
إدارة الزئبق
من أجل تنمية مستدامة



ي تم 
الزئبق معدن ثقيل ينتج بشكل طبيعي. ويعت�ب أحد أقدم العنارص ال�ت

استخدامها ع�ب التاريخ لأغراض مختلفة. بيد أن منذ الثورة الصناعية، تزايدت 
ي وعىل نطاق ضيق، وتوليد الطاقة، 

ت�بات الزئبق، بداية بسبب التعدين الحر�ض
ي البيئة 

والعمليات الصناعية. وقد أدى هذا إىل ارتفاع التلوث الناتج عن الزئبق �ض
ة  العالمية. لقد أصبحنا الآن نعلم أن الزئبق شديد السمية، وله مضاعفات خط�ي

نسان وكذلك لدى فئات  ي وعىل الصحة بشكل عام لدى الإ عىل النظام العص�ب
ي البيئة، يبقى الزئبق لوقت طويل وينتقل 

أخرى من أشكال الحياة. عندما يطلق �ض
يا أن تحمل  بة والكائنات الحية. ويمكن للبكت�ي داخل الغالف الجوي، والماء، وال�ت

اكم عىل امتداد السلسلة الغذائية. إضافة إىل ذلك، يمكن أن ينتقل  الزئبق، لي�ت
ي الغالف الجوي لمسافات طويلة. كل هذه العوامل كانت سببا وراء إحداث 

الزئبق �ض
اتفاقية عالمية للحد من الأخطار الناجمة عن التلوث بالزئبق. ويساعد برنامج 

الأمم المتحدة للتنمية عدة بلدان عىل الخفض التدريجي من الزئبق والتقليص 
من استخدامه. ويبقى برنامج الأمم المتحدة للتنمية عىل استعداد لمواصلة هذا 

يكولوجي. نسان والنظام الإ ي وقاية صحة الإ
الدعم من أجل المساهمة �ض

ي�نــا أن نشــارككم النتائــج المؤقتة لعمل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بشــأن 
نســان والبيئة من الزئبق، دعما لتفاقيــة ميناماتا. وتلقي هذه  وقايــة صحــة الإ

ة، بعنوان “إدارة الزئبق من أجل التنمية المســتدامة”، الضوء عىل أنشــطة  الن�ش
نا  ض برنامــج الأمــم المتحدة الســابقة والحالية الخاصة بالزئبــق وتصف مجالت ترك�ي
المســتقبلية فيمــا يتعلق بــإدارة الزئبق، بتمويل من مرفق البيئــة العالمية. ويمثل 

ض إدارة المــواد الكيميائية أولوية مهمة بالنســبة لمرفــق البيئة العالمية.  تحســ�ي
اماتها المســتقبلية  ض يســاعد برنامــج الأمم المتحــدة للتنمية البلدان عىل الوفاء بال�ت

عمــال باتفاقيــة ميناماتا، للخفض التدريجي من اســتخدام الزئبق وتقليص 
ي وعىل نطاق ضيــق، والعمليات الصناعية، 

انبعاثاتــه بســبب تعديــن الذهب الحر�ض
ض مصادر أخرى. وتوليــد الطاقــة، والمنتجات المحتوية عــىل الزئبق، من ب�ي

ض عن 24  ة وتجربة برنامج الأمم المتحــدة للتنمية، والناتج�ي وســوف تســتغل خــ�ب
ي مجال إزالة المواد المســتنفدة لالأوزون والملوثات العضوية 

ســنة من العمل �ض
ي تحقيق هدف دورة 

ي إطــار التعامل مع الزئبق. وسيســاهم ذلــك أيضا �ض
الثابتــة، �ض

ي أفق 
مرفــق البيئــة العالمية السادســة للتمويل بتقليــص ألف طن من الزئبق �ض

العام 2018 بطريقة ســليمة بيئيا.
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ي أفق نهاية 2016، 
ض التنفيذ �ض ي الوقت الذي يتوقع فيه دخول اتفاقية ميناماتا ح�ي

�ض
يساعد برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بتمويل من المرفق العالمي للبيئة، البلدان 

ي الخفض تدريجيا من استخدام الزئبق والتقليص من استخدامه. إىل جانب 
�ض

ة، يهدف عمل برنامج الأمم المتحدة للتنمية  ي هذه الن�ش
أولويات الزئبق المبينة �ض

ابط مع اتفاقيات بيئية أخرى  الداعم لتفاقية ميناماتا أيضا إىل تحقيق التضافر وال�ت
ية. متعددة الأطراف، ومع أهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية الب�ش

ي وعىل نطاق 
عىل سبيل المثال، يتطرق برنامجنا المتعلق بتعدين الذهب الحر�ض

ضيق للقضايا البيئية مثل إطماء الماء، وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، 
بة إىل جانب الأوجه الجتماعية والقتصادية مثل عمالة الأطفال،  وتعرية ال�ت

اتيجية برنامج الأمم المتحدة  وحماية الصحة وسبل العيش البديلة )تماشيا مع اس�ت
للصناعات الستخراجية(. وتهدف التدخالت الرامية إىل تقليص انبعاثات الزئبق 

من العمليات الصناعية أو إدخال بدائل للمنتجات الستهالكية المحتوية عىل 
كة بإدخال  الزئبق )مثل مصابيح النيون المدمجة(، إىل تحقيق منافع مناخية مش�ت

تكنولوجيات أنظف وأك�ش نجاعة وتقليص العتماد عىل المصادر غ�ي المتجددة.

ي الخفض التدريجي من استخدام الزئبق، 
ي تساهم �ض

ا، جميع أنشطتنا ال�ت أخ�ي
ض إدارة الزئبق بشكل عام، تمنع تسلل  ي البيئة وتحس�ي

وتقليص انبعاثات الزئبق �ض
 ، ي البحري والساحىلي

ي حماية التنوع البي�أ
الزئبق إىل الأحواض المائية. وهذا يساعد �ض

ي السلسلة الغذائية وبالتاىلي لدى 
وسبل عيش الصيادين، وتقليص تراكم الزئبق �ض

، والنتيجة حماية صحتنا وصحة الأجيال القادمة. الب�ش

ويدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية حاليا 42 بلدا مع محفظة زئبق لمرفق البيئة 
العالمية قوامه 22 مليون دولر من المنح و32 مليون دورا عىل شكل تمويالت 

ي ستطلق 
ة ال�ت ي هذه الن�ش

كة. ونأمل أن تلهم هذه النتائج الأولية – المبينة �ض مش�ت
ي الأردن شهر 

خالل الدورة السابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الزئبق �ض
مارس 2016 – المزيد من الممارسات الفعالة للتقليل والخفض التدريجي من الزئبق.

مقدمة 

جاك فان إنجل
مدير

يال/وحدة المواد الكيميائية بروتوكول مون�ت

مجموعة التنمية المستدامة

امج مكتب السياسات ودعم ال�ب

برنامج الأمم المتحدة للتنمية

ي وعىل 
ي والتنوع البيولوجي بســبب تعدين الذهب الحر�ف

مثــال عــن التعاونات: تدهور الأرا�ف
ي الأمازون

نطاق ضيق �ف
يكولوجية البحرية والخاصــة بالمياه العذبة. التخلص من  أمثلــة عــى التعاونات: النظم الإ

ي الكمبودج. الصورة من موقع 
ي نهر تونل ســاب �ف

ســبات أثناء التنقيب عن الذهب �ف  ال�ت
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1 اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 

2 برنامج الأمم المتحدة للتنمية واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 

6 واقع إدارة الزئبق 

8 أهداف التنمية المستدامة واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 

10 ي إدارة الزئبق 
امج �ف توقيع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ل�ب

10 جرد الزئبق وتحض�ي تقييمات ميناماتا الأولية وخطط العمل الوطنية 

11 تقليص انبعاثات الزئبق من المصادر الثابتة 

12 ي القطاع الصحي 
الخفض التدريجي من المعدات المحتوية عىل الزئبق �ض

13 وع العالمي  ، والسنغال، وفيتنام: الم�ش ض ، والهند، ولتفيا، ولبنان، والفيليب�ي ض  دراسة حالة: الأرجنت�ي
 للنفايات الطبية )2008 – 2015( 

14 إدارة دورة حياة المنتجات المحتوية عىل الزئبق 

15 دراسة حالة: الأوروغواي: إدارة سليمة بيئيا لدورة حياة المنتجات المحتوية عىل الزئبق ونفاياتها )2014 – 2017( 

16 ي وعىل نطاق ضيق 
ي تعدين الذهب الحر�ض

تقليص استخدام الزئبق �ض

17 وع الزئبق العالمي )2002 – 2007(  انيا وزيمبابوي: م�ش ض ازيل، وإندونيسيا، ولوس، والسوان، وت�ض دراسة حالة: ال�ب

18 ي تعدين  
دارة السليمة بيئيا للزئبق والمنتجات المحتوية عىل الزئبق ونفاياتها �ض  دراسة حالة: هندوراس: الإ

ي وعىل نطاق ضيق والقطاع الصحي )2015 – 2019(
الذهب الحر�ض

19 تطلعاتنا 

قائمة المحتويات

ي ســيغوفيا، كولومبيا. الصورة بعدســة باتريك فرايز
ي وعىل نطاق ضيق �ف

ي تعدين الذهب الحر�ف
عامل منجمي يوضح طريقة اســتخدام الزئبق �ف



ي حماية صحة 
ويتمثل غرض اتفاقية ميناماتا �ض

نسان والبيئة من النبعاثات والت�بات الصناعية  الإ
ي تتطرق 

ض النقاط المهمة ال�ت للزئبق ومركباته. ومن ب�ي
لها التفاقية هناك حظر مناجم الزئبق الجديدة، 

والخفض التدريجي من مناجم الزئبق الكائنة، وتداب�ي 
ي الهواء، وقانونا دوليا للقطاع غ�ي 

مكافحة النبعاثات �ض
ي وعىل نطاق 

النظامي بخصوص تعدين الذهب الحر�ض
ضيق. وتهدف التفاقية إىل تقليص ت�بات الزئبق من 

ي 
ي ذلك تعدين الذهب الحر�ض

جميع المصادر، بما �ض
سمنت،  اق الفحم، وإنتاج الإ وعىل نطاق ضيق، واح�ت
وإنتاج المعادن الحديدية وغ�ي الحديدية، والتخلص 
من نفايات المنتجات المحتوية عىل الزئبق، ومصانع 

ة.  الكلور والقلويات، إىل جانب أمور أخرى كث�ي

ض التنفيذ خالل 90 يوما بعد  وستدخل التفاقية ح�ي
تصديق 50 دولة عليها. ببلوغ شهر ديسم�ب 2015، 

وقع 128 بلدا التفاقية وصادق عليها 20 آخرون. ومن 
المتوقع أن يصادق عليها 50 بلدا بحلول منتصف 

ض التنفيذ نهاية السنة. 2016 وبأن تدخل التفاقية ح�ي

عرف العام 2009 إطالق مفاوضات بخصوص 
معاهدة لالأمم المتحدة بشأن الزئبق. وقد انتهت 

ض  ي 2013 عندما تم التوصل إىل اتفاق ب�ي
المفاوضات �ض

ض يمثلون أك�ش من 140 بلدا، وهو ما نتج عنه  مندوب�ي
إنشاء اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. 

تعت�ب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق معاهدة عالمية 
نسان والبيئة من الآثار  ملزمة قانونيا لحماية صحة الإ
السلبية للزئبق. وقد أخذت التفاقية اسمها من اسم 

مدينة يابانية حيث وقع تسمم بالزئبق بعد تدفق 
ي خليج ميناماتا 

ي �ض
مياه رصف صناعية من معمل كيميا�أ

ين. وكانت مياه ال�ف تحوي  منتصف القرن الع�ش
ي السمك 

ي تراكمت أحيائيا �ض
مادة ميثيل الزئبق، وال�ت

ي الخليج. وقد أصيب من تناولوا مأكولت 
والمحار �ض

ي 
بحرية قادمة من خليج ميناماتا بمرض حاد، إذ تو�ض

1784 شخصا بينما طور مئات آخرون إعاقات بليغة.

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

ادفورد. ي الخليج. الصورة بعدســة تود ســرت
ي تمثل أرواح من تســمموا بميثيل الزئبق الذي طرح �ف

نصب ضحايا مينماتا – ليال، ضوء ينري الأجســام الكروية المصنوعة من الكروم، وال�ت
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ي مجال جهود 
ينشط برنامج الأمم المتحدة للتنمية �ض

 ، ي
التقليص من الزئبق منذ سبعينيات القرن الما�ض

نامج لصندوق الأمم المتحدة الدائر  إبان تسي�ي ال�ب
ي 1975 

ض سن�ت لستكشاف الموارد الطبيعية ما ب�ي
و1995، كما نفذ عددا من مشاريع متعلقة بتعدين 

ي وعىل نطاق ضيق بتمويل من
 الذهب الحر�ض

 الصندوق الدائر.

منذئذ، واصل برنامج الأمم المتحدة للتنمية مساعدة 
ي يمر اقتصادها بمرحلة 

البلدان النامية والبلدان ال�ت
ي جهودها الرامية إىل تقليص استخدام وت�ب 

انتقالية �ض
الزئبق. وقد ركزت هذه الجهود بشكل رئيسي عىل 

قطاع الستخراج، بدعم الخفض التدريجي من الزئبق 
ي التعدين لستخراج الذهب، وكذلك عىل 

المستخدم �ض
القطاع الصحي، حيث ندعم الخفض التدريجي من 

الأجهزة الطبية المحتوية عىل الزئبق وتقليص انبعاثاته. 
ي اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 

إضافة إىل ذلك، خلق تب�ض
مع مرفق البيئة العالمية كآلية تمويل له، سبال وفرصا 

ي لبلدان بهدف 
جديدة لتوف�ي الدعم الماىلي والتق�ض

مساعدتها عىل تقليص ت�بات الزئبق. 

لمساعدة البلدان عىل الستعداد للمصادقة عىل اتفاقية 
اماتها المستقبلية بموجب التفاقية  ض ميناماتا، والوفاء بال�ت
وتقليص ت�بات الزئبق من مختلف القطاعات ومصادر 
الت�ب، يدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بتمويل 

 : من مرفق البيئة العالمية، البلدان فيما يىلي

تنفيذ أنشطة تقييم ميناماتا الأوىلي وخطط العمل 	 
ي وعىل نطاق 

الوطنية بشأن تعدين الذهب الحر�ض
ضيق. ويضم تقييم ميناماتا الأوىلي جرد الزئبق 

وتقييم الأطر القانونية والتنظيمية وكذلك الحاجات 
من حيث القدرة المؤسسية والتقنية.

ي الجو من 	 
تقليص انبعاثات الزئبق ومكوناته �ض

ي تعمل 
مصادر ثابتة )المراجل الصناعية ال�ت

ي 
بالفحم، عمليات الصهر والتحميص المستخدمة �ض

إنتاج/إعادة تدوير المعادن غ�ي الحديدية(.

 الخفض تدريجيا من المنتجات المحتوية 	 
ي القطاع الصحي )مثل مقياس 

 عىل الزئبق �ض
 الحرارة، أجهزة قياس ضغط الدم، والحشوة 

ها(. الملغمية، وغ�ي

 برنامج الأمم المتحدة للتنمية
واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
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إدارة دورة حياة الزئبق، والمنتجات والنفايات 	 
ي ذلك المعالجة 

المحتوية عىل الزئبق )بما �ض
والتخزين(.

ي تعدين الذهب 	 
تقليص ووقف استخدام الزئبق �ض

ي 
ي وعىل نطاق ضيق، وتقليل ت�بات الزئبق �ض

الحر�ض
البيئة جراء التعدين والمعالجة. 

وقد قدم برنامج الأمم المتحدة للتنمية الدعم أو 
ي تقديمه لما مجموعه 42 بلدا من أجل تنفيذ 

ع �ض �ش
المشاريع المرتبطة بالزئبق ع�ب مشاريع وطنية، 

وإقليمية وعالمية. ويقدم الجدول رقم واحد )1( 
نظرة شاملة عىل هذه المشاريع.

تبلغ قيمة محفظة برنامج الأمم المتحدة الحالية 
للزئبق 22 مليون دولر مقدمة كمنحة من مرفق 

البيئة العالمية، و32 مليون دولر عىل شكل تمويالت 

كة بالنظر إىل أن الدورة الحالية )مرفق البيئة  مش�ت
العالمية6-( تمثل أول دورة تجديد لمرفق البيئة 

ي عرفت تمويال مهما لمعالجة القضايا 
العالمية، وال�ت

المرتبطة بالزئبق، من المتوقع أن يقوم برنامج الأمم 
ي المستقبل بدعم المزيد من 

المتحدة للتنمية �ض
البلدان عىل إدارة الزئبق.

اتيجية برنامج الأمم  عالوة عىل ذلك، تسعى “اس�ت
دارة المنصفة  المتحدة للتنمية المتعلقة بالتنمية والإ
يرادات  ض فوائد الإ للصناعات الستخراجية” إىل تحس�ي
يبية، ومناصب الشغل والدخل مع تقليل الآثار  ال�ض

السلبية عىل البيئة، والمحاسبة، والمساواة الجتماعية 
اعات. وتضم محفظة  ض ، وال�ض ض ض الجنس�ي والمساواة ب�ي

برنامج الأمم المتحدة للتنمية العالمية الحالية 
وعا  المرتبطة بالصناعات الستخراجية أك�ش من 70 م�ش

ي أك�ش من 50 بلدا.
�ض

انيا. الصورة من موقع  ز ي شــينيانغا، ت�ز
ي وعىل نطاق ضيق �ز

ي تعدين الذهب الحر�ز
ي عمليات تدخل �ز

 عمــال مناجــم يفصلــون الذهــب عن الرواســب �ز
AFRICA924/SHUTTERSTOCK.COM
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الوضع
منحة مرفق البيئة العالمية 

)الدولر( منطقة الزئبق البالد

مكتمل ماليا 6.806.800 ي وعىل نطاق ضيق
تعدين الذهب الحر�ض ازيل، وجمهورية لو الديمقراطية  عالمي )ال�ب

انيا  ض الشعبية، وإندونيسيا، والسودان، وت�ض
وزيمبابوي( 

مكتمل عمليا وع:2 منح تحض�ي الم�ش
144.990 

2.210.281

إدارة دورة الحياة والخفض التدريجي من المعدات 
الطبية المحتوية عىل الزئبق

، والهند، ولتفيا، ولبنان،  ض عالمي )الأرجنت�ي
، والسنغال وفيتنام( ض والفيليب�ي

قيد التنفيذ 1.000.000 تقييم ميناماتا الأوىلي عالمي )بنغالدش، وغينيا بيساو، وموريتانيا، 
وموزمبيق وساموا(

قيد التنفيذ وع: منح تحض�ي الم�ش
40.000

1.290.639

إدارة دورة الحياة والخفض التدريجي من المعدات 
الطبية المحتوية عىل الزئبق

انيا، وزامبيا( ض إقليمي )غانا، ومدغشقر، وت�ض

قيد التنفيذ 1.312.750 ي وعىل نطاق ضيق
تعدين الذهب الحر�ض و( إقليمي )بوليفيا وب�ي

قيد التنفيذ 200.000 تقييم ميناماتا الأوىلي ألبانيا

قيد التنفيذ 200.000 تقييم ميناماتا الأوىلي أذربيجان

قيد التنفيذ 200.000 تقييم ميناماتا الأوىلي البوسنة والهرسك

مكتمل عمليا 120.000 ي وعىل نطاق ضيق
تعدين الذهب الحر�ض بوركينافاسو3

قيد التنفيذ/
مصادق عليه 

وع: منحة تحض�ي الم�ش
30.000

1.200.000

إدارة دورة الحياة والخفض التدريجي من المعدات 
الطبية المحتوية عىل الزئبق

كولومبيا

قيد التنفيذ 200.000 تقييم ميناماتا الأوىلي كوستاريكا 

قيد التنفيذ وع: منح تحض�ي الم�ش
28.000

820.000

إدارة دورة الحياة والخفض التدريجي من المعدات 
الطبية المحتوية عىل الزئبق

م�

قيد التنفيذ 200.000 تقييم ميناماتا الأوىلي جورجيا

قيد التنفيذ 200.000 تقييم ميناماتا الأوىلي غيانا

قيد التنفيذ وع: منحة تحض�ي الم�ش
70.000

130.000.000

ي وعىل نطاق ضيق/إدارة دورة 
تعدين الذهب الحر�ض

الحياة والخفض التدريجي من المعدات الطبية 
المحتوية عىل الزئبق

هندوراس

قيد التنفيذ 1.000.000 تقييم ميناماتا الأوىلي الهند

قيد التنفيذ 200.000 تقييم ميناماتا الأوىلي الأردن

قيد التنفيذ وع: منحة تحض�ي الم�ش
25.000

680.000

إدارة دورة الحياة والخفض التدريجي من المعدات 
الطبية المحتوية عىل الزئبق

كزاخستان

قيد التنفيذ وع: منحة تحض�ي الم�ش
15.000 

285.000

إدارة دورة الحياة والخفض التدريجي من المعدات 
الطبية المحتوية عىل الزئبق

ستان ض قرغ�ي

قيد التنفيذ 250.000 تقييم ميناماتا الأوىلي يا ض مال�ي

قيد التنفيذ 199.749 تقييم ميناماتا الأوىلي موريتيوس

مكتمل ماليا 46.207 دارة الدولية  اتيجي لالإ اكة مع النهج الس�ت مبادرة �ش
للمواد الكيميائية

موريتيوس

قيد التنفيذ 200.000 تقييم ميناماتا الأوىلي الجبل الأسود

قيد التنفيذ 200.000 تقييم ميناماتا الأوىلي باناما

قيد التنفيذ 199.100 تقييم ميناماتا الأوىلي السيشل

قيد التنفيذ وع: منحة تحض�ي الم�ش
35.000

1.237.800

إدارة دورة الحياة والخفض التدريجي من المعدات 
الطبية المحتوية عىل الزئبق

أوروغواي

وع أك�ب يركز عىل التقليص/الخفض التدريجي من المواد الكيميائية. وقد خصصت نسبة 20 بالمئة من هذه  ي بعض الحالت، ل تشكل إدارة الزئبق سوى مكون صغ�ي من م�ش
�ض  1

المشاريع المرتبطة بالنفايات الطبية للمكون الزئبقي.

ي إطار المبادرة المعنية بالفقر والبيئة
بتمويل من السويد �ض  2

الجدول 1: مشاريع برنامج الأمم المتحدة للتنمية/مرفق البيئة العالمية بشأن الزئبق )2002-2015(1
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الدعوة والتوعية – تنفيذ حمالت توعية موجهة 
إىل أصحاب المصلحة، وصناع القرار والمجموعات 
السكانية المعرضة للخطر حول أهمية إدارة الزئبق 

والخفض التدريجي والتقليص منه.

بناء القدرات – تحديد ممارسات مبتكرة وناجحة؛ 
التعزيزات السياسية، والتنظيمية والمؤسسية 

دارة الزئبق؛  لمساعدة البلدان عىل وضع أنظمة لإ
 تحديد حاجيات وخيارات التمويل؛ تطبيق 

الدروس والتجارب المستفادة من بلدان أخرى؛ 
وتطوير وتطبيق توجيهات وأدوات لتسهيل إدارة 

ومكافحة الزئبق.

المساعدة التقنية – دعم البلدان لتحديد، 
واستخدام وتطبيق أفضل الممارسات البيئية وأفضل 

التكنولوجيات المتاحة وإدماجها، إىل جانب تدريب 
ي أماكن أخرى 

ض نجاحها جميعها �ض ي تب�ي
مخصص، وال�ت

ي من شأنها المساعدة عىل معالجة التحديات 
وال�ت

دارة السليمة للزئبق. الوطنية فيما يخص الإ

 المراقبة – مساعدة البلدان عىل تقييم وضعها 
فيما يخص الزئبق وتتبع تقدمها نحو تقليص 

استخدامه وت�باته.

 يشمل نهج برنامج الأمم المتحدة للتنمية
 الرئيسية لمساعدة البلدان عىل تنفيذ إدارة 

سليمة للزئبق: 

وع  رسم 1: محفظة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بشأن الزئبق حسب نوع الم�ش

147 Center Right left

ي غانا. الصورة بعدســة 
ي محافظة تاركوا �ف

لوحــة تحذيريــة موجهــة لعمــال المناجم �ف
باك ديفيد 

إدارة دورة حياة 
المعدات الطبية 

المحتوية عىل الزئبق 
تقييمات ميناماتا

الأولية 

 مشاريع الزئبق 
متعددة الهتمامات

ي
تعدين الذهب الحر�ض

وعىل نطاق ضيق

 21بالمئة 36بالمئة

37بالمئة 6بالمئة
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واقع إدارة الزئبق
يعت�ب الزئبق مادة كيميائية ذات أهمية عالمية بسبب انتقاله داخل الغالف الجوي عىل مدى طويل، 

ي النظم 
اكم أحيائيا �ض ي البيئة بعد نشوئه عن أنشطة إنسانية، وقدرته عىل ال�ت

وبقائه لمدة طويلة �ض
نسان والبيئة.  ة عىل صحة الإ البيئية وآثاره السلبية الكب�ي

الالفقاريات

طحلب

زئبقميثيل الزئبق

ي المنشأ ب�ش الموارد الطبيعية

التعدين

توليد الطاقة الصناعة
من أصل جيولوجي

الزراعة

ي المجال الح�ف

اق الكتلة  اح�ت
يالحيوية

بة والكساء النبا�ت ال�ت

ي المحيطات
سب �ف ال�ت

سب عىل اليابسة/المياه العذبة ال�ت
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يشارك ما يقارب 15 مليون شخصا، من 
ي قطاع 

ف امرأة وطفل، �ف بينهم حوالي 3 مالي�ي
ي 

ي وعىل نطاق ضيق �ف
تعدين الذهب الحر�ف

70 بلدا.6

منذ شهر مارس 2001، تم 
رسميا تحديد 2265 ضحية 

يعانون من داء ميناماتا )1784 
منهم فارقوا الحياة(4 وأك�ش 

من 10 آلف حصلوا عىل 
5 بسبب تعرضهم  تعويض مالي

الممكن للزئبق.

35 بالمئة من ت�بات 
الزئبق ناتجة عن تعدين 

الذهب.2

الزئبق ي�ف بشكل كب�ي بنمو 
ي الرحم وخالل 

ف �ف الجن�ي
السنوات الأول من الحياة.1

تعت�ب منظمة الصحة 
ف  العالمية الزئبق من ب�ي

ة أهم مواد كيميائية  ع�ش
أو مجموعات كيميائية 
ا عىل  تشكل خطرا كب�ي

الصحة.1

توليد الطاقة مسؤول 
عن انبعاث 475 طنا 

ي السنة 
من الزئبق �ف

)24 بالمئة من مجموع 
النبعاثات(.2

يعت�ب الخفض التدريجي 
للمنتجات غ�ي الأساسية 

ي توجد 
المحتوية عىل الزئبق وال�ت

لها بدائل فعالة الكلفة، أنجع 
طريقة للتقليص من الت�بات 

من المنتجات ومجاري النفايات.

يسبب استهالك الأسماك المحتوية عىل 
مستويات مرتفعة من الزئبق، عىل الخصوص 

تلك المتواجدة عىل رأس السلسلة الغذائية مع 
ة عىل الصحة. تراكم الزئبق أحيائيا، آثارا خط�ي

ي كل غرام من السمك
نقطة برتقالية = ميكروغرام واحد من الزئبق �ض

المصادر: 1. صحيفة وقائع منظمة الصحة العالمية رقم 361 )2013(، 2. تقيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة العالمي للزئبق )2013(، 3. معهد بحوث التنوع البيولوجي )2014(، 
، 5. أرشيفات داء مينامات، 6. برنامج الأمم المتحدة للبيئة )2013( عملية التفاوض. 4. داء ميناماتا: التاريخ والتداب�ي

ف مجموعات  من ب�ي
مختارة تعيش عىل الصيد 
ف  ، تعرض ما ب�ي ي

المعي�ش
1.5 و17 طفال من أصل 
ألف لآثار إدراكية بسبب 

استهالك أسماك محتوية 
عىل الزئبق.1 

الزئبق
80

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

84 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

100 
حالة وفاة

 وجبات غ�ي محددة 
ي الغرام(

)زئبق أقل من 0.05 ميكروغرام �ف

ي الأسبوع 
ف �ف  وجبة واحدة إىل وجبت�ي

ي الغرام(
)زئبق: 0.05 – 0.22 ميكروغرام �ف

ي الشهر )زئبق 0.22 – 
وجبة واحدة �ف

ي الغرام(
0.95 ميكروغرام �ف

غياب االستهالك 
)زئبق: أقل من 0.95 

ي الغرام( 
ميكروغرام �ف
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ي كل مكان 
ي كافة أشكاله و�ض

 هدف التنمية المستدامة 1: القضاء عىل الفقر �ض
ي والقروي عادة مخاطر عالية بالتعرض للزئبق بسبب مهنهم )مثال  ض الح�ض ي المجال�ي

يواجه الفقراء �ض
ي وعىل نطاق ضيق، وإدارة النفايات، وإعادة التدوير(، وظروف 

تعدين الزئبق، وتعدين الذهب الحر�ض
العيش )القرب من المكبات والمحارق( وانعدام المعرفة بالآثار الصحية الممكنة الناجمة عن التعرض 

ي توفر الموارد الأساسية لعيش فقراء المجالت 
يكولوجية ال�ت ي نفس الوقت، تتأثر النظم الإ

للزئبق. �ض
ي إدخال 

كاء �ض القروية بالتلوث بالزئبق. وتساعد التدخالت بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ال�ش
بدائل، وأفضل الممارسات والتقنيات للتقليل من استخدام الزئبق وت�به، كما تعالج التحديات 

ي تستخدم الزئبق. 
ي تمثل جوهر الممارسات الحالية ال�ت

الجتماعية والقتصادية الكامنة وال�ت

ض التغذية وتشجيع  ي وتحس�ي
هدف التنمية المستدامة 2: القضاء عىل الجوع، وتحقيق الأمن الغذا�أ

 الزراعة المستدامة
ي استهالك الأسماك والمحار الملوثة بالزئبق. وقد يكون 

يتمثل أحد المصادر الرئيسية للتعرض للزئبق �ض
لستهالك الأسماك المحتوية عىل مستويات مرتفعة من الزئبق، عىل الخصوص تلك المتواجدة عىل رأس 

ة عىل الصحة )أنظر هدف التنمية المستدامة 3(.  السلسلة الغذائية مع تراكم الزئبق أحيائيا، عواقب خط�ي
ي سن مبكرة، 

ي الرحم والأطفال �ض
ويشكل هذا مخاوف صحية، خصوصا بالنسبة للنساء الحوامل، والأجنة �ض

. ويساعد برنامج الأمم المتحدة  ي
ة المعتمدة عىل الصيد المعيسش وكذلك بالنسبة للمجموعات الفق�ي

ي البيئة من عدة قطاعات، وهو ما يحد ويقلص 
للتنمية البلدان عىل تقليص استخدام الزئبق وت�به �ض

ي السلسلة الغذائية.
بشكل غ�ي مبا�ش تراكم الزئبق �ض

 هدف التنمية المستدامة 3: ضمان حياة صحية وتشجيع الرفاه لكل الفئات العمرية
ي 

ي الرحم والأطفال �ض
ض �ض نسان، إذ يشكل خطرا خاصا عىل تطور الجن�ي الزئبق سام بالنسبة لصحة الإ

ي أساسا ع�ب استنشاق بخار الزئبق الخام خالل العمليات الصناعية  سن مبكرة. ويحصل التعرض الب�ش
ي 

وع�ب استهالك الأسماك والمحار الملوثة بالزئبق، وقد يؤدي إىل التسمم بهذه المادة. يوجد الزئبق �ض
ي ذلك 

عدة أشكال: خام، ول عضوي وعضوي ولكل واحد من هذه الأشكال آثار تسممية مختلفة، بما �ض
. ويدعم برنامج الأمم  ض ، والجلد والع�ي ، والكىلي ض ، والهضمي والمناعي، وعىل الرئت�ي ي عىل الجهاز العص�ب
كاء آخرين، لتقليص الزئبق، أو من الأفضل، للخفض  المتحدة للتنمية الحكومات، والقطاع الخاص و�ش

نسان والبيئة. التدريجي منه ومن المنتجات المحتوية عليه، وتقليل ت�باته، من أجل حماية صحة الإ

نسان والبيئة من انبعاثات وت�بات الزئبق ومكوناته الناشئة عن  تهدف اتفاقية ميناماتا إىل حماية صحة الإ
ي إطار اتفاقية 

اماتها المستقبلة والوفاء بها، �ض ض ي جهودها لالستعداد لل�ت
ية. ويعت�ب دعم البلدان �ض أنشطة ب�ش

ية مستدامة،  ي جهود برنامج الأمم المتحدة للتنمية الرامية إىل تحقيق تنمية ب�ش
ميناماتا، مكونا مهما �ض

ي تم تبنيها شهر سبتم�ب 2015. فيما يىلي نلقي 
ومدمجة ومرنة من خالل أهداف التنمية المستدامة، وال�ت

ض عمل برنامج الأمم المتحدة للتنمية لدعم جهود اتفاقية ميناماتا لتقليص  الضوء عىل الرتباطات الرئيسية ب�ي
استخدام/الخفض التدريجي من الزئبق وأهداف التنمية المستدامة. 

المستدامة التنمية   أهداف 
واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
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ي المتناول، وموثوقة، ومستدامة وع�ية  
 هدف التنمية المستدامة 7: ضمان وصول الجميع إىل طاقة �ض

ي 
يعتــ�ب حــرق الفحم، وبدرجة أقل اســتخدام أنواع أخرى من الوقــود الأحفوري لتوليد الطاقة، ثا�ض

ية. ومن شــأن اســتخدام سبل مكافحة  ي الجو الناشــئة عن أنشــطة ب�ش
أهم مصدر لنبعاثات الزئبق �ض

ي موازنة أغلب 
اق، أن يســاهما �ض ض كفاءة الح�ت ض أك�ش رصامة، إىل جانب تحســ�ي تلوث الهواء وقوان�ي

ي آســيا وأمريــكا الجنوبية. بيد أن تقليص 
ت�بــات الزئبق المرتبطة بارتفاع اســتخدام الفحم، خصوصا �ض

ت�بــات الزئبــق لــن يتحقق إل بعد التحول إىل مصادر طاقة أنظف وأك�ش اســتدامة وإدخال تكنولوجيات 
نارة الفعالة بواســطة الطاقة الخاليــة من الزئبق(. ويدعم برنامج الأمم  ومنتجــات أكــ�ش نجاعة )مثال: الإ

ي تعزيز أطرها القانونية، ومراجعة العمليــات الصناعية والتكنولوجيات 
المتحــدة للتنميــة البلــدان �ض

ي حلول طاقة نظيفة.
المتجــاوزة بهــدف تقليص الت�بات وزيادة الفعالية، والأهــم، تب�ض

 هدف التنمية المستدامة 8: العمل الالئق والنمو القتصادي
ض  ي مكان العمل. ومن ب�ي

يمكن أن يقع التعرض للزئبق ع�ب استنشاق بخار الزئبق. ومن المرجح أن يتم هذا �ض
ي وعىل نطاق ضيق، ومعالجة 

أخطر المهن وسبل العيش من حيث التعرض للزئبق تعدين الذهب الحر�ض
وإعادة تدوير النفايات، وتكرير الزئبق، والعناية الطبية والعناية الخاصة بالأسنان. ويعت�ب الخفض 

ي تستعمل الزئبق، الطريقة الرئيسية لتقليص 
التدريجي من إنتاج واستخدام المنتجات والعمليات ال�ت

ي إدخال منتجات وعمليات خالية من الزئبق، مع 
تعرض العمال. ونساعد الحكومات وقطاعات متنوعة �ض

ي مكان العمل، وإدخال تداب�ي شخصية استباقية، ومعالجة الأسباب 
دعم معاي�ي وعمليات السالمة �ض

ي تقف وراء استخدام الزئبق والمنتجات المحتوية عليه.
الجتماعية والقتصادية الكامنة ال�ت

 هدف التنمية المستدامة 12: ضمان أنماط إنتاج واستهالك مستدامة
ي مكاسب 

نتاج المستدامان إىل “تحقيق ما هو أك�ش انطالقا مما هو أقل”، بزيادة صا�ض يهدف الستهالك والإ
الرفاه من الأنشطة القتصادية ع�ب تقليص استخدام، وإفساد وتلويث الموارد، مع زيادة جودة الحياة. 

ي تقليص التلوث بالزئبق والنفايات المحتوية عىل الزئبق بإدخال 
يتجىل واحد من أهم أوجه عملنا �ض

منتجات، وعمليات وتكنولوجيات بديلة خالية من الزئبق، وفعالة الكلفة وتتما�ش مع أفضل توجيهات 
ي ترفع من كفاءة الموارد، وتستخدم 

 التكنولوجيا المتوفرة. وتتالءم هذه التدخالت والتدخالت ال�ت
كة مهمة  ي تضم جميعها منافع مش�ت

الطاقة النظيفة والمتجددة، وتقلص من تشكل النفايات، وال�ت
لتقليص الزئبق.

هدف التنمية المستدامة 14: الحفاظ عىل المحيطات، والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل 
 مستدام من أجل تنمية مستدامة

ي 
ي سبل عيشهم، وال�ت

أك�ش من ثالثة مليار شخص يعتمدون عىل التنوع البيولوجي البحري والساحىلي �ض
ي بعض أنواع السمك 

يهددها التلوث البحري الذي بلغ مستويات مقلقة. لقد أصبحت مستويات الزئبق �ض
)مثل سمك التونة أزرق الزعانف وسمك أبو سيف( مرتفعة إىل درجة أن بعض الحكومات تحذر من 

استهالكها أو أدخلت حظرا عىل الواردات الخاصة بها. ويساعد برنامج الأمم المتحدة للتنمية البلدان 
ية، وتفادي ت�ب الزئبق إىل موارد المياه،  عىل تقليص استخدام وت�ب الزئبق من مختلف الأنشطة ال�ب

ي السلسلة الغذائية.
وتقليل تراكم الزئبق �ض
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جرد الزئبق وتحض�ي تقييمات ميناماتا الأولية وخطط 
العمل الوطنية

يوفر مرفق البيئة العالمية، والذي يلعب دور الآلية المالية لتفاقية ميناماتا، ويوفر 
ي تؤدي إىل تحض�ي تقييمات ميناماتا 

التمويل للبلدان المؤهلة لالأنشطة التمكينية ال�ت
ي وعىل نطاق 

الأولية وخطط العمل الوطنية المتعلقة بتعدين الذهب الحر�ض
محدود. وتمكن هذه التقييمات الأولية البلد من تحديد ما يلزمه من أجل المصادقة 

عىل اتفاقية ميناماتا وتوف�ي قاعدة لمزيد من العمل من أجل تطبيقها.

ي تحض�ي تقييمات ميناماتا الأولية 
يدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية البلدان �ض

وخطط العمل الوطنية وفقا للتوجيهات الأوىل لمرفق البيئة العالمية لالأنشطة 
التمكينية المرتبطة باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق:

نطاق تقييمات ميناماتا الأولوية: 
جرد أوىلي للزئبق )المخزونات، والواردات، والصادرات، والتموين، والستخدام 	 

حسب القطاع، والتجارة، إىل غ�ي ذلك(.
تحديد مصادر النبعاثات ومصادر الت�بات.	 
ض والسياسات فيما يخص تنفيذ أحكام التفاقية.	  تقييم القوان�ي
تقييم الحاجيات المؤسساتية والقدرة من أجل تنفيذ التفاقية.	 
تحض�ي خطة العمل.	 

نطاق خطة العمل الوطنية
وضع آلية تنسيق وعملية تنظيم.	 
ي 	 

ي وعىل نطاق ضيق، بما �ض
تطوير نظرة عامة وطنية لقطاع تعدين الذهب الحر�ض

ذلك تقييمات مرجعية لستخدام الزئبق والممارسات المرتبطة به.
وضع مرام، وغايات وطنية وأهداف للتقليص.	 
صياغة خطة تنفيذ.	 
تطوير آلية تقييم لخطة العمل الوطنية.	 
تأييد وتسليم خطة العمل الوطنية.  	 

يدعم برنامج الأمم 	 
المتحدة للتنمية 

تقييمات ميناماتا الأولية 
و/أو خطط العمل 
ي 19 بلدا.

الوطنية �ض

ح�ض برنامج الأمم 	 
المتحدة للتنمية 

وثيقة توجيه لدعم 
الحكومات، والأطراف 

اء  الوطنية، والخ�ب
ووكالت الأمم المتحدة 

حول تطبيق تقييمات 
ميناماتا الأولية.

 توقيع برنامج الأمم المتحدة
ي إدارة الزئبق

امج �ض للتنمية ل�ب

4

5

5

1

4

يدعم برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية تقييمات 

ميناماتا الأولية و/أو خطط 
ي 19 بلدا.

العمل الوطنية �ض
أمريكا الالتينية ومنطقة 

ي البحر الكاري�ب

 أفريقيا

آسيا والمحيط 
الهادي

الدول العربية

 أوروبا ورابطة 
الدول المستقلة
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اق 	  يعت�ب كل من اح�ت
الفحم، وإنتاج 

سمنت وإنتاج  الإ
المعادن الأولية، 

مسؤولة عن 24 بالمئة، 
9 بالمئة و2 بالمئة عىل 

التواىلي من انبعاثات 
 الزئبق 

المصدر: تقييم برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية العالمي للزئبق 

للعام 2013

تعتــرب معامل الطاقة المشــغلة بالفحم مــن أهم مصادر انبعاثات الزئبق.

تقليص انبعاثات الزئبق من المصادر الثابتة
ي تعرفها التفاقية 

تعت�ب النبعاثات من مصادر ثابتة من أهم مصادر الزئبق، وال�ت
: كما يىلي

المصانع المشغلة بالفحم	 
المراجل المشغلة بالفحم	 
ي إنتاج المعادن غ�ي الحديدية	 

عمليات الصهر والتحميص المستخدمة �ض
مرافق حرق النفايات	 
سمنت	  مرافق إنتاج كلنكر الإ

ي تملك الموارد المناسبة، اتخاذ تداب�ي لمكافحة 
يتوقع من أطراف اتفاقية ميناماتا ال�ت

النبعاثات، كما يمكنها تحض�ي خطة وطنية تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها 
لمكافحة النبعاثات، إىل جانب غاياتها، وأهدافها ونتائجها المتوقعة. وبإمكان مرفق 

البيئة العالمية، بوصفه آلية تمويل التفاقية، أن يوفر التمويل لعملية مكافحة 
النبعاثات، وإذا أمكن، لعملية التقليل من الزئبق من المصادر الثابتة.

وبإمكان برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تماشيا مع متطلبات التفاقية وتوجيهات 
ض من أجل: كاء الوطني�ي مرفق البيئة العالمية، أن يوفر مساعدة تقنية للبلدان وال�ش

مكافحة ت�ب الزئبق والملوثات العضوية الثابتة المنتجة عن غ�ي قصد جراء 	 
نتاج وإعادة التدوير الصناعية/التعدينية والتقليل منه. عمليات الإ

اتيجيات مكافحة وخيارات تكنولوجية بعالقة مع انبعاثات الزئبق من 	  إدخال اس�ت
المراجل الصناعية المشغلة بالفحم.

تقليص انبعاثات الزئبق من مرافق إحراق النفايات.	 

11



 الخفض التدريجي من المعدات المحتوية عىل 
ي القطاع الصحي

الزئبق �ض
ي المرافق الصحية، يمكن حدوث ت�ب الزئبق من أدوات قياس الحرارة، وأجهزة 

�ض
قياس ضغط الدم وأجهزة الجهاز الهضمي، ومنتجات أخرى محتوية عىل الزئبق 

ات الكيميائية،  مثل الحشوة الملغمية، والمثبتات، والمواد الحافظة، ومواد المخت�ب
ها. ومنتجات التنظيف، وغ�ي

عندما تنك� المنتجات المحتوية عىل الزئبق، يتبخر سائل الزئبق الخام ب�عة، 
ض أو المر�ض إىل مستويات قد تكون ذات سمية  وهو ما يعرض صحة العامل�ي
ي مجاري النفايات أو 

ي حال إلقاء المنتجات المحتوية عىل الزئبق �ض
مرتفعة. �ض

إحراقها، فإن ذلك يؤدي إىل تلوث البيئة.

ض التنفيذ، سوف تطالب البلدان بالخفض التدريجي  لدى دخول اتفاقية ميناماتا ح�ي
اد وتصدير مقاييس الحرارة وأجهزة قياس ضغط الدم المحتوية  من صناعة، واست�ي

ي أفق 2020، وكذلك بإدخال تداب�ي للتقليص من استخدام الحشوة 
عىل الزئبق �ض

الملغمية. لحسن الحظ، هناك بدائل غ�ي زئبقية آمنة وفعالة الكلفة لجميع 
ي القطاع الصحي.

استخدامات الزئبق تقريبا �ض

ويدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومرفق البيئة العالمية، وغالبا ما يتم ذلك 
اكة مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة غ�ي الحكومية الدولية “عناية طبية  ب�ش

ار صحية”، 18 بلدا للخفض التدريجي من الأجهزة الطبية المحتوية عىل  بدون أرصض
 ،) ض الزئبق، مع إدخال بدائل فعالة الكلفة )عقب دراسات حول أفضليات الموظف�ي
ض إدارة النفايات المحتوية عىل الزئبق، وتحض�ي أدوات التوعية بخصوص  وتحس�ي

أخطار الزئبق، وتحض�ي أدوات التوجيه وتنظيم دورة تدريبية حول استخدام 
ض  البدائل وحول إدارة ت�ب الزئبق. وقد ساعد هذا عىل حماية صحة آلف العامل�ي
ي قطاع الصحة )أغلبهم نساء( إىل جانب حماية البيئة من ت�بات الزئبق السامة. 

�ض

توجد هناك بدائل 	 
فعالة الكلفة لجميع 

الأجهزة الطبية 
المحتوية عىل الزئبق 

تقريبا.

يدعم برنامج الأمم 	 
المتحدة للتنمية 18 
بلدا ع�ب 9 مشاريع 

للخفض التدريجي من 
ي هذا 

استخدام الزئبق �ض
القطاع. 

: مقياس ضغط الدم بالزئبق، الحشــوة الملغمية ومقياس الحرارة. ن ي القطاع الصحي. من اليســار إىل اليم�ي
أمثلة عن اســتخدام الزئبق �ن
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وع 30 	  ساعد الم�ش
ي 7 بلدان 

مستشفى �ض
عىل أن تصبح خالية من 

الزئبق.

وع 	  نتج عن الم�ش
ي بالزئبق انخفاض 

المع�ض
ي ت�ب 

112 كيلوغراما �ض
الزئبق سنويا )ما يعادل 

448 كيلوغراما من 
الزئبق لمجموع المدة 

ي استمر خاللها 
ال�ت

وع(.  الم�ش

وع 	  كما جمع الم�ش
ي لتفيا 120 

أيضا �ض
كيلوغراما إضافية من 

نفايات الزئبق إضافة إىل 
1.3 طن من النفايات 
الكيميائية الأخرى من 

32 مؤسسة.

دراسة حالة
، والســنغال،  ف ، والهند، ولتفيا، ولبنان، والفيليب�ي ف الأرجنت�ي

وع النفايات الطبية العالمي )2008 – 2015( وفيتنــام: مــ�ش

وع العالمي، والذي اتخذ هدفا رئيسيا إبراز  ي هذا الم�ش
شاركت سبعة بلدان �ض

وتشجيع أفضل الممارسات والتقنيات الرامية إىل تقليص ت�بات الملوثات 
العضوية الثابتة المنتجة عن غ�ي قصد من إحراق النفايات الطبية وت�بات 

الزئبق الناشئة عن انكسار الأجهزة الطبية. وقد نفذه، بدعم ماىلي من مرفق البيئة 
اكة مع منظمة الصحة العالمية  العالمية، برنامج الأمم المتحدة للتنمية ب�ش

ار صحية.  والمنظمة غ�ي الحكومية، العناية الطبية بدون أرصض

ي 
ي تب�ض

وع المرتبطة بالزئبق ما يقارب 30 مستشفى نموذجيا �ض ودعمت أنشطة الم�ش
أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الزئبق )مثال: إدارة الت�ب، وتخزين الأجهزة 
ي 

ض �ض المتخلص منها تدريجيا(، وإدخال أجهزة خالية من الزئبق، وتكوين العامل�ي
القطاع الصحي عىل كيفية استخدامها، وتقييم القابلية والفعالية.

وع عىل وضع مسودة معاي�ي الخفض  ، ساعد الم�ش ي
عىل المستوى الوط�ض

التدريجي الوطنية، والتوجيهات الوطنية المتعلقة بإدارة الزئبق وكذلك بخصوص 
وع  ، ساهم الم�ش معايرة وصيانة الأجهزة الخالية من الزئبق. عىل المستوى الدوىلي
ار  ي تطوير أدوات توجيه منظمة الصحة العالمية ومنظمة عناية طبية بدون أرصض

�ض
صحية بشأن إدارة نفايات الزئبق والخفض التدريجي منها إىل جانب المواصفات 

التقنية المتعلقة بالأجهزة غ�ي المحتوية عىل الزئبق. كما تم تحض�ي وحدات 
تدريبية، وأدوات ومقاطع فيديو للتوعية وتبنيها من قبل المؤسسات التعليمية 

الوطنية. إضافة إىل ذلك، استفادت اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية 
وع.  ي إطار الم�ش

المتعلقة باتفاقية الزئبق من البيانات المرتبطة بالزئبق الناتجة �ض

ير/قطاع  ار صحية” – آســيا. الصورة بعدســة فاي ف�ي ي نظمتها “عناية طبية بدون أ�ض
ض حملة “قطاع صحي دون زئبق 2010” ال�ت ي الفيليب�ي

دعمت ممرضات من عدة مستشــفيات �ض
ار – آســيا. صحي دون أ�ض

13



ي فيتنام. الصورة بعدســة أنيل ســوكديو.
إدارة دورة الحياة: إنتاج مصابيح النيون �ف

إدارة دورة حياة المنتجات المحتوية عىل الزئبق
ي إدخال نهج 

يدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية البلدان والأطراف الوطنية �ض
دارة الزئبق والمنتجات المحتوية عىل الزئبق. ويساعد برنامج الأمم  دورة الحياة لإ

المتحدة للتنمية البلدان للخفض تدريجيا من المنتجات المحتوية عىل الزئبق، 
امات اتفاقية  ض ي توجد لها بدائل فعالة الكلفة، لمساعدتها عىل الوفاء بال�ت

وال�ت
ي تحسن 

ميناماتا المقبلة. كما يدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية أيضا البلدان �ض
ي ذلك ما يخص التخزين 

إدارة المنتجات المستعملة المحتوية عىل الزئبق، بما �ض
إىل جانب إدارة ومعالجة النفايات، وفقا للتوجيهات ذات الصلة المطورة بموجب 

اتفاقية بازل. 

ي إطار ممارسات إدارة دورة الحياة هذه، 
ي يمكن أن تدخل �ض

ومن المنتجات ال�ت
هناك مصابيح النيون، ومصابيح الإضاءة الموفرة للطاقة، والحشوة الملغمية، 

ها. وعندما تنك� أو تدخل مجاري  وأدوات قياس الحرارة وقياس ضغط الدم، وغ�ي
ي غياب 

النفايات، فإن الزئبق الذي تحتوي عليه يدخل أيضا مجاري النفايات. و�ض
دارة دورة الحياة، والتخزين والتخلص، فإن الزئبق سوف يت�ب  ممارسات مالئمة لإ

إىل البيئة.

ي المنتجات عىل أنه الوسيلة الأك�ش نجاعة لتقليص 
وقد قدم تقليص الزئبق �ض

ي الجو من مجاري النفايات. بالنسبة لأغلب المنتجات المحتوية 
انبعاثات الزئبق �ض

عىل الزئبق، توجد بدائل خالية من الزئبق أو ذات كمية منخفضة منه فعالة الكلفة. 
ويمكن تحقيق تخفيضات إضافية لالنبعاثات ع�ب ممارسات معالجة وإعادة تدوير 

ي البيئة.
جاع الزئبق قبل ت�به �ض مالئمة للنفايات بهدف اس�ت
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إدارة دورة الحيــاة: تدم�ي مصابيح النيون.

دراسة حالة
الأوروغواي: إدارة ســليمة بيئيا لدورة حيــاة المنتجات المحتوية 

عــىل الزئبق ونفاياتها )2014 – 2017(

وع برنامج الأمم المتحدة للتنمية هذا، والذي يدعمه مرفق البيئة  ذ م�ش ينفِّ
دارة عدد من المنتجات المحتوية عىل الزئبق  العالمية، مقاربة دورة حياة لإ

نارة، والحشوة  ي ذلك منتجات الإ
ونفاياتها ولخفض/التقليص التدريجي منها، بما �ض

الملغمية، والأجهزة الطبية المحتوية عىل الزئبق، إىل جانب معالجة قضايا جمع 
ي للزئبق. كما سيتم 

المنتجات، وتكنولوجيات وعمليات التطه�ي والتخزين النها�أ
تنفيذ حمالت توعية وتواصل لتشجيع جمع وتطه�ي المصابيح المستعملة وكذلك 

المعدات الطبية المحتوية عىل الزئبق.

: وع ما يىلي تتضمن أنشطة الم�ش

ي والسيا�ي لأجل إدارة سليمة لدورة حياة المنتجات 	 
طار القانو�ض تقوية الإ

المحتوية عىل الزئبق ونفاياتها.

الخفض والتقليص التدريجي من المعدات والمنتجات المحتوية عىل الزئبق 	 
بإدخال بدائل خالية من الزئبق أو منتجات ذات محتوى أقل من الزئبق.

ها( لجعل 	  ض القدرة الوطنية )القانونية، والسياسية، والتقنية والمالية، وغ�ي تحس�ي
إدارة دورة حياة المنتجات المحتوية عىل الزئبق عملية تقنيا واقتصاديا. 

وع، الذي أطلق نهاية العام 2014، التخلص عىل الأقل من 330  ويتوقع الم�ش
وع. إضافة إىل ذلك، من المنتظر  ة لتنفيذ الم�ش كيلوغراما من الزئبق كنتيجة مبا�ش
أن يؤدي تغي�ي الممارسات إىل تخفيض مستدام للزئبق بما يقارب 72.5 كيلوغراما 

ي السنة. 
من الزئبق �ض
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تقدر النبعاثات 	 
السنوية الناشئة عن 

ي 
تعدين الذهب الحر�ض
ي 

وعىل نطاق ضيق �ض
727 طنا )35 بالمئة 

من مجموع النبعاثات 
الناشئة عن أنشطة 

ية(.  ب�ش

المصدر: تقييم برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية العالمي للزئبق 

للعام 2013

 دعم برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية أنشطة 
مرتبطة بتعدين الذهب 

ي وعىل نطاق 
 الحر�ف

: أفريقيا: بوركينا  ي
ضيق �ف

انيا، وزيمبابوي،  ض فاسو، وت�ض
ازيل،  أمريكا الالتينية: ال�ب

 وبوليفيا، وهندوراس، 
و، وسورينام، وغيانا،   وب�ي

 آسيا: الكمبودج، 
وإندونيسيا، وجمهورية لو 

 الديمقراطية الشعبية، 
الدول العربية: السودان.

 ، ي
ي أوماي، إيســيكيبو، غيانا. الصورة بعدســة شــيكا أوها�ش

عمال المناجم الحرفيون وهم يســتخدمون الزئبق لفصل الذهب عن الرواســب �ف
برنامج الأمــم المتحدة للتنمية، غيانا.

ي 
ي تعدين الذهب الحر�ض

تقليص استخدام الزئبق �ض
وعىل نطاق ضيق 

ض من النساء  ي ذلك 3 مالي�ي
ي 55 بلدا – بما �ض

يساهم حواىلي 15 مليون شخص �ض
ي وعىل نطاق ضيق. كما 

ي نشاطات مرتبطة بتعدين الذهب الحر�ض
والأطفال – �ض

ي 
يعتمد 100 مليون شخص آخرين بشكل غ�ي مبا�ش عىل تعدين الذهب الحر�ض

ي تعدين الذهب لستخراج 
ي سبل عيشهم. ويستخدم الزئبق �ض

وعىل نطاق ضيق �ض
هذا الأخ�ي من الخام ع�ب تشكيل “ملغم”. بعد ذلك يسخن الملغم، ثم يتبخر 
ي قطاع 

ك الذهب صافيا. وهذه طريقة يتبعها العاملون �ض الزئبق من الخليط، لي�ت
ي وعىل نطاق ضيق ع�ب العالم نظرا لبساطتها وانخفاض 

ي الحر�ض تعدين الذه�ب
كلفتها مقارنة بالطرق البديلة. 

ي وعىل نطاق ضيق وراء 
ي تعدين الذهب الحر�ض

 ويقف استخدام الزئبق �ض
حواىلي 35 بالمئة من انبعاثات الزئبق وهو أك�ب مصدر لتلوث الهواء والماء بالزئبق. 
وقد يكون بخار الزئبق، عىل الخصوص، قرب مواقع حرق الملغم مقلقا للغاية، 

ي وعىل نطاق ضيق فقط بل 
ي تعدين الذهب الحر�ض

ض �ض إذ ل يؤثر عىل صحة العامل�ي
ي المناطقة المحيطة بمراكز المعالجة.

كذلك عىل من يعيشون �ض

يدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية، غالبا بفضل منح مرفق البيئة العالمية، ولكن 
: ي

، البلدان عىل تنفيذ المشاريع ال�ت ض كاء ثنائي�ي أيضا بفضل أموال من �ش

ي وعىل نطاق ضيق، 	 
تح�ض خطط العمل الوطنية المرتبطة بتعدين الذهب الحر�ض

ي 
ي تركز عىل مواقع تعدين الذهب الحر�ض

وكذلك تقييمات الزئبق الأساسية ال�ت
وعىل نطاق ضيق.

ي وعىل نطاق ضيق ع�ب إنشاء تعاونيات.	 
دعم تأط�ي قطاع تعدين الذهب الحر�ض

اء معدات معالجة خالية من 	  /الصناديق الدائرة ل�ش قراض الماىلي وضع تداب�ي لالإ
ام القانون. ي إطار اح�ت

/تعاونيات يعملون �ض ض الزئبق من قبل معدن�ي

زيادة قدرة الجماعات التعدينية لتقليص سلسلة إمداد الذهب؛ تطبيق مقاربات 	 
ي ممارسات تعدينية 

أفضل التقنيات المتوفرة/أفضل الممارسات البيئية؛ وتب�ض
سليمة اجتماعيا وبيئيا. 
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ي غانا. الصورة بعدســة ديفيد باك.
ي محافظة تاركوا �ف

مخلفــات مــن منجــم ذهب صغ�ي �ف انيا. الصورة من موقع   ز ي شــينفانغا، ت�ز
عامــا منجــم الذهب عزيز وعبدالي �ز

AFRICA924/SHUTTERSTOCK.COM

دراسة حالة
انيا وزيمبابوي:  ف ازيل، وإندونيســيا، ولوس، والسوان، وت�ف ال�ب

وع الزئبق العالمي )2002 – 2007( مــ�ش

ض آلية مالية لتفاقية ميناماتا، قام مرفق البيئة العالمية ع�ب برنامج الأمم  قبل تعي�ي
ي تقليص التلوث بالزئبق من تعدين الذهب 

المتحدة واليونيدو باستثمار مهم �ض
وع الزئبق العالمي. ي إطار م�ش

ي وعىل نطاق ضيق �ض
الحر�ض

وع من قبل مركز تنسيق المياه الدولية، بشكل يعكس طبيعة التلوث  مول الم�ش
كة مثل أنهار الأمازون،  ي أهم المجاري المائية المش�ت

بالزئبق العابرة للحدود �ض
ي 

والنيل، وميكونغ، وشهد مشاركة ستة بلدان تعرف أنشطة تعدين ذهب حر�ض
ازيل، وإندونيسيا،  ي عامل منجمي: ال�ب

وعىل نطاق ضيق مكثفة تمثل أك�ش من مليو�ض
وع بتقييم مدى التلوث من  انيا وزيمبابوي. وقام الم�ش ض ولوس، والسودان، وت�ض

ي وعىل نطاق 
الأنشطة الحالية، وإدخال تكنولوجيات أنظف لتعدين الذهب الحر�ض

ضيق، تقلل أو تزيل ت�بات الزئبق، وتطوير قدرة وآليات تنظيمية تمكن القطاع 
من التقليل من الآثار البيئية السلبية. وقد مكنت هذه الإجراءات بالمقابل من 
ض دخل عمال المناجم، معززة تطوير قطاع التعدين وبالتاىلي القتصاد.  تحس�ي

ي كل بلد عىل حدة، وهو ما أسفر 
ض التعدين �ض وقد نظمت دراسات شاملة لقوان�ي

انيا.  ض ي كل من إندونيسيا، ولوس، والسودان وت�ض
عن تحض�ي قانون تعدين جديد �ض

جاع وإعادة  ض نقل تكنولوجيات اس�ت ح منقولة لتمك�ي وع وحدات �ش وقد طور الم�ش
ي كل بلد. وتم تعزيز قدرة أك�ش من 100 مؤطر، وتم 

تدوير الزئبق إىل المواقع �ض
تدريب أك�ش من 30 ألف عامل منجم عىل ممارسات أك�ش استدامة لتعدين الذهب 

ي وعىل نطاق ضيق، وتمت توعية أك�ش من 25 ألف من السكان بخصوص 
الحر�ض

قضايا الصحة والبيئة المرتبطة بالقطاع.
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دراسة حالة
دارة الســليمة بيئيا للزئبــق والمنتجات المحتوية  هندوراس: الإ

ي وعىل نطاق ضيق 
ي تعدين الذهب الحر�ض

عــىل الزئبق ونفاياتهــا �ض
والقطــاع الصحي )2015 – 2019(

وع برنامج الأمم المتحدة للتنمية المصادق عليه مؤخرا والمدعوم  سيساعد م�ش
من قبل مرفق البيئة العالمية، هندوراس عىل تحقيق أهداف اتفاقية ميناماتا 

ض التنفيذ.  وتطوير القدرة المطلوبة لتنفيذ أحكام التفاقية لدى دخولها ح�ي
ي والسيا�ي لأجل إدارة 

طارين القانو�ض ض الإ ٍن ع�ب تحس�ي وسيدعم خلق محيط ُمَمكِّ
سليمة بيئيا للزئبق والمنتجات المحتوية عىل الزئبق ونفاياتها. كما سيطور القدرة 

التقنية المرتبطة بتقييم المخاطر، والجرد ومراقبة ت�بات الزئبق، واستخدام 
ي ممارسات سليمة اجتماعيا وبيئيا 

ي القطاع الصحي، وتب�ض
معدات خالية من الزئبق �ض

، وخلق وتشغيل تخزين مؤقت للنفايات المحتوية  ي
ي قطاع تعدين الذهب الحر�ض

�ض
ي ذلك تطه�ي الت�بات، وجمعها 

عىل الزئبق، وإدارة دورة حياة الزئبق )بما �ض
ا، ستنفذ أنشطة توعية حول مخاطر التعرض للزئبق.  ونقلها، وغ�ي ذلك(. أخ�ي

ي الزئبق بحواىلي ألف 
وع عن تقليصات �ض ومن المتوقع أن يسفر مجموع جهود الم�ش

ي السنة، وإل فإن هذه الت�بات ستضاف إىل “المجموع العالمي” من 
كيلوغرام �ض

ي كل مكان.
نسانية �ض الزئبق، لتشكل خطرا عىل الصحة البيئية والإ

وع  اتيجية الم�ش وتعتمد اس�ت
المتعلقة بتعدين الذهب 

ي وعىل نطاق ضيق عىل 
الحر�ض

ثالثة أهداف شاملة:

إصالح سلسلة إمداد 	 
الذهب غ�ي الفعالة 

الحالية.

توف�ي مداخيل رسمية 	 
جديدة لتمويل 

المصالح التقنية 
ومصالح التدريب. 

قليمي 	  إضفاء الطابع الإ
مداد وربط  لسلسلة الإ
ض بالأسواق من  المنتج�ي
اما  أجل ذهب أك�ش اح�ت

للبيئة والأخالقيات.

ي باخو أنتيوكيا، كولومبيا. الصورة بعدســة بول كوردي.
مشــغلو كــراءة تعديــن يعملــون من جديد عىل مخلفــات عملية تعدين غرينية �ف
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ضيق. وتتطرق تقييمات ميناماتا الأولية لجرد 
الزئبق وتقييم الأطر القانونية والتنظيمية إىل جانب 

حاجيات القدرة المؤسسية والتقنية. 

ي الجو من 	 
تقليص انبعاثات الزئبق ومركباته �ض

مصادر ثابتة )مثال: المراجل الصناعية المشغلة 
بالفحم، والمحارق، وعمليات الصهر والتحميص 

ي إنتاج/إعادة تدوير المعادن غ�ي 
المستخدمة �ض

الحديدية(.

الخفض التدريجي من المعدات المحتوية عىل 	 
ي القطاع الصحي )مثل أجهزة قياس 

الزئبق �ض
الحرارة، وأجهزة قياس ضغط الدم، والحشوة 

ها(.  الملغمية، وغ�ي

إدارة دورة حياة الزئبق، والمنتجات والنفايات 	 
ي ذلك المعالجة 

المحتوية عىل الزئبق )بما �ض
والتخزين(.

ي تعدين الذهب 	 
تقليص/إنهاء استخدام الزئبق �ض

ي 
ي وعىل نطاق ضيق، وتقليل ت�بات الزئبق �ض

الحر�ض
البيئة الناشئة عن التعدين والمعالجة. 

ي 
ستواصل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للتنمية �ض
مجال إدارة الزئبق دعم البلدان النامية والبلدان 
ة انتقالية عىل التحض�ي  ي ف�ت

ذات القتصادات �ض
اماتها  ض للتصديق عىل اتفاقية ميناماتا، والوفاء بال�ت

المقبلة بموجب التفاقية وتخفيض ت�بات الزئبق 
من القطاعات الأولوية ومصادر الت�ب. وهذا يتما�ش 

نامج  اتيجية ل�ب بشكل تام مع نتائج الخطة الس�ت
الأمم المتحدة للتنمية 2014 – 2017، والذي كان 

ي 
ض الوط�ض ض أهدافه تطوير حلول عىل المستوي�ي من ب�ي

دارة المستدامة للمواد  ي من أجل الإ
ودون الوط�ض

الكيميائية والنفايات.

كما سيساهم دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
ي تحقيق هدف التنمية المستدامة6- 

للبلدان أيضا �ض
ي تخفيض الزئبق بما 

بشأن الزئبق، والذي يتمثل �ض
ي 

ض �ض ي أفق العام 2018. وكما هو مب�ي
يعادل ألف طن �ض

ة، خالل العمل عىل تحقيق هدف التنمية  هذه الن�ش
المستدامة6-، سيوفر برنامج الأمم المتحدة للتنمية 

ض لتقليص  الدعم للبلدان وأصحاب المصلحة الوطني�ي
امج التالية: الزئبق ع�ب فئات ال�ب

تنفيذ تقييمات ميناماتا الأولية وخطط عمل وطنية 	 
ي وعىل نطاق 

بخصوص تعدين الذهب الحر�ض

تطلعاتنا
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شكر

ورة آراء برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أو آراء  ة ل تعكس بال�ض ي هذه الن�ش
الآراء المع�ب عنها �ض

مجلسه التنفيذي، أو الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة، أو مرفق البيئة العالمي، أو اتفاقية 
ميناماتا بشأن الزئبق.

نامج الأمم  يال التابع ل�ب ة مستقلة لوحدة المواد الكيميائية/بروتوكول مون�ت هذه الوثيقة عبارة عن ن�ش
المتحدة للتنمية.

ي إقرارا أو 
ي هذه الوثيقة ل تع�ض

الحدود والأسماء المبينة وكذلك التسميات المستعملة عىل الخرائط �ض
قبول رسميا من قبل الأمم المتحدة.

ة أو أي جزء منها ع�ب أي وسيلة  جميع الحقوق محفوظة. ل يسمح بإعادة إنتاج، أو حفظ هذه الن�ش
ونية كانت، أو ميكانيكية، أو منسوخة، أو  ي أي شكل أو ع�ب أي واسطة، إلك�ت

أو نظام، أو إرسالها، �ض
نامج الأمم المتحدة للتنمية. مسجلة أو أي من نوع آخر، دون الموافق المسبقة ل�ب

يال/مجموعة المواد الكيميائية، برنامج الأمم  المنسق العام: جاك فان إنجل، مدير، بروتوكول مون�ت
المتحدة للتنمية

تصميم: مونيكا غابا كاباديا

ض محررون مشاركون: مونيكا غابا كاباديا، فرانك بينتو، أجينياز ريموف، وهيلدا فان دير ف�ي

ض مساهمة رئيسية: هيلدا فان دير ف�ي

ض غونان، كاس�ب كوفود هانسن، بانيدا شاروتوك  مساهمون: أندرو هادسون، توموكو فوروساوا، إيتي�ي
يال/وحدة المواد الكيميائية ي بروتوكول مون�ت

وأعضاء آخرون �ف

ي بل�ي
بدعم من: أوجي�ض
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