلدان يف وضع برامج العمل الوطنية اليت التفسري الرمسي التفاقية ميناماات فهي هتدف إىل تقدمي 
القانونية والسياساتية عن املسائل املتصلة بتعدين الذهب احلريف والضيق متطلبات اتفاقية ميناماات، كما تقدم املعلومات التقنية و 

تكون مفيدة عند إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها. وعلى الرغم من أن استخدام هذه التوجيهات ليس  قدالنطاق، واليت 
 عداد برامج العمل الوطنية.ضمن الشروط املطلوبة مبوجب اتفاقية ميناماات، فهي هتدف إىل مساعدة البلدان على إ

وقام بصياغة هذه الوثيقة األعضاء يف شراكة برانمج البيئة العاملية للزئبق، املعنيني مبجال الشراكة مع قطاع تعدين الذهب احلريف 
 والضيق النطاق.
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 ةــــدممق

 اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق 1-1

اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق هي اتفاق عاملي حلماية صحة البشر والبيئة من اآلاثر الضارة للزئبق. وجرى االتفاق على نص 
 .2013، وفتح ابب التوقيع عليها يف تشرين األول/أكتوبر 2013يف كانون الثاين/يناير االتفاقية 

وتتناول االتفاقية الزئبق، وهو معدن شديد االنتشار ويظهر بشكل طبيعي، ويستخدم على نطاق واسع يف أشياء احلياة اليومية 
والرتبة واملياه. ويعترب التقليل من املصادر البشرية املنشأ  والعمليات الصناعية. ويطلق الزئبق من مصادر متنوعة يف الغالف اجلوي

للزئبق خالل كامل دورة حياته والتخلص منها هنائياً، عاماًل رئيسيًا يف تشكيل االلتزامات اليت تنص عليها االتفاقية. ونتيجة 
ة للزئبق، والتخلص التدرجيي من منتجات لذلك، تتضمن االتفاقية، يف جزء منها، التدابري الرامية إىل مراقبة اإلمداد والتجار 

وعمليات حمددة تستخدم الزئبق، وتدابري املراقبة لإلطالقات واالنبعااثت يف اهلواء واملاء وعلى األرض، ومتطلبات إدارة 
الذهب احلريف النفاايت، واإلجراءات الرامية إىل معاجلة املواقع امللوثة، واخلطوات املطلوبة للحد من استخدام الزئبق يف تعدين 

والضيق النطاق وإلغاء استخدامه يف هذا النوع من التعدين حيثما أمكن ذلك. وجيري تناول اجلوانب الصحية يف مادة مستقلة 
( للتأكيد على أمهية األثر املرتتب من الزئبق يف خمتلف القطاعات على الصحة البشرية، كما جيري تناوهلا أيضًا يف 16)املادة 

 حيث تلزم املشاركة احملددة من القطاع الصحي. وتتضمن االتفاقية أيضاً تدابري للتبادل التقين والدعم الدويل.املواد األخرى 

 هذه الوثيقة 1-2

، حتت 2011قام برانمج األمم املتحدة للبيئة بوضع أول وثيقة توجيهية تتعلق بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف عام 
اسرتاتيجية وطنية للحد من استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق )برانمج األمم  عنوان وثيقة توجيهية: وضع

(. وأعدت هذه الوثيقة من أجل مساعدة احلكومات يف وضع خطط اسرتاتيجية وطنية لتحسني 2011املتحدة للبيئة، 
للتقليل من الزئبق أو التخلص من استخدامه املمارسات وظروف العمل يف أوساط تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، و 

وانبعااثته وإطالقه حيثما أمكن ذلك. وجرى االختبار التجرييب لوضع اخلطط االسرتاتيجية الوطنية يف الفلبني وكمبوداي، وتعكس 
 .(1)التجارب يف تلك البلدان 2011الوثيقة التوجيهية لعام 

التوجيهية األصلية ويراد منها أن تعكس نص االتفاقية وغري ذلك من أوجه التقدم يف ومتثل هذه الوثيقة توسيعًا لنطاق الوثيقة 
قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. ويراد منها توفري التوجيه للبلدان يف وضع خطط عمل وطنية لتعدين الذهب احلريف 

ًا املعلومات التقنية والقانونية والسياساتية يف املسائل والضيق النطاق، متوافقة مع شروط اتفاقية ميناماات. وتقدم الوثيقة أيض
املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، األمر الذي قد يكون مفيدًا عند إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية. وهذه 

 فاستخدام هذه الوثيقة ليس إلزامياً وال ميثل شرطاً من شروط االتفاقية. - التوجيهات إرشادية
ىل وتنشأ والية إعداد هذه الوثيقة عن الوثيقة اخلتامية التفاقية ميناماات، اليت دعت جلنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية ابلزئبق إ

 تقدمي الدعم من أجل وضع التوجيه يف للبلدان يف إعداد خطط عملها الوطنية.

                                                           
(  ميكن االطالع على اخلطة االسرتاتيجية الوطنية املكتملة يف الفلبني على املوقع الشبكي لربانمج األمم املتحدة للبيئة: 1)
(http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/2011-06-03%20NSP-ASGM.FINAL.2011.pdf). أن اخلطة  وعلى الرغم من

االسرتاتيجية الوطنية يف الفلبني ال تعكس مجيع الشروط احملددة يف إطار اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، فقد تكون مبثابة منوذج مفيد 
 للبلدان النامية اليت تضع خطط العمل الوطنية.

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/2011-06-03%20NSP-ASGM.FINAL.2011.pdf
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يف االجتماع السادس للجنة  2011األمم املتحدة للبيئة لعام وجرى تقدمي مقرتح لوضع وثيقة توجيهية بناء على وثيقة برانمج 
التفاوض احلكومية الدولية املعنية ابلزئبق. وقد قبلت جلنة التفاوض احلكومية الدولية املقرتح كأساس لوضع الوثيقة التوجيهية، 

 ليخضع لنظر اللجنة يف اجتماعها السابع.
على أعضاء شراكة الزئبق العاملية التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة، وعلى  وجرى تعميم املشروع األويل للوثيقة التوجيهية

جهات التنسيق يف جلنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية ابلزئبق. وقدمت منظمة الصحة العاملية أيضاً مسامهات بشأن اجلوانب 
التعليقات اليت وردت بشأن املشروع األويل. وقد ختضع الصحية ذات الصلة ابملوضوع. ويعكس املشروع احلايل نتائج النظر يف 

 الوثيقة التوجيهية ملزيد من التنقيح بناء على طلب جلنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية ابلزئبق.
لربانمج ووضع الوثيقة األعضاء املعنيون مبجال شراكات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف الشراكة العاملية للزئبق التابعة 

األمم املتحدة للبيئة، وذلك بدعم مايل من برانمج األمم املتحدة للبيئة ووكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة. وأعد الوثيقة 
جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية، ومعهد حبوث التنوع البيولوجي، وتضمنت مسامهات كبرية من فريق خرباء دويل من جملس 

 Cordy)نظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، وكوردي جيوساينسز الذهب احلريف، وم

Geosciences) ووزارة خارجية الوالايت املتحدة، ووكالة محاية البيئة يف األمم املتحدة، ومجعية ،(BanToxics)  ملكافحة
 السميات.

 واستخدامهااهليكل التنظيمي هلذه الوثيقة  ٣-١
الفصل األول من هذه الوثيقة يقدم معلومات أساسية عن وضع الوثيقة التوجيهية. الفصل الثاين يقدم حملة عامة عن قطاع 
تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق على الصعيد العاملي، ويشمل وصفاً الستخدام الزئبق يف هذا القطاع. الفصل الثالث حيدد 

من اتفاقية ميناماات، مبا يف ذلك شروط خطة العمل الوطنية، ويلخص مواد االتفاقية األخرى ذات  7ة االلتزامات مبوجب املاد
الصلة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. الفصل الرابع يصف مراحل إعداد خطة العمل الوطنية. الفصل اخلامس يقدم 

الوطنية على النحو املبني يف املرفق جيم من اتفاقية ميناماات، معلومات حمددة عن كل عنصر من العناصر الالزمة يف خطة العمل 
يف حني أن الفصل السادس يصف االسرتاتيجيات اإلضافية اليت ميكن أن تدرج يف خطة العمل الوطنية. وعالوة على ذلك، 

ذهب احلريف والضيق النطاق. يقدم الفصل السابع مناقشة بشأن املسائل اجلنسانية واملسائل املتعلقة ابلعمال يف إطار تعدين ال
 وتقدم التذييالت املدرجة يف هناية الوثيقة املزيد من املعلومات الداعمة لوضع خطة العمل الوطنية.

وهناك أيضًا قسم للمراجع يتضمن معلومات عن املواد اليت تذكر ضمن الوثيقة، فضال عن املوارد األخرى اليت ميكن الرجوع 
العمل الوطنية. وتشجع احلكومات واجلهات املعنية، إذا كان لديها أسئلة حمددة ال ميكن العثور  إليها خالل عملية إعداد خطة

على إجاابت هلا يف هذه الوثيقة أو يف قسم املراجع، على االتصال بفرع املواد الكيميائية التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة 
 بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، يف برانمج األمم املتحدة للبيئة. وابلشراكة العاملية للزئبق، جمال الشراكة املتعلق

 فرع املواد الكيميائية التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة
www.chem.unep.ch 

 للبيئةجمال شراكة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف الشراكة العاملية للزئبق التابعة لربانمج األمم املتحدة 
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/global-mercury-partnership/reducing-mercury-artisanal-and-

small-scale-gold-mining-asgm 

  

http://www.chem.unep.ch/
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تعدين الذهب من ِقَبل عمال مناجم أفراد أو شركات صغرية ابستثمار ”... 
 “...رأمسايل وإنتاج حمدودين

 )أ( 2 املادة

 تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق والزئبق - ٢

 قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ١-٢
طن سنواًي من انبعااثت الزئبق  700تشري التقديرات إىل أن قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق مسؤول عن أكثر من 

طن أخرى سنواًي من إطالقات الزئبق يف الرتبة واملاء، األمر الذي جيعل هذا القطاع  800يف الغالف اجلوي، ابإلضافة إىل 
. وتعرف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق تعدين الذهب احلريف والضيق (AMAP/UNEP 2013)أ للزئبق أكرب املصادر البشرية املنش

 النطاق أبنه:
 

 

 
 حملة عامة عن استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ٢-٢

أماكن عدة من العامل. وتشمل  يقوم العاملون يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ابستخدام الزئبق الستخراج الذهب يف
الظروف اليت تشجع على تفضيل استخدامه: يسر تكلفته ابملقارنة مع سعر الذهب؛ وسهولة احلصول عليه؛ وسهولة استعماله؛ 
وإمكانية استخدامه يف العديد من املواقع. واستخدام الزئبق يتيح للمعدنني إنتاج الذهب بسرعة، وكثريًا ما يكون ذلك يف يوم 

 د فقط.واح
 ويف العادة يتألف استخدام الزئبق يف ممارسات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق من اخلطوات التالية:

إما رواسب الطمي )رواسب األهنار( أو الرواسب الصخرية الصلبة )تكون يف العادة عبارة عن  استخراج املواد: - 1اخلطوة 
الذهب يف عروق الكوارتز( اليت يقوم عمال التعدين ابستغالهلا. ومن املهم معرفة نوع الرواسب ألهنا حتدد اسرتاتيجية التقليل من 

 استخدام الزئبق.
أجل استخالص الذهب جيب فصله عن املعادن األخرى. وابلنسبة للصخور الصلبة من  جتهيز املعدن الركاز: - 2اخلطوة 

يتطلب ذلك عمليات سحق وطحن. أما يف التعدين الغريين للذهب فيكون الذهب عمومًا منفصاًل ابلفعل يف الرواسب. 
ذلك من التقنيات قبل امللغمة. ومبجرد فصل الذهب جيري تركيزه يف العادة يف كتلة أصغر ابستخدام اجلاذبية األرضية أو غري 

غري أن بعض العمليات ال تقوم برتكيز املعدن الركاز، بل تضع الزئبق بداًل من ذلك على كميات كبرية من الركاز. وهذه العملية 
 املدمرة بيئياً إىل حد كبري، يشار إليها ككل ابسم ملغمة الركاز الكاملة )انظر أدانه(.

الزئبق اللتقاط جسيمات الذهب اليت جرى فصلها. حيث يلتحم ابلذهب مشكاًل سبيكة لينة  يستخدم امللغمة: - 3اخلطوة 
وامللغم ثقيل جداً، ولذلك “. امللغم”يف املائة من الذهب، ويشار إليها ابسم  50يف املائة من الزئبق و 50تتكون من حنو 

 ا:يسهل فصله عن املواد األخرى ومجعه. وهناك هنجان رئيسيان للملغمة ومه
عندما يضيف املعدنون الزئبق إىل كمية كبرية من املعدن الركاز مل ختضع  ملغمة الركاز الكاملحتدث  •

 50وحدات إىل  3سوى للقليل من عمليات الرتكيز. وهذه عملية كثيفة الزئبق تستخدم الزئبق من 
هذا الزئبق مع . ويطلق معظم (Sousa et al. 2010)وحدة من الزئبق لكل وحدة من الذهب املستخرج 

( اليت تستهدف 2-5املخلفات. وتعترب ملغمة الركاز الكاملة واحدة من أسوأ املمارسات )انظر الفصل 
 هلذه الوثيقة(. 1للتخلص منها يف املرفق جيم من اتفاقية ميناماات )انظر املرفق 

عندما يقوم املعدنون بتخفيض كتلة الركاز عن طريق الرتكيز وبوجه عام  امللغمة للمعدن املركزوحتدث  •
 1,3 -مرة على األقل قبل إضافة الزئبق. ويف هذه احلالة تكون الزئبق املستخدمة أقل بكثري  100

 وحدة من الزئبق تقريباً لكل وحدة من الذهب املنتج.
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وع بيولوجي حساسة، مما يهدد بتعرض البيئة وبعض األنواع يف مناطق تن 3إىل  1ويف بعض املواقع، حتدث اخلطوات من 
املعرضة لالنقراض للزئبق. ويف مواقع أخرى، جتري أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف مناطق منابع مستجمعات 

 املياه مما يؤدي إىل انتشار التلوث ابلزئبق يف املناطق الواقعة أسفل جمرى املاء.
بعد مجع امللغم، يُفصل الزئبق عن الذهب ابلتسخني. ويتبخر الزئبق اتركًا الذهب وبعض  ق امللغم:إحرا - 4اخلطوة 

 الشوائب. ويستخدم هنجان رئيسيان حلرق امللغم:
حيدث عندما يقوم عمال التعدين بتطبيق احلرارة بشكل مباشر ومكشوف، األمر  فاحلرق املكشوف •

 أسوأ املمارساتاجلوي. واحلرق املكشوف الذي يعترب من الذي يؤدي إىل انبعاث الزئبق يف الغالف 
املستهدفة للتخلص منها يف املرفق جيم من اتفاقية ميناماات، يسبب أقصى درجات التعرض للزئبق 
ابلنسبة لعمال التعدين وأسرهم والبيئة. وقد حيدث التعرض فورًا خالل عملية احلرق، ولكنه قد يستمر 

 إلعادة انبعاث الزئبق الذي يتوضع على املالبس واألسطح واهلياكل، فتظل أيضًا على فرتة زمنية نظراً 
 مستوايته يف الغالف اجلوي مرتفعة.

فيحدث عندما يقوم عمال التعدين إبحراق امللغم داخل نظام  أما احلرق بوجود أنظمة الحتجاز الزئبق •
 75ز هذه النظم يف العادة ما بني الحتجاز األخبرة مثل اآلنية املعوجة أو جهاز احتجاز الزئبق. وحتتج

حسن استخدامها )برانمج األمم عرض إذا أُ تيف املائة من الزئبق يف املوجود يف امللغم وتقلل من ال 95إىل 
 أ(.2012املتحدة للبيئة 

 5إىل  2وحيتوي يف العادة على نسبة ترتاوح من “ الذهب االسفنجي”والذهب املنتج حبرق امللغم يكون كثري املسام ويسمى 
يف املائة من بقااي الزئبق بسبب احلرق غري املكتمل وتبخر الزئبق. ويف احلاالت اليت يكون فيها احلرق غري فعال إىل حد كبري، قد 

. وميكن أن تنبعث (Veiga and Hinton 2002, UNIDO 2006)يف املائة  20الذهب االسفنجي إىل تصل نسبة بقااي الزئبق يف 
 بقااي الزئبق هذه يف وقت الحق عندما ُيصهر الذهب االسفنجي إىل سبائك يف متاجر الذهب.

حىت عندما تستخدم وعندما حيرق امللغم يف املناطق السكنية، فهو يسبب التعرض املباشر لألشخاص الذين يعيشون فيها، 
يف املائة. ولذلك يعترب احلرق يف املناطق السكنية من  100أجهزة احتجاز الزئبق، ألن أجهزة االحتجاز ال تلتقط الزئبق بنسبة 

 أسوأ املمارسات ويستهدف للتخلص منه.
وبوجه عام ال تؤدي ممارسات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق إىل التقاط الذهب ابلكامل من الركاز، ويف كثري من 

يان تكون املخلفات )النفاايت(، الناجتة عن عملية التعدين ال تزال حتتوي على تركيزات جمدية اقتصادايً من الذهب. ونظراً األح
أعاله، تكون املخلفات ملوثة ابلزئبق، وال سيما يف حالة ملغمة الركاز الكاملة وحىت عند استخدام  3لألسباب املبينة يف اخلطوة 

وقد جتري معاجلة املخلفات ابلسيانيد اللتقاط الذهب املتبقي. والسيانيد يذيب الزئبق، ويزيد من قابلية ملغمة الركاز املركَّز. 
انتقاله يف النظم اإليكولوجية املائية، ويطلقه أيضًا يف اجلو. وخواص التعامل هذه جتعل رشح السيانيد للمواد امللوثة ابلزئبق من 

وتنطبق هذه احلالة أيضًا على املخلفات املرتوكة. وتكثر املخلفات املرتوكة يف بضع  أسوأ املمارسات املستهدفة للتخلص منها.
املناطق اليت هلا اتريخ طويل يف التعدين، وتتزايد حاالت تعدينها بسبب احتوائها على بقااي الذهب. وابلنظر إىل أن ملغمة 

 لوثة ابلزئبق.الزئبق تستخدم منذ قرون، فمن احملتمل أن تكون املخلفات املرتوكة م
 :إجراءات إلهناء”

oملغمة الركاز الكاملة 
oواحلرق املكشوف للملغم أو للملغم املعاجل 
o امللغم يف املناطق السكنيةوحرق 
o رشح السيانيد يف الرواسب أو الركاز أو املخلفات اليت أضيف إليها

 “ الزئبق دون أن تتم إزالته أوال
 )ب( 1 املرفق جيم، الفقرة
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بدون “ عدمية األمهيةأكثر من كوهنا ”تُرك مصطلح 
تعريف يف االتفاقية. وقد تشمل املعايري أو املقاييس 
قد تعترب الدول أو حتدد من خالهلا أن أنشطة تعدين 

أكثر من كوهنا ”الذهب احلريف والضيق النطاق هي 
ما يلي: عدد العاملني يف التعدين، “ عدمية األمهية

عدد مواقع التعدين وحجمها، و/أو آاثر تعدين 
الذهب احلريف والضيق النطاق على الصحة العامة 
والبيئة. وبناء على ذلك، فأنشطة تعدين الذهب 
احلريف والضيق النطاق يف أكثر من موقع يف منطقة 
ما، وإحصائيات استرياد وتصدير الزئبق، وكمية الزئبق 

مثالً  ،املستخدم وجتارته، وعدد العاملني يف التعدين
د مواقع التعدين عامل، وعد 1 000أكثر من 

وحجمها، وانتشار التلوث البيئي واألضرار البيئية 
و/أو آاثر تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق على 
الصحة العامة والبيئة، قد تكون ذات أمهية يف تقرير 

 ذلك.

 تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق واتفاقية ميناماات - ٣
 7االلتزامات الواردة يف املادة  ١-٣

 واملرفق جيم من اتفاقية ميناماات 
 

 من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق تعدين الذهب 7تتناول املادة 
( 1فيه ملغمة الزئبق )املرفق  حلريف والضيق النطاق الذي تستخدما

وتشرتط أن يقوم أي بلد جتري يف أراضيه عمليات تعدين الذهب 
ابختاذ خطوات للحد من استخدام الزئبق ”احلريف وضيق النطاق 

ومركبات الزئبق، والتخلص منه حيثما أمكن، يف هذا التعدين 
والتصنيع، ومنع انبعااثت وإطالقات الزئبق من هذا التعدين 

(. وإذا قرر البلد أن أنشطة 2-7)املادة “ نيع يف البيئةوالتص
أكثر من كوهنا عدمية ”التعدين احلريف والضيق النطاق هي 

(، فيجب عليه أن خيطر األمانة وأن يضع 3-7)املادة “ األمهية
 )أ((. 3-7)املادة “ خطة عمل وطنية وفقًا للمرفق جيم”وينفذ 

 1طنية. وتصف الفقرة يبني املرفق جيم عناصر خطة العمل الو و 
من املرفق جيم العناصر اإللزامية من خطة العمل الوطنية، يف حني 

العناصر اإلضافية اليت قد تدرجها البلدان يف  2تصف الفقرة 
اخلطة. وترد مناقشة مجيع العناصر مبزيد من التفصيل يف الفصلني 

من هذه الوثيقة نسخة   1من هذه الوثيقة. ويشمل املرفق  6و 5
واملرفق جيم كمرجع. وابإلضافة إىل ذلك،  7لة من املادة كام

من  2يقدم جدول حمتوايت مقرتح خلطة العمل الوطنية يف املرفق 
 هذه الوثيقة.
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املواد/األحكام األخرى يف اتفاقية ميناماات اليت تتعلق  ٢-٣
 بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

هناك أحكام أخرى يف اتفاقية ميناماات تتصل أيضًا بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. واملرفق جيم،  7ابإلضافة إىل املادة 
 وهذه تشمل:

، يُقيَّد استخدام بعض مصادر إمداد الزئبق يف تعدين 3ويف املادة  : مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه.3املادة  •
 ة لتجارة الزئبق عرب احلدود الدولية.الذهب احلريف والضيق النطاق، ويوضع إطار املوافقة املستنري 

، جيب على البلدان 10مبوجب املادة  : التخزين املؤقت السليم بيئيًا للزئبق، خبالف نفاايت الزئبق.10املادة  •
اختاذ تدابري لكفالة االضطالع بتخزين الزئبق الستخدام مسموح به مبوجب االتفاقية بطريقة سليمة بيئياً، على أن 

 تبار أي مبادئ توجيهية يضعها مؤمتر األطراف.أتخذ يف االع
، جيب على البلدان أن تتخذ التدابري املالئمة لضمان إدارة نفاايت 11. مبوجب املادة : نفاايت الزئبق11املادة  •

اطات الزئبق بطريقة سليمة بيئياً، على أن تؤخذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اتفاقية ابزل ووفقًا لالشرت 
 اليت سيضعها مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات.

. تسعى البلدان إىل وضع اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد وتقييم املواقع امللوَّثة ابلزئبق، : املواقع امللوثة ابلزئبق12املادة  •
 .وميكنها أن تستخدم التوجيهات اليت يضعها مؤمتر األطراف فيما يتعلق إبدارة املواقع امللوثة

. تشجع البلدان على النهوض ابألنشطة اليت تقلل إىل أدىن حد من تعرض الفئات : اجلوانب الصحية16املادة  •
 الضعيفة من السكان للزئبق، وتقلل أيضاً إىل أدىن حد ممكن من النتائج الضارة هلذا التعرض.

 ال”ينص على أنه  5-17مبوجب املادة من املهم أيضا اإلشارة إىل أن احلكم املتعلق بتبادل املعلومات  :17املادة  •
 “.تعترب املعلومات اخلاصة بصحة اإلنسان والبيئة معلومات سرية

تدعو األطراف إىل القيام، يف حدود إمكانياهتا، بتعزيز وتيسري أنشطة توعية اجلمهور بشأن: اآلاثر  :18املادة  •
نشطة ذات الصلة اليت يضطلع هبا من أجل دعم تنفيذ الصحية والبيئية للزئبق ومركباته؛ وبدائل الزئبق املتاحة؛ واأل

 االتفاقية.
. وتقدم هذه املادة التوجيه للبلدان اليت تعتزم إعداد خطط التنفيذ الوطنية اليت : خطط التنفيذ الوطنية20املادة  •

الوطنية املتعلقة  تشمل مجيع االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية. وقد تود البلدان أن تنظر يف إدراج خطة العمل
 بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف خطط تنفيذها الوطنية.

سيقرر مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول بشأن توقيت التزامات اإلبالغ وشكلها ابلنسبة  : اإلبالغ.21املادة  •
ين الذهب احلريف والضيق مات املتعلقة ابإلبالغ فيما يتعلق بتعدالألطراف مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك االلتز 

 .3واإلبالغ عن جتارة الزئبق مبوجب املادة  7النطاق يف إطار املادة 
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 متطلبات اإلبالغو تقدمي خطة العمل الوطنية  ٣-٣

 أن يقدم خطة عمله الوطنية إىل األمانة يف موعد”، جيب على البلد، بعد وضعه خطة عمله الوطنية، 7مبوجب املادة 
سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية ابلنسبة له أو بعد ثالث سنوات من إرسال اإلخطار إىل األمانة، أيهما يتجاوز ثالث  ال

. 7. وبعد ذلك، جيب أن يقوم بتقدمي استعراض كل ثالث سنوات للتقدم احملرز يف الوفاء ابلتزاماته مبوجب املادة (2)“أبعد
 من االتفاقية. 21ادة وتدرج هذه االستعراضات يف التقارير املقدمة مبوجب امل

  

                                                           
 يوماً من إيداع البلد اخلمسني لصكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام. 90التفاقية بعد (  يبدأ نفاذ ا2)
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 أجل وضع مناملتخذة  اخلطوة
 عمل وطنية خطة

4 
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 وطنية عمل خطة وضع أجل من املتخذة اخلطوة -٤

قد ترغب البلدان يف متابعة عملية تنطوي على ست خطوات رئيسية من أجل وضع خطة العمل الوطنية )ويف وقت الحق، 
 استعراضها وحتديثها(:

 آلية تنسيق وعملية تنظيم؛إنشاء  - ١
وضع حملة عامة وطنية عن قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، مبا يف ذلك تقديرات خط األساس  - ٢

 ستخدام الزئبق؛املتعلقة اب واملمارسات
حتديد األهداف والغاايت الوطنية وأهداف التقليل من الزئبق، مبا يف ذلك التخلص من استخدام الزئبق يف  - ٣

 تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق حيثما أمكن ذلك؛ 
 وضع اسرتاتيجية التنفيذ؛ - ٤
 تطوير عملية تقييم خلطة العمل الوطنية؛ و - ٥
 ا.أتييد خطة العمل الوطنية وتقدميه - ٦

ومن املمكن تنفيذ بعض هذه اخلطوات يف وقت واحد، مما يسمح بعملية تتسم بتكرارية وتكيف أكرب يف وضع خطة العمل 
الوطنية. وتتيح خطة العمل الوطنية فرصة حتديد أساس واضح وشفاف لدعم وتطوير وتنفيذ األنشطة الرامية إىل احلد من 

تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق على الصعيد الوطين، والتخلص من هذه استخدام الزئبق وانبعااثته وإطالقاته من 
االستخدامات واالنبعااثت واإلطالقات حيثما كان ذلك ممكناً. وابإلضافة إىل املسؤوليات املبينة يف اتفاقية ميناماات، قد ترغب 

وبيئية أخرى تؤثر على قطاع تعدين الذهب  البلدان أيضًا يف أن تدرج يف خطة عملها الوطنية جوانب اقتصادية واجتماعية
 7احلريف والضيق النطاق، يف سياق التنمية املستدامة على النطاقات احمللية والوطنية واإلقليمية )على سبيل املثال، انظر الفصل 

 لالطالع على مناقشة بشأن مسائل نوع اجلنس والعمالة ضمن قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق(.
 إنشاء آلية تنسيق وعملية تنظيم 4-1

يف ظل عدم وجود مؤسسة قائمة سابقًا تقوم هبذا الدور، ميكن للبلدان أن تنظر يف إنشاء هيئة للتنفيذ، أو فريق عامل، يوجه 
وضع خطة العمل الوطنية خالل مجيع مراحلها ويكفل وجود التخطيط واإلدارة السليمني يف مجيع مراحل العملية. ينبغي أن 

ضمن الفريق العامل أعضاء من وزارات أو إدارات حكومية خمتلفة، مبا يف ذلك ممثلي احلكومة احمللية، وأن يتفاعل مع يت
الوكاالت املعنية األخرى حسب االقتضاء. وقد يشمل أيضًا أعضاء معنيني من اجملتمع املدين ممن يتمتعون ابخلربة واملعرفة يف 

نطاق، مبا يف ذلك ممثلو مجاعات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق واملنظمات قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق ال
اجملتمعية. وسيكفل هذا مراعاة مجيع جوانب تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق خالل وضع خطط العمل الوطنية، كما 

إلدارات األخرى. وينبغي أن تكون األدوار يكفل ترابط خطة العمل الوطنية مع األنشطة أو الربامج اليت تقوم هبا الوزارات أو ا
 واملسؤوليات اليت يتوالها أعضاء الفريق العامل حمددة بوضوح منذ البداية.

مع أصحاب املصلحة. ومن أجل القيام بذلك، قد يرى الفريق  وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي للفريق العامل أن يتفاعل ابنتظام
استشاري من أصحاب املصلحة، يتألف من أصحاب املصلحة الذين ميتلكون املعارف العامل أنه من املفيد تنظيم فريق 

واملعلومات ذات الصلة ابملوضوع، والذين سيلزم تعاوهنم من أجل النجاح يف صياغة وتنفيذ خطة العمل الوطنية. وعلى الرغم 
لظروف احمللية، وابلتايل ينبغي أن توضع من أن اخلطة تكتب على الصعيد الوطين، فهي ينبغي أن تدمج أيضًا االحتياجات وا

ابلتشاور مع أصحاب املصلحة والشركاء على الصعد الوطنية واإلقليمية واحمللية. وينبغي للفريق العامل أن يتفاعل مع أصحاب 
غي املصلحة و/أو يتعاون مع الفريق االستشاري على فرتات منتظمة وخالل مجيع مراحل وضع خطة العمل الوطنية، كما ينب
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إنشاء آلية واضحة لتمكني أصحاب املصلحة من تقدمي تعليقاهتم على خطة العمل الوطنية بشكل مباشر، وذلك أثناء وضع 
 اخلطة وتنفيذها.

 الكياانت اليت ميكن النظر فيها كأعضاء يف الفريق العامل املعين خبطة العمل الوطنية، أو للتفاعل :1-4اجلدول 
 مع هذا الفريق

 املسؤوليات/جماالت اخلربة اانتالوزارات/الكي
 القوانني والقضااي واألنظمة البيئية • البيئة

 اآلاثر البيئية •
 تشجيع بدائل الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق •

 اإلحصاءات والبياانت املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق • التعدين
)مبا يف ذلك إضفاء الطابع الرمسي على تعدين الذهب القوانني والنظم املتعلقة بقطاع التعدين  •

 احلريف والضيق النطاق(
 املسوح اجليولوجية •

 األمهية االقتصادية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق • التمويل
إضفاء الطابع الرمسي على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، مبا يف ذلك تنظيم عمليات  •

 شراء الذهب من العاملني يف مناجم تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق 
 اآلليات القائمة على السوق من أجل احلد من استخدام الزئبق •
 التمويل املقدم لعملية وضع خطة العمل الوطنية •

حتديد آاثر تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق على صحة عمال املناجم، وأوساط هذا النوع  • العامةالصحة 
 من التعدين، وكذلك على اجملموعات السكانية الضعيفة.

اسرتاتيجيات الصحة العامة املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق وإدماج هذه  •
 قطاع الصحة االسرتاتيجيات يف النطاق األوسع لربجمة

 أنشطة تعزيز الصحة وأنشطة الدعوة والتوعية يف اجملتمعات احمللية •
 الكشف عن تسمم الزئبق بني السكان املتضررين، ورصد هذا التسمم وإدارته •

 اسرتاتيجيات االتصال مع اجملتمعات احمللية وإشراك أصحاب املصلحة • التثقيف
 جتارة الزئبق • التجارة والتبادل التجاري

 الطابع الرمسي إضفاء •
 اآلليات القائمة على السوق من أجل احلد من استخدام الزئبق •

 إضفاء الطابع الرمسي على قطاع تعدين الذهب احلريف وضيق النطاق • العمالة
 املعايري واللوائح واإلنفاذ فيما يتعلق ابلعمالة، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات إهناء عمالة األطفال •
 السالمة املهنية •

 صياغة بروتوكوالت ونظم اإلنفاذ من أجل التنفيذ مبا يف ذلك اجلمارك • القانونإنفاذ 
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 املسؤوليات/جماالت اخلربة اانتالوزارات/الكي
سلطات التخطيط املعنية 

 ابلتنمية الوطنية والريفية
 التواصل مع احلكومات احمللية •
 تنسيق التنمية املستدامة •
 التخطيط والتنفيذ •

رابطات عمال التعدين 
واحتاداهتم ومنظماهتم 

 واملمثلني عنهم

وجهات نظر عمال التعدين يف املمارسات احلالية والعوائق السياسية واالقتصادية والقانونية تقدمي  •
 واالجتماعية اليت حتول حدوث التغيري.

 إضفاء الطابع الرمسي على قطاع تعدين الذهب احلريف وضيق النطاق •
 التواصل مع عمال التعدين •
قانونية، وديناميات أسواق الذهب، والعوائق تقدمي نظرة متعمقة يف جتارة الزئبق القانونية وغري ال •

 اليت حتول دون إضفاء الطابع الرمسي
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أصحاب املصلحة الذين ميكن النظر يف انضمامهم إىل عضوية الفريق االستشاري، وفقاً للظروف  :2-4اجلدول 
 الوطنية

جمموعات أصحاب املصلحة يف قطاع 
 تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

 املقدمة يف وضع خطة العمل الوطنيةاملسامهات 

يقومون بدور هام يف التعرض للزئبق/واسرتاتيجيات احلد من التعرض له،  • مصنعو الذهب
 والتدخالت التقنية املتعلقة بذلك، إخل.

القادة اجملتمعيون واحلكومات احمللية يف 
املناطق اليت يتم فيها تعدين الذهب احلريف 

 والضيق النطاق

وضع وتنفيذ خطة ضمن أوساط تعدين الذهب احلريف والضيق املساعدة يف  •
 النطاق

متثيل مصاحل الشعوب األصلية النامجة عن عمليات تعدين الذهب احلريف  • الشعوب األصلية
 والضيق النطاق يف أقاليم الشعوب األصلية

 توفري الفهم للبدائل التقنية الستخدام الزئبق • اخلرباء التقنيون يف تعدين الذهب
 توفري فرص التدريب •

حبث سالمة املناجم، ,وتثبيت الرتبة، ومكافحة حتات الرواسب، وحفر األخاديد  • اخلرباء التقنيون يف جمال سالمة التعدين
 وتزويدها ابلدعائم

والضيق متثيل املصاحل العامة يف احلد من اآلاثر البيئية لتعدين الذهب احلريف  • املنظمات البيئة واملعنية ابلصحة البشرية
 النطاق، واحلد من خماطر التعرض ابلنسبة لعامة الناس.

مجاعات حقوق اإلنسان يف هيئة جلنة حقوق 
 اإلنسان أو فريق للدفاع عن حقوق اإلنسان

رصد اإلجراءات من منظور قضااي حقوق اإلنسان ابلنسبة حلقوق الصحة  •
 وحقوق النساء واألطفال وغريها من احلقوق

توفري املعلومات القيمة وإجراء حبوث يف املستقبل، مبا يف ذلك البحوث املتعلقة  • األكادميية والبحثيةاملنظمات 
بفعالية التدابري املتخذة للتقليل من استخدام الزئبق أو إلغائه يف تعدين الذهب 

 احلريف والضيق النطاق
احلريف توفري فرص التدريب اليت يقدمها املتخصصون يف جمال تعدين الذهب  •

 والضيق النطاق
 القيام ابلبحث والتطوير يف جمال األساليب اخلالية من الزئبق •

فهم التشريعات الوطنية ومدى تعلقها بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق مبا  • العاملون يف املهن القانونية
 يف ذلك النظم ذات الصلة ابستخدام الزئبق وتنظيمه التجاري

اإلسهام يف إجياد احللول املبتكرة وتقدمي اآلراء املتبصرة بشأن املسائل التنظيمية؛  • التعدين الواسع النطاقاملمثلون عن جهات 
احتمال إقامة شراكة مع العاملني يف جمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق 

 فيما يتعلق ابلتحسينات التقنية ملمارسات التعدين
متثيل املصاحل يف النزاعات على األراضي واستصالح أراضي املتضررة؛ خطر  • مالكو األراضي املعنيون اآلخرون

 التعرض للزئبق
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جمموعات أصحاب املصلحة يف قطاع 
 تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

 املقدمة يف وضع خطة العمل الوطنيةاملسامهات 

 فهم دور اإلنفاذ • مسؤولو الشرطة واجلمارك
وكالء شراء الذهب وجتار الذهب وجتار 

 الزئبق
توفري نظرة متعمقة إىل ديناميات السوق، واحلواجز اليت حتول دون إضفاء الطابع  •

 الرمسي
 هام للصحة اجملتمعية واالنبعااثتمركز تنسيق  •

توفري نظرة متعمقة يف اآلليات املتاحة للتعامل مع نفاايت الزئبق املتولدة من  • املتخصصون يف إدارة النفاايت
 تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق وكيفية تنظيف/استصالح املواقع امللوثة

شريك من القطاع اخلاص )مثالً شركة من 
الواسع النطاق شركة أو شركات التعدين 

 أحد موردي املعدات(

 القدرات التقنية •
 الشراكة احملتملة بني القطاعني العام واخلاص •

القروض التجارية الصغرية وذات احلجم التجاري املقدمة إىل عمال التعدين  • القطاع املايل/املصريف
 للمساعدة يف االنتقال إىل متويل أفضل املمارسات

اإلمنائية، مبا يف ذلك املنظمات املنظمات 
غري احلكومية الدولية ووكاالت األمم 

 املتحدة، ووكاالت املعونة الثنائية

قد تقدم املساعدة يف جوانب الصحة والسالمة والبيئة، وتنمية األعمال التجارية  •
 أو غري ذلك

 والنهج على املستوى االستشاريميكن أن تسهم يف فعالية االسرتاتيجيات  • جمموعات وسائط اإلعالم واالتصال
 املسائل اليت تنفرد هبا املرأة العاملة يف املناجم • جمموعات مصاحل املرأة

 التأثري احملدد للزئبق على النساء واألطفال •
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 وضع حملة عامة وطنية ٢-٤

إىل الفهم التقين والعلمي القائم حالياً ينبغي أن تكون صياغة خطة العمل الوطنية مبنية على االلتزامات مبوجب االتفاقية استناداً 
لقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، والستخدام الزئبق ومعاجلة ملغم الذهب، مبا يف ذلك آاثره على الصحة والبيئة، 

اية، ينبغي وحتقيقًا هلذه الغ. (3)فضال عن حتليل اآلاثر االجتماعية واالقتصادية لقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق
للفريق العامل أن يسعى جاهدًا إىل إنتاج حملة عامة وطنية عن قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق حبيث تكون شاملة 

 قدر اإلمكان، وتشمل معلومات عما يلي:
 احلالة القانونية والتنظيمية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛ •
احلريف والضيق النطاق )أي أسرة واحدة من عمال التعدين، جمتمعات اهليكل التنظيمي لقطاع تعدين الذهب  •

 عمال التعدين وغري ذلك(؛
 السياسات احمليطة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛ •
 التوزيع اجلغرايف لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، مبا يف ذلك املناطق اليت حيتمل استغالهلا يف املستقبل؛ •
ادية، مثل نصيب الفرد من الدخل، واإلمداد ابلزئبق، واالستخدام والطلب، واملعلومات املتعلقة العوامل االقتص •

بتجارة الذهب وتصديره، وتكاليف املعيشة، وإمكانية حصول عمال التعدين على التمويل، وخيارات الرعاية 
 االجتماعية لعمال التعدين وجمتمعاهتم احمللية؛

 مسي فيما يتعلق بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاقحجم االقتصاد الرمسي وغري الر  •
املعلومات املتعلقة مبمارسات التعدين، مبا يف ذلك املعلومات عن أجسام الركاز اليت مت استغالهلا، والعمليات  •

املستخدمة، وعدد األشخاص املشاركني بشكل مباشر يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق الذين يتعرضون 
 مباشر للزئبق )مفصلة حسب نوع اجلنس والعمر(؛بشكل غري 

املعلومات املتعلقة ابملوقع والبياانت الدميغرافية للعاملني يف جمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق والتقنيات  •
 اليت يستخدموهنا؛

 احمللية؛املعلومات املتعلقة مبمارسات تصنيع الذهب/حرق الزئبق يف حمالت صياغة الذهب أو يف املعوجات  •
املعلومات املعروفة فيما يتعلق مبستوى الزئبق يف الوسائط البيئية )كبياانت خط أساس(، واآلاثر البيئية العامة،  •

 واملواقع امللوثة، وإطالقات الزئبق يف الرتبة واهلواء واملياه، مبا يف ذلك توزيعه ابلنسبة للمراكز السكانية؛
ابلتعرض للزئبق، من خالل وسائط خمتلفة، والدراسات املتعلقة آباثره يف الدراسات واملعلومات األخرى املتعلقة  •

 أوساط تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق واجملتمعات احمللية املقيمة أسفل جمرى املاء؛
املعلومات املتعلقة إبمكانية احلصول على اخلدمات األساسية من التعليم والرعاية الصحية وغريها من اخلدمات يف  •

 تمعات التعدين؛جم
 املعلومات املتعلقة إبمكانية احلصول على املساعدة التقنية للعاملني يف التعدين؛ •

                                                           
على الرغم من أن تركيز خطة العمل الوطنية ينصب على ممارسات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق املنفذة ضمن (  3)

املمارسات والسياسات املتعلقة هبذا النوع من التعدين على البلدان أراضي البلد، فقد يكون من املفيد أيضًا النظر يف أتثريات 
 اجملاورة.
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 القيادة والتنظيم لقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق على الصعيدين الوطين واحمللي؛ •
 التجارب يف جمال التعامل مع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛ •
 .من الثغرات اليت تعرتي املعلومات وفهم املعلومات على النطاق احمللي والوطينما ميكن التصدي له  •

قائمة ابألسئلة األولية للنظر فيها يف عملية مجع البياانت من أجل االستعراض الوطين. وأحد املكوانت الرئيسية  3ويقدم املرفق 
ارسات السائدة يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق خط أساس الستخدام الزئبق واملم تقديريف اللمحة العامة الوطنية هو 

من هذه الوثيقة معلومات أكثر  4-5)د( من االتفاقية. ويقدم الفصل  1النطاق، على النحو املطلوب يف املرفق جيم، الفقرة 
ة يف التعدين، مبا يف خط األساس فيما يتعلق ابستخدام الزئبق واملمارسات السائدتقديرات تفصياًل عن النُـُهج املتبعة يف وضع 

ذلك وصف ممارسات التعدين احملددة، وتقديرات كميات الزئبق املستخدمة لكل وحدة منتجة من الذهب استنادًا إىل 
املمارسات املستخدمة، واملعلومات املتعلقة بتقنيات تصنيع الذهب يف اجملتمع احمللي ويف متاجر الذهب على حد سواء، وكذلك 

االقتصادية والبيئية ذات الصلة ابملوضوع واليت ينبغي النظر فيها. ويراد من هذا القسم أن يقدم حملة عامة  - املسائل االجتماعية
 عن اآلاثر اإلجيابية ألنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف البلد، ابإلضافة إىل آاثرها السلبية.

حتديد اإلجراءات اليت يلزم اختاذها داخل القطاع من أجل التقييم وستفيد املعلومات اليت جتمع من اللمحة العامة الوطنية يف 
املستقبلي لفعالية خطة العمل الوطنية. وينبغي النظر إىل عملية وضع اللمحة العامة الوطنية ابعتبارها عملية تكرارية ستعتمد 

وينبغي أن توفر اللمحة العامة الوطنية . على قاعدة املعرفة القائمة، وعلى العالقة مع عمال املناجم واجلهات املعنية األخرى
معلومات كافية إلجناز االسرتاتيجيات املطلوبة خلطط العمل الوطنية على حنو فعال مع مراعاة القيود املتعلقة ابلوقت وامليزانية. 

السردية عن احلاالت الفردية، وميكن أن تبدأ عملية وضع اللمحة العامة الوطنية بتجميع الدراسات املوجودة ابلفعل، واملعلومات 
ويف احلاالت  احلالة الراهنة للمعارف. واملسامهات املقدمة من أصحاب املصلحة، وخربات الوزارات من أجل تقدمي صورة عن

مة وميكن بعدئذ تعزيز اللمحة العا اليت يتاح فيها تقدير ميناماات األويل للبلد قد يقدم هذا التقدير معلومات مفيدة هلذا القسم.
الوطنية كلما توفر مزيد من املعلومات. وستختلف االسرتاتيجيات املتعلقة بكيفية مجع املعلومات من بلد إىل آخر، وستلزم 
مواءمتها مع الظروف احمللية. وينبغي أن يكلف أعضاء الفريق العامل مبهمة توفري املعلومات ذات الصلة ابملوضوع فيما يتعلق 

ومن املصادر القياسية للبياانت، مثل إحصاءات التجارة والعمالة. ولكن يف كثري من احلاالت ال مبجال خربهتم أو صالحيتهم، 
تقدم البياانت املتاحة على الصعيد الرمسي النطاق الكامل من املعلومات الالزمة لفهم مجيع جوانب القطاع، وال سيما عندما 

ع البياانت مباشرة من اجملتمعات احمللية اليت متارس تعدين الذهب يكون القطاع غري نظامي و/أو غري قانوين. ولذلك، سيلزم مج
احلريف والضيق النطاق. وبينما يتم مجع املعلومات وإدماجها يف االستعراض الوطين، ينبغي للفريق العامل أيضًا أن حيدد أهم 

يق العامل بشكل وثيق مع الفريق الثغرات اليت ينبغي سدها ابلنسبة للمعلومات )وفهم املعلومات(. وينبغي أن يعمل الفر 
االستشاري املؤلف من أصحاب املصلحة ومع السلطات اإلقليمية الثقافية األخرى من أجل إاتحة املعلومات القائمة ووضع 

 اسرتاتيجية بشأن كيفية سد ثغرات املعلومات.
أجل حتديد الغاايت الوطنية ووضع األهداف ومبجرد أن يتم مجع املعلومات وحتليلها، ستقدم اللمحة العامة الوطنية أساسًا من 

 خلطة العمل الوطنية.
  



23 

 حتديد األهداف والغاايت ٣-٤
)أ( من املرفق جيم أن تقوم البلدان بتحديد الغاايت الوطنية ونسب التخفيض املستهدفة يف خطط العمل  1تتطلب الفقرة 

مجيع أصحاب املصلحة فيما يتعلق ابلغرض والنواتج املتوقعة الوطنية. وهذه اخلطوة حامسة للغاية ترسيخ الفهم املشرتك لدى 
 تنفيذ خطة العمل الوطنية. وسيتيح حتديد الغاايت الواضحة للبلد أيضاً أن يقيم مدى جناح خطة عمله الوطنية يف املستقبل.

 التالية:ولكي يتم حتديد الغاايت الوطنية ونسب التخفيض املستهدفة، قد تنظر البلدان يف اخلطوات 
 وضع بيان للمشكلة؛ - ١
 ووضع اهلدف؛ و - ٢
 وضع الغاايت الوطنية ونسب التخفيض املستهدفة، مع السعي حنو غاية التخلص التام حيثما أمكن ذلك. - ٣

من هذه الوثيقة تلك  1-5ولكي تكون الغاايت فعالة، ينبغي أن تكون حمددة كميًا وزمنيًا حيثما أمكن ذلك. ويصف الفصل 
 اخلطوات مبزيد من التفصيل ويقدم أمثلة لبيان املشكلة، واألهداف، والغاايت، ونسب التخفيض املستهدفة.

  
 وعند وضع األهداف والغاايت، ينبغي أن تنظر البلدان يف األمور التالية:

oالقانونية  كيف يدخل الزئبق إىل البلد ويصل إىل مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؟ ما هي التصاريح
 الالزمة السترياد الزئبق واالجتار فيه يف البلد؟

o ( مع سعى املزيد من البلدان إىل حظر استرياد وتصدير احلرفية ابلوسائلالزئبق األويل ) تعدينرصد إمكانية ظهور
 الزئبق النقي.

لص منها؟ ويف هذه احلالة، هل سيكون لتقنيات من قبيل ملغمة الركاز الكاملة أتثري شديد على الزئبق يف حالة التخ
سيكون من املناسب استخدام غاايت ونسب مستهدفة طموحة للتقليل من استخدام الزئبق وإطالقه.

o ويف حالة التخلص ابلكامل من ملغمة الركاز الكاملة أو التقليل منها إىل أدىن حد ممكن، فما هي كمية الزئبق اليت
سنوات مقبلة، مع بدء العمل التدرجيي ابلتقنيات  10و 5وح بني سيحتاجها القطاع سنواًي على مدى فرتة ترتا

 منخفضة الزئبق والتقنيات اخلالية من الزئبق؟
ما مدى انتشار عمليات حرق امللغم يف املناطق السكنية وحرقه يف املناطق املفتوحة؟ ما هي األرقام املستهدفة اليت 

سوأ من نوعها؟ميكن أن توضع ابلنسبة هلذه املمارسات اليت تعد األ
يف حالة تطبيق احتجاز الزئبق عند حرق امللغم، ما هي كمية الزئبق اليت يعاد تدويرها من أجل إعادة االستخدام؟

ما مدى اتساق استخدام الزئبق يف مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف مجيع أحناء البلد؟ وإذا كانت 
نبغي حتديد الغاايت واألرقام املستهدفة على املستوى اإلقليمي؟هناك اختالفات كبرية بني املناطق، هل ي

هل بعض مناطق تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق انئية أكثر بكثري من غريها؟ هل ينبغي أن ينعكس هذا األمر 
لقة بتخفيض الزئبق يف هذه املناطق؟عيف اجلدول الزمين لألهداف املت

أو الفئات السكانية أو تتعرض خلطر التأثر بشكل خاص ابألنشطة املتعلقة بتعدين هل تتأثر بعض اجملتمعات احمللية 
الذهب احلريف والضيق النطاق؟

هل توجد عوامل أخرى )مثل إزالة الغاابت بشكل كثيف، والنزاع مع املناطق احملمية، والنزاعات مع املزارعني بشأن 
جتعل التدخالت حتظى ابألولوية، وما هي األمور اليت قد أن  استخدام األراضي، وارتفاع معدالت البطالة( ميكن

تؤثر على اجلدول الزمين لألنشطة؟
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، أبمهية حرجة بوجه خاص من 4-5، ويرد تفصيله يف الفصل 2-4خط األساس الذي يوصف يف الفصل  تقديروحيظى 
وبتوفر املعلومات املتعلقة بكميات  أجل توفري املعلومات اليت تستخدم لوضع غاايت وطنية ونسب ختفيض مستهدفة حمددة.

الزئبق املستخدمة، وتقنيات التعدين والتصنيع اليت يسود استخدامها، ومناطق البلد اليت يكون االستخدام فيها أكثر كثافة، 
يكون واملعلومات املتعلقة ابلسكان الذين حيتمل تضررهم، سيتاح للفريق العامل أن يقيم ما هي األرقام املستهدفة اليت قد 

 حتقيقها معقواًل من أجل التقليل من استخدام الزئبق وإطالقاته.
وينبغي إعادة النظر بشكل دوري يف الغاايت الوطنية ونسب التخفيض املستهدفة خالل فرتة خطة العمل الوطنية، وحتديثها 

 حسب االقتضاء.
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 وضع اسرتاتيجية للتنفيذ ٤-٤

هامًا من برانمج العمل الوطين. وستضع هذه االسرتاتيجية أساسًا للعمل الالحق، وتوضح متثل اسرتاتيجية التنفيذ القطرية جزءًا 
مسؤوليات الوكاالت الوطنية وغريها من الشركاء وأصحاب املصلحة. ومن املهم للغاية أن حيدد الفريق العامل بوضوح السلطات 

 املختصة املسؤولة عن تنفيذ كل جانب من جوانب اخلطة.
وضع اخليارات لكي تتضمن اسرتاتيجية التنفيذ، هناك عدد من األسئلة قد يرغب الفريق العامل ففي حبثها، مع  وعند البدء يف

 ضمان أن تكون االسرتاتيجيات املختارة فعالة وحمددة اهلدف ومتكاملة مع األولوايت احلكومية األوسع نطاقاً:
بلدك لتقليل استخدام الزئبق أو التخلص منه يف  ما هي االسرتاتيجيات األكثر جناحًا اليت نفذت حىت اآلن يف •

تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؟ ما هي األمور اليت جعلتها انجحة؟ كيف متَّ متويلها؟ ما هي الدروس 
 املستفادة منها؟

 ما هي الدروس اليت ميكن استخالصها من املبادرات املنفذة يف البلدان األخرى؟ •
ر جناحًا من أجل تقليل استخدام الزئبق وانبعااثته وفقدانه والتخلص منها، ومن أجل ما هي االسرتاتيجيات األكث •

تعزيز عمليات احتجاز الزئبق اليت نفذت حىت اآلن؟ هل هناك أنشطة أخرى ذات صلة بتعدين الذهب احلريف 
 نية؟والضيق النطاق جيري تنفيذها أو خيطط هلا يف البلد، وميكن أن تستفيد منها خطة العمل الوط

ما هي املبادرات األخرى اليت جيري تنفيذها يف القطاعات ذات الصلة )مثل الصحة العامة، والتجارة، واإلدارة العامة  •
 للمواد الكيميائية، وإدارة مستجمعات املياه وحفظ التنوع البيولوجي(، وميكن ربطها أبنشطة خطة العمل الوطنية؟

طين أم بشكل تدرجيي على الصعيد اإلقليمي؟ وإذا كان من املفضل اتباع هل ينبغي أن جيري التنفيذ على الصعيد الو  •
هنج يتناول كل منطقة على حدة بسبب مسائل اللوجستيات واملوارد، أو ألسباب أخرى، فما هي املعايري اليت ينبغي 

ق، واليت هلا أكرب استخدامها لتحديد األولوايت )على سبيل املثال، ما هي اجملاالت اليت تستخدم أكرب كميات الزئب
 األثر على الصحة أو البيئة، أو اليت هي أكثر تقبالً للتدخالت أو التثقيف(؟

 من تلزم موافقته على هذه األنشطة املقررة )أو عدم معارضته هلا(؟ من يلزم تشجيعه الفعلي هلذه األنشطة؟ •
الوطنية ونسب التخفيض املستهدفة؟ ما مدى ما مدى جناح االسرتاتيجيات واألنشطة احملتملة يف معاجلة الغاايت  •

الوطنية القائمة وذات الصلة ابملوضوع، على سبيل املثال يف قطاعات ج جناح مواءمتها مع االسرتاتيجيات أو الربام
 التعدين والصحة والبيئة والعمالة؟

فيذ )مثاًل املنظمات احلكومية ما هي املنظمات اليت ميكن االتصال هبا من أجل املساعدة يف النهوض ابسرتاتيجية التن •
 الدولية، واحلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية احمللية، ومجاعات التعدين(؟

هل لدى الشركاء املنفذين الرئيسيني القدرات الكافية لدعم األنشطة املطلوبة، وإذا مل يكن األمر كذلك، ما هي  •
  جمال القدرات؟اخليارات املتاحة ملعاجلة الثغرات احلرجة يف

هل ال تزال هناك ثغرات قائمة يف قاعدة املعارف؟ هل من الضروري إجراء دراسات إضافية لسد هذه الثغرات؟   •
 كيف ميكن االضطالع ابلتنفيذ على الرغم من هذه الثغرات؟

جيات يف إطار كل عنصر من ومن أجل إجياد اسرتاتيجية التنفيذ، ينبغي للفريق العامل أن يضع قائمة من اإلجراءات واالسرتاتي
من هذه الوثيقة وصفًا لكل عنصر من العناصر الالزمة خلطة العمل  5العناصر الالزمة خلطة العمل الوطنية. يورد الفصل 

الوطنية، ويقدم توصيات ابألنشطة احملددة اليت قد تدرجها البلدان يف اسرتاتيجية تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل تلبية كل 
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من هذه االلتزامات. وينبغي أن تعكس االسرتاتيجيات عناصر متطلبات خطة العمل الوطنية على النحو املبني يف املرفق التزام 
 جيم وجيب أن تشتمل ابلتايل على ما يلي:

اإلجراءات الرامية إىل التخلص من املمارسات اليت تعد األسوأ من نوعها وهي أربع )ملغمة الركاز الكامل؛ واحلرق  •
ف للملغم؛ وحرق امللغم يف املناطق السكنية؛ ورشح السيانيد يف الرواسب أو الركاز أو املخلفات اليت أضيف املكشو 

 هلا الزئبق دون إزالة الزئبق أوالً(؛
 خطوات لتيسري إضفاء الطابع الرمسي على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أو تنظيمه؛ •
قات الزئبق، والتعرض له يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، مبا اسرتاتيجيات لتشجيع احلد من انبعااثت وإطال •

 يف ذلك الطرائق اليت ال تستخدم الزئبق؛
اسرتاتيجيات إلدارة التجارة ومنع حتويل وجهة الزئبق ومركبات الزئبق القادمة من مصادر خارجية وحملية الستخدامها  •

 يف تعدين وتصنيع الذهب احلرفيني والضيقي النطاق؛
 اسرتاتيجيات إلشراك أصحاب املصلحة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية ومواصلة تطويرها؛ •
اسرتاتيجية للصحة العامة بشأن تعرض احلرفيني واملشتغلني بتعدين الذهب الضيق النطاق وجمتمعاهتم احمللية للزئبق.  •

ة، وتدريب املشتغلني ابلرعاية وينبغي أن تتضمن هذه االسرتاتيجية مجلة أمور، من بينها مجع البياانت الصحي
 الصحية، والتوعية من خالل املرافق الصحية؛

 االسرتاتيجيات الرامية إىل منع تعرض الفئات الضعيفة من السكان، مبن فيهم األطفال والنساء يف سن اإلجناب؛ و •
 م احمللية.اسرتاتيجيات لتوفري املعلومات للعاملني يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق وجمتمعاهت •

من املرفق جيم لالتفاقية إدراج معايري للذهب  2قد ترغب البلدان يف إدراج اسرتاتيجيات أخرى لتحقيق غاايهتا. وتذكر الفقرة 
املنتج عن طريق تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، ابستخدام أساليب خالية من الزئبق، وآليات قائمة على السوق أو 

 من هذه الوثيقة معلومات عن االسرتاتيجيات اإلضافية. 6فصل أدوات تسويق. ويقدم ال
وعند النظر يف إدراج اسرتاتيجيات وإجراءات حمددة يف خطة العمل الوطنية، ينبغي أن ينظر الفريق العامل يف اخلطوات واملوارد 

والسياسية واالجتماعية(. وقد يرغب الفريق احملددة الالزمة لتنفيذ هذه االسرتاتيجيات )من النواحي املالية والتقنية والبشرية 
العامل أيضًا يف النظر يف حتديد اسرتاتيجيات للتعاون اإلقليمي ميكن أن تدعم التغيري يف هذا القطاع )مثل التنسيق اإلقليمي يف 

احلالة القانونية/التنظيمية جماالت التدريب وتتبع التجارة، والتوعية(. وأخرياً، قد يرغب الفريق العامل يف النظر يف كيفية أتثري 
 للتعدين احلريف والضيق النطاق على جدوى التدخل وتوقيته.

اخلاصة ابملنتدى  2015وينبغي أن يشري الفريق العامل، حيثما أمكن ذلك، إىل التقدم احملرز يف خطة التنمية ملا بعد عام 
ابط األنشطة املقررة مع األهداف واملبادرات اإلمنائية الوطنية السياسي الرفيع املستوى للتنمية املستدامة، وأن يسعى إىل تطوير رو 

الرفيعة املستوى، مثل اسرتاتيجيات احلد من الفقر وخطط التنمية الوطنية املبنية على أساس األهداف اإلمنائية لأللفية، إذ ميكن 
ئة املوارد. وهناك استعراض عام مفيد لكيفية أن تضطلع بدور يف إبراز أمهية وأولوية األنشطة على الصعيد الوطين، وكذلك يف تعب

ارتباط اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ابألهداف اإلمنائية لأللفية أعده بشكل مشرتك برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج 
 .(4)األمم املتحدة للبيئة، وميكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي

                                                           
(4  )http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/chemicals_management/. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/chemicals_management/
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ومبجرد حتديد االسرتاتيجيات العامة، ينبغي أن يقوم الفريق العامل بتفصيل هذه االسرتاتيجيات واإلجراءات عن طريق إعداد ما 
 يلي:

 خطة عمل •
 وخطة اتصال •
 وجدول زمين •
 وميزانية شاملة •

 لذهب احلريف والضيق النطاقاخطة عمل تدعم اخلطة الوطنية فيما يتعلق بغاايت تعدين  )أ( 4-٤
على الفريق العامل أن يضع خطة عمل واضحة لألنشطة الرامية إىل تنفيذ االسرتاتيجيات املختارة. وينبغي أن تتضمن خطة 
العمل قائمة ابألنشطة املقررة املرتبطة بكل هدف، وكيفية تنفيذ األنشطة )النشاط والغرض واجلدول الزمين وامليزانية املقدرة 

ئج املتوقعة(. وسيكون من املفيد الرتكيز على األنشطة ذات األمهية احلرجة الكبرية يف اخلطة، ألن واجلهة اليت تقود النشاط والنتا
هذا سيساعد يف ترتيب أولوايت االحتياجات من املوارد واملساعدة التقنية. وقد يرغب الفريق العامل يف النظر يف إنشاء إطار 

عد يف توضيح التفكري االسرتاتيجي الكامن وراء خطة العمل، منطقي لوصف االسرتاتيجيات واألنشطة، ألن ذلك قد يسا
 وسيكون مفيداً عند طلب املساعدة اخلارجية.

وينبغي أن حتدد يف خطة تنفيذ العمل األدوار واملسؤوليات اليت يتوالها أعضاء الفريق العامل، فضال عن اجلهات املعنية 
إلدارة أو املنظمة الرائدة اليت تكون يف أفضل وضع ميكنها من تنفيذ النشاط. األخرى. وينبغي أن يوكل الفريق العامل املهام إىل ا

 على سبيل املثال:
فها اجلهة الرائدة، على أن تعمل بشكل وثيق مع منظمات صرة احلكومية املعنية ابلتجارة بو قد تتوىل تتبع الزئبق اإلدا •

 التعدين ومسؤويل اجلمارك.
جمال الرعاية الصحية فيما يتعلق مبخاطر الزئبق، والتواصل مع عمال التعدين أما تثقيف املمرضات والعاملني يف  •

وأسرهم، فيمكن إسناده إىل إدارة أو منظمة معنية ابلصحة تعمل عن كثب مع جهات فاعلة أخرى لتعزيز الصحة 
 مثل املنظمات اجملتمعية.

 الوطنية.مثااًل لتشكيل خطة تنفيذ العمل املتعلقة خبطة العمل  4يقدم املرفق 
 خطة االتصال )ب( 4-٤

على الفريق العامل أن يعد خطة اتصال للتوعية بشأن الزئبق وخماطره، واستخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق 
 وبرامج اإلجراءات الوطنية نفسها. وينبغي أن توفر خطة االتصال خارطة طريق من أجل إشراك اجلهات اهلامة صاحبة املصلحة

والفئات املهمشة يف وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية وتوفري فرص املشاركة واملسامهة على حنو بّناء. ومن أجل إنشاء خطة 
 اتصال، قد يرغب الفريق العامل يف أن ينظر يف اخلطوات التالية:

حتديد معايري اخلطة على توفري التوجيه فحسب، بل تفيد أيضًا يف  تهفائدال تقتصر  - حتديد هدف خطة االتصال •
لكي يتسىن قياس التقدم احملرز مبرور الزمن. وسيتطلب حتديد اهلدف العام الفهم الكايف للظروف األولية يف البلد، 

 الوطنية. على النحو املبني يف اللمحة العامة
عدداً منها.  ميكن أن يكون اجلمهور املستهدف أحد الفئات أو القطاعات املعنية أو - حتديد اجلمهور املستهدف •

وقد يشمل ذلك املسؤولني احلكوميني املعنيني الذين يلزم دعمهم من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية مبا يف ذلك 
املوظفني املسؤولني عن تقدمي موارد امليزانية من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية. وتشمل الفئات املستهدفة األخرى 
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لعاملني يف حمطات التصنيع، وموظفي الصحة العامة، وقادة األعمال عمال التعدين )من النساء والرجال(، وا
التجارية، واملعلمني، واملدارس االبتدائية، واألطفال، والنساء يف سن اإلجناب أو النساء احلوامل الاليت قد يتعرضن 

 للزئبق.
الرسائل بسيطة، جيب أن تكون  - وضع الرسائل ذات الصلة ابملوضوع لكل فئة من فئات اجلمهور املستهدف •

 وذات عالقة ابملوضوع وجذابة لكي حتظى ابالهتمام الكامل من جانب اجلمهور املستهدف.
)مبا يف ذلك اجلدول  ع كل فئة من فئات اجلمهور املستهدفم - وضع قائمة أبنشطة االتصال القائمة واملقررة •

الزمين، واملنظمة املسؤولة، وامليزانية، وإمكانية التواصل اليت حيققها النشاط(. ولدى إعداد األنشطة، ينبغي احلرص 
على استعراض ودراسة مبادرات االتصال األوسع نطاقًا داخل البلد يف جمايل محاية البيئة والصحة، وذلك لكي ال 

ى حنو معزول أو جمزأ. وينبغي أيضًا ربط الربامج والشبكات القائمة، قدر اإلمكان،  جيري تنفيذ خطة االتصال عل
كما ينبغي االستفادة من التجارب السابقة واحلالية. وقد يلزم بدء بعض أنشطة االتصال قبل إمتام خطة العمل 

 الوطنية. وقد تشمل األنشطة ما يلي:
سائل إىل جمموعات صغرية، كما ميكن أن تكون فعالة يف تكون االجتماعات وحلقات العمل مفيدة لنقل الر  -

 تغطية املواضيع بشكل متعمق.
املواد املطبوعة من قبيل املنشورات وامللصقات و/أو البطاقات الالصقة جتتذب االنتباه إىل املسألة، وميكن  -

 جعلها مناسبة أكثر ملعظم فئات اجلمهور.
نطاق مثل الالفتات أو إعالانت اإلذاعة أو التلفزيون أو إعالانت ومن املمكن أن تكون الدعاية الواسعة ال -

اخلدمة العامة فعالة أيضًا يف لفت االنتباه إىل املسألة. قد تكون احلمالت يف وسائط اإلعالم ابهظة 
التكاليف إذا كانت تنطوي على اإلعالن. ولكن بعض الصحف وحمطات اإلذاعة والتلفزيون، قد تفرد جانباً 

 اهتا/وقتها إلعالانت اخلدمة العامة اجملانية.من مساح
وقد يكون التدريب يف املوقع مناسبًا عندما يلزم توفري املعلومات املفصلة من أجل إحداث التأثري. ويف  -

حاالت كثرية يكون من األفضل احلصول عليه من السكان احملليني، ويكون ذلك هو األكثر فعالية مع تكرار 
 املتابعة.

 يف املدارس، اليت تستهدف األطفال يف أوساط تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. التوعية -
 تبادل اخلربات داخل البلد وتعزيز اختاذ اإلجراءات الرائدة. -

عند النظر يف كيفية تنفيذ خطة االتصال، ينبغي أن ينظر الفريق العامل فيما  - النظر يف األدوار واملوارد املتاحة •
 يلي:

 شبكات قائمة ابلفعل من أجل إيصال الرسالة إىل عمال التعدين وأسرهم؟ هل توجد -
ما هو الدور الذي ميكن أن تقوم به احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، والقطاع الصحي يف تعزيز  -

 املمارسات البديلة؟
 صال األخرى املطلوبة؟هل تتوفر مواد املوارد وهل هي ذات صلة ابملوضوع؟ ما هي مواد التوعية واالت -
 من أي جهة ستتوفر املوارد اليت ميكن أن تنهض خبطة االتصال؟ -

من املهم رصد وتقييم نواتج خطة االتصال إقامة االتصاالت هي عملية تكيفية. فبعض األنشطة  - الرصد والتقييم •
شاء هيكل يتوىل الرصد أو االسرتاتيجيات سيعمل بشكل جيد بينما لن تعمل أنشطة واسرتاتيجيات أخرى. وإبن

 والتقييم، على فرتات منتظمة، ميكن إدخال تعديالت على اخلطة خالل فرتة التنفيذ.
  



29 

 اجلدول الزمين )ج( 4-٤
، ابعتباره جزءًا من 4ينبغي أن حيدد الفريق العامل اجلدول الزمين خلطة العمل الوطنية. ويرد منوذج للجدول الزمين يف املرفق 

اليت تتوافق مع الغاايت الوطنية اليت حددها الفريق “ العالمات الرئيسية”وينبغي أن يتضمن اجلدول الزمين شكل خطة العمل. 
العامل، كما ينبغي أن يتسق مع أهداف التقليل من استخدام الزئبق. ونظرا ألن العالمات الرئيسية للمشروع متثل نقاطاً مرجعية 

عمل الوطنية، ميكن استخدام العالمات الرئيسية للمشروع كأداة لرصد مدى حتدد بشكل واضح األحداث املميزة يف خطة ال
 التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل الوطنية.

 امليزانية )د( 4-٤

ينبغي على الفريق العامل أن يكفل أن املوارد الالزمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية امليزانية تغطى يف امليزانية على حنو مفصل 
 يشمل املوارد املالية والعينية(.وشامل )مبا 

ولكي تنجح خطة تنفيذ العمل الرامية إىل دعم خطة العمل الوطنية ال تلزم ابلضرورة ميزانية كبرية، بل ميزانية جيدة اإلدارة 
دما وواقعية، متكِّن من تنفيذ اخلطة الوطنية بنجاح وحبد أدىن من التكاليف. وحيدث تقليل التكاليف إىل أدىن حد ممكن عن

يتألف الفريق العامل من جمموعة واسعة من األعضاء، ألنه ميكن بذلك جتميع املوارد من املنظمات واملصاحل اليت ميثلها كل 
عضو من األعضاء. وكذلك فإن وضع خطة إجراءات وطنية تتماشى مع السياسات احلكومية األخرى سيمنع حدوث احلاالت 

الضرر خبطة العمل الوطنية أو ابلسياسات القائمة ابلفعل. وينبغي ختصيص املوارد لضمان اليت تقوم فيها الربامج األخرى إبحلاق 
 مشاركة عمال التعدين يف كل خطوة من خطوات عملية اختاذ القرارات.

وابإلضافة إىل ذلك، فإن الرتكيز على التمويل املستدام، وربطه ابألطر القانونية واملؤسسية، قد يضيف إىل جناح خطط 
اءات الوطنية. وينبغي أن حيدد البلد يف إطار خطة إجراءاته الوطنية مصادر التمويل احملتملة املتاحة له، مبا يف ذلك املوارد اإلجر 

التجارية والعينية املتاحة. وينبغي أن تشمل هذه املصادر خطط التمويل الثنائية ومتعددة األطراف وكذلك نظم التمويل 
يوفِّر الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية ”على أن:  من اتفاقية ميناماات 13ادة اجملتمعية. وبصفة خاصة، تنص امل

موارد مالية جديدة كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت املناسب للوفاء ابلتكاليف دعماً لتنفيذ هذه االتفاقية على النحو الذي 
ر، ويف الفرتة اليت تسبق دخول املؤمتر حيز اإلنفاذ، قام مرفق البيئة العاملية ويف الوقت احلاض“ يوافق عليه مؤمتر األطراف.

بتخصيص أموال ألنشطة التمكني وملشاريع مرحلة ما قبل التصديق مبا يف ذلك وضع خطط اإلجراءات الوطنية. وينبغي للفريق 
التقدم للحصول على هذه األموال. وستتطلع املساعدة العامل أن يرجع إىل مرفق البيئة العاملية ومبادئه التوجيهية عند النظر يف 

املالية الالحقة املقدمة من مرفق البيئة العاملية إىل الغاايت الوطنية وأهداف التخفيض، مبا يف ذلك األهداف املبينة يف خطة 
 العمل الوطنية.

  



30 

 تطوير عملية تقييم خلطة العمل الوطنية ٥-٤

منها تقدمي خطة إجراءات وطنية أن يبلغ كل ثالث سنوات عن التقدم احملرز يف تلبية  على كل بلد من البلدان اليت يطلب
. ولتلبية هذا االلتزام ينبغي 21، وأن يدرج استعراض التقدم احملرز هذا يف التقارير املقدمة مبوجب املادة 7التزاماته مبوجب املادة 

فيذ خطة العمل الوطنية. وينبغي أن يشمل ذلك استعراضًا دوراًي خلطة أن تضع البلدان عملية واضحة لتقييم التقدم احملرز يف تن
العمل الوطنية )قبل فرتة الثالث سنوات املشمولة بتقرير اإلبالغ(، وعملية رصد وتقييم لألنشطة املنفذة وفقًا للعالمات الرئيسية 

 ا يف ذلك:املتفق عليها. وقد تشمل عملية التقييم جمموعة مكونة من عدة هنج خمتلفة، مب
عملية استعراض داخلية تقوم هبا كل واحدة من الوزارات أو الكياانت املشاركة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية، مع  •

 إيالء االهتمام إىل التقدم احملرز إزاء النتائج املتوقعة يف خطة تنفيذ العمل املتفق عليها من أجل ذلك الكيان؛ 
 ن مستقلون ال يشاركون يف تنفيذ خطة العمل الوطنية؛التقييم اخلارجي الذي ينفذه ُمَقيِّمو  •
 التقييم املستمر للمشاريع الفردية. •

ينبغي أن يضع الفريق العامل مقاييس لكي يتم من خالهلا تقييم التقدم احملرز حنو حتقيق كل هدف من أهداف خطة العمل 
 الوطنية. وقد تشمل مناذج املقاييس ما يلي:

 ن اليت بدأ تنفيذ األنشطة فيها؛عدد مناطق/جمتمعات التعدي •
عدد أدوات االتصال اليت مت تطويرها من أجل إشراك أصحاب املصلحة والعاملني يف التعدين، وفعالية هذه  •

 األدوات؛
 كفاءة وفعالية التدابري املتخذة للتقليل من استخدام الزئبق وتشجيع اعتماد بدائل أنظف يف جمال إنتاج الذهب؛ •
ابري املتخذة للتقليل من انبعااثت الزئبق وفقدانه عن طريق عمليات جتهيز الذهب أو حرق الزئبق كفاءة وفعالية التد •

 من امللغم لتنقية الذهب؛
 عدد كيلوغرامات الزئبق اليت جرى ختفيضها؛ •
 ختفيض مستوايت الزئبق يف الوسائط البيئية. •

 القياسات التالية اليت تتسم بذاتية أكرب لتقييم التقدم احملرز:وابإلضافة إىل املقاييس الواردة أعاله، ميكن أيضاً استخدام 
 القدرة على حتمل تكاليف هذه التدابري و/أو فعاليتها من حيث التكلفة؛ •
 االجتماعية اليت تشمل األضرار اليت تلحق بصحة البشر والبيئة؛-قابلية التنفيذ مبا يف ذلك االعتبارات االقتصادية •
ية واملسائل األخرى ذات اإلصالحات الالزمة ملعاجلة املسائل االجتماعية واملؤسسية والتنظيمالفعالية ومستوى تنفيذ  •

 استخدام الزئبق يف القطاع؛خفيض الصلة بت
 الفعالية يف معاجلة املسائل الصحية و/أو االحتياجات البيئية العاجلة.و  •

خالل تنفيذ خطة العمل الوطنية، لكي ميكن من خالهلا  وينبغي للفريق العامل أن يضع بروتوكوالت جلمع البياانت واملعلومات
تقييم هذه املقاييس. وينبغي إعادة إبالغ هذه البياانت إىل الفريق العامل والفريق االستشاري املؤلف من أصحاب املصلحة 

 تقديرستخدمة يف وضع بتواتر يتم االتفاق عليه )سنواًي على سبيل املثال(. وينبغي أن تعكس طرق مجع البياانت التقنيات امل
 خط األساس، وميكن أن تشمل ما يلي:

الدراسات االستقصائية الرمسية وغري الرمسية، واملقابالت شبه املنظمة، و/أو مقابالت املستجيبني الرئيسيني مع عمال  •
 التعدين، واملسؤولني احلكوميني واجملتمع املدين وغري ذلك من الفئات املتضررة ابألنشطة؛
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اجلماعية املركزة واالجتماعات مع اجملتمعات احمللية، ودراسات احلاالت اإلفرادية، و/أو التقييمات الريفية املناقشات  •
 القائمة على املشاركة؛

 املالحظة املباشرة؛ •
 املالحظة غري املباشرة، مثاًل عن طريق الرصد بواسطة السواتل يف حالة اجملتمعات احمللية النائية؛  •
االجتماعية واالقتصادية اليت مجعت على املستوى اجملتمعي ألغراض أخرى، مثل تلك اليت مجعت استعراض البياانت  •

من أجل دعم املبادرات األخرى املتعلقة ابلتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الصحة، والتعليم، والدراسات اجلنسانية، 
 وما إىل ذلك؛

 ؛حتليل الواثئق املكتوبة •
 استعراض أساليب التنفيذ.و  •

إطار التقييم، ميكن للبلدان أن ختتار أيضًا القيام بتحديث قوائم اجلرد املتعلقة ابستخدام الزئبق واملمارسات اخلاصة به يف ويف 
تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، وذلك ملقارنتها مع خط أساس استخدام الزئبق واملمارسات اخلاصة الذي نفذ يف إطار 

 .4-5وعلى النحو املبني يف الفصل  2-4االستعراض الوطين يف الفصل 
وميكن استخدام البياانت واملعلومات اليت مت مجعها لتقييم النتائج بناء على املقاييس احملددة، لتحديد ما إذا كانت الغاايت 

عادة تتحقق بنجاح. وإذا كانت الغاايت ال تتحقق ابلكامل، بناء على قياسها بتلك املقاييس، قد يرغب الفريق العامل يف إ
 ضبط خطط اإلجراءات الوطنية من أجل ضمان نتيجة أكثر جناحاً.

وقد ترغب البلدان يف إنشاء منتدى رمسي )موقع شبكي على سبيل املثال( من أجل تيسري تبادل البياانت واملعلومات اليت 
املعلومات، وكذلك مجعت خالل تنفيذ خطة العمل الوطنية. وستتيح هذه اآللية للجهات صاحبة املصلحة فرصة تبادل 

الستعراض املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى والتعليق عليها. وقد يفيد تبادل املعلومات أيضًا البلدان األخرى اليت تنفذ 
 خطط اإلجراءات الوطنية وسيساهم يف توسيع قاعدة املعارف العاملية املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.

من اتفاقية ميناماات، قد تشمل  22ن البياانت اليت جتمع لتقييم فعالية املعاهدة، على حنو ما تنص عليه املادة وجيدر ابملالحظة أ
أن على  22من املادة  2الفقرة  تنصالقياسات املأخوذة من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية ومدى فعاليتها. وبوجه خاص 

اانت رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاهلا يف البيئة، وكذلك بوضع الرتتيبات لتزويده ببي يبدأ مؤمتر األطراف
وقد تكون . االجتاهات يف مستوايت الزئبق ومرّكبات الزئبق املالَحظة يف األوساط األحيائية والفئات السكانية الضعيفة

لغذائية ولدى الفئات الضعيفة من السكان الذين مستوايت الزئبق املوجودة يف الوسائط البيئية، واألوساط األحيائية والسالسل ا
يعيشون يف اجملتمعات احمللية اليت تعمل بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق من املعلومات املهمة لتقييم الفعالية اإلمجالية 

للتقليل من التلوث  من االتفاقية. وقد تساعد هذه البياانت يف حتديد حالة البلد وتوجه اجلهود املبذولة 22مبوجب املادة 
ابلزئبق وإزالته، وكذلك يف تقدمي معلومات خط األساس للتصدي لآلاثر الصحية املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق 
النطاق. ولكن قد تكون املستوايت صعبة التفسري وقد تساهم اآلاثر القدمية لرتسبات الزئبق يف أتخري ظهور أي استجابة 

زئبق وانبعاثه وإطالقه يف أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وابلنسبة لتعدين الذهب احلريف للتقليل من استخدام ال
 والضيق النطاق، قد تكون القياسات املباشرة لتخفيض الزئبق أكثر داللة على فعالية خطط اإلجراءات الوطنية.
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 ااملصادقة على خطة العمل الوطنية وتقدميه ٦-٤

جيب على كل بلد تقدمي خطة عمله الوطنية إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز ثالث )ب(،  3والفقرة  7مثلما تقتضي املادة 
أكثر من  ”سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية ابلنسبة له أو بعد ثالث سنوات من إرسال اإلخطار إىل األمانة بوجود نشاطات 

غي أن توضح عملية الفريق العامل اجلهة احلكومية اليت ينبغي أن تقدم خطة العمل ، أيهما أبعد. وينب“كوهنا عدمية األمهية
 الوطنية، والكياانت اليت ستصادق على اخلطة قبل تقدميها.

ومن شأن احلصول على التزامات من جهات صنع القرار الوطنية خالل مجيع مراحل وضع خطة العمل الوطنية أن ييسر عملية 
األمانة. وقد يلزم احلصول على أشكال متعددة من االلتزام من جانب اجلهات املناسبة املعنية بصنع القرارات  التقدمي النهائية إىل

الوطنية، من قبيل االتفاقات الرمسية والتوجيهات الوزارية، وذلك حسب الربوتوكوالت الوطنية. وينبغي أن يتم توزيع اخلطة أيضاً 
لشكل الذي سبقت املوافقة عليه، على األشخاص الذين ميكنهم التأثري على املوافقة يف الوقت املناسب وعلى حنو مالئم، واب

 عليها.
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 حمتوايت
 5 خطة العمل الوطنية
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 الوطنية حمتوايت خطة العمل - ٥
العمل الوطنية ابلنسبة لطرف توجد داخل يقدم املرفق جيم من االتفاقية توجيهات بشأن املضمون الذي سيدرج يف خطة 

هلذه الوثيقة(  1ألنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق )انظر املرفق “ أكثر من كوهنا عدمية األمهية” أراضيه مستوايت
أن يكون  ويقدم هذا الفصل من الوثيقة التوجيهية معلومات إضافية عن كل قسم من األقسام املوجزة يف املرفق جيم، ويراد منه

مبثابة مورد لألفرقة العاملة الوطنية واألفرقة االستشارية من اجلهات صاحبة املصلحة. وعند االقتضاء، تقرتح أمثلة على املضمون 
الذي سيدرج و/أو اإلجراءات اليت ميكن اختاذها. ويف حني يقدم املرفق جيم موجزًا خلطة العمل الوطنية، سيحتاج كل بلد إىل 

 مل الوطنية لكي متثل سياقه الوطين أبفضل وجه ممكن.تكييف خطة الع

 الغاايت الوطنية ونسب التخفيض املستهدفة ١-٥

 
 
 

املرفق جيم أن حتدد خطط العمل الوطنية األهداف الوطنية واألرقام املستهدفة. وقد ترغب البلدان يف )أ( من  1تتطلب الفقرة 
 حبث اخلطوات التالية عند حتديد هذه الغاايت واألرقام املستهدفة:

 وضع بيان للمشكلة
حدد برانمج األمم املتحدة للبيئة بيان املشكلة هو وصف موجز للمشكلة احملددة اليت ستتناوهلا خطة العمل الوطنية. ويف حني 

تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق بوصفه أكرب مصدر من مصادر التلوث ابلزئبق على الصعيد العاملي، وتضمنت اتفاقية 
ميناماات التزامات إجبارية لتخفيض استخدام الزئبق يف هذا القطاع، فإن بيان املشكلة اخلاص بظروف بلد ما ميكن أن يساعد 

البلد على توضيح فهمه للمشكلة اليت يواجهها، األمر الذي قد يساعد يف بيان ضرورة اختاذ اإلجراءات لصانعي القرارات  ذلك
 وغريهم من أصحاب املصلحة.

 وبعض أمثلة بيان املشكلة قد تكون كالتايل:
البلد )ص ص(. وهذه تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ابستخدام الزئبق حيدث على مستوى ال يستهان به يف 

األنشطة، وال سيما استخدام الزئبق يف هذا القطاع، تنتج عنها آاثر خطرية طويلة األجل على البيئة والصحة ابلنسبة 
لألشخاص للعاملني يف القطاع والسكان الذين يعيشون يف مناطق تلك العمليات أو ابلقرب منها أو يف اجتاه جماري 

دمة من تلك املناطق. وهناك ضرورة لتشجيع القيام ابملزيد من األنشطة املستدامة يف هذا املياه أو تيارات اهلواء القا
القطاع، ولتقليل استخدام الزئبق يف القطاع، أو التخلص منه حيثما كان ذلك ممكناً، وذلك من أجل محاية صحة 

 اإلنسان والبيئة.
 حتديد اهلدف

من اتفاقية ميناماات، ينبغي أن يكون اهلدف  7خلطة. واتساقًا مع املادة اهلدف هو بيان موجز يصف الغرض الذي تسعى إليه ا
العام هو احلد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق والتخلص منه حيثما أمكن، ومن انبعااثت وإطالقات الزئبق يف البيئة الناجتة 

ة خلطط عملها الوطنية فيما يتعلق ابلتحسني عن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وقد ختتار البلدان وضع أهداف إضافي
 العام لألداء البيئي واالقتصادي لقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، وملعاجلة أي آاثر اجتماعية سلبية مرتبطة به.

 اإلجراءات املقرتحة
 وضع بيان للمشكلة؛

 ؛األهدافووضع 
 .حتديد الغاايت الوطنية ونسب التخفيض املستهدفة، بناًء على اللمحة العامة الوطنية
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 حتديد الغاايت الوطنية ونسب التخفيض املستهدفة
عمل الوطنية، ومبستوى تفصيل أدق مما حيدد يف األهداف. وينبغي حتدد الغاايت النواتج احملددة اليت يتوقع أن تنجزها خطة ال

ما الذي ينبغي حتقيقه من أجل الوصول من حالتنا الراهنة إىل احلالة اليت نريد أن نكون ”للغاايت أن جتيب على السؤال 
الغاايت ابستخدام وقد يشمل ذلك غاايت طويلة األجل أو قصرية األجل أو غاايت ذات مراحل. وينبغي تصميم  “عليها؟

 فالغاايت ينبغي أن تكون:“. SMART”معايري ختتصر ابإلنكليزية بكلمة 
 (Specific)حمددة  •
 (Measurable)وقابلة للقياس  •
 (Assignable)وقابلة للتعيني  •
 (Realistic)وواقعية  •
 .(Time-dependent)ومرهونة ابلزمن  •

 ينبغي أن تتضمن الغاايت نسباً مستهدفة حمددة للتخفيض.)أ( من املرفق جيم،  1وعلى النحو املطلوب يف الفقرة 
 وقد يكون أحد أمثلة نسب التخفيض املستهدفة على النحو التايل:

ختفيض استخدام الزئبق بنسبة )س( يف املائة حبلول التاريخ )ص ص(، وذلك عن طريق التخلص من ممارسات 
تحكم ابلزئبق واحتجازه، و/أو اعتماد تقنيات التعدين استخدام الزئبق بشكل مكثف وغري آمن، واعتماد تقنيات ال

 اليت ال تتطلب استخدام الزئبق.
 وقد يكون أحد أمثلة التخفيض املستهدف على مراحل على النحو التايل:

التقليل الفّعال من استخدام الزئبق يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، استنادًا إىل الكميات احملددة يف 
يف  25، وبنسبة 2017يف املائة يف عام  45، وبنسبة 2015يف املائة يف عام  25خط األساس، وبنسبة  تقدير

من خالل ما يلي: )أ( القضاء على املمارسات اليت تستخدم الزئبق بكثافة  2021املائة أخرى حبلول عام 
الركاز الكامل، واحلرق املشكوف مللغم الزئبق  واملمارسات غري املأمونة، اليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر، ملغمة

دون استخدام املعوجات أو غريها من أجهزة احتجاز الزئبق )ب( االنتقال إىل املمارسات أو التقنيات املنخفضة 
 الزئبق أو اخلالية من الزئبق.

احلالة، قد يكون أحد أمثلة وقد تسعى البلدان، حيثما أمكن ذلك، إىل هدف التخلص التام من استخدام الزئبق. ويف هذه 
 اإلجناز املستهدف ما يلي:

التخلص من استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق من خالل األخذ مبمارسات التعدين اخلالية من 
 20**وعلى الصعيد الوطين حبلول عام 20**الزئبق يف املنطقة )س س( حبلول عام

الزئبق أو التخلص منه أيضًا إبدارة اإلمداد ابلزئبق، وذلك من أجل التقليل من اإلمدادات أو وقد يتعلق التقليل من استخدام 
 التخلص منها والتقليل من حاالت التعرض. على سبيل املثال:

تطوير وتشجيع سالمة املناولة والتخزين الطويل األجل لفائض الزئبق الوارد من قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق 
د يشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر، موردي الزئبق، ومتاجر طب األسنان، وجتار الذهب، النطاق، وق

 واملخلفات املستعادة وغري ذلك.



36 

يدرج يف خطة عمله الوطنية اسرتاتيجيات إضافية لتحقيق ”من املرفق جيم، املرونة لكل بلد من البلدان لكي  2ومتنح الفقرة 
عمل الوطنية تشمل األنشطة اليت تنطوي على ارتباطات متبادلة مع الصحة، والتعليم، وإضفاء وابلنظر إىل أن خطة ال“. أهدافه

الطابع الرمسي أو التنظيم، والوصول إىل األسواق، واآلاثر البيئية، فقد تود البلدان أيضاً أن توضح الغاايت األخرى من أجل 
جتماعية يف إطار خطة العمل الوطنية. وقد تشمل األمثلة على بعض تغطية تلك اجلوانب املتعلقة ابحلوكمة والنواحي البيئية واال

 الغاايت األخرى ما يلي:
وضع وتنفيذ، حبلول التاريخ )س س(، السياسات والنظم الوطنية اليت تعزز حتسني قطاع تعدين الذهب احلريف  •

لك، فضاًل عن اختاذ والضيق النطاق، والقطاعات املرتبطة به، وتشجيع سبل العيش البديلة حيثما أمكن ذ
التدابري البيئية وتدابري السالمة الرامية إىل محاية العاملني يف التعدين واجملتمعات احمللية احمليطة مبواقع تعدين 

 الذهب احلريف والضيق النطاق.
 إلزام حاملي الرتاخيص األساسية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أو مديري مناجم التعدين بوضع وتنفيذ •

خطط علم بيئية يف املنطقة )ص ص( حبلول التاريخ )س س(، على أن تشمل أيضًا التدابري األمنية الرامية إىل 
 محاية العاملني ومنع التعرض يف املناطق السكنية.

القيام إبنشاء حبلول التاريخ )س س( جمموعة ذات طابع رمسي ومنظم من العاملني يف تعدين الذهب احلريف  •
تكون ممثلة جملموعات املستفيدين على الصعيد الوطين، ومتثل احتياجات قطاع تعدين الذهب والضيق النطاق 

 احلريف والضيق النطاق، وذلك على غرار اجملموعات القائمة للنقاابت الصناعية األخرى.
ريف بناء وتعزيز القدرات املؤسسية عن طريق القيام، حبلول التاريخ )س س( إبنشاء دوائر لتعدين الذهب احل •

والضيق النطاق )أو فريق فرعي يركز على هذا النوع من التعدين( داخل الوزارات املختصة )مثل املناجم، والبيئة، 
 واملالية، والصحة، والتجارة(.

تصدير نسبة )س س( يف املائة من الذهب املصنَّع ابلتعدين احلريف والضيق النطاق إىل األسواق الدولية عن طريق  •
 خدم الذهب اخلايل من الزئبق.األسواق اليت تست

 إنتاج نسبة )س س( يف املائة من الذهب دون استخدام الزئبق أو املواد السمية األخرى. •
 ختفيض النسبة يف البيئة )أو نسبة التعرض( إىل )س س( يف املائة من مستواها احلايل. •

 ايت معقولة وقابلة للتحقيق.وستساعد مشاركة أصحاب املصلحة أثناء وضع هذه الغاايت على ضمان بقاء الغا
  



37 

 ملغمة الركاز الكامل
حتدث عندما يالمس الزئبق معظم املواد اليت مت تعدينها. وهذه عملية تستخدم الزئبق بشكل مكثف للغاية. ويف املمارسة 

يف املائة من املواد اليت مت تعدينها )كتلة كبرية جداً( توضع  100يف املائة و 10العملية، يعين هذا أن نسبة ترتاوح بني 
ع الزئبق، وحيدث هذا عادة عندما يضاف الزئبق مباشرة إىل عمليات الطحن، أو عندما مترر احلمأة على على متاس م

جزءًا من الزئبق لكل وحدة من  50أجزاء إىل  3صفائح حناسية مطلية ابلزئبق. وميكن أن يرتاوح استخدام الزئبق من 
نفاايت )املخلفات(. وخيتلف هذا اختالفًا شديداً وحدات الذهب املنتج وجيري إطالق كميات كبرية من الزئبق يف ال

( من الركاز بعد مرور هذا الركاز 1/100يف املائة ) 1اليت يالمس الزئبق فيها نسبة أقل من “ ملغمة الركاز املركَّز”عن 
املنتج حنو بكم كبري من عمليات الرتكيز. ويف ملغمة الركاز املرّكز يكون الزئبق املستخدم لكل وحدة من وحدات الذهب 

، مع إدخال معظم الزئبق املستخدم يف امللغم حيث ميكن إعادة تدويره أو احتجازه ابستخدام جهاز الحتجاز 1,3:1
 الزئبق.

 :عينة من اإلجراءات الرامية إىل القضاء على أسوأ املمارسات
oحتديد ما هي أسوأ املمارسات اجلارية ومكان حدوثها؛ 
oاخلالية منه متاماً؛ إاتحة التدريب لعمال التعدين على تقنيات التعدين املنخفضة الزئبق أو 
o حتديد اآلليات املالية والتقنية اليت ستساعد عمال التعدين يف االنتقال من أسوأ املمارسات إىل ممارسات التعدين املخفضة

 الزئبق أو اخلالية منه متاماً؛
o ًق امللغم حبيث جيب أن جيري حر  :ترسيخ سياسات استخدام األراضي اليت حتظر حرق امللغم يف املناطق السكنية )مثال

عن أي منطقة سكنية، وحبيث يستخدم األجهزة السليمة الحتجاز الزئبق وأدوات إعادة “ مسافة )س س س(”يبعد 
 (؛تدويره

o التعاون مع موزعي معدات التعدين ومهندسي التعدين وغريهم من أجل تقدمي املساعدة التقنية طويلة األجل للعاملني يف
 التعدين؛

oلتعدين الواسعة النطاق من أجل إزالة املخلفات امللوثة ابلزئبق ومعاجلتها، ويشمل ذلك التعاون بني التعاون مع عمليات ا
 .املعنيني يف قطاعي التعدين واسع النطاق وضيق النطاق

 املمارسات أسوأ على القضاء إىل الرامية اإلجراءات 5-2

ل خطط العمل الوطنية على اإلجراءات الرامية إىل التخلص من جمموعة من )ب( من املرفق جيم أن تشتم 1قرة وتشرتط الف
 ممارسات هي األسوأ من نوعها يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق:أربع 
 ملغمة الركاز الكامل؛ •
 واحلرق املكشوف للملغم أو للملغم املعاجل؛  •
 وحرق امللغم يف املناطق السكنية؛ •
 رشح السيانيد يف الرواسب أو الركاز أو املخلفات اليت أضيف هلا الزئبق دون إزالة الزئبق أوالً.و  •

، حتدث ملغمة الركاز الكامل عندما يضيف املعدنون الزئبق إىل كمية كبرية من 2-2وعلى النحو الذي سبق وصفه يف الفصل 
للقليل من عمليات الرتكيز. وليست عملية ملغمة الركاز الكامل فّعالة لتحقيق نسبة اسرتداد عالية املعدن الركاز مل ختضع سوى 

للذهب من الركاز، وابملقابل فالبدائل الفعالة من حيث التكلفة، مبا يف ذلك أساليب الرتكيز البسيطة، ميكن أن تقدم للمعدنني 
. وللتخلص من ملغمة الركاز (UNEP 2012a)ثري من الزئبق نسب اسرتداد أعلى للذهب مع استخدامها كميات أقل بك

الكامل، ينبغي أن تتخذ احلكومات إجراءات تشجع العاملني يف التعدين على األخذ أبساليب تستخدم تركيزاً أقل من الزئبق أو 
عندما يقرتن ذلك بتقدمي  (. وميكن أن يكون حظر املمارسة إجراء فعاالً 5-5ختلو متامًا من الزئبق )تناقش الحقًا يف الفصل 

 املساعدة إىل العاملني يف التعدين من أجل االنتقال إىل املمارسات األخرى )أو إىل مصادر رزق أخرى، حيثما أمكن ذلك(.
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، ممارستان مها احلرق املكشوف للملغم وحرق امللغم 2-2ومن املمارسات األخرى األسوأ من نوعها، اليت سبق حبثها يف الفصل 
املناطق السكنية. وينبغي أن أتخذ البلدان، حيثما أمكن ذلك، ابلبدائل اخلالية من الزئبق بدائل اليت من شأهنا أن تلغي هنائياً يف 

على ضرورة حرق امللغم. وميكن للبلدان أن تعتمد أيضًا اإلجراءات الفورية الرامية إىل منع احلرق املكشوف، عن طريق اشرتاط 
الزئبق من قبيل املعوجات. وينبغي لواضعي السياسات أن يدركوا أن أجهزة احتجاز الزئبق حتقق  استخدام أجهزة الحتجاز

 رالنجاح األكرب يف املواقع ذات الطاقة اإلنتاجية املرتفعة نسبيًا من ملغم الزئبق/الذهب، مثل مراكز التصنيع املركزية أو متاج
ز الرامية إىل تشجيع األخذ السريع وواسع النطاق أبجهزة احتجاز الزئبق. الذهب. وينبغي أن تنظر خطة العمل الوطنية يف احلواف

وينبغي أن تشمل االسرتاتيجيات الرامية إىل تشجيع استخدام املعوجات وأجهزة االحتجاز األخرى بروتوكواًل للتعامل السليم مع 
هزة أو الذي يطلق بشكل مستمر منها بعد املعوجات وختزينها من أجل منع التعرض غري املقصود للزئبق امللتصق هبذه األج

االستخدام، أو لدى االستخدام داخل املباين. ويرد وصف مفصل للمعوجات وغريها من أجهزة احتجاز الزئبق يف دليل 
دليل برانمج األمم املتحدة للبيئة  ، ويف(UNIDO 2006)اليونيدو -التدريب الصادر عن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

تكنولوجيا نظم احتجاز الزئبق يف متاجر  ، ويف عرض(UNEP 2012a)لتقليل من الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ل
 .(Argonne National Laboratory 2013)الذهب الصادر عن وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة األمريكية 

ءات الرامية إىل التخلص من احلرق يف املناطق السكنية. وقد تشمل وجيب أن تشمل خطة العمل الوطنية أيضًا اإلجرا
( أبن 2008اإلجراءات وضع حد أدىن للمسافة الفاصلة عن املناطق املأهولة ابلسكان. فعلى سبيل املثال، توصي اليونيدو )

وينبغي أن تراعى يف املسافة مرت على األقل من املناطق السكنية.  500أي عملية معاجلة للملغم ينبغي أت جتري على مسافة 
املختارة أفضل سبل محاية السكان املعرضني للخطر، وقد يتوقف هذا على الكثافة السكانية، واجلغرافيا، وجمموعة متنوعة من 
العوامل األخرى. ولدعم هذه االختيارات، ينبغي أن تنظر البلدان يف مجع املعلومات الفعلية عن حاالت تعرض النساء 

 املناطق السكنية. وكمثال آخر، قد ترغب البلدان أيضاً يف حتديد مناطق امللغمة كمناطق حمظورة جلميع األشخاص واألطفال يف
 الذين ال يعملون فيها، وحظرها ابلنسبة جلميع األطفال.

كاز أو املخلفات وسيؤدي األخذ ابلعمليات اخلالية من الزئبق يف هناية األمر إىل التخلص من رشح السيانيد يف الرواسب أو الر 
املتولدة حديثًا واحملتوية على الزئبق. ولكن ابلنسبة للمخلفات احلالية امللوثة ابلزئبق اليت نتجت عن عمليات سابقة، أو ابلنسبة 
 لتلك العمليات اجلارية اليت ال تزال تستخدم الزئبق، جيب أواًل إزالة الزئبق املتبقي من املخلفات )ابلرتكيز مثالً( وذلك قبل

 الرشح.
ونظراً ألن مراقبة استخدام السيانيد عن كثب وترخيصه جيراين ابلفعل، قد ترغب البلدان ابلعمل مع مصنعي السيانيد من أجل 
تطوير أساليب/بروتوكوالت لتجنب معاجلة املواد امللوثة ابلزئبق. وميكن أن تقوم البلدان أيضاً، يف إطار إصدارها للرتاخيص، 

 يد بعدم قبول املخلفات امللوثة ابلزئبق، أو ابلقيام إبزالة الزئبق قبل االستخدام.إبلزام مصنعي السيان
وميكن للبلدان أن تشارك أيضًا يف مشاريع إيضاحية وبرامج تدريب تتناول املنافع االقتصادية املرتتبة على إزالة التلوث من 

 ستعادة الذهب املتبقي يف املخلفات.املخلفات امللوثة ابلزئبق، واليت قد تشمل املكاسب املرتتبة على ا

 خطوات لتيسري إضفاء الطابع الرمسي أو التنظيم ٣-٥

خطوات تيسر إضفاء ”)ج( من املرفق جيم التفاقية ميناماات على أن تتضمن كل خطة من خطط العمل الوطنية  1تنص الفقرة 
وإضفاء الطابع الرمسي هو عملية تسعى إىل إدماج “. طابع رمسي على قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أو تنظيمه

قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف االقتصاد الرمسي واجملتمع واهليكل التنظيمي. ويرى الكثريون أن إضفاء الطابع 
حدة الفقر الرمسي خطوة هامة لتمكني قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق من تسخري إمكاانته كأداة للتخفيف من 
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وحتسني ظروف العمل، واملساعدة يف نفس الوقت يف التغلب على التحدايت االجتماعية والبيئية، وذلك ألن قطاع تعدين 
حريف أكثر رمسية سوف ميكن ملزيد من التوعية اليت ال تقتصر فحسب على إدارة الزئبق، بل تشمل النطاق الكامل للمسائل 

ملتصلة ابلتنمية االقتصادية املتعلقة بقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وقد يشمل االجتماعية والبيئية، واملسائل ا
إضفاء الطابع الرمسي إصالح الوضع القانوين لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، فضاًل عن وضع السياسات فيما بني 

والعمل، واإلدارة البيئية، والشؤون املالية، واخلدمات جمموعة متنوعة من الوكاالت واملؤسسات )التعدين، والتعليم، والصحة، 
 االجتماعية، وما إىل ذلك( اليت تعاجل خمتلف أبعاد أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وألغراض هذه الوثيقة التوجيهية، فالتنظيم هو وضع وفرض املعايري أو القوانني اليت تؤثر إما على فرادى العاملني يف جمال التعدين 
 أو على قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أبكمله. ومن أمثلة ذلك، فرض قوانني محاية البيئة أو قوانني العمل اليت متنع

 عمالة األطفال يف مناطق التعدين.
ويتمثل اهلدف النهائي لعملية إضفاء الطابع الرمسي يف إدماج قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف االقتصاد الرمسي 

نظيم واجملتمع ككل، مبا يف ذلك وضع إطار شامل للقوانني الواجبة التطبيق، واللوائح، والسياسات. وميكن أن يكون تركيز الت
وحده أضيق نطاقاً، مثل تنظيم عملية أو سلوك حمدد، أو جمموعة سلوكيات أو عمليات دون أن ينطوي ذلك ابلضرورة على 

 إضفاء الطابع الرمسي الكامل على قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.
 (5)ا من أجل تيسري إضفاء الطابع الرمسي.ويعرض الفصل التايل ابلتفصيل اخلطوات اليت قد ترغب البلدان يف النظر يف اختاذه

ونظرًا ألن كل بلد يتبع عملية وطنية أو حملية خاصة به لوضع القوانني أو األنظمة وسنها، فلن تقوم هذه الوثيقة مبناقشة تلك 
 العمليات الوطنية احملددة.

                                                           
تقتطف هذه املناقشة أساسًا من تقرير صادر عن برانمج األمم املتحدة للبيئة حتت عنوان حتليل هُنُج إضفاء الطابع (  5)

 وأوغنداإكوادور، ومنغوليا، وبريو، وتنزانيا، على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق استنادًا إىل اخلربات املكتسبة يف  الرمسي
(UNEP, 2012b.ومن دراسات احلالة اإلفرادية املتصلة بذلك ) 

 :عينة من اإلجراءات
oوضع وتنفيذ خطة إلشراك أصحاب املصلحة ومشاركتهم يف إضفاء الطابع الرمسي على العملية؛ 
o وقد تشمل اخليارات املؤسسات الال مركزية  .عامة لقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاقتطوير رؤية

 الصغرية إىل متوسطة احلجم، والتعاونيات، والنماذج األخرى؛
o إجراء استعراض للسياسات واللوائح التنظيمية، وتعديل القوانني واللوائح التنظيمية حسب االقتضاء من أجل

 الرمسي؛ تشجيع إضفاء الطابع
oاستعراض القدرة املؤسسية اليت تلزم إلضفاء الطابع الرمسي، وحتديد املوارد املطلوبة لتعزيز هذه القدرة؛ 
o النظر يف االسرتاتيجيات الرامية إىل حتسني الرصد واإلنفاذ فيما يتعلق ابحتياجات تعدين الذهب احلريف والضيق

 النطاق؛
oالقوانني واألنظمة واإلدارة فيما يتعلق مببيعات الذهب؛تيسري الوصول إىل األسواق من خالل حتسني  
oالنظر يف استخدام النظم الضريبية اخلاصة، واإلاتوات، والرسوم، واحلوافز من أجل إضفاء الطابع الرمسي؛ 
o تطوير املبادرات الرامية إىل حتسني إمكانية استفادة العاملني يف جمال التعدين من االئتمان ومهارات اإلدارة

 .ملاليةا
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 إشراك أصحاب املصلحة ومشاركتهم )أ( 5-3
ء الطابع الرمسي عمال التعدين، والوكاالت احلكومية على الصعد الوطنية أو قد يشمل أصحاب املصلحة يف عملية إضفا

اإلقليمية أو احمللية، ونقاابت العمال، وكياانت سلسلة اإلمداد لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، فضال عن الكياانت 
طراف اليت ميكن أن تتأثر هبذا النوع من املستفيدة من تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، ومالكو املتاجر احمللية، واأل

التعدين، مثل اجملتمعات احمللية احمليطة مبواقع التعدين أو الواقعة يف اجتاه جمرى املياه من تلك املواقع، ومصاحل جهات التعدين 
 واسع النطاق.

ك أصحاب املصلحة ومشاركتهم. وينبغي أن يبدأ أي مسعى من مساعي إضفاء الطابع الرمسي أو وضع اللوائح التنظيمية إبشرا
وينبغي بذل قصارى اجلهود للتأكد من مشاركة مجيع أصحاب املصلحة، وأال تقتصر املشاركة فقط على املراحل األوىل، بل 

 10-5األهم من ذلك مشاركتهم يف مرحليت اإلجناز والتنفيذ. وتواصل مناقشة إشراك أصحاب املصلحة ومشاركتهم يف الفصل 
 ة.من هذه الوثيق

 استعراض السياسات واللوائح التنظيمية )ب( 5-3
ميكن الستعراض سياسات التعدين القائمة، والقوانني واألنظمة اليت حتكم تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، فضاًل عن 

لالزمة من أجل استعراض مستوى الدعم املؤسسي املتاح للتنفيذ واإلنفاذ أن يساعد البلدان يف حتديد الثغرات والتعديالت ا
تيسري إضفاء الطابع الرمسي. ويف الوضع األمثل، ينبغي أن يشمل هذا االستعراض السياسي والقانوين مجيع مستوايت احلكومة 

 اليت هلا سلطة على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، وال سيما احلكومة احمللية.
واللوائح املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق إما بوضع  وميكن معاجلة أي ثغرة يكشف عنها يف السياسات والقوانني

سياسة جديدة أو تشريع جديد أو إبدخال إصالحات على السياسة أو التشريع القائم. فعلى سبيل املثال، يف احلاالت اليت مل 
ظمة وجزاءات مبسطة مصممة تتم فيها ابلفعل معاجلة تعدين الذهب احلريف وضيق النطاق حتديداً، ميكن وضع قوانني وأن

خصيصًا هلذا القطاع. ويشمل ذلك سن التشريعات اليت ال تتعلق حصرًا بقواعد التعدين، بل أيضًا القوانني املرتبطة ابلتنمية، 
 والبيئة، والصحة والسالمة، والعمالة، والرعاية االجتماعية، ومحاية الطفل، والتجارة، والضرائب، والتشريعات األخرى.

إجراء التنقيحات على القوانني والسياسات املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، قد يرغب املشرعون يف النظر وعند 
 يف املسائل التالية:

تعريف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يتسم أبمهية ابلغة من أجل  تعريف أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق:
شروط الرتخيص والشروط املالية والبيئية املالئمة هلذا القطاع. وكثريًا ما ميثل االعرتاف القانوين ابألنواع الكثرية التحديد الالحق ل

املختلفة لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق إحدى اخلطوات األوىل اهلامة من أجل وضع النظم اليت توفر مستوايت مناسبة 
وجيدر ابملالحظة أن هناك تعريفات عديدة لتعدين الذهب احلريف . (6)نشطة املختلفةمن الرقابة على كل نوع من أنواع األ

والضيق النطاق تستخدم يف مجيع أحناء العامل، وسوف يتعني على كل بلد أن يعرف هذا النوع من التعدين بناء على سياقه 
 الوطين اخلاص.

                                                           
، “فائق الصغر”، و“نشاط األسرة ” ، “احلريف”(  فئات التصنيف املستخدمة يف قواعد التعدين املختلفة هي: 6)
ن للمجموعة أن تستثمره، وكثريًا ما تستند التعاريف إىل ما يلي: )أ( احلد األقصى للمبلغ الذي ميك“. املتوسط”، و“الصغري”و

)ب( قدرة االستخراج القصوى، )ج( املساحة القصوى لألراضي اليت ميكن تغطيتها، )د( التكنولوجيا املسموح هبا، و)ه( عدد 
 عمال التعدين املشاركني.
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 :عناصر ينبغي النظر فيها ابلنسبة لسندات التعدين
o:الرتاخيص اليت يسهل جتديدها واليت متتد لفرتة طويلة تساعد على ضمان استقرار  فرتة صالحية السند وجتديده

 ل، وعلى األخذ أبفضل املمارسات.العملية وتشجع املعدنني على العمل مع مراعاة املنظور طويل األج
o:توفر قابلية نقل السندات وترقيتها مرونة يف تسيري األعمال ابلنسبة للعاملني يف  نقل السندات وترقية مستواها

 التعدين، وميكن أن متثل أيضاً حافزاً على اعتماد املمارسات األفضل.
o :ينبغي أن تعرتف أنواع الكياانت اليت يسمح بعملها يف إطار سندات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

السندات مبجموعة متنوعة من اهلياكل التنظيمية القائمة يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق داخل البلد. 
والضيق النطاق ضمن التعاونيات أو يف كياانت وقد ترغب البلدان يف تشجيع تنظيم قطاع تعدين الذهب احلريف 

 قانونية أخرى.

وقد . (7)التعدين حقوق والتزامات حامل السند على حد سواءحيدد سند  سندات التعدين وما يتصل هبا من التزامات وحقوق:
يكون أداة مفيدة للتمهيد لعملية إضفاء الطابع الرمسي، كما ميكن أن يكون حافزًا ملموسًا للحصول على صفة رمسية ابلنسبة 

اليت ميكن استخدامها مثاًل للحصول على قرض. ومن  ، نظرًا ألن سند التعدين ميثل أحد األصول امللموسةلعمال التعدين
جانب آخر ينبغي تذليل العوائق اليت حتول دون حصول اجلهات غري الرمسية على مثل هذه السندات عن طريق وضع 

العقبات الشائعة أمام إصدار سندات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، هو وجود  أحدفمثالً، . السياسات ذات الصلة
خدام أو توزيع قائم ابلفعل لألراضي. ويف كثري من البلدان تكون األراضي األكثر صالحية قد خصصت ابلفعل ألصحاب است

البلدان ببعض املناطق لتخصيصها حصراً  ميكن أن حتتفظاالمتيازات املتوسطة أو واسعة النطاق. وملعاجلة هذه املشكلة، 
على إجراءات  2010تعدين. ففي تنزانيا مثاًل ينص تنقيح قانون التعدين لعام ، استعدادًا ملنح سندات الللتعدين ضيق النطاق

سندات التعدين انتهاء أجل  ميكن حتديد. ويف حاالت أخرى، (8)لتخصيص مناطق من األراضي للتعدين الضيق النطاق حصراً 
زيد من األراضي لتعدين الذهب احلريف تطوير األرض، األمر الذي يفتح املب إذا مل يقم حامل السندبعد فرتة حمددة من الزمن 

 .(9)والضيق النطاق، )وحلملة سندات جدد(
مفرطة يف التعقيد ابلنسبة للعاملني يف التعدين، وكثرياً قد تكون العمليات اإلدارية ملنح سندات التعدين ومن العوائق األخرى أن 

سياسات تعمل يف  البلداندفع رسوم ابهظة والسفر إىل مدن بعيدة. وللتصدي هلذه القيود، ميكن أن تنظر مثاًل ما تتطلب 
 :على ما يلي
 إسناد دور قوي للمنظمات احمللية ومكاتب املقاطعات يف منح السندات والرتاخيص. •
 مساعدة عمال التعدين يف التعامل مع عمليات نظم السماح. •
 واضحة، ووضع استمارات سهلة.تنظيم العملية لكي تكون  •
 حتديد رسوم معقولة. •

وميكن أن تنظر البلدان أيضًا يف إدخال إصالحات مماثلة على العملية اإلدارية املتعلقة ابجلوانب األخرى من سلسلة التوريد 
 لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق )مثالً اجلهات املشرتية للذهب وغريها(.

  

                                                           
 قد يكون ترخيص العمل منفصاًل عن سند التعدين.  (7)
 على بناء النطاق والضيق احلريف الذهب تعدين قطاع على الرمسي الطابع إضفاء هنج لتحليل تنزانيا،دراسة احلالة عن   (8)

 UNEP (2012), Tanzania Case Study: Analysis of formalization:ومنغوليا وتنزانيا وبريو وأوغندا إكوادور يف التجارب

approaches in the artisanal and small-scale gold mining sector based on experiences in Ecuador, Mongolia, Peru, 

Tanzania and Uganda. الرابط على عليها االطالع وميكن: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11603/Case_Study_Tanzania_June_2012.pdf?sequence=
1&isAllowed=y. 

عالوة على ذلك، ومن أجل تقدمي الدعم الكايف لنظام منح السندات، قد ترغب اجلهات التنظيمية يف وضع نظام مساحي   (9)
يف الوقت احلقيقي يسمح ابلوصول السهل واملوثوق إىل املعلومات املتعلقة ابألماكن اليت منحت فيها السندات، األمر الذي يعزز 

 احمللية. الشفافية ويعمل على تقليل املنازعات

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11603/Case_Study_Tanzania_June_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11603/Case_Study_Tanzania_June_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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قد ميثل احلصول على تراخيص بيئية عقبة رئيسية أمام حصول العاملني يف التعدين على صفة رمسية. ومن  لبيئية:الرتاخيص ا
املثبطات الشائعة يف هذا الصدد الشروط املرهقة للرتاخيص والتكاليف اإلدارية املرتفعة. وميكن أن تنظر البلدان يف تبسيط هذه 

فة من تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق احملددة يف القانون، على سبيل الشروط على حنو ميكن مواءمته مع الفئات املختل
املثال جبعل شروط الرتخيص متناسبة مع اخلطر البيئي املتوقع الذي ينطوي عليه نشاط التعدين. أما الشروط الصارمة الرامية إىل 

بتأخري إضفاء الطابع الرمسي على هذه عمليات ختلو من الزئبق أو تقلل من استخدامه فقد تسفر عن آاثر غري مقصودة 
 العمليات. ونتيجة لذلك، قد يواصل املعدنون استخدام املمارسات كثيفة الزئبق بداًل من السعي للحصول على تراخيص.

تتخذ تدابري مكافحة التلوث بدرجة كبرية شكل عمليات املنع أو احلظر أو القيود املفروضة على  تدابري مكافحة التلوث:
 الت أو املمارسات. وتشمل هذه التدابري ما يلي:املدخ

 فرض القيود على التعدين يف أحواض األهنار واملناطق احلساسة بيئياً؛ •
القيود املفروضة على استخدام الزئبق والتكنولوجيات املتعلقة به. ميكن للبلدان أن تلجأ إىل فرض القيود و/أو احلظر  •

)ب( من املرفق جيم. ولكن، يف غياب  1احملددة يف الفقرة “ رساتأسوأ املما” على استخدام الزئبق، وعلى 
البدائل، قد تؤدي عمليات احلظر والقيود الشاملة، إىل دفع العاملني يف جمال التعدين احلريف والضيق النطاق إىل عدم 

و املزيد من االجتار غري االمتثال، وإىل بعيدة عن املتناول الفعلي لتدابري الرقابة واإلنفاذ الرمسية، أو قد تدفعهم حن
املشروع يف املدخالت السمية أو يف الذهب. وهلذه األسباب، ميكن للبلدان أن تنظر يف الربط بني القيود واملساعدة 

 التقنية ملساعدة العاملني يف جمال التعدين يف االبتعاد عن الزئبق، وال سيما املمارسات األسوأ من نوعها املتعلقة به؛
قة بشراء واسترياد واستخدام وختزين الزئبق واملدخالت السمية أو اخلطرة األخرى )مثاًل املتفجرات( يف الشروط املتعل •

 سياق تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛
وقد تفرض قيود على ممارسات حمددة أخرى يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق مثل اإلدارة غري السليمة  •

 الغاابت، وغري ذلك من املمارسات اليت تضر ابلصحة والبيئة.لنفاايت التعدين، وإزالة 
ينبغي أن توضع أحكام بشأن إعادة أتهيل املناجم وإغالقها، وبشأن تطهري مناطق معينة.  إعادة أتهيل املناجم وإغالقها:

اليت قد تشجع على  إخضاع العاملني يف التعدين للمساءلة بشأن تبعات األنشطة اليت قاموا هبا وذلك عن طريق األحكام
حتسني اإلشراف البيئي منذ بدء العمليات. ويتسم املنع أبمهية حامسة، ألن العاملني يف جمال تعدين الذهب احلريف والضيق 

 النطاق ال ميتلكون يف كثري من األحيان ما يكفي من املوارد الالزمة السرتداد املواد امللوثة ابلزئبق.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 املعدنني للمساءلة فيما يتعلق إبعادة التأهيلكفالة إخضاع 
o قد ترغب البلدان يف النظر يف وضع مبادئ توجيهية تنظيمية شاملة إلغالق املناجم، تكون مصممة خصيصًا لقطاع

 .تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق
o يف تغطية تكلفة إعادة أتهيل ويف بعض احلاالت، ميكن لعملية إعادة معاجلة املخلفات هبدف استعادة الذهب أن تسهم

وعلى الرغم من ذلك، جيب احلرص على جتنب االنبعااثت واإلطالقات اهلاربة من الزئبق، وجتنب تعرض  .مواقع التعدين
 .املشاركني للزئبق خالل عمليات االسرتداد هذه

oمن حتويل األراضي إىل  وميكن أن متنح حقوق حيازة األراضي بعد التعدين حبيث يتمكن العاملون يف قطاع التعدين
استخدامات أخرى، غري أنه سيتعني على تلك االستخدامات أن تراعي اآلاثر الطويلة األجل احملتملة للتلوث ابلزئبق، 

 .وقد تكون حمدودة بسببها، فهذه اآلاثر تصعب معاجلتها عن طريق تدابري التنظيف
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القوانني واللوائح التنظيمية املتعلقة ابلتعدين والعمالة ومحاية الطفل، فضال عن نظم التفتيش على التعدين أو  التدابري األخرى:
العمالة، قد توفر أيضا التدابري اإللزامية اليت تغطي سالمة العمال وصحتهم، وعمالة األطفال، والتدابري اليت حتمي اجملتمعات 

معلومات إضافية عن املسائل  7ياه وجمتمعات الشعوب األصلية، والنساء. ويتضمن الفصل احمللية الواقعة يف اجتاه جمرى امل
 اجلنسانية ومسائل عمالة األطفال يف سياق تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.

 استعراض القدرات املؤسسية وحتديد املوارد اليت يلزم تعزيزها )ج( 5-3

ة والسياسات املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، قد ترغب البلدان يف ابإلضافة إىل استعراض القوانني واألنظم
 استعراض توزيع مسؤوليات وقدرات مؤسساهتا من أجل تنفيذ هذه النظم، ولتحديد السبل الكفيلة بتعزيز هذه القدرات.

لية اإلشراف على التشريعات وتنسيقها وحتدد القوانني عادة وكالة مشرفة على التنفيذ/سلطة أساسية/جهة تنسيق تتوىل مسؤو 
وتنفيذها. وابلنسبة لقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق تكون الوكالة املنفذة الرئيسية يف العادة هي وزارة التعدين أو 

ني عدد من استغالل املعادن. ولكن الطابع املتعدد األبعاد لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يدعو إىل إقامة التعاون ب
 املؤسسات احلكومية، مبا يف ذلك الكياانت التابعة للحكومات احمللية واجلهات املعنية فيها.

ويتسم التوزيع الواضح للمسؤوليات ابألمهية من أجل اإلنفاذ الفعال. وميكن أن يقوم الربملان أو الكونغرس بدور يف وضع سياسة 
النطاق، ويف حتقيق االتساق بني الوزارات املختلفة بشأن كيفية التعامل مع  شاملة فيما يتعلق بتعدين الذهب احلريف والضيق

تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق وتنظيمه. ومبجرد اعتماد اللوائح التنظيمية املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، 
ال، ستحتاج وكالة إصدار الرتاخيص إىل املوارد ملعاجلة ستحتاج الوكاالت املسؤولة إىل املوارد من أجل تنفيذها. فعلى سبيل املث

 الطلبات يف الوقت املناسب وإال ستفقد مصداقيتها وتتعرض عملية إضفاء الطابع الرمسي للخطر.
وينبغي النظر يف المركزية املسؤولية عن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، وقدرات مؤسسات املقاطعات واألقاليم والبلدايت 

حلكومات احمللية على التعامل مع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. فإذا أصبحت املسؤولية ال مركزية، ستحتاج وا
 احلكومات احمللية إىل املوارد )املالية والتقنية والبشرية( من أجل تنفيذ املتطلبات.

يف املعارف واملوارد من أجل إضفاء الطابع وإىل جانب احلكومة، ميكن للجهات الفاعلة األخرى يف اجملتمع أن تسهم أيضًا 
الرمسي على العملية، ويشمل ذلك نقاابت العاملني يف التعدين ونقاابت العمال، وشركات التعدين الواسعة النطاق، واألوساط 

ظر يف أفضل سبل األكادميية )مثل مدارس املناجم اليت ميكن أن توفر البحوث واملساعدة يف اجملال التقين(. ينبغي للبلدان أن تن
تعبئة هذه املوارد كجزء من اخلطة لعامة الرامية إىل إضفاء الطابع الرمسي. وقد يعمل إشراك اجلماعات املهمشة يف قطاع تعدين 

 اهلب احلريف والضيق النطاق بصورة إجيابية يف عمليات إضفاء الطابع الرمسي على التعزيز القوي لنجاح هذا املسعى.

 االسرتاتيجيات الرامية إىل حتسني الرصد واإلنفاذالنظر يف  )د( 5-3

يتسم الرصد واإلنفاذ أبمهية أساسية للتقليل من مستوايت األنشطة غري املشروعة يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق 
لي لقطاع تعدين النطاق. وقد تشمل أنشطة الرصد واإلنفاذ تنظيم جتارة الزئبق على احلدود واملوانئ والتجارة وعلى الصعيد احمل

وقد حيتاج موظفو اجلمارك إىل الذهب احلريف والضيق النطاق من أجل تقليل الواردات غري املشروعة إىل أدىن حد ممكن. 
تكون لدى مؤسسات التعدين  ويف كثري من احلاالت الالتدريب واملوارد لكي يتمكنوا من تنفيذ الرقابة على شحنات الزئبق. 

ابعة للحكومات الوطنية القدرات الالزمة لرصد وإنفاذ النظم املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق واملؤسسات البيئية الت
النطاق. وهلذه األسباب، قد ترغب البلدان يف النظر يف اجلهود الرامية إىل تبسيط عمليات اإلنفاذ. وميكن للبلدان أن تنظر 

أو اإلقليمية يف الرصد واإلنفاذ عن طريق الوظائف واإلدارات واملكاتب أيضًا يف توسيع الدور الذي تقوم به احلكومة احمللية 
الواقعة يف مقاطعات التعدين، بينما حتتفظ السلطات املركزية بدور الرقابة العامة. وميكن للتكنولوجيا الساتلية احلديثة أن تساعد 



44 

دان أيضًا يف أن يقرتن الرصد واإلنفاذ جبهود إجيابية البلدان يف رصد املناطق النائية اليت يصعب الوصول إليها. وقد ترغب البل
 هتدف إىل تقدمي املعونة واحلوافز للمساعدة على حتقيق امتثال العاملني يف جمال التعدين.

 النظر يف اسرتاتيجيات لتيسري الوصول إىل األسواق وإجياد احلوافز االقتصادية )ه( 5-3
ميكن أن حتددها احلكومة من العناصر اهلامة يف انتقال املشتغلني ابلتعدين إىل القطاع تعترب احلوافز االقتصادية والسوقية اليت 

الرمسي. وتناقش النقاط التالية خمتلف العناصر االقتصادية أو القائمة على السوق اليت ميكن النظر فيها عند وضع االسرتاتيجيات 
 لرمسي على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.اليت تالئم واقع كل بلد حمدد، من أجل تيسري إضفاء الطابع ا

ميكن أن تنظر البلدان يف توفري أساليب بسيطة للوصول إىل قنوات شراء الذهب، من أجل  - تيسري الوصول إىل األسواق
نتاجهم مساعدة املشتغلني ابلتعدين الذين يقللون من استخدام الزئبق أو يتخلصون منه ابلكامل، على زايدة دخلهم وإدخال إ

 .(10)من الذهب يف االقتصاد الرمسي
( تفرض 1توجد حاليًا ثالثة هنج شائعة للنظم الضريبية يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق: ) -النظم الضريبية.

الضرائب على قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، مثلما تفرض على أي قطاع من القطاعات االقتصادية األخرى، أي 
ع ابستخدام نظم مماثلة للضرائب املفروضة على العمال ( تفرض الضرائب على القطا 2على أساس إيرادات العمليات؛ )

( تطبق على القطاعات معدالت ضرائب أقل مما يطبق على القطاعات األخرى. وميكن أن ختتار البلدان اجلمع 3املستقلني؛ و)
حلريف بني هذه النهج، حسب الظروف احملددة لكل منها. علمًا أبن فرض عبء ضرييب منخفض على قطاع تعدين الذهب ا

والضيق النطاق وتطبيق نظام ضرييب بسيط قد يشجع املشتغلني ابلتعدين على الدخول يف االقتصاد الرمسي، األمر الذي قد 
يؤدي إىل زايدة اإليرادات الضريبية. وعالوة على ذلك، ميكن أن تنظر احلكومات يف إجياد أحكام للحكومات احمللية من أجل 

 ما يف احلاالت اليت تقوم فيها احلكومات احمللية بدور رئيسي يف الرصد واإلنفاذ.توليد الدخل من القطاع، وال سي
اعتمدت البلدان اسرتاتيجيات خمتلفة من أجل حتديد اإلاتوات على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.  - اإلاتوات

ستخرجة. ويف البلدان اليت جرى حبثها يف ووضعت بعض البلدان أسعار إاتوات خاصة تعتمد على حجم العملية ونوع املعادن امل
يف املائة.  5يف املائة إىل  0,2تراوحت إاتوات القطاع من  (UNEP 2012b)دراسة احلالة اليت أجراها برانمج األمم املتحدة للبيئة 

وقد أخذت بعض البلدان األخرى تقلب سعر السوق للذهب بعني االعتبار، واتبعت هنجًا مبتكرًا بتغيري أسعار اإلاتوات 
 حسب سعر السوق للذهب.

شجع املشتغلني يف التعدين على دخول االقتصاد قد ترغب البلدان يف تقييم املستوايت املناسبة للرسوم اإلدارية ست -الرسوم.
 الرمسي.

  

                                                           
مع مالحظة أنه يف كثري من األحيان تطلب تراخيص إضافية وشروط إدارية أخرى من أجل بيع أو تصديره. وقد متثل (  10)

هذه الشروط )مثل إجراء تقييمات معتمدة للذهب، والقيود املفروضة على الكميات اخلاضعة للتقييم( حتدايت للمشتغلني 
ت أمنية ومشكالت يف التدفق النقدي حتول دون قيام عمليات تعدين الذهب احلريف ابلتعدين، ومن املمكن أن ختلق عقبا

والضيق النطاق )مبا يف ذلك العمليات القانونية منها( ابملبيع املباشر إىل االقتصاد الرمسي. وابلتايل، وكوسيلة لدعم إدخال مبيعات 
شتغلني يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق سعر السوق الذهب يف االقتصاد الرمسي، قد ختتار بعض احلكومات أن تدفع للم

الفوري للذهب )أو سعراً أعلى(. وابملثل، ميكن أن تقدم للمعدنني احلوافز الضريبية وغريها من االقتطاعات كوسيلة لدعم إدخال 
م مواقع المركزية للشراء مبيعات الذهب يف االقتصاد الرمسي. وميكن للحكومات أيضًا أن تسهل بيع الذهب من خالل استخدا

 وبتكريس الشفافية يف سلسلة اإلمداد.
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وميكن أن يؤثر اتساق الرسوم والضرائب يف منطقة من املناطق الفرعية على  -املواءمة اإلقليمية للضرائب واإلاتوات والرسوم.
ختالف ظروف السوق يف منطقة مشاركة املشتغلني ابلتعدين يف االقتصاد الرمسي. وقد يستغل العاملون ابالجتار غري املشروع ا

من املناطق الفرعية، ويتجهون حنو البلد الذي متنحهم ظروف السوق فيه األفضلية الكربى وتعمل على تقويض نظم الضرائب 
 واإلاتوات والرسوم القائمة يف البلدان اجملاورة.

ومتثل عدم إمكانية  -جمال اإلدارة املالية.تعزيز إمكانية استفادة املشتغلني ابلتعدين من االئتمان، وحتسني مهاراهتم يف 
االستفادة من أسواق االئتمان الرمسية نتيجة للطبيعة غري الرمسية للقطاع أحد العوائق الشائعة اليت حتول دون تنفيذ املشتغلني 

صول على التمويل من يكون املشتغلون ابلتعدين احلريف والضيق النطاق مؤهلني للح ابلتعدين للتغيري. ويف كثري من األحيان ال
املصارف التجارية ومصادر االئتمان املباشر بسبب عدم امتالكهم للضماانت، وعدم وضوح وضعهم القانوين، وعدم قدرهتم 
على أتكيد الرحبية احملتملة ملشاريعهم. وعلى الرغم من ذلك، قد يكون متويل املشتغلني ابلتعدين مهمًا لتعزيز قدرهتم على 

عدات والعمليات اليت تسمح هلم ابلتحول من الزئبق. وابلتايل، ميكن أن تنظر البلدان يف وضع مبادرات خمتلفة االستثمار يف امل
من أجل هتيئة فرص أفضل لالستفادة من االئتمان وحتقيق املكاسب املالية للمشتغلني ابلتعدين. وعند وضع هذه الربامج، ينبغي 

 أن تنظر البلدان يف ما يلي:
ألن توفري رأس املال جمااًن قد يسبب “ هدية”أو “ هبة”استخدام االئتماانت والقروض على أهنا ينبغي جتنب  •

 تشوهات وأوجه تبعية يصعب تصحيحها يف املستقبل؛
 من الضروري أن تكون أسعار الفائدة وفرتة التسديد مناسبة لقدرات السداد لدى املشتغلني ابلتعدين؛ •
سسات التمويل البالغ الصغر قد جيعل تلك القطاعات أكثر اطمئناانً إىل توفري والتواصل مع املؤسسات املصرفية/مؤ  •

 التمويل لقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.
 وميكن أن تشمل بعض اآلليات الرامية إىل زايدة فرص احلصول على التمويل ما يلي:

 ابلتعدين مع الشركات التجارية؛ دعم تشكيل جمموعات رمسية ألصحاب املشاريع مثل مجاعات املتشتغلني •
إضفاء الطابع الرمسي على نظم التمويل التقليدية بتعزيز ما يلي: نظام التأجري مع خيار الشراء، ونظام املبيع مقدماً،  •

 وخطط جمموعات االدخار املشرتك؛
 عن إنشاء نظم تشجيع املؤسسات املالية على وضع خطط لالئتمان امليسور التكلفة للمشتغلني ابلتعدين، فضالً  •

 العمليات املصرفية ابستخدام األجهزة النقالة، مثاًل عن طريق سياسات اإلقراض مالئمة؛
التشجيع على استخدام ضماانت األطراف الثالثة من أجل متكني املؤسسات األخرى من مساعدة املشتغلني  •

 ابلتعدين يف احلصول على قروض؛ 
 ني املكتشفني من بيع ممتلكاهتم أبسعار تنافسية إىل جهات التطوير؛ تيسري إنشاء أسواق مللكية املعادن، لتمك •
غلني ابلتعدين ومؤسسات مالية غري رمسية مثل تشمية على إنشاء مصارف تعاونية للمتشجيع املنظمات غري احلكو  •

 مجعيات االدخار واالئتمان ابلتناوب؛ 
 فة القيمة؛ تشجيع العاملني ابلتعدين على زايدة دخلهم من خالل أنشطة إضا •
 الرتتيب لصندوق لتطوير التعدين من أجل متويل معدات التعدين البسيطة. •

وابإلضافة إىل توفري فرص احلصول على االئتمان، قد تسعى اجلهود اليت تبذهلا احلكومة أيضًا إىل حتسني مهارات إدارة الشؤون 
 على إدارة إيراداهتم. وستكون هذه التدابري تكميلية. املالية الشخصية للعاملني ابلتعدين، من أجل كفالة متتعهم ابلقدرة
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 تقديرات خط األساس الستخدام الزئبق يف التعدين احلريف والضيق النطاق 5-4

 

تقديرات أساسية لكميات الزئبق املستخدمة ”)د( من املرفق جيم، أن تشمل خطة العمل الوطنية  1وتشرتط الفقرة 
كثري من البلدان ابلفعل بعض تقديرات وقد أعد  “. وللممارسات املستخدمة يف تعدين وتصنيع الذهب احلريف والضيق النطاق

خط األساس للزئبق املطلق نتيجة لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، وذلك يف تقييماهتا األولية يف إطار اتفاقية ميناماات. 
خل وتقديرات خط األساس الستخدام الزئبق يف التعدين متكِّن احلكومات من حتديد األولوايت ووضع االسرتاتيجيات للتد

الفعال. وجتري معظم أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف االقتصاد غري الرمسي، وميثل هذا حتدايت خاصة عند 
انجح ودقيق حيتمل أن يعتمد على جمموعة متنوعة من  تقديرالقيام بدراسات استقصائية ميدانية. وهلذا السبب، فإن وضع 

ة اليت توفرها عينة متنوعة من أفراد اجملتمع. وابستخدام التوصيات الواردة هنا، توجد كمية أصناف املعلومات املباشرة وغري املباشر 
قليلة ولكنها متنامية من املعلومات املتعلقة ابستخدام الزئبق وفقدانه على الصعيد العاملي يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق 

يتحسن إىل حد كبري فهمنا لتدفقات الزئبق يف قطاع تعدين الذهب احلريف  النطاق. ومبسامهة كل بلد يف قائمة اجلرد العاملي هذه
والضيق النطاق، وللسبل اليت متكننا من التقليل منها. ولالطالع على أحدث قوائم اجلرد العاملي، انظر تقييم الزئبق العاملي لعام 

2013 .(http://www.unep.org/PDF/PressReleases/GlobalMercuryAssessment2013.pdf). 
ميثل موردًا من املوارد األخرى املفيدة لالطالع على التقديرات القطرية الستخدام  (www.mercurywatch.org)واملوقع الشبكي 

 الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.
 مجع املعلومات

ميداين شامل اخلربة املتخصصة، والعالقات اجليدة مع أوساط التعدين، وعماًل ميدانيًا واسع النطاق جلمع  تقديريتطلب إعداد 
ممارسات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  ينفذون التقديرات ذات نوعية مناسبة. وينبغي أن يفهم املوظفون الذين معلوم

غلني ابلتعدين وأفراد اجملتمع احمللي يف إطار تشرين على تنمية تفاعل مريح مع املوجتارة الذهب غري الرمسية، وأن يكونوا قاد
 الظروف امليدانية.

توجد مخسة هنج رئيسية ميكن استخدامها لتقدير كميات الزئبق املستخدم يف تعدين الذهب احلريف والضيق وبصفة عامة، 
 النطاق. وتشمل ما يلي:

 .القياسات املباشرة •
o .تتبع كميات الزئبق املستخدمة واملفقودة يف كل مرحلة من مراحل التعدين والتصنيع 

 .التقديرات القائمة على الكثافة •
o  تطبيق نسبة الزئبق إىل الذهب(Hg:Au)  من أجل تقدير معدل استخدام الزئبق بناء على تقديرات كميات

 الذهب املنتجة.

 :من اإلجراءاتعينة 
oإنشاء عالقات إجيابية مع املشتغلني ابلتعدين يف مواقع رئيسية؛ 
o واالقتصادي والسياسي، وسياق تصنيع الركاز؛تشكيل فريق خط أساس يدرك السياق التقين واالجتماعي 
o أخذ العينات اجلغرافية والدميغرافية على النحو األمثل، لضمان تقييم يتسم حبسن التمثيل والثقة لقطاع تعدين الذهب

 احلريف والضيق النطاق داخل البلد؛
oابستخدام خطوط متعددة لألدلة مستقلة، مث التكرار من أجل تقييم التغري طويل األجل بناء قائمة اجلرد. 

http://www.unep.org/PDF/PressReleases/GlobalMercuryAssessment2013.pdf
http://www.mercurywatch.org/
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o  التقديرات املستقلة لتكاليف املعيشة يف جمتمعات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، ويكون سكاهنا
 مفيدين يف تقييم تقديرات إنتاج الذهب.

 .املقابالت املباشرة •
o  املشتغلون ابلتعدين )مبا يف ذلك الرجال والنساء(، وجتار الذهب، وموردو الزئبق )ويشمل ذلك يف بعض

البلدان موردي املواد الكيميائية الصناعية(، واملمولون، وموظفو املصارف احمللية، والعاملون يف قطاع الرعاية 
 الصحية، وأفراد اجملتمع.

 .البياانت الرمسية للتجارة والتعداد •
o  لالستخدام فقط كنوع واحد من أنواع املدخالت، ألن البياانت الرمسية ال تسجل يف أحيان كثرية النطاق

الكامل لألنشطة غري الرمسية. غري أن االختالفات بني البياانت املتعلقة ابلشحنات القانونية وغري القانونية قد 
 توفر نظرة متعمقة إىل جتارة الزئبق.

 .صادر الزئبق احملتملة األخرىاملعلومات املتعلقة مب •
o  .يف بعض البلدان، يستعاد الزئبق من املواقع امللوثة، مبا يف ذلك املخلفات اليت سبق معاجلتها سابقًا ابلزئبق

وقد يكون لدى بعض البلدان برامج حمددة قائمة إلدارة النفاايت من أجل التعامل مع هذا الزئبق، ولكنها 
أخرى، وهذا الزئبق ميكن أن يكون مصدرًا من مصادر اإلمداد لتعدين قد ال تكون موجودة يف أماكن 

 الذهب احلريف والضيق النطاق.
وتقوم خطوط األساس املوثوق هبا ابلتقريب املثلي لعدة خطوط من األدلة املستقلة هبدف توليد تقديرات أكثر موثوقية. 

 وتتضمن األنواع األخرى من املعلومات املفيدة ما يلي:
 املنتجة من الركاز والذهب. الكميات •
 اإليرادات والنفقات التشغيلية للمشتغلني ابلتعدين ومجاعاهتم، أو للمواقع الكاملة. •
البياانت السكانية املتعلقة ابملشتغلني ابلتعدين وغريهم من املشاركني يف القطاع )مصنفة حسب أسلوب أو نشاط  •

 التعدين، وحسب نوع اجلنس والعمر(.
 االقتصادي وتوزيع الثروات يف عمليات وأوساط التعدين.-االجتماعياهليكل  •
 تكاليف املعيشة وغريها من السلع يف مواقع التعدين مقابل تلك التكاليف يف القرى واملدن. •
 النطاق اجلغرايف للعمليات مثلما حتددها عمليات املسح والتصوير. •

لتقدير خط األسئلة اليت ميكن استخدامها جلمع املعلومات املطلوبة هلذه الوثيقة قائمة تتضمن عينة من  3وترد يف املرفق 
من هذه الوثيقة  5، وميثل هذا جزءًا من عينة أسئلة مجع البياانت الالزمة إلعداد اللمحة الوطنية. ويتضمن املرفق األساس

، اليت (AMAP/UNEP (2013))مج البيئة مقتطفًا من الوثيقة الصادرة عن برانمج رصد املنطقة املتجمدة الشمالية وتقييمها وبران
تعطي مثااًل لكيفية اجلمع بني خطوط أدلة متعددة من أجل التوصل إىل تقديرات أساسية معقولة الستخدام الزئبق يف تعدين 

 الذهب احلريف والضيق النطاق.
 القياسات املباشرة والكثافات

املضافة واملستعادة يف كل خطوة من خطوات عملية التصنيع. ويشمل ينطوي القياس املباشرة على عملية وزن كميات الزئبق 
هذا املقارنة بني وزن دوارق الزئبق )أو أوعيته األخرى( قبل إضافة الزئبق وبعدها، واملقارنة بني وزن امللغم قبل وبعد عملية احلرق. 

وسيع نطاق الدراسة االستقصائية خارج مواقع جتري إضافة الزئبق أو استعادته كله يف نفس األماكن، ولذلك فمن املهم ت وال
التعدين إىل البلدات اليت حتتوي على أنشطة اجتار ابلذهب، ويف أي مكان آخر قد يقدم خدمات التصنيع أو التنقية. وكثرياً ما 
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لي القياس يشمل ذلك متاجر الذهب اليت يتم فيها صهر الذهب االسفنجي احملتوي على بقااي الزئبق، وبيعه. وليس من العم
املباشر جلميع تدفقات الزئبق والذهب على النطاق الكامل ملدينة، أو حوض مياه أو منطقة جتري فيها ممارسة التعدين. ولكن 
ميكن استخدام عينة متثيلية من العمليات يف كل منطقة من مناطق التعدين الرئيسية بعد دراستها ابلتفصيل، لتكبري مقياس 

 ملستوايت اإلقليمية والوطنية.التقديرات وصواًل إىل ا
ويستخدم معظم العمال يف املنطقة الواحدة تقنيات متشاهبة لتجهيز املعادن، وابلتايل يكون متوسط الزئبق املفقود مقابل كل 

ر مقياسًا مفيدًا لكثافة انبعااثت الزئبق يف تلك املنطقة. والتقدي (Hg:Auغرام من الذهب املسرتد )نسبة الزئبق إىل الذهب 
املوثوق إلنتاج الذهب يف منطقة معينة مضروابً يف كثافة االنبعااثت، ميكن أن ينتج تقديراً معقواًل ملعدالت فقدان الزئبق يف تلك 
املنطقة. وهذه الطريقة هي يف العادة أكثر الطرق دقة لتقدير استخدام الزئبق، ألن املعدنني والقائمني على تشغيل عمليات 

فظون السجالت ومن النادر أن يعرفوا حىت كمية الزئبق اليت يستخدموهنا، يف حني تكون كميات الذهب التعدين اندرًا ما حي
قابلة للتحويل إىل قيم نقدية، وهي ابلتايل تعرف بشكل أفضل. وميكن أن تستمد تقديرات إنتاج الذهب من عدد املعدنني 

من الذهب )ويستمد ذلك من التقديرات اليومية والشهرية(، أو من الذين يعملون فعليًا يف التعدين واملتوسط السنوي إلنتاجهم 
مصادر أخرى مثل التقارير احلكومية املتعلقة إبنتاج الذهب، والفئات السكانية اليت متارس التعدين، وتكاليف املعيشة والتشغيل 

ولذلك يلزم احلصول على املعلومات املتعلقة  على النحو املبني أدانه. وتنتج العمليات املختلفة انبعااثت الزئبق بكثافات خمتلفة،
 بتوزيع ممارسات التعدين من أجل تكبري مقياس التقديرات وصواًل إىل املستوى اإلقليمي.

وختتلف انبعااثت الزئبق وفقًا لنوع تقنيات التصنيع املستخدمة. ومن الواضح أن االنتقال من ملغمة الركاز الكامل إىل ملغمة 
النطاق القياسي لكثافة الزئبق يف  1-5يقلل إىل حد كبري من الزئبق الذي تتطلبه العملية. ويبني اجلدول  الركاز بعد تركيزه

 املمارسات املختلفة.
 (Telmer and Veiga, 2009): انبعااثت الزئبق ابلنسبة ملمارسات خمتلفة 1-5اجلدول 

 انبعااثت الزئبق ممارسة التعدين
 *(Hg:Auنسبة الزئبق إىل الذهب )

  
 ٥٠-٣ ملغمة الركاز الكامل

 1,3متوسط قدره  الرتكيز
الرتكيز مع استخدام املعوجات 

 وتفعيل الزئبق
0,1-0,2 

 .ميكن إبجراء تقييم تقين تضييق نطاق تقييمات الكثافة هذه على الصعيد احمللي  *
ويف غياب البياانت امليدانية املتعلقة ابستخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، ميكن أن تستخدم القيم القياسية 
لكثافة الزئبق يف ممارسة معينة كقيمة تقريبية. ومن املهم التعبري أبمانة عن مستوى الثقة يف أي تقدير من التقديرات، استناداً إىل 

ودرجة متثيلها والتقلب الذي تنطوي عليه هذه القيم عرب املساحات اجلغرافية ومبرور الزمن. وقد أنشأ برانمج األمم حجم العينات 
 UNEP)وحتديدها الكمي  جمموعة األدوات املستخدمة للتعرف على إطالقات الزئبقاملتحدة للبيئة معايري لوضع قوائم اجلرد يف 

أحد مصادر التقديرات، وأوجه عدم التيقن ابلنسبة الستخدام الزئبق يف تعدين  www.mercurywatch.org. وميثل املوقع (2013
الذهب احلريف والضيق النطاق، ويقدم نقطة انطالق لبعض البلدان اليت تتوفر فيها بياانت، ومستودعًا للمعلومات اجلديدة بينما 

 الوطنية فيما يتعلق بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. التقديرات وأكثر تفصياًل من جيري وضع أعداد أكرب

http://www.mercurywatch.org/
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 املقابالت واملعلومات غري املباشرة
 ينبغي إدخال كافة املعلومات يف قاعدة البياانت حبيث ميكن أن تتم اإلحالة املرجعية املتقاطعة لألجزاء املنفردة واملقارنة بينها، يف

دام األرقام املتبقية واجملاميع لتقييد احلد األدىن من إنتاج الذهب املطلوب لتغطية مجيع التكاليف. وميكن حني ميكن استخ
مع خمتلف  مواصلة التحقق من املعلومات املتعلقة ابستخدام الزئبق واملعلومات األخرى اليت يتم احلصول عليها وتقييدها

غلني ابلتعدين وأصحاب االمتيازات واحلكومات الوطنية. وميكن أن توفر التعليقات واملدخالت تشأصحاب املصلحة مثل امل
تقديرات مزيدًا من الرؤية املتعمقة وتساعد ابلتايل يف تقييد التقديرات بدرجة أكرب. ويستمد الكثري من املعلومات الالزمة لوضع 

شاركون يف هذا القطاع. وترد قائمة موجزة ابألشخاص الذين للزئبق من طرح األسئلة على أشخاص خمتلفني ي خط األساس
 .2-5حيتمل أن جترى املقابالت معهم يف اجلدول 

 لقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق األساس خط تقديراتاملصادر احملتملة للمعلومات عن  :2-5اجلدول 
 املعرفة غري املباشرة املعرفة املباشرة

 )الذكور واإلانث(املشتغلون ابلتعدين 
 أصحاب االمتيازات

 مصنعو الذهب
 مالكو متاجر الذهب

 املمولون
موردو الزئبق )مبا يف ذلك موردو املواد الكيميائية الصناعية يف 

 بعض البلدان(
 اخلرباء التقنيون

 القياس املباشر الستخدام الزئبق ابستخدام مقاييس الوزن
 

 موظفو الشرطة أو األمن
 السلطة احلكومية

 جتار السلع ابلتجزئة
 مالكو املطاعم أو العاملون فيها

مقدمو اخلدمات )مثل تكاليف املياه أو الكهرابء أو تكاليف 
 طحن كميات الركاز اخلام(

 املنظمات احمللية
 املسوح اجليولوجية

 الصور
 التقارير

مقدمو خدمات الرعاية الصحية يف مناطق تعدين الذهب احلريف 
 والضيق النطاق

 على النحو األمثل من أجل التخطيط لعمليات التدخل والرصد تقديرات خط األساسوضع 
األصناف املتنوعة الشائعة للتعدين، كما ينبغي أن جيمع البياانت من عدد كاف  يف هذا الصددينبغي أن يشمل العمل املفصل 

ابلنسبة لنوع حمدد من التعدين، ويوفر فكرة  (Hg:Auمن املواقع من أجل تقييد تقديرات كثافة الزئبق )نسبة الزئبق إىل الذهب 
متماسكة عن اإليرادات اليت ينتجها كل عامل يف جمال التعدين وذلك يف جمموعة فرعية حمدودة وخمتارة من املواقع. وميكن 

االستقصائية  بعدئذ استخدام دراسة استقصائية أوسع نطاقاً حلساب عدد املواقع وعدد املقيمني فيها، وتوسيع مقياس الدراسات
يف املائة أو  30املفصلة إىل املستوى الوطين. وينبغي أن يكون اهلدف هو التوصل إىل تقدير الستخدام الزئبق بدقة تبلغ حوايل 

يف املائة على أسوأ تقدير. وينبغي أن يكون حتقيق هذا املستوى من الثقة ممكنًا ببذل مستوايت متوسطة من  50بدقة تقارب 
املوارد املالية، ولكنه ينبغي أن يكون جيداً مبا يكفي لتقدمي املعلومات خلطة العمل الوطنية وإلاتحة اختاذ القرارات اجلهد والوقت و 

 بشأن اإلجراءات ذات األولوية.
التقدير األول الذي ميكن على أساسه قياس التقدم احملرز يف التقليل من استخدام الزئبق من  تقديرات خط األساسوتوفر 

ربامج والتدخالت الرامية إىل التقليل من الزئبق اليت يلزم ابختاذها مبوجب اتفاقية ميناماات. وينبغي تكرار نفس املنهجية خالل ال
لتقييم فعالية التدخالت، وبوجه خاص فاملواقع اليت درست ابلتفصيل من أجل إجياد خط األساس ينبغي أن تستخدم مرة أخرى 

 ليل االستخدام. ومن شأن القيام بذلك أن يزيد الثقة يف رصد النتائج.من أجل قياس التقدم احملرز يف تق
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 االسرتاتيجيات الرامية إىل تقليل االنبعااثت واإلطالقات وخماطر التعرض 5-5

)ب( من املرفق جيم لالتفاقية أن تدرج البلدان يف خطة العمل الوطنية اإلجراءات الرامية إىل  1تقتضي الفقرة 
من نوعها يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، ابعتبار ذلك من اإلجراءات ذات األولوية. يف  ‘‘املمارسات األسوأ’’إهناء 

)ه( ابإلضافة إىل هذا أن على البلدان أن تدرج يف خطة العمل الوطنية اسرتاتيجيات لتشجيع احلد من  1حني تنص الفقرة 
استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق  ينهيوال يوجد حل تقين وحيد  (11)انبعااثت وإطالقات الزئبق والتعرض له.

يف مجيع الظروف اجليولوجية واالجتماعية والثقافية. ولذلك ينبغي أن تستند االسرتاتيجيات إىل الفهم  ويكون فّعاالً النطاق 
 نية والطويلة األجل.( وميكن أن تشمل االسرتاتيجيات اآل4-5)انظر الفصل  السليم للحالة يف البلد

 

 اخلطوات الفورية للتقليل من االنبعااثت واإلطالقات
ميكن اختاذ تدابري للتقليل من انبعااثت الزئبق وإطالقاته وخماطر التعرض له من أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، 
حىت قبل االنتقال الطويل األجل إىل التقنيات املنخفضة الزئبق أو اخلالية منه. ترد مناقشة اخلطوات الفورية للتقليل من 

. وعند استخدام هذه األجهزة 2-5م أجهزة احتجاز الزئبق اليت وردت مناقشتها يف الفصل االنبعااثت يف اهلواء ابستخدا
غلني ابلتعدين واملناطق احمليطة للزئبق. وسيكون حلظر معاجلة تشفهي ستقلل على الفور من تعرض املبصورة صحيحة وروتينية 

تعرض وال سيما ابلنسبة للنساء واألطفال األشد عرضة هلذا امللغم يف املناطق السكنية أمهية حرجة يف التقليل الفوري ملخاطر ال
 اخلطر.

وتدخل كميات كبرية من الزئبق الذي يطلق إىل البيئة من أنشطة التعدين احلريف والضيق النطاق مباشرة إىل موارد املياه العذبة أو 
واألهنار،  يصل يف هناية املطاف إىل اجلداول الرتبة/الرواسب. وميكن أن يتجمع الزئبق املوجود يف الرتبة/الرواسب جمددًا لكي

 والبحريات اجملاورة، حيث قد حتدث عملية ميثلة فتتلوث األحياء املائية اليت قد متثل مصدر غذاء للمجتمعات احمللية.
  

                                                           
( يف حني اإلطالقات إىل إطالقات الزئبق يف 9يف سياق االتفاقية تشري إىل االنبعااثت إىل إطالقات الزئبق يف اجلو )املادة  ( 11)

 املاء أو الرتبة.

 :اليت ستتخذها الوزارات ابلتعاون مع أصحاب املصلحة عينة من اإلجراءات
o وضع برانمج تدريب إلطالع املشتغلني ابلتعدين على تقنيات تقلل من اعتمادهم على الزئبق، مبا يف ذلك

 حتسني عملية الرتكيز والتقنيات اخلالية من الزئبق؛
oإىل املشتغلني ابلتعدين واملشرتين للذهب، ويشمل ذلك مسائل مثل استخدام املعوجات  تقدمي املساعدة التقنية

 وأجهزة احتجاز الزئبق والتخزين السليم للزئبق؛
o( ،مثاًل منع حبث آليات ختطيط استخدام األراضي اليت تعمل على محاية املوارد الطبيعية واملراكز السكانية

مرت من مصادر املياه العذبة؛ وعدم السماح بتصريف  100حدوث أي تعامل مع الزئبق ضمن مسافة 
 (؛املخلفات يف األجسام املائية أو ابلقرب منها؛ ومنع حرق امللغم داخل املناطق السكنية

o تقدمي املساعدة إىل جمتمعات املشتغلني بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف جمال تطوير البىن التحتية
 (؛دمج املواقع املركزية على سبيل املثالسم حبسن التقييد واإلدارة )الالزمة لعملية ملغمة تت

o.حتديد املواقع اليت حتتوي على املخلفات امللوثة ووضع اسرتاتيجية الحتواء النفاايت و/أو إعادة معاجلتها 
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 اليابسة:وميكن أن تتخذ بعض التدابري على الفور للتقليل من إطالقات الزئبق يف املسطحات واجملاري املائية وعلى 
متثل املخلفات غري اخلاضعة لإلدارة اليت حتتوي على الزئبق مصدرًا متفرقًا ولكنه مستمر إلطالقات الزئبق يف  إدارة املخلفات:

 ينبغي حتت أي ظرف تصريف الزئبق مباشرة يف املسطحات واجملاري املائية أو يف األماكن املعرضة للفيضاانت. وجيب البيئة. وال
 لص من املخلفات امللوثة ابلزئبق وفقًا ملعيار مناسب يشمل التبطني والعمق واملسافة اليت تفصل عن املسطحاتجيري التخ أن

واجملاري املائية، وهياكل احلجز، والتغطية وإعادة الغطاء النبايت، وغري ذلك. وترد قائمة ابألمثلة على هذا املعيار يف املرجع 
(UNIDO (2008)) وتشمل توصيات للقيام مبا يلي: وضع املخلفات يف حفرة مبطنة برتاب الصلصال أو الالتريت ويبلغ عمقها ،

مرت على األقل من أي مسطح أو جمرى مائي؛ وتغطية احلفرة عند امتالئها بطبقة مسكها  100بضعة أمتار؛ واختيار موقع يبعد 
لرتبة وإعادة زرعها بغطاء نبايت. وتشمل املتغريات اهلامة اليت تؤثر على مرت من الصلصال أو الالتريت مث دكها وتغطيتها اب 1

األرضية واجليولوجيا اليت  واالهنياراتاستقرار مرافق ختزين املخلفات، املناخ وخصائص استقرار املياه يف الرتبة، وخماطر الزالزل 
 تكمن وراء ذلك.
جلمهور من وجود املخلفات امللوثة ابلزئبق. وقد يكون من املمكن وضع اختاذ التدابري الرامية إىل حتذير ا ومن املهم أيضاً 

الالفتات لإلشارة إىل اخلطر املوجود يف املوقع وتسييج تلك املواقع ملنع السكان واملاشية واحليواانت الربية من الوصول إليها 
جيل إحداثيات املواقع امللوثة مبخلفات وتقليل خطر تعرضهم ألخبرة الزئبق إىل أدىن حد ممكن. وقد تنظر احلكومات يف تس

 الزئبق من أجل اختاذ إجراءات احلماية و/أو اإلجراءات العالجية.
يف املواقع واألوقات اليت ال تزال امللغمة متارس فيها، ينبغي إنشاء منطقة ملغمة تكون مقيدة ومضبوطة  امللغمة يف مواقع مقيدة:

( أبال 2008واملستقِبالت البشرية احلساسة. فعلى سبيل املثال، توصي وثيقة اليونيدو ) ومركزية وبعيدة عن املناطق اإليكولوجية
مرت من أي مسطح أو جمرى مائي، مبا يف ذلك األهنار  100يقوم أي شخص بتنفيذ عمليات امللغمة على مسافة أقل من 

حلذر والنظر يف مسافات أبعد.( وينبغي أن جتري واجلداول والبحريات وغريها من األجسام املائية. )قد ترغب البلدان يف توخي ا
 (.2008امللغمة يف براميل ملغمة حمكمة اإلغالق ال تنفذ منها املياه )اليونيدو 

ينبغي وضع بروتوكوالت التخزين السليم للزئبق من أجل منع االنسكاابت. فعلى سبيل املثال، ينبغي ختزين الزئبق  ختزين الزئبق:
وضع كمية صغرية من املياه فوقه لتقليل التبخر إىل أدىن حد ممكن، وختزينه حيثما أمكن ذلك على سطح  يف أوعية ُمقاومة مع

غري نفوذ. وينبغي رص الغطاء مع إحكام إغالقه بلصق الغطاء إىل الزجاجة بواسطة شريط الصق. وينبغي وسم الزجاجة مبلصق 
ظ الزئبق يف مكان آمن بعيد عن متناول األطفال، وال ينبغي ختزينه مناسب يعرف حمتوايهتا كزئبق ومادة سامة. وينبغي أن حيف

 للزئبق بيئياً  السليم املؤقت ابلتخزين املتعلقة التوجيهية املبادئ األطراف مؤمتر وسيعتمد (.2008أبدًا يف املساكن )اليونيدو، 
 املبادئ هذه إىل الرجوع وينبغي. االتفاقية مبوجب األطراف ألحد هبا املسموح لألغراض استخدامها املقرر الزئبق ومركبات
 .الزئبق ختزين عند التوجيهية

يؤدي حرق ملغم الذهب إىل إطالق الزئبق يف اهلواء؛ وميكن استخدام تقنيات من قبيل  احتجاز الزئبق وإعادة تدويره:
املعوجات أو غريها من أجهزة احتجاز الزئبق للتقليل من هذه اإلطالقات، واتساقًا مع سعي البلد إىل التخلص من أسوأ 

ين، ويف متاجر الذهب ومراكز تصنيعه. وميكن املمارسات، ميكن تشجيع استخدام هذه التقنيات يف أوساط املشتغلني يف التعد
اسرتداد الزئبق من هذه األجهزة إبعادة تدويره. وعلى الرغم من ذلك، فالزئبق املسرتد من هذه األجهزة يصبح أقل فعالية بعد 

يطًا من ملح أول استخدام له ألنه يصبح ملواثً. وإحدى الوسائل الفعالة لتنظيف الزئبق وإعادة تفعيله تستخدم حملواًل بس
الطعام أو الصودا الكاوية )هيدروكسيد الصوديوم( مع بطارية. وينتج عن هذا زئبق أنظف تنفذ بواسطته عملية ملغمة الذهب 

وصفًا مفصاًل هلذه  (UNEP (2012a))على حنو أكثر فعالية، وخيفض استخدام الزئبق وإطالقاته يف البيئة. ويتضمن املرجع 
 العملية.
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ينتج عن االستخدامات الراهنة والتارخيية للزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، مواقع تكون فيها  ثة:املواقع امللو 
الرتبة، والرواسب، أو الوسائط البيئية األخرى ملوثة ابلزئبق. وهذه املواقع ميكن أن تؤدي بدورها إىل إطالقات مستمرة للزئبق يف 

، اليت تدعو مؤمتر 12ديد املواقع امللوثة من أي مصدر كان وتقييمها وتطهريها يف املادة البيئة. وتغطي اتفاقية ميناماات حت
األطراف إىل وضع توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة ابلزئبق. وميكن أن ترجع احلكومات إىل تلك التوجيهات لدى معاجلتها 

 للمواقع امللوثة من أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.
 االسرتاتيجيات طويلة األجل من أجل التقليل من استخدام الزئبق والتخلص منه

يف هناية األمر، تكون أكثر الطرق فعالية للتقليل من انبعااثت الزئبق وإطالقاته والتعرض له، هي التقليل من استخدام الزئبق يف 
ن طريق حتويل املشتغلني ابلتعدين إىل التقنيات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أو التخلص منه حيثما أمكن ذلك، ع

 اخلالية من الزئبق، ويف حالة تعذر ذلك حتويلهم إىل استخدام امللغمة بعد الرتكيز اليت يكون الزئبق فيها أقل كثافة.
أقل بكثري، ويضاف إليها حتدث عندما ينفذ املشتغلون ابلتعدين أواًل عملية تركيز للركاز اخلام، تنتج كتلة امللغمة للركاز املركز 

حيدث  أن الزئبق بعد ذلك. والوسيلة األكثر شيوعًا للرتكيز هي اجلاذبية، ألن الذهب أثقل بكثري من املعادن األخرى. وميكن
ابستخدام  الرتكيز يف قطع معدات بسيطة نسبيًا )مثاًل الصناديق التقليدية املستخدمة لتصفية الذهب وغسله من األتربة( أو

 أكثر تطورًا قد تشمل موائد الغربلة االهتزازية أو أجهزة النبذ املركزي و/أو أجهزة الرتكيز ابلرج تقنيات
(jig concentrators) ويعمل هذا األسلوب على أفضل وجه عندما يتم حترير الذهب مبا فيه الكفاية طبيعيًا أو ابستخدام .

 الطحن السليم والتصنيف حسب حجم احلبيبات.
مصطلح يستخدم عندما يقوم املعدِّنون أواًل ابستخراج الذهب الذي يسهل فصله قبل امللغمة، مثاًل عن طريق  زئيةامللغمة اجل

التصفية أو ابستخدام املوائد اهلزازة لفصل القسم اخلشن. وميكن أن يقلل هذا إىل حد كبري من كمية الزئبق املستخدمة ألهنا 
ذلك أيضاً أنه ينتج تياراً من الذهب اخلايل من الزئبق قد يتمتع أبفضلية تسويق، تضاف إىل كمية أقل من الذهب. ومن ميزات 

 ويواصل التعجيل يف التحول إىل إنتاج خال متاماً من الزئبق.
 تشمل التقنيات اخلالية من الزئبق ما يلي:

ذبية وحدها كافياً لتحقيق تركيز كبري يف بعض احلاالت، ميكن أن يكون الرتكيز ابجلا الرتكيز ابجلاذبية فقط مع الصهر املباشر:
يف املائة، ميكن  25للركاز اخلام الذي ميكن بعد ذلك صهره مباشرة. وابلنسبة للمركزات اليت تزيد نسبة الذهب فيها على 

استخراج الذهب واملعادن األخرى ابلتسخني مع مركب آخر )صهرية مثل البوراكس أو الليثيوم( وخيفض ذلك درجة انصهار 
عادن األخرى ويسمح للذهب ابلتكتل. وهناك ميزة إضافية يف أن الصهر املباشر ميكن أن يستخرج يف بعض احلاالت الذهب امل

الذي مل يتحرر بعد من املعادن األخرى ويزيد ابلتايل من الكمية اإلمجالية املسرتدة، وميثل هذا حافزًا اقتصادايً. ويصح هذا 
الصلبة. وحتت الظروف امليدانية ال ميكن تنفيذ الصهر املباشر عادة إال لكتل يقل  بشكل أساسي ابلنسبة لرواسب الصخور

 فهو ال يناسب الرتكيز املنخفض أو الكتل الكبرية من املركزات. غرام، وابلتايل 100وزهنا عن 
املطلوب مرتفع وقد يؤدي ابلتايل الزئبق. ولكن مستوى الرتكيز  وميثل اجلمع بني الرتكيز والصهر املباشر بدياًل جيدًا الستخدام

إىل فقدان الذهب يف املخلفات. وعند الرتويج هلذه التقنية ينبغي االنتباه إىل االعرتاف ابحتمال فقدان الذهب يف املخلفات، 
 .وتنفيذ املمارسات اليت تقلل إىل أدىن حد ممكن من احتمال نقص إنتاج الذهب هذا أو تلغيها متاماً 
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 ؟“البوراكس” ما هي طريقة
مصطلح خمتصر جملموعة من األساليب الرامية إىل حتسني تركيز الذهب اخلام الركاز دون “ طريقة البوراكس”

استخدام الزئبق، وذلك لكي ميكن صهر الركاز مباشرة )مع البوراكس أو مع مادة صهرية أخرى(. وال حيل 
يستخدم يف مرحلة خمتلفة من العملية، أي خالل البوراكس حمل الزئبق مباشرة يف عملية استخراج الذهب. بل 

الصهر. كما أن هذه الطريقة ليست دائمًا عملية خالية من الزئبق ألن املعدِّنني كثريًا ما يستخدمون البوراكس 
ابالقرتان مع الزئبق. وللتمكن من صهر الذهب مباشرة ابستخدام البوراكس، ينبغي أن يكون تركيز اخلام الركاز 

يف املائة أو أكثر. ومن أجل احلصول على مادة هبذا النقاء جيب تطبيق أساليب حمسنة للرتكيز. وهذه  25حوايل 
األساليب احملسنة للرتكيز )واالستخدام الالحق للبوراكس( ال متثل استبدااًل بسيطًا ومباشرًا للزئبق مبادة كيميائية 

ة، وتتطلب بوجه عام توفري التدريب واملساعدة أخرى، ولكن تلزمها يف العادة تقنيات تصنيع جديدة أو حمسن
 من أجل التشجيع على اعتمادها.

 

السرتداد الذهب الذي قد يفقد يف املخلفات خالل عملية الرتكيز، ميكن استخدام أنواع خمتلفة من  :الغسل ابملواد الكيميائية
للطحن واجلاذبية والغسل عندما يتم التقاط قطع عمليات الرشح أو الغسل ابملواد الكيميائية. وميكن استخدام نظام متكامل 

الذهب اخلشنة عن طريق الرتكيز املعتمد على اجلاذبية يف حني يلتقط الذهب املتبقي عن طريق الغسل. وتستخدم طريقة الغسل 
د مركب قابل للتحلل الكيميائي السائدة يف الغالب مادة السيانيد. وعلى الرغم من أن الزئبق والسيانيد ماداتن سامتان، فالسياني

 90ميكن تدمريه وليس من املركبات الثابتة بيئياً. وميكن احلصول ابلسيانيد على معدالت اسرتداد عالية جداً، تبلغ يف الغالب 
يف املائة من الذهب يف الركاز، وهلذا السبب أصبح استخدام السيانيد يعتمد بشكل متزايد يف قطاع تعدين الذهب احلريف 

اق. ولألسف، فإن السيانيد وغريه من مواد الرشح الكيميائية تتسم خبطورة عالية وقد سببت عند استخدامها يف والضيق النط
تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق حاالت تلوث حملية شديدة، وابلتايل فإن هذه املمارسات ال تناسب سوى املعدِّنني 

 ام بربوتوكوالت إدارة املواد الكيميائية.املنظمني واملدربني بشكل جيد والقادرين على االلتز 
التقنيات البسيطة لفصل املعادن مثل استخدام املغناطيس إلزالة املعادن احملتوية على احلديد ميكن أن  الفصل املغناطيسي:

ن تركيزات اخلام إىل مستوى ميكن فيه صهره مباشرة. حتتوي معظم الرواسب املعدنية، سواء كانت من الصخور  الصلبة أو حتسِّ
الطمي، على القليل من املعادن املغناطيسية )املاغناتيت يف املقام األول(. وهذه املعادن كثيفة نسبياً وقد متثل نسبة كبرية إىل حد 

 ما من مركزات خام الذهب. وميكن إزالتها مبغناطيس بسيط قبل عملية امللغمة أو الصهر املباشر، األمر الذي حيسن الرتكيز.
عملية تستخدم اخلواص الكيميائية املختلفة ألسطح املعادن من أجل إجياد خام مركز. تصنع الفقاعات )الرغوة( من  التعومي:

الركاز )خليط من الركاز اخلام املطحون طحنًا انعمًا واملاء(. واخلصائص السطحية “ عجينة”الصابون أو مادة كيميائية يف 
قاعات أثناء تصاعدها من العجينة، وبذلك تفصل هذه اجلسيمات عن الفلزات جلسيمات الذهب والكربيتيد جتعل تلتصق ابلف

األخرى يف الركاز اخلام مثل الكوارتز. وتشكل الفقاعات رغوة تتجمع يف أعلى اخلزان. وميكن إزالة طبقة الرغوة وجتفيفها 
 ى.حملياً أو بيعه إىل جهات تصنيع وجتهيز أخر  هلتشكيل مركز ميكن بعدئذ مواصلة تصنيع

وقد ترغب البلدان يف النظر يف اسرتاتيجيات لتوضيح هذه املمارسات األفضل، ولتوفري التوعية للمشتغلني ابلتعدين من أجل 
. وقد ترغب البلدان أيضًا يف النظر يف 10-5نشر املعلومات املتعلقة هبذه املمارسات، على النحو الوارد يف الفصل 

ماعات للمشتغلني ابلتعدين وموزعي املعدات، وإقامة صالت بني املشتغلني ابلتعدين اسرتاتيجيات داعمة أخرى، مثل عقد اجت
واملساعدة التقنية اهلندسية عن طريق مدارس مواقع التعدين. وميكن االطالع على معلومات إضافية عن تطوير حلقات العمل 

 .(UNIDO 2006)ليونيدو التدريبية الناجحة وغري ذلك من اسرتاتيجيات االتصال يف الدليل التدرييب ل
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 :عينة من اإلجراءات
oالتحقيق يف كيفية دخول الزئبق إىل البلد ووصوله للتجارة به يف مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛ 
oاستعراض مدى كفاية القوانني احمللية اليت تؤثر على جتارة الزئبق يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛ 
o القوانني احمللية املتوافقة مع التزامات اتفاقية ميناماات؛سن 
oوضع عملية موافقة البلد على االسترياد؛ 
oوضع نظم وكشوف بياانت الرتخيص اليت تتتبع تدفقات الزئبق يف البلد؛ 
oبدء آلية التنسيق املعنية ابلتجارة مع البلدان األخرى؛ 
oتعلق ابلزئبق.تطوير وحدة دراسية لتدريب عمال اجلمارك فيما ي 

 

والضيق  إدارة التجارة يف الزئبق ومركبات الزئبق ومنع تسريبها لالستعمال يف تعدين الذهب احلريف ٦-٥
 النطاق

اسرتاتيجيات إلدارة التجارة ومنع حتويل وجهة الزئبق ”)و( من املرفق جيم أن تشمل خطة العمل الوطنية  1تشرتط الفقرة 
 .(12)“در خارجية وحملية الستخدامها يف تعدين وتصنيع الذهب احلرفيني والضيقي النطاقومركبات الزئبق القادمة من مصا

 اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه وتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف إطار اتفاقية ميناماات )أ( 6-٥

األحكام ذات الصلة بتعدين الذهب احلريف من االتفاقية )مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه( عددًا من  3حتتوي املادة 
اإلمداد ابلزئبق الناشئ عن تعدين الزئبق األّويل ابلزئبق تعدين األويل وكذلك اإلمداد بفائض  3والضيق النطاق. حتظر املادة 

. (13) النطاقالزئبق الناتج عن وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلوايت، ومتنع استخدامه يف تعدين الذهب احلريف والضيق 
 ولذلك، يرتتب على األطراف مبوجب االتفاقية االلتزام مبنع استخدام هذه املصادر يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.

للطرف املستورد مبوجب هذه “ استخدام مسموح به”، ال يسمح ابالجتار ابلزئبق إال من أجل 3من املادة  6مبوجب الفقرة 
يعين  العلى أنه االستخدام املتسق مع أحكام االتفاقية. بيد أن ذلك  2يف املادة “ االستخدام املسموح به”االتفاقية. ويعرف 

تلقائيًا أن استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق مسموح به يف مجيع البلدان دون قيود. فالواقع أن كثريًا من 
 الذهب احلريف والضيق النطاق أو تفرض قيوداً عليه يف القانون احمللي.البلدان متنع استخدام الزئبق يف تعدين 

وينبغي أن يقيِّم كل طرف ما إذا كان غرض استخدام الزئبق الذي تقرتح التجارة من أجله سيضر بقدرته على الوفاء ابلتزاماته 
للمرفق جيم. وعلى سبيل  ل هذه اخلطة( وفقاً ، وخباصة االلتزام بتنفيذ خطة العمل الوطنية )إذا اشرُتط وضع مث٧مبوجب املادة 

املثال، قد يود الطرف أن ينظر فيما إذا كانت الصادرات املقرتحة من الزئبق تتسق مع التدابري واألهداف احملددة يف قيم 
م وإذا مل يكن األثر كذلك، فقد يعترب الطرف أن هذا االستخدا التخفيض املستهدفة احملددة يف خطة العمل الوطنية.

 لذلك الطرف.‘‘ به اً استخداماً مسموح’’ليس 

                                                           
ون من ذرات من الزئبق ومن ذرة أو أكثر من عناصر كيميائية أي مادة تتك”أبنه ‘‘ مركب الزئبق’’تعرف اتفاقية ميناماات (  12)

 )ه((.2أخرى ال ميكن فصلها إىل مركبات خمتلفة إال من خالل تفاعالت كيميائية )املادة 
 )ب(. 5و 4، الفقراتن 3املادة  ( 13)
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 ، جيب أن حيصل البلد املصدِّر على موافقة خطية من البلد املستورد قبل أن أيذن ابلتصدير. وال3من املادة  6ومبوجب الفقرة 
ق غري متسق مع يتوقع احلصول على هذ املوافقة حني يكون االستخدام املقرتح للزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطا

خطة العمل الوطنية أو ينتهك القانون احمللي. ولذلك، فمن أجل هذا القسم من خطة العمل الوطنية، جيب على البلدان أن 
تدرج اسرتاتيجيات إلدارة التجارة ومنع حتويل وجهة الزئبق إىل تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، حبيث تتسق هذه 

ري خطة العمل الوطنية وأرقام التخفيض ب، مبا يف ذلك تدا7( االلتزامات مبوجب املادة 1االسرتاتيجيات مع ما يلي: )
، مبا يف ذلك تلك اليت حتظر أن يستخدم يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق الزئبق 3( التزامات املادة 2املستهدفة، و)

ل مرافق إنتاج الكلور والقلوايت. ومن الضروري أن تراعي الناشئ عن تعدين الزئبق األويل، وفائض الزئبق الناتج عن وقف تشغي
 فيما يتعلق ابملوافقة عن علم يف التجارة. 3االسرتاتيجيات أيضاً القوانني احمللية واألحكام الواردة يف املادة 

 اسرتاتيجيات إدارة التجارة )ب( 5-6
تتضمن اسرتاتيجيات إلدارة التجارة. وأثناء وضع  )و( من املرفق جيم على أن خطة العمل الوطنية جيب أن 1تنص الفقرة 

 اسرتاتيجيات التجارة، قد ترغب البلدان يف حبث األسئلة التالية:
 ما هي اإلجراءات الالزمة لضمان توثيق االستخدام املستهدف للزئبق املستورد وتتبع هذا االستخدام والتحقق منه؟ •
 أن الزئبق مل ينشأ عن مصادر حمظورة؟ يشري إىلما إىل بلد االسترياد  هل قدمت اجلهة املصدِّرة •
ما هي معايري وإجراءات التقييم اليت ينبغي أن تستخدم يف تقييم ما إذا كان ينبغي السماح بواردات الزئبق املخصصة  •

 ينبغي أن تتضمن (14)؟3لالستخدام يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق مبوجب أحكام املوافقة الواردة يف املادة 
، ومع التدابري واألرقام املستهدفة يف خطة العمل 7إجراءات التقييم آليات لتحديد ما إذا كانت الواردات تتسق مع املادة 

 الوطنية، وكذلك مع اآلليات اليت تضمن أن الواردات ال تنشئ عن مصادر إمداد حمظورة.
 رفضها؟ما هي الظروف اليت ستؤدي إىل منح املوافقة على استرياد الزئبق أو  •

وكخطوة أوىل، قد تنظر البلدان يف إنشاء فريق عامل خاص للسلطات املعنية )البيئة والتجارة، والتعدين، والتبادل التجاري، 
 واجلمارك، والسلطات احمللية، على سبيل املثال( للمسامهة يف تنفيذ االسرتاتيجيات.

 ولوضع االسرتاتيجيات، قد تنظر البلدان يف اخلطوات التالية:
استعراض القوانني واللوائح احمللية بشأن الزئبق، مبا يف ذلك االستخدام والتصنيع احمللي وكذلك جتارته على الصعيد الدويل.  •

 وسيكشف هذا االستعراض أوجه التعارض أو الثغرات مع االتفاقية ومع أي اتفاقات بيئية دولية أخرى ذات صلة.
لعوامل اليت تؤثر على جتارة الزئبق. وميكن أن يشمل ذلك االستخدامات أو غريها من ا“ نقاط الضغط”وضع قائمة جلرد  •

احمللية القائمة إلمدادات الزئبق، مثل استعمال مالغم األسنان، أو تصنيع املنتجات األخرى احملتوية على الزئبق مثل أنواع 
ضغط األخرى وقف تشغيل مصانع معينة من املصابيح، وهي أمور قد تؤثر على احلاجة إىل التجارة. وقد تشمل نقاط ال

إنتاج الكلور والقلوايت، أو األنشطة القائمة للتعدين األويل يف املنطقة، نظراً ألهنا متثل إمدادات زئبق ينبغي مراقبتها حبرص 
 لضمان عدم دخوهلا يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.

                                                           
الزئبق، وستقوم كل حكومة سيقوم مؤمتر األطراف بوضع التوجيهات والنماذج اليت ستستخدم للصادرات والواردات من (  14)

 .17من املادة  4بتعيني نقطة اتصال لتلقي هذه املواد املتصلة ابلتجارة، على النحو املطلوب يف الفقرة 
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. وميكن للبلدان أن تستشري شعبة (15)د وداخل أراضي البلدحبث الكميات واملسارات لتدفقات الزئبق التجارية عرب احلدو  •
، واليت تتعهد قاعدة بياانت على (COMTRADE)التبادل التجاري، املعروفة ابسم  -اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

( وغريه 280540وابستخدام رمز السلعة األساسية للزئبق ) (16)اإلنرتنت، للبياانت األساسية املتعلقة ابلتدفقات التجارية.
من الرموز ذات الصلة، ميكن احلصول على البياانت عن كبار مصدري الزئبق وتدفقات إىل املنطقة. وابلنسبة لبلد معني قد 

يرد فيها البلد  اليت  (COMTRADE)التبادل التجاري -يكون من املفيد مقارنة بياانت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة
شعبة  للتجارة مع بياانت االسترياد الرمسية )اجلمارك( لذلك البلد. فإذا جتاوزت الكميات الواردة يف بياانت‘ وجهة’ــــــ كـ

، مع االعرتاف أبن بياانت البياانت الرمسية فهناك احتمال أن الكميات املتبقية استوردت بصورة غري مشروعة اإلحصاءات
 .تنطوي على تناقضات وأخطاء يف اإلبالغالشعبة ميكن أن 

البحث يف مصادر الواردات غري املشروعة من الزئبق، مبا يف ذلك نقاط الدخول املوجودة أو احملتملة إىل البلدـ، وشبكات  •
بع ويف إطار هذا البحث، قد ترغب البلدان يف حبث ما إذا كانت السلع غري املشروعة املختلفة تت (17)التوزيع داخل البلد.

نفس طرق التهريب اليت يتبعها الزئبق. وقد أعدت املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول( وأماانت اتفاقيات ابزل، 
واستكهومل وروتردام وحدة دراسية للتعلم اإللكرتوين لفائدة املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني وتتناول مراقبة التجارة يف املواد 

احلكومات املواد اليت تتضمنها هذه الوحدة الدراسية مفيدة هلذا الغرض. وقد يفيد أيضًا يف حتديد  وقد جتد (18)اخلطرة.
عناصر حمتملة السرتاتيجية هتدف إىل منع التجارة غري املشروعة يف الزئبق، جمموعة أدوات مكافحة جرائم احلياة الربية 

 .(19) احليواانت والنبااتت الربيةوالغاابت اليت أعدها االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد 
 وقد تشمل االسرتاتيجيات املوضوعة ما يلي:

، ويف السبل الكفيلة مبنع الشحنات غري القانونية من 3التنسيق والتدريب للمسؤولني التجاريني فيما يتعلق مبقتضيات املادة  •
 ؛دخول البلد

جتارية وضريبية منسقة والتعاون على اإلنفاذ، مبا يف ذلك منع والتنسيق مع البلدان اجملاورة، حسب االقتضاء، ووضع نظم  •
 ؛التجارة غري القانونية للزئبق أو التقليل منها

 على توازن كتل الزئبق يف البلد يغطي مجيع مصادر الزئبق.شتمل تلكي  تقديرات خط األساستوسيع  •
  

                                                           
نفذ أحد أمثلة التحقيقات التجارية اليت تستخدم هذه املصادر للمعلومات من جانب املنظمة الدولية غري احلكومية حلظر (  15)

 وغطى جتارة الزئبق املتوجهة إىل الفلبني. انظر:( Ban Toxicsالسميات )

 http://www.bantoxics.org/sites/default/files/resources-attachments/Mercury%20Flow_Trade.pdf. 

(16 ) http://comtrade.un.org/db/default.aspx. 
عندما يكون الوضع القانوين لتجارة الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف حالة تغري دائم، قد ترغب البلدان   (17)

كة املباشرة مع يف النظر يف أدوات سياساتية من قبيل هُنُج اإلعفاءات املؤقتة، هبدف احلصول على معلومات أفضل و/أو للمشار 
 القطاع دون دعم األنشطة غري القانونية.

(18  )http://synergies.pops.int/Default.aspx?tabid=3534. 
(19  )http://www.cites.org/common/resources/pub/ICCWC_Toolkit_v2_english.pdf. 

http://www.bantoxics.org/sites/default/files/resources-attachments/Mercury%20Flow_Trade.pdf
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 الزئبق إىل تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق اسرتاتيجيات ملنع حتويل وجهة )ج( 5-6
)و( من املرفق جيم أيضًا أن تتضمن خطة العمل الوطنية اسرتاتيجيات ملنع حتويل وجهة الزئبق من مصادر  1تشرتط الفقرة 

للزئبق داخل  خارجية وحملية إىل االستخدام يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. ومن أجل حتسني تتبع التجارة القانونية
 البلد، ومنع حتويل وجهته، قد تنظر البلدان يف األمور التالية:

وضع متطلبات الرتخيص لتجار الزئبق و/أو مبيعات الزئبق الكبرية. وميكن أن يشرتط ملتطلبات الرتخيص احلصول على  •
دم حتويل الواردات بشكل غري قانوين املوافقة املسبقة من أجل الواردات أو املبيعات احمللية للزئبق، لكي تكفل احلكومة ع

إىل تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وميكن أن تستخدم متطلبات الرتخيص أيضًا لتتبع وإدارة كميات الزئبق 
املستخدمة ومواقع استخدامه يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، مبا يتوافق مع أهداف التخفيض يف خطة العمل 

 الوطنية.
طوير سجل نقطة بيع جتارية جلميع املعامالت احمللية املتعلقة ابلزئبق يسجل فيه تعريف البائع واملشرتي مبا يف ذلك  وميكن ت •

كمية الزئبق املتداولة، ومكان واتريخ املعاملة. وينطبق هذا النوع من النظم يف بعض البلدان على املعامالت اليت يدخل 
ه السلعة األساسية. وستكون للسجل فائدة إضافية تتمثل يف إاتحة التحقق من فيها الذهب من أجل تقييد التجارة يف هذ

 البياانت والتحليل الوايف لتجارة الزئبق يف بلد معني.
 .(21)وكثرياً ما تكون كشوف البياانت مطلوبة لنقل النفاايت اخلطرة .(20) وضع شروط كشوف البياانت الالزمة لنقل الزئبق •

وميكن أن تصمم هذه البياانت حبيث يُطلب من البائع والناقل ومرفق الوجهة استكمال البيان والتوقيع عليه وتقدمي نسخة 
إىل احلكومة، وابلتايل التأكد من وصول كل شحنة من شحنات الزئبق إىل مرفق الوجهة املناسب وعدم حتويلها بشكل غري 

لنطاق. وميكن تتبع الشحنات إلكرتونيًا أيضاً، من خالل استخدام الشفرات قانوين إىل تعدين الذهب احلريف والضيق ا
 الشريطية و/أو أجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع.

وإذا كانت ضمن حدود البلد أنشطة تعدين أويل أو مصانع كلور وقلوايت تعتمد على خالاي الزئبق، ينبغي أن تتضمن خطة 
ت ملنع حتويل هذه املصادر احمللية للزئبق إىل االستخدام يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق العمل الوطنية أيضًا اسرتاتيجيا

. وابإلضافة إىل اإلجراءات اليت ذكرت أعاله للرتخيص وإصدار كشوف البياانت، ميكن أن تشمل هذه 3بقدر ما حتظره املادة 
أو شروطاً إدارية إضافية تفرض على الزئبق الفائض نتيجة لوقف تشغيل /التدابري قيوداً قانونية على بيع الزئبق من تلك املصادر و

 مصانع إنتاج الكلور والقلوايت، والزئبق الناشئ عن مناجم التعدين األويل.
  

                                                           
 احمللي للزئبق.(  كشوف البياانت هي واثئق شحن ميكن أن تطلب كمرفقات من أجل النقل 20)
(  ميكن االطالع على نسخةة من بيان يستخدم لشحن النفاايت اخلطرة يف الوالايت املتحدة األمريكية على الرابط: 21)

http://www.epa.gov/osw/hazard/transportation/manifest/pdf/newform.pdf. 

http://www.epa.gov/osw/hazard/transportation/manifest/pdf/newform.pdf


58 

 :عينة من اإلجراءات
o الفاعلة غري احلكومية اليت لديها دراية أبنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاقحتديد أهم اجلهات. 
oتوفري احلوافز ألصحاب املصلحة للمشاركة يف جلسات التشاور؛ 
oإشراك القادة على مستوى اجملتمع احمللي؛ 
o تلك اجملتمعات؛عقد اجتماعات تشاور يف اجملتمعات احمللية املتضررة من التعدين والتصنيع أو ابلقرب من 
oوضع وتعهد جدول زمين للتواصل مع مجيع أصحاب املصلحة. 

 اسرتاتيجية إلشراك أصحاب املصلحة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية ومواصلة تطويرها 5-7

اسرتاتيجيات إلشراك أصحاب املصلحة يف تنفيذ ”)ز( من املرفق جيم أن تتضمن خطة العمل الوطنية  1وتشرتط الفقرة 
أهدافها، ينبغي إشراك مجيع ولكي تكون خطط التكيف الوطنية فعالة يف حتقيق “. خطة العمل الوطنية ومواصلة تطويرها

أمهية إشراك أصحاب املصلحة يف اإلعداد األويل خلطة  1-4أصحاب املصلحة املعنيني يف التصميم والتنفيذ. ويصف الفصل 
العمل الوطنية. وجيب أيضًا إشراك اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة يف عملية التنفيذ. وسيساعد اخنراط أصحاب املصلحة 

رحلة اإلعداد إىل مرحلة التنفيذ يف ترسيخ اإلحساس مبلكية العملية، مما ييسر تنفيذ التغيريات املقرتحة يف خطة املعنيني من م
 العمل الوطنية.

غري معرف يف االتفاقية، فمن املمكن أن يشمل وزارات معنية متعددة يف “ أصحاب املصلحة”وعلى الرغم من أن مصطلح 
الصحة، والعمل(، ومن املمكن أن يشمل أيضًا النظراء احملليني للحكومة، والعاملني يف احلكومة )مثل البيئة، والتعدين، و 

التعدين ضيق النطاق أو النقاابت اليت متثل مصاحلهم، واملنظمات غري احلكومية، ومصاحل التعدين واسع النطاق، واملتخصصني 
، واجلهات األخرى. وبوجه خاص يكون العاملون ومقدمي اخلدمات يف جمال الصحة، ومشرتي الذهب، واألوساط األكادميية

يف التعدين واألفراد يف جمتمعات الدين على صلة شخصية هبذه املسائل، ويدركون تعقيدات كيفية عمل تعدين الذهب احلريف 
 والضيق النطاق على أرض الواقع. وسيكفل إدماج معارفهم يف هيكل خطة العمل الوطنية أن تكون غاايت املشروع قابلة
للتنفيذ، وسيزيد من احتماالت رغبة أفراد اجملتمع يف تنفيذها. ومن احملتمل أن تكون احلكومات احمللية ومقدمو اخلدمات 
الصحية احمللية واملنظمات اجملتمعية، واجلهات املعنية األخرى من الشركاء املهمني يف التنفيذ امليداين للربامج ذات الصلة خبطة 

ينبغي أن تسهم هذه اجلهات يف تصميم وتنفيذ اخلطة منذ البداية، لضمان كوهنا عملية وقابلة للتنفيذ.  العمل الوطنية، وابلتايل
وجيب أيضًا أن يبحث بقوة دور قطاع التعدين الواسع النطاق للتوجيهات التقنية وكذلك من حيث تعلقه ابملنازعات على 

 استخدام األراضي والوصول إىل مناطق التعدين.
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 مشاركة العاملني يف قطاع التعدين
وهذا اتبع  .يف معظم مناطق العامل، تكون جمتمعات التعدين يف كثري من األحيان معزولة جغرافيًا عن هيئات احلكم املركزية

وابإلضافة إىل ذلك، ال يكون معظم هذه اجملتمعات على اتصال شديد  .ببساطة ملواقع وجود املوارد املعدنية يف الطبيعة
ابهلياكل االجتماعية احلضرية وال تعرتف أو تستخدم طرق أو أساليب االتصال اليت تلجأ إليها احلمالت احلكومية يف 

.العادة
ويف هذه احلالة قد يكون وضعهم غري  .وعالوة على ذلك، ففي كثري من الوالايت القضائية بعمل املعدِّنون بصورة غري قانونية

وعلى الرغم من ذلك، فاملشاركة  .القانوين سببًا يف صعوبة إشراكهم من جانب احلكومة وكذلك صعوبة تواصلهم مع احلكومة
اجملدية والفعالة مع العاملني يف التعدين ضيق النطاق ستؤدي إىل حتسني احتمال عمل االسرتاتيجيات املختارة بشكل فّعال 

وينبغي للحكومات أن تنظر يف كيفية التغلب على هذه العقبة وأن تنشئ قنوات للحوار  .لى األرض يف جمتمعات التعدينع
 .وستساعد مشاركة عمال التعدين يف وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية يف كفالة جناحها لألجل الطويل .مع عمال التعدين

راطهم يف تنفيذ خطة العمل الوطنية وتطويرها املتواصل على كفالة جناح وستساعد مشاركة أصحاب املصلحة الرئيسيني واخن
اخلطة لألجل الطويل. ومن الضروري أن تكون آليات القيام بذلك خاصة بكل بلد، وهي ستكون أمرًا يبت فيه الفريق العامل 

 ميكن حبثها تشمل ما يلي: وأصحاب املصلحة بشكل مجاعي. وال يوجد هنج وحيد جيب اتباعه ولكن األفكار والنهج اليت
 توفري موقع حمايد كمكان لعقد املشاورات؛ •
 الشفافية يف العملية وتبادل املعلومات؛ •
تقدمي الدعم اللوجسيت أو املايل للعاملني يف التعدين وغريهم من أصحاب املصاحل ذوي األمهية احلرجة من أجل  •

 املشاركة يف جلسات التشاور؛
 جمتمعات التعدين أو ابلقرب منها؛عقد اجتماعات تشاورية يف  •
إشراك أصحاب املصلحة على مستوى اجملتمع احمللي، إما بدعوة قادة أو زعماء اجملتمعات احمللية أو مقدمي  •

اخلدمات الصحية، وأصحاب مصانع التجهيز، وغريهم من الكياانت اجملتمعية اليت تدخل يف سلسلة اإلمداد 
 حبضور ممثلني وطنيني للمشاورات مع اجملتمع احمللي؛لتعدين الذهب، إىل االجتماعات، أو 

التماس مشاركة الفئات املمثلة متثياًل انقصًا )النساء والشباب واجملتمعات احمللية املتأثرة، وما إىل ذلك( يف  •
 املشاورات؛

ضمان أن اجلمعيات أو الكياانت اليت متثل أحد اجلهات صاحبة املصلحة أو جمموعة من اجلهات صاحبة  •
 ملصلحة تعمل بشكل فّعال وحتافظ على مصلحة القطاع الذي متثله.ا

 اسرتاتيجية الصحة العامة ٨-٥
اسرتاتيجية للصحة العامة بشأن تعرض احلرفيني ”)ح( من املرفق جيم أن تتضمن خطة العمل الوطنية  1تشرتط الفقرة 

فاألشخاص الذين يعيشون يف جمتمعات تعدين الذهب “. واملشتغلني بتعدين الذهب الضيق النطاق وجمتمعاهتم احمللية للزئبق
ن يتعرضوا بشكل مباشر ألخبرة الزئبق اليت تنتج عن إحراق امللغم، أو ميكن أن احلريف والضيق النطاق أو ابلقرب منها ميكن أ

يتعرضوا بشكل غري مباشر مليثيل الزئبق يف األمساك اليت يتم صيدها من املياه الواقعة أسفل جمرى املياه من مواقع تعدين الذهب 
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ت على اجلهاز العصيب، وعلى الكلى واجلهاز القليب الوعائي، احلريف والضيق النطاق. ومن اآلاثر الرئيسية املثرية للقلق التأثريا
وجهاز املناعة. ولوحظت لدى األشخاص الذين يقومون إبحراق امللغم مستوايت عالية جدًا من الزئبق يف البول، وهي 

بق يف البول لدى املستوايت اليت تصاحبها أتثريات على الكلى واجلهاز العصيب، وتشري بعض التقارير إىل ارتفاع نسبة الزئ
. والحظت الدراسات اليت حبثت (WHO, 2013)أشخاص آخرين ممن يعيشون يف تلك اجملتمعات )منظمة الصحة العاملية 

األشخاص الذين يعيشون أسفل جمرى املياه من مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أن لديهم نسبًا عالية لرتكيز الزئبق 
 .(WHO, 2013)ات على اجلهاز العصيب لدى األفراد الذين يستهلكون السمك منهم أيضاً يف الشعر، وأبلغ عن أتثري 

 

ينبغي أن ” جيات الصحة العامة اليت تتناول هذه اآلاثريوعالوة على ذلك تشري الفقرة )ح( من املرفق جيم إىل أن اسرتات
تتضمن ]...[ مجلة أمور، من بينها مجع البياانت الصحية، وتدريب املشتغلني ابلرعاية الصحية، والتوعية من خالل املرافق 

وجيدر ابملالحظة أن اليونيدو، ويف إطار مشروعها العاملي للزئبق، قامت بنشر بروتوكوالت من أجل مجع البياانت “. الصحية
 (.UNIDO ،2004يدو البيئية والصحية )اليون

وتشمل العوامل اهلامة اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند وضع اسرتاتيجية للصحة العامة فيما يتعلق بتعدين الذهب احلريف 
 والضيق النطاق ما يلي:

حالة ال يقتصر مجع البياانت الصحية ابلضرورة على البياانت الصحية املتعلقة ابلزئبق، ولكن ينبغي أن يقيم أيضًا  •
الصحة العامة للمجتمع احمللي عموماً. واتباع هنج متكامل للصحة العامة قد يتيح أيضًا فرصة لتسخري املوارد 

 املشرتكة )البشرية والتقنية واملالية( اليت ميكن أن تستخدم يف مجع البياانت ويف اختاذ إجراءات املتابعة الالزمة.
جمال الرعاية الصحية ألهنم يف كثري من األحيان ال يكونون عارفني آباثر وقد يلزم أيضًا توفري التدريب للعاملني يف  •

 ميكنهم التعرف على التسمم ابلزئبق وتشخيصه وعالجه. الزئبق وال
وينبغي أن تكون لدى النظم الصحية بروتوكوالت معاجلة قائمة للتأثريات الصحة املتعلقة ابلزئبق مبا يف ذلك التعرض  •

 احلريف والضيق النطاق. للزئبق يف تعدين الذهب
وميكن هلياكل الرعاية الصحية القائمة واملندجمة ابلفعل يف اجملتمعات واملوثوق هبا يف تلك اجملتمعات أن توفر هيكالً  •

 متاحاً بسهولة للتوعية ابلزئبق وخماطره.
وإدارته يف تلك املواقع.  وميكن افرتاض وجود تعرض كبري للزئبق يف العديد من احلاالت نتيجة لطريقة استخدام الزئبق •

وليس من الضروري أتجيل اإلجراءات الالزمة حلماية الصحة العامة بسبب االفتقار إىل بياانت التعرض اخلاصة بكل 
 موقع.

 املوارد األخرى:
بناء على طلب من رئيس االجتماع السادس للجنة التفاوض احلكومية الدولية، وعلى النحو املطلوب يف قرار مجعية 

وزارات الصحة العامة واألمانة يف دعم تنفيذ اتفاقية ميناماات ، واملتعلق بدور 2015الصحة العاملية الصادر يف أاير/مايو 
بشأن الزئبق، تقوم منظمة الصحة العاملية حاليًا بوضع توصيات السرتاتيجية الصحة العامة املتعلقة بتعدين الذهب 

االجتماع األول وهناك مشروع خيضع حاليًا الستعراض األقران واالختبار التجرييب وسيقدم يف  احلريف والضيق النطاق.
وسيتم حتديث املبادئ التوجيهية خلطة العمل الوطنية عندما  .2017ملؤمتر األطراف الذي سيعقد يف أيلول/سبتمرب 

 تصدر توصيات منظمة الصحة العاملية.
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وتعد املشاركة الفعالة فيما بني القطاعات، بني وزارة الصحة والوزارات والوكاالت األخرى املعنية أمرًا ال بد منه  •
الفعال للتدابري الرامية إىل معاجلة اآلاثر املرتتبة على الصحة العامة من التعرض للزئبق يف تعدين لضمان التنفيذ 

الذهب احلريف والضيق النطاق. وهي ابملثل ضرورية للغاية من أجل التأكد من تناول القضااي الصحية على النحو 
 صحي.املناسب يف إطار التدابري املتخذة يف جماالت أخرى غري اجملال ال
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 املوارد األخرى:
تقوم منظمة الصحة العاملية حالياً بوضع توصيات من أجل منع تعرض الفئات الضعيفة من السكان للزئبق. وسيتم 

 الوطنية عندما تصدر توصيات منظمة الصحة العاملية.حتديث املبادئ التوجيهية خلطة العمل 

 منع تعرض الفئات السكانية الضعيفة للزئبق املستخدم ٩-٥
 يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

 

 

 
 

اسرتاتيجيات ملنع تعرض الفئات السكانية ”تشرتط الفقرة )ط( من املرفق جيم أن تدرج البلدان يف خطة عملها الوطنية 
ب، وخباصة النساء سيما األطفال والنساء يف سن اإلجنا الضعيفة للزئبق املستخدم يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، ال

وقد تشمل الفئات السكانية الضعيفة أيضًا أولئك الذين يعتمدون اعتمادًا كبريًا على أكل األمساك اليت قد تتلوث “. احلوامل
 من أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.

ومتثل عمالة األطفال إحدى القضااي وكثريًا ما يتم استخدام األطفال للعمل يف مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، 
احلساسة واهلامة يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وتشري تقديرات منظمة العمل الدولية إىل أن حوايل مليون طفل 

سنة يعملون يف أنشطة التعدين واستخالص املعادن من احملاجر على الصعيد العاملي  17سنوات و 5ترتاوح أعمارهم بني 
وهناك أيضًا أدلة تشري إىل أن  .(22)هذا الرقم مجيع أنواع التعدين، وليس فقط تعدين الذهب ابستخدام الزئبق()ويشمل 

 Bose-O’Reilly et)األطفال يشاركون أيضًا يف عمليات امللغمة وحرق امللغم، األمر الذي يعرضهم بشدة خلطر التعرض للزئبق 

al. 2008; HRW 2011, 2013; Kippenberg 2014) وابلتايل، ينبغي لالسرتاتيجيات الرامية إىل منع تعرض األطفال أن تنظر .
أيضًا يف االسرتاتيجيات اليت هتدف إىل إلغاء ممارسات عمالة األطفال يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وابإلضافة إىل 

مبا يف ذلك يف البلدان واملدن اليت جيري فيها  ذلك، ميكن أن تكون مستوايت الزئبق يف اهلواء مرتفعة يف اجملتمعات احمللية،
االجتار ابلزئبق وتصنيعه، وكذلك يف األماكن اليت ميكن أن يتعرض فيها السكان احملليون، مبن فيهم األطفال، إىل مستوايت غري 

 مأمونة من الزئبق.
 179(، واليت صدق عليها C182)ل املتعلقة أبسوأ أشكال عمل األطفا 182ويف إطار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

بلداً، حتظر أسوأ أشكال عمل األطفال جلميع األشخاص دون سن الثامنة عشرة. ويشمل ذلك أشكال عمل األطفال اليت 
تعرض األطفال للمواد اخلطرة، ويرجح أهنا تضر بصحة الطفل. ويف الكثري من البلدان هناك تشريعات وطنية حتظر عمالة 

خص دون سن الثامنة عشرة. ولذلك، تقوم خطة العمل الوطنية بدور أساسي يف التقليل من حاالت عمل األطفال على أي ش
 األطفال مع الزئبق. وتشمل االسرتاتيجيات املفيدة الرامية إىل بلوغ هذه الغاية، ما يلي:

ات تعدين الذهب احلريف التواصل والتوعية املوجهني، بشأن املخاطر املرتتبة على عمل األطفال مع الزئبق يف جمتمع •
 ؛والضيق النطاق، مبا يف ذلك مع القادة اجملتمعيني واآلابء واألطفال

تنفيذ اللوائح التنظيمية املتعلقة ابلبيئة والتعدين اليت حتظر استخدام األطفال للزئبق )أو عمالة األطفال يف التعدين(،  •
 بوسائل منها فرض العقوابت على أرابب العمل؛

                                                           
-http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/world-of-work(  انظر املوقع: 22)

magazine/articles/ WCMS_081364/lang--en/index.htm. 

http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/world-of-work-magazine/articles/
http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/world-of-work-magazine/articles/
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املسؤولني احلكوميني مثل مفتشي التعدين واملفتشني البيئيني ومفتشي العمل، بعمليات التفتيش عن حاالت قيام  •
 استخدام األطفال للزئبق وتعرضهم له؛

تعميم مراعاة مسائل عمالة األطفال يف برامج تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، وتبادل املعلومات املتعلقة  •
 الت احلكومية ووكاالت األمم املتحدة املعنية.بعمالة األطفال مع الوكا

وإحدى املشكالت األخرى ذات الصلة ابملوضوع، هي تعرض األطفال الذين ال يعملون، ولكنهم موجودون يف مواقع تعدين 
رتة الذهب احلريف والضيق النطاق نظرًا الفتقار األمهات إىل خدمات لرعاية األطفال، وكذلك تعرض األجنة للزئبق أثناء ف

 احلمل. وقد تعاجل خطة العمل الوطنية هذه املسألة عن طريق ضمان ما يلي:
وجود أنشطة موجهة للتواصل والتوعية بشأن خماطر التعرض للزئبق للجنني والطفل يف جمتمعات تعدين الذهب  •

مع قادة اجملتمعات  مبا يف ذلك-احلريف والضيق النطاق، ويشمل ذلك األنشطة املنفذة مع القادة اجملتمعيني والنساء 
 فيما يتعلق مبسألة استخدام األطفال للزئبق؛ -احمللية والنساء

أن تدرج اجلهات الفاعلة غري احلكومية يف جمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق مسألة تعرض األطفال للزئبق  •
 ة ووكاالت األمم املتحدة املعنية؛يف براجمها وأن تتبادل املعلومات املتعلقة بعمالة األطفال مع الوكاالت احلكومي

يف مناطق تعدين الذهب احلريف والضيق  مبخاطر الزئبق على النماء يف مرحلة الطفولةتوعية وزارات التعليم واألسرة  •
 .، وبضرورة النظر يف تزويد األسر ابلدعم الذي يساعد على منع تعرض األطفال للزئبقالنطاق

يدعو الدول  (23)دور منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة العامة يف تنفيذ اتفاقية ميناماات.قرار مجعية الصحة العاملية بشأن 
تعزيز خدمات الرعاية الصحية املالئمة لوقاية وعالج ورعاية الفئات السكانية املتضررة من جراء ”األعضاء، يف مجلة أمور، إىل 

جيات الفعالة لإلعالم ابملخاطر، واملوجهة إىل الفئات الضعيفة مثل التعرض للزئبق أو ملركبات الزئبق، ويشمل ذلك االسرتاتي
ويتوقع أن تدرج منظمة الصحة العاملية التوجيهات املتعلقة بوضع “ األطفال والنساء يف سن اإلجناب، وال سيما احلوامل منهن.

تعلقة ابلصحة العامة، وتنصح البلدان اسرتاتيجيات ملنع حاالت تعرض هذه الفئات الضعيفة من السكان يف إطار توجيهاهتا امل
 ابلرجوع إىل تلك التوجيهات لدى إصدارها. وسوف يتم حتديث الوثيقة التوجيهية لكي تظهر تلك املعلومات عند توفرها.

  

                                                           
 .http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R11-en.pdf?ua=1انظر: (  23)

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R11-en.pdf?ua=1
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 :اإلجراءات املقرتحة
oوضع خطة توعية تستهدف بوجه خاص اجملتمعات املتأثرة؛ 
o على ممارسات ختفيض استخدام الزئبق أو اخلالية من الزئبق؛وضع برانمج لتدريب العاملني يف التعدين 
o حتديد وسائل االتصال املناسبة إليصال الرسائل إىل العاملني يف تعدين الذهب، ومصنعي الذهب، وأعضاء اجملتمع

 احمللي؛
oإنشاء روابط بني األنشطة اإلمنائية اجلارية األخرى. 

  يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاقاسرتاتيجيات توفري املعلومات للعاملني ١٠-٥
 وملصنعي الذهب واجملتمعات احمللية املتضررة

العاملني يف التعدين واجملتمعات املتأثرة به بشأن املسائل املتعلقة ابلزئبق وتعدين الذهب احلريف والضيق  يتطلب التواصل مع
واالقتصادية واملؤسسية. وكثريًا ما تكون هذه املعرفة خاصة مبوقع معني، الثقافية -النطاق معرفة مفصلة ابلسياقات االجتماعية

وال سيما يف املناطق والبلدان اليت جيتمع فيها بسبب أمناط اهلجرة أشخاص من خلفيات ثقافية متعددة. وتشابه املهارات 
 )ب(، مبا يف ذلك: 4-4والتقنيات الالزمة تلك املذكورة يف الفصل 

 ية؛حتديد أهداف التوع •
 حتديد اجلمهور املستهدف؛ •
 حتديد الرسالة )أو الرسائل( احملورية اليت يتوخى إبالغها؛ •
 النظر يف األنواع املناسبة من وسائط اإلعالم وغريها من تقنيات إشراك اجلمهور املستهدف؛ •
 توفري وسيلة لتقييم فعالية التواصل •

عات املتأثرة به قد تتطلب اتباع هنج أكثر مرونة ال يستهدف إبالغ ولكن االتصاالت املباشرة مع العاملني يف التعدين واجملتم
 الناس فحسب بل أيضاً تغيري أمناط السلوك.

ويف سياق االتفاقية ميناماات، وعملية خطة العمل الوطنية، ستختلف أهداف التواصل ابختالف البلد، وستتطور طوال عملية 
 جمال التوعية على تقدمي املعلومات إىل اجملتمعات احمللية لزايدة الوعي العام خطة العمل الوطنية. وقد تركز اجلهود األولية يف

بقضااي الزئبق وأبهداف اتفاقية ميناماات نفسها، يف حني تتعامل التوعية الالحقة مع اجلوانب احملددة املتعلقة ابلصحة العامة، 
أو غري ذلك من جوانب إضفاء الطابع الرمسي، وسبل العيش  وتقنيات التعدين السليمة، والتغريات املتصلة ابلتشريع والتنظيم،

البديلة، و/أو مسائل إدارة املوارد الطبيعية. وعالوة على ذلك، قد ترغب البلدان يف استخدام عمليات التواصل مع العاملني يف 
القتصادية اليت تتسم ابألمهية يف التعدين واجملتمعات املتأثرة به، حبيث تشمل طائفة أوسع من املواضيع الصحية واالجتماعية وا

تلك اجملتمعات. فعلى سبيل املثال، ميكن لربانمج اتصال يف جمال الصحة أن يوفر املعلومات عن النظافة الصحية والتصحاح، 
 .(Artisanal Gold Council, 2014)فضاًل عن تقدميه الرسائل اهلامة املتعلقة مبنع التعرض للزئبق 

املعلومات إىل العاملني يف التعدين واجملتمعات احمللية املتأثرة به من خطط واسرتاتيجيات االتصال اليت تصاغ وسيستفيد تقدمي 
بعناية. وخطة االتصال، هي عملية تنطوي على حتديد وسائط اإلعالم األنسب إليصال الرسالة إىل تلك اجملتمعات )مثالً 

واتف احملمولة وشبكات التواصل االجتماعي(، وكذلك األساليب األخرى )مثل وسائط اإلعالم املطبوع واإلذاعة والتلفزيون واهل
حلقات العمل، والدورات التدريبية، واملناقشات العامة، واملسابقات الفنية، واملعارض/املهرجاانت أو غريها من املناسبات 

سالة ابلنظر إىل أحواهلم االجتماعية اجملتمعية وما إىل ذلك(، ومن هم األشخاص األكثر مصداقية من أجل إيصال تلك الر 
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والثقافية. وقد يكون استخدام شبكات التواصل االجتماعي القائمة هو أحد أقل الوسائل تكلفة وأكثرها فعالية لنشر املعلومات 
 املتعلقة ابلزئبق. وميكن استخدام هذه الشبكات بطرق متنوعة:

املواد للطالب لكي ميكنهم أخذها بعد ذلك إىل والديهم يف ميكن أن يقوم املتكلمون بزايرة املدارس، وميكن وضع  •
 املنزل؛

 ميكن االستعانة ابلزعماء الدينيني للمساعدة يف االتصال، ألن نصائحهم حترتم بوجه عام؛  •
ميكن أن تقوم بتنفيذ الربامج املنظمات اجملتمعية اليت تشمل مواثيقها نشر املعلومات املتعلقة ابلصحة العامة و/أو  •

نمية االقتصادية للمجتمعات احمللية. كثرياً ما تقوم منظمات اجملتمع احمللي ابلتواصل ابنتظام مع اجملموعات األخرى الت
 ذات األهداف املماثلة.

وينبغي بذل اجلهود للمشاركة مع املساعي األخرى املبذولة يف احلفظ والتنمية يف مناطق التعدين للتأكد من أن برامج العمل 
 بينها وتستفيد من املوارد املتاحة.متسقة فيما 

ومن العقبات الكبرية عند التواصل مع العاملني يف التعدين وغريهم بشأن اآلاثر احملتملة لتلوث الزئبق على الصحة البشرية أن 
من املشكالت هذه اآلاثر ال تظهر مباشرة للعيان يف كثري من األحيان. وسبل التعرض للزئبق معقدة، وترتاوح أتثرياته يف البشر 

العصبية امللحوظة )مثل حاالت الُرعاش( إىل املشكالت القلبية الوعائية، حيث تكون اآلاثر أكثر خفاء. وابإلضافة إىل ذلك، 
ميكن أن ختتلف استجابة النظم اإليكولوجية للتلوث ابلزئبق حسب عوامل متعددة أحيائية أو ال أحيائية. والتحدي الذي 

ح هذه املواضيع املعقدة إىل رسائل حتظى ابالهتمام ويسهل فهمها ومقاربتها من جانب اجلمهور يواجهه االتصال هو ترشي
 املستهدف.

قد تود البلدان أيضًا أن تدرج يف خطط عملها الوطنية معلومات االتصال ابجلهات املؤهلة يف جمال توفري اخلدمات الصحية و 
 احمللية اليت قد تتأثر ابلزئبق.وأن تكفل إاتحة هذه املعلومات الطالع اجملتمعات 

وابإلضافة إىل ضرورة تقدمي معلومات عن اآلاثر املتعلقة ابلزئبق على الصحة البشرية وصحة النظام اإليكولوجي، من املرجح أن 
قليل يلزم توفري أنشطة التعليم والتدريب املصممة حتديدًا للعاملني يف التعدين ومصنعي الذهب، وذلك فيما يتعلق بتقنيات ت

التعرض للزئبق إىل أدىن حد ممكن وتقنيات إنتاج الذهب املنخفضة الزئبق واخلالية من الزئبق. وميكن حللقات العمل التدريبية أن 
توفر للعاملني يف التعدين املعلومات عن حتسينات عمليات سحق وطحن الركاز، وكذلك املعلومات عن األساليب البسيطة 

الناحية التكنولوجية لرتكيز اخلام الركاز وإزالة املعادن غري املستهدفة منه، و/أو املمارسات اإلدارية والطرائق األكثر تقدمًا من 
األفضل اليت جتعل مواقع التعدين أكثر أماانً وأعلى إنتاجية. ومن الُنهج اليت لقيت النجاح بوجه خاص، التدريب املقدم مباشرة 

ملني يف التعدين يتمتعون مبصداقية كبرية لدى أقراهنم. وميكن تدريب مصنعي من عامل إىل آخر يف جمال التعدين ألن العا
 الذهب على استخدام تكنولوجيات للحد من انبعااثت الزئبق.

وقامت اليونيدو بوضع دليل لتدريب العاملني يف جمال التعدين احلريف والضيق النطاق، ويقدم الدليل معلومات مستفيضة عن  
تدريبية للعاملني يف التعدين، مبا يف ذلك اجلهات اليت ينبغي أن تشارك فيها وأنواع املناهج الدراسية  كيفية تنظيم حلقات عمل
ووكالة محاية  (Argonne National Laboratories). وقدمت خمتربات آرجون الوطنية (UNIDO, 2006)اليت ينبغي أن تقدم فيها 

 Argonne National)الذهب فيا يتعلق ابستخدام نظم احتجاز الزئبق  البيئة يف الوالايت املتحدة التدريب ملالكي متاجر

Laboratories, 2013). 
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 :(UNIDO 2006حلقات العمل التدريبية للعاملني يف التعدين )من 
 ينبغي أن تتضمن حلقة العمل التدريبية الناجحة املفاهيم التالية:

o التعدين وسالمتهم أو حتسني اسرتداد الذهب، الرتكيز على مفاهيم فردية، مثل صحة العاملني يف
 ؛فالرتكيز على نطاق أوسع مما ينبغي سيجعل إيصال الرسالة إىل الفئات املستهدفة صعباً 

o ،إدراج اسرتاتيجيات تعليم متعددة إليصال األفكار واملفاهيم املتماثلة )مثاًل أفرقة صغرية للمناقشة
معدات التعدين اجلديدة، وأفالم الفيديو وغريها من وأنشطة حماكاة، واستخدام أدوات السالمة و 

 ؛وسائط اإلعالم، والتدريب بواسطة متثيل األدوار، وما إىل ذلك(
o)؛معاجلة الضغوط االجتماعية املتعلقة ابملمارسات غري الصحيحة )مثاًل حالة استعمال املالبس الواقية 
o؛طفال(تعزيز القيم املشرتكة )على سبيل املثال، صحة وسالمة األ 
o؛توفري اخلربة مع التكنولوجيات اجلديدة من أجل التدرب على املهارات اجلديدة 
oوضع نظام لتدريب املدربني من اجملتمع احمللي. 
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 اإلجراءات املقرتحة:
o األهداف؛حتديد اجلدول الزمين لألهداف الرئيسية واملهام املرتبطة بتلك 
o.إجراء االستعراضات املنتظمة لتنفيذ األنشطة من أجل كفالة إجنازها ابلكامل 

 اجلدول الزمين للتنفيذ
ضئيلة إىل حد غري مهم من التعدين احلريف وضيق يف إطار االتفاقية ميناماات، تطاَلب احلكومات اليت لديها أنشطة غري 

النطاق أن تقدم برامج عملها الوطنية يف غضون ثالث سنوات من بدء نفاذ االتفاقية. ويلزم تقدمي التقارير الالحقة  
كل ثالثة أعوام. ولذلك، فإن اجلدول الزمين األول لتنفيذ خطة العمل الوطنية ينبغي أن يشمل االلتزام ابالستعراض 

 واإلبالغ كل ثالث سنوات.

 اجلدول الزمين لتنفيذ خطة العمل الوطنية ١١-٥

ينطوي اجلدول الزمين لتنفيذ خطة العمل الوطنية على حتويل األهداف والغاايت احملددة يف الفصول الواردة أعاله إىل مهام 
لذي يوضع يف خطة العمل الوطنية خطًا زمنيًا لتنفيذ (. وينبغي أن يتضمن اجلدول الزمين ا4-4وأنشطة حمددة )انظر القسم 

وإجناز كل مرحلة أو خطوة، ويبني كذلك من هي الوكالة احلكومية أو املنظمة أو غري ذلك من جمموعات أصحاب املصلحة 
نشطة إىل تدرجات اليت تتوىل املسؤولية عن تنفيذ النشاط. ومن املمكن أيضا تقسيم اخلط الزمين لألنشطة إىل اجلدول الزمين لأل

 زمنية أصغر من شأهنا أن تتيح تتبع التقدم احملرز بسهولة أكرب.
وعند وضع اجلدول الزمين لتنفيذ خطة العمل الوطنية، قد يكون من املفيد االعتماد على جمموعات أصحاب املصلحة ممن 

شكل أفضل من جوانب القوة لدى لديهم خربة واسعة يف أنشطة معينة. وهبذه الطريقة، تستفيد خطة العمل الوطنية ب
اجملموعات األوسع من أصحاب املصلحة من أجل تيسري التقدم احملرز، وتنفيذه واستعراضه. وميكن للعمليات التفصيلية لتحديد 
اجلدول الزمين اخلاص بتنفيذ خطة العمل الوطنية أن حتصل على الدعم من خالل حتديد أهداف مؤقتة أو مهام فرعية. وهذه 

ومن أجل كل مهمة ونشاط ينبغي أن ‘. األمور اليت يتعني إجنازها من أجل القيام ابلنشاط’ف املؤقتة ينبغي أن تعترب األهدا
 تؤخذ يف االعتبار العوامل االقتصادية واالجتماعية، والبيئية.

وينبغي للجدول الزمين للتنفيذ أن يتضمن أيضًا معلومات عن املعايري اليت ستستخدم لتحديد ما إذا كان جيري حتقيق األهداف 
والغاايت. وميكن أن تكون هذه املعايري مزجيًا من القياسات النوعية والكمية؛ واالعتبار املهم هو أن يسهل اإلبالغ عنها إىل 
أصحاب املصلحة املختلفني. وينبغي أن متثل هذه املعايري أيضًا أداة للتقييم. وإذا مل تتم تلبية املعايري يف غضون جدول زمين 

 معقول، قد يكون من الضروري إعادة النظر يف هنج التنفيذ.
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 اآلليات القائمة على السوق لتعزيز تقليل
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 والضيق النطاق احلريف الذهب
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 اآلليات الرامية إىل تعزيز سوق الذهب اخلايل من الزئبق - ٦
من املرفق جيم التفاقية ميناماات، على أنه جيوز لبلد ما أن يدرج يف خطة عمله الوطنية اسرتاتيجيات إضافية  2تنص الفقرة 

تطبيق معايري لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق دون استخدام الزئبق، وآليات قائمة استخدام أو ”لتحقيق أهدافه، منها 
 “.على األسواق، أو أدوات للتسويق

وهناك سوق عاملية انشئة تعتمد على تزايد االهتمام ببيع/شراء الذهب اخلايل من الزئبق أو الذهب املنخفض الزئبق. وقد توجد 
يل املثال، اجلواهريون الذين يعتمد مركزهم السوقي على املدخالت األكثر استدامة( يكون بعض القطاعات يف السوق )على سب

املشرتون فيها على استعداد لدفع أسعار مرتفعة للذهب الذي يليب معايري ميكن التحقق منها للخلو من الزئبق. وميكن للمعايري 
 التعدين من أجل التحول من استخدام الزئبق و/أو من واآلليات األخرى القائمة على السوق أن تتيح حوافز للعاملني يف

 املمارسات السيئة، والتوجه حنو ممارسات أكثر استدامة بيئياً واجتماعياً.
وتنطوي املعايري واآلليات القائمة على السوق بوجه عام على عنصرين مها: عملية ما للتثبت أو إلصدار الشهادات على حنو 

ليب اخلالية من الزئبق )أو يف بعض احلاالت األساليب منخفضة استخدام الزئبق(؛ والشفافية يف يضمن استخدام املورد لألسا
 سلسلة اإلمداد، وإمكانية تتبعها. ويرد أدانه وصف للمعايري واآلليات املتعلقة بتصنيع الذهب وأمثلة عليها.

تتطلب معايري إنتاج الذهب اخلايل من الزئبق بوجه عام عملية  - معيار الذهب املنتج ابلتعدين احلريف والضيق النطاق •
إصدار شهادات اعتماد لضمان استخدام املوّرِد لألساليب اخلالية من الزئبق. وتتيح عملية االعتماد فرصة لالتصال مع 

شهادات االعتماد  جمتمعات التعدين اليت ترغب يف احلصول على شهادات االمتثال للمعايري. وابملشاركة يف نظام إصدار
ُيشجع العاملون يف التعدين على االشتغال يف االقتصاد الرمسي وعلى تطوير عالقات جتارية لألجل الطويل مع الشركاء 
التجاريني. وابلنظر إىل أن املعيار ميكن أن يشمل أيضًا الشروط االجتماعية وشروط العمالة، فقد يستفيد العاملون يف 

 ظروف العمل.حتسني  التعدين أيضاً من
. تتطلب مبادرات العناية الواجبة من مشرتي الذهب أن حياولوا احلصول على الذهب من - شروط بذل العناية الواجبة •

املوردين الذين يلبون معايري معينة، وال سيما املوردين الذين يلتزمون ابلقوانني والشروط املتعلقة إبنتاج الذهب من التعدين 
يُلزم الشركات يف الوالايت املتحدة  (24)فرانك يف الوالايت املتحدة-فعلى سبيل املثال، قانون دوداحلريف والضيق النطاق. 

ابإلفصاح عما إذا كانت حتصل على الذهب أو القصدير أو التنتالوم أو التنغسنت من البلدان املتضررة من النزاعات يف 
اع. وعالوة على ذلك، وضعت منظمة التعاون االقتصادي منطقة البحريات الكربى وإذا كانت تلك املعادن تساهم يف النز 

املبادئ التوجيهية املتعلقة ببذل العناية الواجبة لكفالة التحلي ابملسؤولية يف مراحل  (25)والتنمية يف امليدان االقتصادي،
مل املبادئ التوجيهية وتش“ املناطق املتضررة من النزاعات واملناطق العالية املخاطر.” سلسلة توريد املعادن القادمة من

الصادرة عن املنظمة مرفقاً عن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، يشري إىل أن أصحاب املصلحة يؤيدون إضفاء الطابع 
الرمسي والقانوين ويساعدون العاملني يف التعدين على إنشاء سالسل توريد ميكن التحقق منها. وبتطوير البلدان للمزيد من 

د فيما يتعلق ابستخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، ستؤثر مبادرات بذل العناية الواجبة اللوائح والقيو 
هذه على مشرتيي الذهب بدفعهم إىل ضمان كون مصادرهم للذهب يف سلسلة التوريد خالية من الزئبق أو تستخدم  

 كميات منخفضة من الزئبق.
. وضعت املبادرات الطوعية ملساعدة العاملني يف التعدين - وق وأدوات التسويقاآلليات االختيارية القائمة على الس •

على حتسني اإلنتاج والتقليل من التأثريات على البيئة، وزايدة إمكانية التتبع، خللق مصادر إمداد من الذهب اخلايل من 
نتاج والشفافية وإمكانية التتبع، وهي الزئبق يف األسواق. وقد يتضمن هذا النوع من املبادرات عناصر تتناول حتسني اإل

                                                           
(24  )http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf. 
(25 )http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf  ،http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm. 

 الصورة: كيفن تيلمر
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عناصر تعترب حيوية للحصول على إمكانية الوصول إىل أسواق الذهب الذي جيري تعدينه بدون استخدام الزئبق واحملافظة 
مع عليها. وميكن أن تساعد هذه اآللية أيضًا على إجياد الطلب، وتربط املنتجني املعتمدين أو املنتجني املعتمدين الراغبني 

 .(26)السوق
قام بعض جتار الذهب ابعتماد سياساهتم اخلاصة جتاه املصادر حبيث  سياسات التجار فيما يتعلق بسالسل اإلمداد. •

تتطلب ممارسات بيئية جيدة يف إنتاج الذهب. وعلى الرغم من أن هذه السياسات موجهة عمومًا إىل التعدين الواسع 
ه الربامج أن النطاق، فهي ميكن أن تكون مصممة أيضاً حبيث ختلق األسواق ملنتجي الذهب على نطاق ضيق. وميكن هلذ

تكافئ استخراج الذهب بوسائل ال تستخدم الزئبق عن طريق تفضيل الشراء منها، كما ميكن أن تشمل أيضًا برامج 
 التدريب والتعليم للمعدِّنني احلرفيني، إىل جانب توفري املعدات وإمكانية الوصول إىل األسواق.

يفية، تنمية األعمال التجارية احمللية اليت تقوم بتصميم ومن الوسائل األخرى لتحسني توزيع الثروة يف املناطق الر  •
 وتصنيع اجملوهرات املتميزة.

 صناديق االستثمار املسؤولة اجتماعياً 
شهدت العقود األخرية تطور ومنو صكوك االستثمار اليت تركز االستثمارات يف الشركات املسؤولة اجتماعياً. ومتثل سوق 

وميكن للقطاع اخلاص أن  .(27) يف الوقت احلاضر استثمارات تقدر برتليوانت من الدوالراتاالستثمارات املسؤولة اجتماعيًا 
 يضع الصكوك اليت تشمل منتجي الذهب اخلايل من الزئبق يف سوق االستثمارات املسؤولة اجتماعياً.

 وميكن للحكومات تشجيع تطوير اآلليات القائمة على السوق عن طريق ما يلي:
 التنفيذ والرصد واإلنفاذ خلطة العمل الوطنية والقدرة على ضمان إمكانية تتبع املمارسات واعتمادها؛إثبات صرامة  •
تشجيع الشركات اليت تقوم ابلتعدين على نطاق صناعي على العمل مع قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  •

عن طريق احلوافز الضريبية واحلوافز من أجل إصدار شهادات االعتماد وإمكانية تتبع سلسلة اإلمداد، وذلك 
 األخرى؛

عقد اجتماعات ألصحاب املصلحة من أجل مناقشة وضع آلية قائمة على السوق، وذلك مثاًل يف مؤمترات التعدين  •
 اإلقليمية؛

تقدمي حوافز ضريبية لقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق من أجل املشاركة يف عملية إصدار شهادات  •
 االعتماد؛

ويف البلدان اليت يتم شراء الذهب فيها بواسطة كيان حكومي وطين، ميكن للبلدان أن تنظر يف برامج للشراء من  •
 املعدِّنني يف القطاع احلريف والضيق النطاق الذين يفون مبعايري معينة إلنتاج الذهب اخلايل من الزئبق.

ل القوي واملستمر؛ والتحقق واالعتماد املستقلني؛ والرصد ولكي تنجح هذه اآلليات فهي تتطلب يف كثري من األحيان التدخ
املستمر. وهذا النوع من التدخل قد يكون صعبًا ومستهلكًا للوقت من أجل التنفيذ على نطاق واسع. ويف عملية خطة العمل 

ية على االمتثال وإضفاء الطابع الوطنية، ميكن للبلدان أن ختتار الرتكيز أواًل على األوليات العليا املتمثلة يف املساعدة األساس
 .(28)الرمسي، يف حني ميكن أن تقدم اآلليات القائمة على السوق احلوافز التكميلية الالزمة لتشجيع التغيري

                                                           
 (  انظر، على سبيل املثال:26)

http://www.seco-cooperation.admin.ch/themen/05404/05405/05406/05411/index.html?lang=en. 

(27 ) http://www.triplepundit.com/2012/11/total-sri-assets-374-trillion-enough-move-needle/. 

 ميكن االطالع على مراجع أخرى مفيدة عند النظر يف اآلليات القائمة على السوق على الروابط التالية:  (28)
-http://www.cartier.com/maison/commitments/cartier-and-corporate-socialكارتييه/غولد ليك: 

responsibility/resources-excellence/gold-12160 :؛ مبادرة الذهب املستدام
http://www.responsiblejewellery.com/files/RJC-Solidaridad-joint-Press-Release_21.06.20121.pdf. 

http://www.seco-cooperation.admin.ch/themen/05404/05405/05406/05411/index.html?lang=en
http://www.cartier.com/maison/commitments/cartier-and-corporate-social-responsibility/resources-excellence/gold-12160
http://www.cartier.com/maison/commitments/cartier-and-corporate-social-responsibility/resources-excellence/gold-12160
http://www.responsiblejewellery.com/files/RJC-Solidaridad-joint-Press-Release_21.06.20121.pdf
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 الشؤون اجلنسانية وعمالة األطفال ٧
 وتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق
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 احلريف والضيق النطاقالشؤون اجلنسانية وعمالة األطفال وتعدين الذهب  - ٧
بوجه عام، يكون للمرأة دور أكرب بكثري يف اجملتمعات احمللية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، من دورها يف التعدين 
الواسع النطاق، ولكن بغض النظر عن الدور الذي تقوم به املرأة فهي تتسم أبمهية ابلغة يف القطاعني من أجل استقرار اجملتمع 

وبسبب نقص األحباث والتوثيق، يصعب التحديد الدقيق ملدى مشاركة املرأة يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  ومنوه.
مليون من العاملني يف تعدين الذهب احلريف والضيق  20تفيد أبنه بني  2003على مر السنني. غري أن دراسة أجنزت يف عام 

 .(Hinton et al., 2003)ائة يف امل 30 ـــــالنطاق، تقدر نسبة النساء بـ
ويتنوع دور املرأة يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ضمن البلد الواحد وفيما بني البلدان، وذلك حبسب قرب مواقع 

 تعرف التعدين من القرى أو املنازل وحسب نوعية الفلز الذي يتم تعدينه. وبسبب دور املرأة التقليدي يف نقل املواد وجتهيزها، ال
املرأة يف كثري من األحيان كعاملة يف التعدين. وتكون مشاركتها يف كثري من األحيان غري ظاهرة للعيان، ألهنا توجد عادة يف 
مكان معيشة األسرة؛ ولذلك قد يكون هناك فارق كبري بني العدد التقديري والعدد الفعلي للنساء العامالت يف تعدين الذهب 

ساعات يف اليوم، مث تعمل النساء بعد ذلك من  8إىل  7وغندا يعمل الرجال والنساء يف املتوسط احلريف والضيق النطاق. ويف أ
 ساعات إضافية بسبب مسؤولياهتن املنزلية. 8إىل  5

واألدوار اليت يقوم هبا كل من الرجل واملرأة قد تنتج عنها تداعيات اجتماعية وبيئية واقتصادية خمتلفة، وهذه قد تكون هلا آاثر 
رية على املرأة حتديداً. ففي اجملتمعات اليت تكون فيها النساء والفتيات وحدهن املسؤوالت عن مجع املياه، تؤدي أنشطة خط

تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق اليت تلوث املياه إىل إجبارهن على االنتقال ملسافات أبعد بكثري طلبًا للمياه؛ وقد يكون 
البلدان. وابإلضافة إىل ذلك، فإن انعدام القانون والنظام يف بعض مناطق التعدين جيعل النساء هذا حمفوفًا ابملخاطر يف بعض 

 .(Buxton 2013)أكثر عرضة للجرائم، وجيربهن اخنفاض الدخل على ممارسة البغاء 
الضارة، وألن املرأة هي املعنية ابلتجهيز والتخلص من النفاايت، فهي تتعرض بسبب ذلك إىل املواد الكيميائية 

األمر الذي يؤدي إىل نتائج وخيمة لرفاه األسرة وصحتها، ويشمل ذلك األضرار ابلنسبة للحمل. وميثل خطر 
التعرض للزئبق أثناء احلمل، وابلتايل تعرض اجلنني له، أحد املخاطر الكبرية داخل جمتمعات تعدين الذهب احلريف 

 والضيق النطاق.
قًا ابألعباء املرتتبة على املرأة )سواء يف موقع التعدين ويف املنزل(، كما ترتبط بفقرهم املدقع وترتبط عمالة األطفال ارتباطًا وثي

وافتقارهم إىل التعليم، وعدم القدرة على التحكم ابلدخل. ولألسف فعمالة األطفال شائعة جدًا يف جمتمعات تعدين الذهب 
ل الرفع، واحلفر، ومحل الركاز اخلام ونقله. ويعمل األطفال أيضًا مع احلريف والضيق النطاق. ويقوم األطفال أبنشطة شاقة من قبي

 9إىل  6. وترتاوح األعمار من صغار يف سن (Bose O’Reilly 2008: HRW 2011: HRW 2013: Kippenberg 2014)الزئبق 
ن يف البغاء ويف سنوات، ويسهل وصوهلم إىل األنفاق بسبب صغر حجمهم. ومن املعروف أيضًا أن بعض األطفال ينخرطو 

 .(Buxton 2013)إدمان املخدرات والكحول وممارسة العنف 
بلداً،  179، واليت صدق عليها (C182)املتعلقة أبسوأ أشكال عمل األطفال  182ويف إطار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

أشكال عمل األطفال اليت تعرض حتظر أسوأ أشكال عمل األطفال جلميع األشخاص دون سن الثامنة عشرة. ويشمل ذلك 
األطفال للمواد اخلطرة، ويرجح أهنا تضر بصحة الطفل. ويف الكثري من البلدان هناك تشريعات وطنية حتظر عمالة األطفال على 

 أي شخص دون سن الثامنة عشرة.
األسباب الكامنة وراء عمل  ولكن معاجلة عمل األطفال يف التعدين عملية معقدة. وينبغي للتدابري الطويلة األجل أن تعاجل

األطفال، وال سيما الفقر على مستوى األسر املعيشية وإمهال األطفال؛ ومشلت التدابري الناجحة يف هذا الصدد، على سبيل 
 املثال، منح االلتحاق ابملدارس وغري ذلك من تدابري احلماية االجتماعية.
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ريف والضيق النطاق أن تساعد يف معاجلة القضااي ذات الصلة بتعرض وميكن خلطط العمل الوطنية املتعلقة بتعدين الذهب احل
 األطفال للزئبق عن طريق عدة آليات حمتملة. وهذه قد تشمل ما يلي:

التواصل والتوعية املوجهني بشأن املخاطر املرتتبة على عمل األطفال مع الزئبق يف جمتمعات تعدين الذهب احلريف  •
 والضيق النطاق.

 التنظيمية للتعدين اليت حتظر استخدام األطفال للزئبق )أو عمالة األطفال يف التعدين(؛تنفيذ اللوائح  •
إدراج عمالة األطفال يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق كحزء من عمليات التفتيش الروتينية يف مناطق  •

 التعدين؛
احلكومية من أجل تعزيز مؤسسات رعاية الطفولة التعاون مع وزارات التعليم واألسر فضاًل عن اجلهات الفاعلة غري  •

املبكرة يف جمتمعات التعدين احلريف والضيق النطاق، وإلدراج عناصر التوعية اليت تركز على قضااي عمالة األطفال يف 
 املشاريع احلالية واملستقبلية اليت تنفذ يف اجملتمعات احمللية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.

استثمار املزيد من الوقت يف فهم تقسيم العمل واألدوار اليت تقوم هبا النساء واألطفال والرجال يف جمتمعات تعدين ومن املهم 
الذهب احلريف والضيق النطاق، نظرًا لقيامهم مجيعًا أبدوار رئيسية يف جمتمعاهتم. وميكن إجراء التغيريات من أجل حتسني 

الصعيد احمللي، ولكن األهم من ذلك أيضًا تعزيز سالمة األشخاص الذين يعملون يف  االقتصاد واحلكومة واألسر املعيشية على
 هذه اجملتمعات وحوهلا.
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 املوارد واملراجع الرئيسية املشار إليها
 املوارد الرئيسية

ترد يف هذا اجلزء حملة عامة عن املوارد الرئيسية، اليت تقسم إىل أربع فئات: اجلوانب التقنية، إضفاء الطابع الرمسي، وإصدار 
املراجع ”شهادات االعتماد للذهب املسؤول، والصحة، والقضااي املتعلقة بنوع اجلنس وعمالة األطفال. وحيتوي القسم التايل 

 ملنشورات املهمة.املزيد من ا“ املشار إليها
 اجلوانب التقنية

حملة عامة ممتازة ملمارسات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، ويقدم مناقشة مستفيضة مع “ الدليل العملي”يقدم  •
 األمثلة لطرق التقليل من االعتماد على الزئبق، مبا يف ذلك تصنيع الذهب بدون استخدام أي زئبق.

UNEP. 2012a. A Practical Guide: Reducing Mercury Use in Artisanal and Small-scale Gold Mining. United 

National Environment Programme. 76pp. Last accessed on 9/30/14.  

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%20Tech%20Doc%2

0APRIL%202012_120608b_web.pdf 

تعدين الذهب قام مشروع الزئبق العاملي الذي تنفذه اليونيدو أبعمال ميدانية واسعة النطاق يف عدة بلدان يف جمال  •
احلريف والضيق النطاق، كما وضعت املنظمة دلياًل لكيفية التواصل مع العاملني يف التعدين وجمتمعاهتم احمللية بشأن 
القضااي املتعلقة ابستخدام الزئبق، والتكنولوجيات اجلديدة للعاملني يف التعدين، ومسائل الصحة العامة. وميثل هذا 

 نبغي الرجوع إليه قبل القيام أبي نشاط يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.الدليل مورداً ابلغ األمهية ي
UNIDO. 2006. Manual for Training Artisanal and Small-scale Gold Miners. Global Mercury Project, United 

Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Vienna, Austria. 144pp. Last accessed on 9/30/14.  

http://www.communitymining.org/attachments/221_training%20manual%20for%20miners%20GMP%20Marcelo%2

0Veiga.pdf%3FphpMyAdmin=cde87b62947d46938306c1d6ab7a0420 

وضعت اليونيدو املبادئ التوجيهية إلدارة الزئبق اليت ميكن أن تساعد احلكومات يف وضع السياسات والتشريعات  •
املواضيع وتقدمي ما ينبغي اعتباره املعايري الدنيا اليت  واألنظمة اجلديدة . وتغطي املبادئ التوجيهية طائفة واسعة من

 ميكن أن تشكل جزءاً من اسرتاتيجية طويلة األجل للتخلص هنائياً من الزئبق.
UNIDO. 2008. UNIDO Technical Guidelines on Mercury Management in Artisanal and Small-scale Gold 

Mining. United Nations Industrial Development Organization 5pp. Last accessed on 9/30/14. 

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/UNIDO%20Guidelines%20on%20M

ercury%20Management%20April08.pdf 

، من أجل تصنيع السيانيد ونقله واستخدامه يف صناعة الذهب )املدونة( هي برانمج املدونة الدولية إلدارة السيانيد •
طوعي يف الصناعة وضعه برانمج األمم املتحدة للبيئة واهليئة اليت كانت تعرف آنذاك ابسم اجمللس الدويل املعين 

هب. وميكن االطالع على مزيد من ابلفلزات والبيئة. وتشجع املدونة اإلدارة اآلمنة الستخدام السيانيد يف تعدين الذ
 ./http://www.cyanidecode.orgاملعلومات بزايرة املوقع الشبكي: 

مثلت جزءًا من برانمج البداية السريعة من خالل برانمج األمم املتحدة  خطة العمل الوطنية اليت وضعتها الفلبني •
 املتعلقة بوضع خطة اسرتاتيجية وطنية بشأن تعدين الذهب 2011بار الوثيقة التوجيهية لعام للبيئة من أجل اخت

احلريف والضيق النطاق. وتقوم اخلطة بتحديد ووصف األنشطة اليت تعترب قابلة للتحقيق من أجل التخلص التدرجيي من 
لى الوثيقة على الرابط التايل: استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وميكن االطالع ع

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%20Tech%20Doc%20APRIL%202012_120608b_web.pdf
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%20Tech%20Doc%20APRIL%202012_120608b_web.pdf
http://www.communitymining.org/attachments/221_training%20manual%20for%20miners%20GMP%20Marcelo%20Veiga.pdf%3FphpMyAdmin=cde87b62947d46938306c1d6ab7a0420
http://www.communitymining.org/attachments/221_training%20manual%20for%20miners%20GMP%20Marcelo%20Veiga.pdf%3FphpMyAdmin=cde87b62947d46938306c1d6ab7a0420
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/UNIDO%20Guidelines%20on%20Mercury%20Management%20April08.pdf
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/UNIDO%20Guidelines%20on%20Mercury%20Management%20April08.pdf
http://www.cyanidecode.org/
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http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/2011-06-03%20NSP-ASGM.FINAL.2011.pdf  آخر زايرة(
 (.9/30/2014للموقع يف 

 لطابع الرمسي وشهادات اعتماد الذهب املنتج بصورة مسؤولةإضفاء ا
يعد إضفاء الطابع الرمسي من العوامل األساسية يف متكني التوعية بشأن إدارة الزئبق والشواغل االجتماعية األخرى يف  •

يزال ميثل جمتمعات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وعلى الرغم من أن إضفاء الطابع الرمسي على القطاع ال 
حتداًي كبرياً، فمن الشائع اعتبار أن عدم إضفاء الطابع الرمسي يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يشكل 
عقبة أمام تطبيق العاملني يف التعدين للتغيري. وتقدم وثيقة برانمج األمم املتحدة للبيئة املتعلقة بنُـُهج إضفاء الطابع 

 النهج املختلفة. الرمسي حملة عامة ممتازة عن
ذلك  يف مبا الرمسييتضمن معلومات مفصلة عن إضفاء الطابع  موقع شراكة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

وأوغندا، وبريو،  ،إكوادور موجز لتحليل دراسات احلالة املتعلقة إبضفاء الطابع الرمسي من مخسة بلدان خمتلفة:
الكثري من املعلومات املقدمة يف الوثيقة  يفوتنزانيا، ومنغوليا. وجرى االعتماد على الوثيقة املوجزة لدراسات احلالة هذه 

والروابط املتعلقة به )آخر زايرة للموقع يف  الشبكي املوقعالتوجيهية لربانمج العمل الوطين. وميكن االطالع على 
 بط:( على الرا30/9/2014

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/PrioritiesforAction/ArtisanalandSmallScaleGoldMining/ 

FormalizationoftheASGMSector/tabid/79426/Default.aspx. 
خربات الوكالة يف إضفاء الطابع الرمسي واملمارسات نشرت وثيقة تتناول ما يلي:  الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون •

 .وآسيا )منغوليا( البيئية املسؤولة يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف أمريكا الالتينية
 SDC experiences with Formalization and Responsible Environmental Practices in Artisanal and Small-scale 

Gold Mining in Latin America and Asia (Mongolia). Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), Bern, 

Switzerland. 54 pp. (2011) Last accessed on 9/30/14. 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/Laender/resource_en_223065.pdf 

ليت أنشأها حتالف التعدين املسؤول هي عالمة تكفل املمارسات ا (Fairmined -مبادرة التعدين املنصف )فايرميند  •
املسؤولة يف استخراج الذهب يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات 

 ./http://www.fairmined.orgبزايرة املوقع الشبكي: 
هو منظومة معروفة للمعايري واالعتماد تشجع املمارسات املسؤولة يف سلسلة اإلمداد جملس اجملوهرات املسؤولة  •

 ابلذهب واألعمال التجارية للصياغة واجملوهرات. وللمزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي التايل:
http://www.responsiblejewellery.com/rjc-standards-committee/. 

 الصحة
 تتاح املواد التالية من منظمة الصحة العاملية: •

o  املبادئ التوجيهية بشأن حتديد السكان الذين هم يف خطر التعرض للزئبق، وقد وضعت بشكل مشرتك بني
 . وهذه الوثيقة متاحة ابإلنكليزية على الرابط:2008وبرانمج األمم املتحدة للبيئة يف عام منظمة الصحة العاملية 

http://www.who.int/foodsafety/publications/chem/mercuryexposure.pdf. 

o  التعرض للزئبق، واآلاثر الصحية املرافقة وإمكانيات ختفيف تعرض اإلنسان ملصادر الزئبق. صحيفة وقائع بشأن
 وهي متاحة ابلصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية على الرابط:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/. 

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/2011-06-03%20NSP-ASGM.FINAL.2011.pdf
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/PrioritiesforAction/ArtisanalandSmallScaleGoldMining/%20FormalizationoftheASGMSector/tabid/79426/Default.aspx
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/PrioritiesforAction/ArtisanalandSmallScaleGoldMining/%20FormalizationoftheASGMSector/tabid/79426/Default.aspx
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/Laender/resource_en_223065.pdf
http://www.fairmined.org/
http://www.responsiblejewellery.com/rjc-standards-committee/
http://www.who.int/foodsafety/publications/chem/mercuryexposure.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/
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o  كلفت منظمة الصحة العاملية إبجراء استعراض للمؤلفات املتعلقة ابآلاثر الصحية للزئبق على 2014ويف عام ،
العاملني و/أو الذين يعيشون ابلقرب من اجملتمعات احمللية اليت متارس نشاطات تعدين الذهب احلريف والضيق 

ذه الدراسة اليت كلفت هبا منظمة الصحة العاملية على املوقع: النطاق. ويتاح املنشور العلمي الكامل هل
Environmental Health Perspectives; DOI:10.1289/ehp.1307864 http://ehp.niehs.nih.gov/1307864/. 

o  تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق والصحة العامة، وتقوم منظمة الصحة العاملية أيضاً بوضع جمموعة مواد عن
 من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق. وتتضمن ما يلي: 7وتشمل هذه اجملموعة التطبيقات الالزمة مبوجب املادة 

أ( مواد تدريبية لالستخدام يف بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية على حتديد ومعاجلة مسائل الصحة  ▪
املرتبطة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. ويتم الرتكيز بشكل خاص على التحديد املهنية والبيئية 

 التعرض للزئبق؛ ةواملعاجلة وزايدة الوعي فيما يتعلق مبنع وإدار 
ب( املبادئ التوجيهية بشأن وضع اسرتاتيجية وطنية للصحة العامة فيما يتعلق بتعدين الذهب احلريف  ▪

 فاقية؛ والضيق النطاق يف سياق االت
 إجراء تقييم سريع للحالة الصحية يف جمتمع من جمتمعات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛ و ج( ▪
)د( مبادئ املمارسات اجليدة فيما يتعلق ابستخدام الرصد البيولوجي لإلنسان يف سياق تعدين الذهب  ▪

 احلريف والضيق النطاق.
 .2016االجتماع املقبل للجنة التفاوض احلكومية الدولية يف ربيع عام ويتوقع أن تصدر املواد املبينة أعاله يف 

، دلياًل ميكن استخدامه لتوفري التدريب للعاملني يف اليونيدو، ابلتعاون مع اجمللس املعين ابلذهب احلريفوقد أعد  •
 القطاع الصحي فيما يتعلق ابألخطار الشائعة يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.

Artisanal Gold Council (2014), Richard M., Moher P., and Telmer K.; Health Issues in Artisanal and 

Small-Scale Gold Mining- Beta Version 0.8, available online at: www.artisanalgold.org. (Last accessed on 

9/30/14) 

وثيقة بروتوكوالت للتقييمات البيئية والصحية للزئبق الذي يطلقه العاملون يف أنشطة تعدين الذهب  اليونيدوونشرت  •
 Protocols for Environmental and Health Assessment of Mercury Released by Artisanalاحلريف والضيق النطاق. 

and Small-scale Gold Miners. United Nations Industrial Development Organization, Vienna, Austria. 294pp. 

(2004) Last accessed on 9/30/14. 
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/PROTOCOLS%20FOR%20ENVIRO

NMENTAL%20ASSESSMENT%20REVISION%2018-FINAL%20BOOK%20sb.pdf 

 الشؤون اجلنسانية وعمالة األطفال
قام الباحثون من وحدة السياسات املتعلقة ابلنفط والغاز والتعدين التابعة للبنك الدويل بنشر وثيقة هبدف  •

ة لألدوار اجلنسانية ضمن جمتمعات تعدين استخدامها كمجموعة أدوات، وتركز الوثيقة على املستوايت املعقد
الذهب احلريف والضيق النطاق. األبعاد اجلنسانية للتعدين احلريف والضيق النطاق: جمموعة أدوات للتقييم السريع 

(Gender Dimensions of Artisanal and Small-Scale Mining: A Rapid Assessment Toolkit  يعرض ،)
ة عن املواضيع اجلنسانية والتعدين احلريف والضيق النطاق، مث خيوض يف أمهية هذه اجملموعة مقدمة موجزة ولكنها دقيق

 من األدوات وكيفية استخدامها خالل التقييمات امليدانية.
احلد من عمالة األطفال والعمل القسري: جمموعة ”األداة التفاعلية: وزارة العمل يف الوالايت املتحدة ونشرت  •

 Reducing Child Labor and Forced Labor: A Toolkit for Responsible)“ تجارية املسؤولةأدوات لألعمال ال

http://ehp.niehs.nih.gov/1307864/
http://www.artisanalgold.org/
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/PROTOCOLS%20FOR%20ENVIRONMENTAL%20ASSESSMENT%20REVISION%2018-FINAL%20BOOK%20sb.pdf
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/PROTOCOLS%20FOR%20ENVIRONMENTAL%20ASSESSMENT%20REVISION%2018-FINAL%20BOOK%20sb.pdf
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Businesses)  وميكن استخدامها يف كافة القطاعات والصناعات من أجل املساعدة يف التصدي لعمالة األطفال
 والعمل القسري يف كافة حلقات سلسلة اإلمداد. وميكن االطالع على الوثيقة على الرابط التايل:

http://www.dol.gov/ilab/child-forced-labor/index.htm. 
( عن الفتيات يف قطاع التعدين: 2007وثيقة منظمة العمل الدولية ) •

http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/girlsmining.pdf. 
كسر حلقات السلسلة: إهناء اإلمداد ابملعادن اليت يعمل األطفال على ”عن  مؤسسة ابكت العامليةوثيقة  •

-Breaking the chain: Ending the supply of child) :(Poole, Hayes, and Kacapor( )2013“ )استخراجها

mined minerals) الرابط:  وميكن االطالع عليها على
http://www.pactworld.org/sites/default/files/PACT%20Child%20Labor%20Report%20English%202013.pdf. 

( عن األطفال الذين يعملون يف مواقع التعدين: 2012) اليونيسيفوثيقة  •
http://www.unicef.org/wcaro/english/Briefing_paper_No_4_-

_children_working_in_mines_and_quarries.pdf. 

( عن األبعاد اجلنسانية للتعدين احلريف والضيق النطاق: جمموعة أدوات للتقييم السريع 2012) البنك الدويلوثيقة  •
(Gender Dimensions of Artisanal and Small-Scale Mining: A Rapid Assessment Toolkit )

http://siteresources.worldbank.org/INTEXTINDWOM/Resources/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf 

http://www.dol.gov/ilab/child-forced-labor/index.htm
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/girlsmining.pdf
http://www.pactworld.org/sites/default/files/PACT%20Child%20Labor%20Report%20English%202013.pdf
http://www.unicef.org/wcaro/english/Briefing_paper_No_4_-_children_working_in_mines_and_quarries.pdf
http://www.unicef.org/wcaro/english/Briefing_paper_No_4_-_children_working_in_mines_and_quarries.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEXTINDWOM/Resources/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf
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 واملرفق جيم من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق 7: املادة 1املرفق 

 7املادة 
 تعدين الذهب احلريف والضي ِّق النطاق 

تنطبق التدابري الواردة يف هذه املادة واملرفق جيم على تعدين وتصنيع الذهب احلريف والضيق النطاق اليت ُتستخدم فيه  - 1
 ملغمة الزئبق الستخراج الذهب من الركاز.

يتخذ كل طرف، جتري يف أراضيه عملية تعدين أو تصنيع حريف وضيق النطاق للذهب، خاضعة هلذه املادة، خطوات  - 2
للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق، والتخلص منه حيثما أمكن، يف هذا التعدين والتصنيع، ومنع انبعااثت 

 وإطالقات الزئبق من هذا التعدين والتصنيع يف البيئة.
خيطر كل طرف األمانة إذا كان قد قرر، يف أي وقت كان، أن تعدين وتصنيع الذهب احلريف والضيق النطاق يف  - 3

 اضيه هو أكثر من كونه عدمي األمهية. ويقوم الطرف، إذا قرر ذلك، مبا يلي:أر 
 وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقاً للمرفق جيم؛ )أ(

تقدمي خطة عمله الوطنية إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز ثالث سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية ابلنسبة له أو  )ب(
  األمانة، أيهما أبعد؛ وبعد ثالث سنوات من إرسال اإلخطار إىل

القيام بعد ذلك بتقدمي استعراض كل ثالث سنوات للتقدم احملرز يف الوفاء ابلتزاماته مبوجب هذه املادة وإدراج  )ج(
 .21هذه االستعراضات يف تقاريره املقدمة عماًل ابملادة 

املختصة والكياانت األخرى، وفقاً  جيوز لألطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع املنظمات احلكومية الدولية - 4
 للمقتضى، لتحقيق أهداف هذه املادة. وجيوز أن يشمل ذلك التعاون ما يلي:

وضع اسرتاتيجيات ملنع حتويل وجهة الزئبق أو مركبات الزئبق الستخدامها يف تعدين وتصنيع الذهب احلريف  )أ(
 والضيق النطاق؛

 ات؛مبادرات التثقيف والتوعية وبناء القدر  )ب(
 تشجيع إجراء حبوث بشأن املمارسات املستدامة لبدائل خالية من الزئبق؛ )ج(
 تقدمي املساعدة التقنية واملالية؛ )د(
 إقامة شراكات للمساعدة يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه املادة؛ و )ه(
البيئية، والتكنولوجيات  استخدام آليات تبادل املعلومات القائمة لتعزيز املعرفة، وتشجيع أفضل املمارسات )و(

 البديلة الصاحلة بيئياً وتقنياً واجتماعياً واقتصادايً.
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 املرفق جيم
 تعدين الذهب احلريف والضي ِّق النطاق

 خطط العمل الوطنية
 يف خطة عمله الوطنية ما يلي: 7من املادة  3يدرج كل طرف خيضع ألحكام الفقرة  - 1

 أهداف وطنية ونسب ختفيض مستهدفة؛  )أ(
 إجراءات إلهناء: )ب(

 ملغمة الركاز الكاملة؛ ‘1’
 احلرق املكشوف للملغم أو للملغم املعاجل؛  ‘2’
 حرق امللغم يف مناطق سكنية؛ و ‘3’
رشح السيانيد يف الرواسب أو الركاز أو النفاايت اليت أضيف هلا الزئبق دون إزالة الزئبق  ‘4’

 أوالً؛
 خطوات تّيسر إضفاء طابع رمسي على قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أو تنظيمه؛  )ج(
تقديرات أساسية لكميات الزئبق املستخدمة وللممارسات املستخدمة يف تعدين وتصنيع الذهب  )د(

 احلريف والضيق النطاق على أراضيه؛ 
ق، والتعرض له، يف تعدين وتصنيع اسرتاتيجيات لتشجيع احلد من انبعااثت وإطالقات الزئب )ه(

 الذهب احلرفيني والضيقي النطاق، مبا يف ذلك الطرائق اليت ال تستخدم الزئبق؛
اسرتاتيجيات إلدارة التجارة ومنع حتويل وجهة الزئبق ومركبات الزئبق القادمة من مصادر خارجية  )و(

 نطاق؛وحملية الستخدامها يف تعدين وتصنيع الذهب احلرفيني والضيقي ال
 اسرتاتيجيات إلشراك أصحاب املصلحة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية ومواصلة تطويرها؛ )ز(
اسرتاتيجية للصحة العامة بشأن تعرض احلرفيني واملشتغلني بتعدين الذهب الضيق النطاق  )ح(

لبياانت وجمتمعاهتم احمللية للزئبق. وينبغي أن تتضمن هذه االسرتاتيجية مجلة أمور، من بينها مجع ا
 الصحية، وتدريب املشتغلني ابلرعاية الصحية، والتوعية من خالل املرافق الصحية؛

اسرتاتيجيات ملنع تعرض الفئات السكانية الضعيفة للزئبق املستخدم يف تعدين الذهب احلريف  )ط(
 سيما األطفال والنساء يف سن اإلجناب، وخباصة النساء احلوامل؛ والضيق النطاق، ال

اسرتاتيجيات لتوفري املعلومات للحرفيني واملشتغلني بتعدين الذهب الضيق النطاق واجملتمعات  )ي(
 احمللية املتضررة؛ و

 جدول زمين لتنفيذ خطة العمل الوطنية. )ك(
جيوز لكل طرف أن يدرج يف خطة عمله الوطنية اسرتاتيجيات إضافية لتحقيق أهدافه، منها استخدام أو  - 2

عدين الذهب احلريف والضيق النطاق دون استخدام الزئبق، وآليات قائمة على األسواق، أو تطبيق معايري لت
 أدوات للتسويق.
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 : القائمة املقرتحة حملتوايت خطة العمل الوطنية2املرفق 

 املوجز التنفيذي - 1
 موجز خطة العمل الوطنية •
 تقدم حملة عامة لصانعي القرار •

 مقدمة ومعلومات أساسية - 2
 األساس املنطقي والسياق •
 نظرة عامة إىل عملية اإلعداد )صفحة واحدة كحد أقصى( •

 حملة عامة وطنية - 3
 صفحات كحد أقصى( 5موجز للتحليل التفصيلي خلط األساس الوطين ) •

الناحية القانونية، مبا يف ذلك استعراض احلالة القانونية والتنظيمية لتعدين الذهب احلريف  (١
 .والضيق النطاق

 االعتبارات اجلغرافية واإلحصاءات ذات الصلة (٢
املعلومات الدميغرافية وغريها من املعلومات املتعلقة مبجتمعات التعدين، مبا يف ذلك احلالة  (٣

 التعليمية وإمكانية احلصول على الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية األخرى
الدخل، واإلمداد ابلزئبق، وجتارة الذهب املعلومات االقتصادية، من قبيل نصيب الفرد من  (٤

 وتصديره
البياانت املتعلقة ابلتعدين، مبا يف ذلك املعلومات عن كتل الركاز، والعمليات املستخدمة،  (٥

وعدد األشخاص الذين يضطلعون بشكل مباشر أو غري مباشر بتعدين الذهب احلريف 
 (.والضيق النطاق )مبا يف ذلك اعتبارات نوع اجلنس والعمر

تقديرات خط األساس لكميات الزئبق املستخدمة يف تعدين الذهب احلريف والضيق  (٦
 )د((. 1النطاق، وملمارسات هذا النوع من التعدين )املرفق جيم، الفقرة 

املعلومات البيئية، اليت تورد تفاصيل املعلومات املعروفة فيما يتعلق بنواح مثل التدمري البيئي،  (٧
 ابلزئبق، وإطالقات الزئبق يف الرتبة واهلواء واملياه.واملواقع امللوثة 

معلومات بشأن األدلة املتوفرة عن اآلاثر الصحية وعن التعرض للزئبق عن طريق الوسائط  (٨
 املختلفة.

 القيادة والتنظيم لقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق على الصعيدين الوطين واحمللي. (٩
 التعامل مع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. التجارب املبتكرة يف (١٠

 )أ(( 1الغاايت الوطنية ونسب التخفيض املستهدفة )املرفق جيم، الفقرة  - 4
قائمة من بيان املشكلة، اهلدف، الغاايت الوطنية ونسب التخفيض املستهدفة )صفحة واحدة   •

 كحد أقصى(.



83 

 صفحة( 20-10اسرتاتيجية التنفيذ ) - 5
لألنشطة املضطلع هبا دعما خلطة العمل الوطنية يف غاايهتا املتعلقة بتعدين الذهب خطة عمل  •

 احلريف والضيق النطاق
 )ب(( 1اإلجراءات الرامية إىل القضاء على أسوأ املمارسات )املرفق جيم، الفقرة 

 خطوات لتيسري إضفاء الطابع الرمسي على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أو وضع لوائحه
 )ج(( 1التنظيمية )املرفق جيم، الفقرة 

االسرتاتيجيات الرامية إىل تقليل االنبعااثت واإلطالقات وخماطر التعرض للزئبق )املرفق جيم، الفقرة 
 )ه(( 1

 )و(( 1إدارة التجارة يف الزئبق ومركبات الزئبق )املرفق جيم، الفقرة 
السوق )تدرج اختيارايً( )املرفق جيم، الفقرة اسرتاتيجيات إضافية مبا يف ذلك اآلليات القائمة على 

2.) 
 خطة االتصال •

 اسرتاتيجيات إلشراك أصحاب املصلحة يف التنفيذ ومواصلة التطوير
 ((ز) 1خلطة العمل الوطنية )املرفق جيم، الفقرة 

احمللية اسرتاتيجية لتوفري املعلومات للحرفيني واملشتغلني بتعدين الذهب الضيق النطاق واجملتمعات 
 )ي(؛ 1املتضررة )املرفق جيم، الفقرة 

 )ح(( 1اسرتاتيجية الصحة العامة )املرفق جيم، الفقرة  •
 ((ط) 1منع تعرض الفئات السكانية الضعيفة للزئبق )املرفق جيم، الفقرة 

 اخلط الزمين •
 ((ك) 1اجلدول الزمين لتنفيذ خطة العمل الوطنية )املرفق جيم، الفقرة 

 ليةامليزانية اإلمجا •
 آلية التقييم - 6

 وصف خمتصر للكيفية اليت سيجري هبا تقييم خطة العمل الوطنية وتتبعها •
 كحد أقصى(  2-1)عدد الصفحات 

 املرفقات - 7
 اختصاصات الفريق العامل )مبا يف ذلك أمساء وعناوين األعضاء( •
 صفحة كحد أقصى( 20التحليل التفصيلي خلط األساس الوطين ) •
 التفصيلية اإلمجاليةامليزانية  •
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 : األسئلة املقرتحة للنظر فيها عند مجع املعلومات عن قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق3املرفق 

سوف تتسم الردود على األسئلة املقرتحة التالية، ابإلضافة إىل أية أسئلة أخرى حيددها الطرف ابألمهية عند إعداد التحليل 
 الوطين.التفصيلي خلط األساس 

 األسئلة األساسية املتعلقة ابملالمح القطاعية:
 ما هو عدد األشخاص الذين يشاركون يف أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف بلدكم؟ •
 أين جيري التعدين، وشراء الذهب أو تصنيعه يف البلد )هل هذه العمليات منتشرة يف مجيع أحناء البلد أم مركزة جغرافيا؟( •
أسر من مالكي األراضي، عمال مهاجرون، عمال وافدون، أم عمال مستأجرون من قبل  -ابلتعدين والتصنيع  من يقوم •

 مالكي األراضي؟ هل يشارك األطفال والنساء يف األعمال؟ وهل يعملون كأفراد، أو بصورة مجاعية، أو بصور أخرى؟
 م؟ ما هي األسعار اليت حيصلون عليها مقابل الذهب؟ما هي كمية الذهب اليت ينتجها هؤالء العاملون يف التعدين كل عا •
 ما هو الدخل الذي حيصلون عليه عادة يف السنة )أو يف اليوم(؟ •
 كيف حيصل العاملون يف التعدين على الزئبق؟ وأبي سعر؟ •
 ق لكل )كيلو(ما هي كمية الزئبق الذي يستخدمونه إلنتاج الذهب؟ ]املعيار األفيد يف هذه احلالة هو )كيلو(غرام من الزئب •

 [.غرام من الذهب املنتج
ما هي التكنولوجيات واملمارسات الشائعة اليت يستخدمها العاملون يف التعدين؟ وأيها يستخدم كميات أكرب من الزئبق؟   •

( أو يضاف بعد عمليات ثنائهاكيف يتم تنفيذ عملية السحق؟ هل يضاف الزئبق إىل الركاز الكامل )قبل السحق أو 
 ف تتم عملية امللغمة؟ كيف يتم إحراق امللغم؟الرتكيز؟ كي

 هل بواسطة مواقد الفحم، أم مشاعل الغاز، أم بوسائل أخرى؟ -كيف يقومون بتنقية الذهب )إذا كان يتم ذلك(  •
 ما مدى التوافر احمللي للتكنولوجيات البديلة، أو حلقات العمل احمللية؟ وما هو مستوى املعرفة احمللية ابلبدائل؟ •
 العاملون يف التعدين اآلاثر الصحية والبيئية للزئبق؟ هل يدرك •
 ما هو رأي العاملني يف التعدين ابلزئبق مقابل بدائله؟ •
من يشرتي الذهب من العاملني يف التعدين؟ أين تتم عملية الشراء؟ هل يقوم املشرتون بتصنيع الذهب؟ وإذا كان األمر   •

 حلماية البيئة عند تصنيع الذهب؟ هل يستخدمون أي أساليب -كذلك فكيف يتم التصنيع 
 هل يشارك املسؤولون احلكوميون أو الوكاالت أو اهليئات القانونية يف جتارة الزئبق و/أو جتارة الذهب؟ •
 ما هو املسار الذي تسلكه إمدادات الزئبق؟ •
الشركات حالياً هل هناك أنشطة تعدين للذهب على نطاق واسع يف بلدك؟ حتديد الشركات هل تعمل أي شركة من هذه  •

مع عمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؟ هل توجد أي منازعات مباشرة مع عمال تعدين الذهب احلريف والضيق 
 النطاق؟

 ]يرجى وصف كيفية احلصول على املعلومات واألشخاص الذين مت تلقي املعلومات منهم[
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 األسئلة املتعلقة ابآلاثر الصحية والبيئية:
آلاثر اليت ختلفها األنشطة على املساحات الطبيعية وعلى الوسائط البيئية األخرى )أرفق الصور الفوتوغرافية ما هو حجم ا •

 إن أمكن(؟
 ما هي القدرات املتاحة للرصد البيئي؟ •
 ما هي القدرات املتاحة يف جمال الرصد البيولوجي لإلنسان فيما يتعلق ابلتعرض للزئبق؟ •
 للتلوث البيئي )أو( التعرض للزئبق؟هل تعرف املستوى احلايل  •
 ما هو عدد الوسائط البيئية )اهلواء والرتبة واملاء( املتأثرة؟ •
هل هناك جمتمعات حملية أو مناطق تعترب متضررة كثريًا من اآلاثر الصحية لتعدين الذهب احلريف أو الضيق النطاق أو  •

 تتأثر؟معرضة هلا بشكل خاص؟ أي اجملتمعات واملناطق هي؟ كيف 
هل هناك أي دراسات أو بياانت عن التلوث البيئي أو اآلاثر الصحية اليت تنجم عن تعدين الذهب احلريف والضيق  •

 النطاق؟ هل هناك خطط إلعادة أتهيل أي من املناطق امللوثة الناجتة عن ذلك؟
د اإلقليمي؟ ما هي التقديرات هل لديكم أي تقديرات النبعااثت الزئبق أو إطالقاته على الصعيد الوطين؟ على الصعي •

 وكيف مت التوصل إليها؟
 ]يرجى وصف كيفية احلصول على املعلومات[

 األسئلة القانونية/االجتماعية:
ما هي احلالة القانونية/التنظيمية لتعدين الذهب الضيق النطاق ولبائعي/مصنعي الذهب؟ وإذا مل يكن تعدين الذهب احلريف  •

عل فما هي القضااي اليت ميكن أن تثار يف سياق منحه الصفة القانونية؟ هل توجد لوائح تنظيمية والضيق النطاق قانونياً ابلف
 تؤثر على تصنيع الذهب؟

 هل خيضع عمال التعدين لتنظيم معني؟ كيف؟ •
 هل يتمكن العاملون يف التعدين من احلصول على رأس املال؟ •
 صال الذهب إىل السوق )ملن يبيعون الذهب؟ما هو النظام احلايل الذي يتبعه عمال التعدين من أجل إي •

 ومن أين حيصلون على الزئبق؟ من هم املصدرون النهائيون؟(
 هل يتأثر العاملون يف التعدين بسعر الزئبق؟ •
 هل يدخل تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف االسرتاتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر يف بلدكم؟ •

 التعليم/الرعاية الصحيةاألسئلة املتعلقة بفرص 
هل تعرف بوجود محالت للتوعية البيئية و/أو محالت لصحة وسالمة العمال يف بلدك ميكن ربطها بعمال التعدين ونشاط  •

 التعدين ومشرتيي الذهب وجمتمعات التصنيع احمللية؟
لتعدين و/أو جمتمعات تعدين هل توجد برامج قائمة للرعاية الصحية أو اخلدمات االجتماعية موجهة حنو العاملني يف ا •

وتصنيع الذهب )من قبيل التوعية مبرض نقص املناعة املكتسب اإليدز وتعزيز الصحة ونظافة املياه و/أو برامج صحة 
 العمال وسالمتهم(؟
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ما هو متوسط مستوى التعليم يف بلدكم؟ وماذا عن متوسط مستوى التعليم لعمال التعدين أو ملشرتيي الذهب والقائمني  •
 صنيعه؟ هل توجد حوافز تشجع على بقاء األطفال يف املدارس يف بلدكم؟بت
 هل يف بلدكم مؤسسات لتعليم التعدين واجليولوجيا؟ •
هل يتمكن عمال التعدين وجمتمعاته من االستفادة بشكل كاف من الرعاية الصحية؟ فإذا مل يكن احلال كذلك، ما هي  •

املسافة عن املرافق، عدم وجود أتمني صحي، عدم توفر اخلدمات الصحية وما األسباب )إذا كانت معروفة(؟ )مثاًل بعد 
 إىل ذلك(؟

هل مستوى استهالك األمساك مرتفع يف بلدكم؟ هل األمساك هي الكائنات اليت تؤكل عادة، وتكون يف العادة ملوثة  •
لى سبيل املثال( وتؤكل يف العادة يف ابلزئبق؟ هل هناك أغذية أخرى حيتمل أن تكون ملوثة ابلزئبق )الثدييات البحرية، ع

 بلدكم؟
 االعتبارات املتعلقة أبصحاب املصلحة

ابإلضافة إىل عمال التعدين، ما هي اجلهات اليت تعترب صاحبة مصلحة أساسية على الصعد الوطنية واإلقليمية  •
عدين الواسع النطاق، واحمللية، مبا يف ذلك املنظمات اجملتمعية العاملة يف جمتمعات التعدين، وشركات الت

ومشرتيي/ابئعي الذهب )مبا يف ذلك البنك املركزي(؟ يرجى تقدمي قائمة مبعلومات االتصال بتلك اجلهات حيثما 
 أمكن ذلك.
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 : شكل منوذجي خلطة العمل واجلدول الزمين وامليزانية4املرفق 
 

 
 العمل الوطنية املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاقخطة 

 
 :1الغاية 

األولوية )عالية،  األنشطة
 متوسطة، منخفضة(

مصدر )أو مصادر( 
 التمويل

 املؤشرات اخلط الزمين تكلفة النشاط )بدوالرات الوالايت املتحدة( الوكالة الرائدة

التربعات  اخلارجية الداخلية
 العينية

 3السنة  2السنة  1السنة اجملموع
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 بوركينا فاسو -: مثال على قائمة اجلرد األساسية 5املرفق 

، (AMAP/UNEP 2013)مقتطف من الوثيقة الصادرة عن برانمج رصد املنطقة املتجمدة الشمالية وتقييمها وبرانمج البيئة 
 :98الصفحة 

يصف املثال التايل الطريقة املستخدمة يف إجراء تقييم من الفئة الرابعة إلطالقات الزئبق من تعدين الذهب احلريف والضيق ”
(. ويقدر مدير وزارة التعدين واجليولوجيا واحملاجر، أن 2011/2012خالل إطار زمين مدته سنتان )النطاق يف بوركينا فاسو 

موقعًا لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق جري تسجيلها يف رخص  221ابلغ يعيشون يف  600 000هناك حنو 
ة. وهناك على األقل عدد مماثل من الستغالل تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق وحددت أماكنها على خريطة مساحي

األشخاص يعيشون ويعملون يف أراض غري مسجلة. عقدت االجتماع قبل الزايرات امليدانية مث بعدها مع كل من: عمال 
التعدين يف امليدان، والوكاالت احلكومية، ومجعيات العمال )الرمسية وغري الرمسية(، وجتار الذهب وجتار الزئبق. وكانت النتائج 

. ال جيري 2000ى النحو التايل: مجيع أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق تستخدم الزئبق. وبدأ ذلك حوايل العام عل
تنفيذ ملغمة الركاز الكامل على اإلطالق. وتنفذ ملغمة الركاز بعد تركيزه. ال يتم تفعيل الزئبق. ال يقوم عمال التعدين ابلتخلص 

عمال التعدين على اإلطالق ابستخدام املعوجات أو إعادة تدوير الزئبق بوسائل أخرى وحيرق امللغم من الزئبق املتسخ. ال يقوم 
جزء  1إىل  1,3ابستخدام اللهب املكشوف. تبلغ كمية الزئبق املستخدمة لكل وحدة من وحدات الذهب املنتج يف املتوسط 

(. وهذا يغطي كمية الزئبق اليت تنتهي يف امللغم 1إىل  1,3من الزئبق لكل جزء من الذهب )أي تكون نسبة الزئبق إىل الذهب 
من األجزاء(. ويطلق كل الزئبق املستخدم إىل البيئة،  0,3)جزء واحد( وكمية الزئبق اليت تضيع خالل عملية معاجلة املخلفات )

إحراق امللغم، يف حني تضيع  ( مباشرة يف اجلو خالل عملية1/1,33يف املائة منه )أي الزئبق يف امللغم  75مع انبعاث نسبة 
 من األجزاء( يف املخلفات. 0,3الكمية املتبقية )

ويف بوركينا فاسو، يرجح أن الكمية املفقودة يف املخلفات سوف تنبعث جمدداً يف اجلو خالل فرتة زمنية قصرية نسبيًا ترتاوح بني 
 200 000ليعاد تصنيعها بعد ذلك. ويقدر أن سنة واحدة وعدة سنوات ألن املخلفات تتجمع يف أكوام فوق سطح األرض 

 3إىل  1من التعداد الرمسي للمشاركني يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق )أي نسبة  600 000شخص من أصل 
طناً من الذهب   30إىل  20منهم( هم من عمال التعدين املشتغلني بشكل فعلي يف هذا القطاع. وهم ينتجون كمية ترتاوح من 

طناً(. وهذه الكمية معقولة ابلنظر إىل الطبيعة اجليولوجية املعروفة )البلد يف مجيع أحنائها غنية  25)أي حوايل  كل سنة
ابلتشكيالت الصخرية اليت حتمل ركازات الذهب من نوعية عالية(، ومنظور التصنيع )إنتاج الذهب لكل عامل تعدين 

االقتصادي على أساس تكلفة املعيشة يف -خالل املنظور االجتماعي ابستخدام تقنيات التصنيع اليت متت مشاهدهتا(، ومن
املناطق احمللية اليت جيري فيها تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. ونوقشت هذه التقديرات مع مشرتيي الذهب ومالكي 

دمة واملنبعثة يف اجلو على النحو املواقع ووزارة املناجم ووجدهتا هذه اجملموعات معقولة. وهبذا جرى حتديد كمية الزئبق املستخ
طنًا من الزئبق سنوايً. وجيري  32,5طنًا من الذهب سنوايً؛ وتتم ملغمة كل هذا اإلنتاج ابستخدام  25التايل: جيري إنتاج 

طنًا بصورة مباشرة إىل الغالف اجلوي، يف حني تطلق الكمية  25احلرق املكشوف للملغم كله، األمر الذي يؤدي إىل انبعاث 
أطنان إىل اليابسة واملياه عن طريق اجملاري )املخلفات(. ومن احملتمل أن ينبعث الزئبق الذي حتتوي عليه  7,5املتبقية البالغة 

املخلفات إىل الغالف اجلوي أيضًا يف غضون عقد من الزمن. وقد يكون من املفيد تقدمي وصف موجز لبعض املعلومات 
حتديد الكمية السنوية إلنتاج الذهب واستخدام الزئبق. ويف بوركينا فاسو، يعمل عمال  الداعمة األخرى اليت تستخدم عادة يف

أشخاص، وتتألف اجملموعة من عاملني يف  10إىل  5تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف العادة يف شراكات مؤلفة من 
لكنهن يف العادة ال يقمن سوى ابحلمل والسحق احلفر واحلمل والسحق والطحن وامللغمة. وتعمل النساء أيضًا يف جمموعات، و 

 من وحدات الزئبق لكل وحدة من وحدات الذهب(، وال 1,3ومعاجلة املخلفات. وتستخدم كميات صغرية نسبياً من الزئبق )
يتوفر إال القليل من الوعي مبخاطر الزئبق ولذلك ال تستخدم املعوجات يف الوقت احلاضر ألسباب اقتصادية أو ألسباب 
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غرام لكل طن يف   50إىل  10حية، مما يشري إىل عدم وجود أي عمليات إلعادة تدوير الزئبق. وتكون درجة الركاز عالية )ص
يف املائة فقط(. ويف املتوسط  50إىل  15كثري من األحيان( ولكن التعدين التقليدي يفتقر إىل الكفاءة )نسبة االسرتداد 

غرامًا من الذهب لكل عامل  135يومًا كل سنة، مما يعادل  270وذلك خالل  يستخرج عمال التعدين نصف غرام يف اليوم
يف املائة من السعر الدويل عند بيع الذهب إىل مشرت حملي  80إىل  70تعدين يف السنة. وحيصل عمال التعدين على نسبة 

دوالرًا لكل  48,24لألوقية ) دوالر 1 500يف املائة من سعر الذهب البالغ  80على صلة مبالك أرض املوقع. وابستخدام 
دوالرًا كل شهر.  434دوالرات يف السنة أو  5 209غرام( يكون الدخل الذي حيصل عليه كل عامل من عمال التعدين 

دوالر شهرايً، وتتألف من تكاليف  500إىل  200ولكن التكلفة اليت يتكبدها عمال التعدين عالية أيضاً، وتقدر حبوايل 
الطحن والزئبق( والغذاء واملأوى والنقل واألسرة مبا يف ذلك معيشة األسرة بعيدًا عن موقع التعدين. وميكن التصنيع والتجهيز )

استخدام تقديرات بوركينا فاسو أيضًا لبيان نقاط هامة فيما يتعلق بتقديرات االنبعااثت بوجه عام. وتشري التقديرات السابقة 
أطنان من الزئبق لكل عام، وذلك بناء على  3و، إىل أن االنبعااثت تبلغ حوايل ( يف بوركينا فاس2005لالنبعااثت )جرد عام 

، وعلى وجود أو عدم وجود البياانت املستمدة من تقارير الصحف 2001أنشطة التعدين واملعادن والتنمية املستدامة يف عام 
ن الزئبق كل عام متثل زايدة مبقدار عشرة طنًا م 32,5. والتقديرات احلالية البالغة 2008وجمالت جتارة التعدين يف عام 

 “أضعاف. وهذه الزايدة ليست نتيجة الزدايد االستخدام، بل تعكس حتسن اإلبالغ.
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 يدعم إضفاء الطابع الرمسي على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق (2KgM): منوذج الكيلوغرامني 6املرفق 
الكيلوغرامني والرتويج له، قام جملس الذهب احلريف بوضع منوذج 

وهو وسيلة لتمويل نقل التكنولوجيا اخلالية من الزئبق مع تقدمي 
الدعم إلضفاء الطابع الرمسي على قطاع تعدين الذهب احلريف 
والضيق النطاق. ومن حيث املبدأ، تقدم املعدات والتدريب املتعلق 

دون بتشغيلها على هيئة قرض لعمال املناجم احلرفيني الذين يسد
القرض عن طريق الذهب الذي ينتج يف نظام معاجلة خال من 

دوالر بني املعدات  ٨٠ ٠٠٠الزئبق. وتوزع التكلفة البالغة 
( 2017والتدريب والتكاليف العامة. وأبسعار الذهب احلالية )

يساوي هذا املبلغ سعر كيلوغرامني من الذهب، ومن هنا جاءت 
ول مواعيد السداد هو تسمية النموذج. والشكل النموذجي جلد

يف املائة من اإلنتاج ملدة ستة أشهر، لكي يقوم عمال املناجم  30
احلرفيون بتسديد قيمة ما تلقوه من معدات وخدمات. ونظرًا ألن 

يف املائة  30استخالص الذهب واإلنتاجية اإلمجالية يزدادان بنسبة 
على األقل، ال يتعرض عمال التعدين خلصومات يف أجورهم 

عمليات الرتكيب بل الرتفاع فيها، فإن مل حيدث ذلك على  خالل
 الفور فهو سيحدث بعد سداد القرض.

وبينما يستفيد عمال التعدين مباشرة من هذه الطريقة مع ازدايد 
استخالص الذهب وارتفاع دخلهم، يصمم الدعم التقين أيضاً 
ملساعدهتم يف التعامل مع البيئة التنظيمية من أجل احلصول على 
الرتاخيص الالزمة، ويضمن االمتثال البيئي التفاقية ميناماات 
ويتطلب التنظيم بني عمال التعدين من أجل تشغيل النظام. وهذه  
كلها خطوات هامة حنو إضفاء الطابع الرمسي. وحتقق هذه الطريقة 
أكرب قدر ممكن من استخالص الذهب ألن املخلفات اخلالية من 

 لعمليات املعاجلة الثانوية وميكن الزئبق مناسبة على حنو مثايل
النض، وبذلك  لعمال التعدين بيعها ألطراف اثلثة تقوم بعمليات

يف املائة أو أعلى من  90تبلغ كمية الذهب املستخلص حنو 
 ذلك.

 

املبينة  نظم اجلاذبيةوجيري حاليًا يف بوركينا فاسو والسنغال تشغيل 
ابستخدام منوذج ، وذلك هنا للرواسب يف الصخور الصلبة

الكليوغرامني. ومن املقرر إنشاء املزيد من هذه النظم يف نيكاراغوا 
  وهندوراس وبلدان أخرى.

_____________ 

 لكيلوغرامنيايف منوذج  واملستخدمالنظام الذي يعمل ابجلاذبية 

 الطحن الرطب آلة

 كسارة فكية

 غرابل آلة الطحن الرطب وقنوات تصريف املياه
 يليها الغسل على سطح من احلصري مث التصفية
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 تدوير املاء وإعادة

 طاولة الرج الصهر املباشر


