
استخدم الزئبق يف السنوات األربعني املاضية يف عمليات استخراج الذهب 	 

الحريف ضيق النطاق يف أكرث من خمسني بلداً. وقد أدت الالمركزية والفوىض 

بني  املمتدة  الفرتة  يف  أضعاف  لعرشة  الذهب  أسعار  وازدياد  االقتصادية 

عامي 1996 و 2002 إىل انطالق التدافع نحو الذهب يف الوقت املعارص. 

إىل  النامية  البلدان  يف  واملنقبني  املناجم  عامل  من  العديد  يسعى  حيث 

تجريب حظهم يف بعض األماكن الساخنة الستخراج الذهب الحريف ضيق 

النطاق واضعني نصب أعينهم األرباح املرتفعة.

الزئبق 	  مزج  يتم  النطاق،  ضيق  الحريف  الذهب  استخراج  أنشطة  وخالل 

مع خامات تحتوي آثار للذهب كجزء من عملية الغسيل، وإجراء ملغمة 

كاملة للخامات ضمن صناديق ذات بوابة وباستخدام طاحونة الكرات أو 

غربال أو براميل دوارة صغرية. ومن ثم يتم تحميص أملغم الزئبق/الذهب 

الناتج عن العملية باستخدام موقد لحام ضمن وحدة اإلحراق املوجودة 

يف املوقع أو كشك الذهب أو الفناء الخلفي للمنازل.

خلفه كمية 	  تاركاً  الغازية  الحالة  إىل  الزئبق  يتبخر  األملغم،  فمع تسخني 

صغرية من الذهب. وتعد أبخرة الزئبق عالية السمية يف حال تم استنشاقها 

الزئبق  بخار  ويدخل معظم  إىل أرضار صحية جسيمة.  تؤدي  أن  وميكن 

الناجم عن هذا النوع من معالجة الذهب إىل الغالف الجوي مام يساهم 

يف  الحاصل  الرتسب  طريق  عن  النطاق  واسع  عاملي  تلوث  إحداث  يف 

الغالف الجوي.

وأما مياه املعالجة املتبقية من تركيز الخام باإلضافة إىل الزئبق فإنهام عادة 	 

ما يتم رميهام يف النهر أو عىل األرض أو البحريات أو بحريات األسامك أو 

حقول األرز، مام يساهم يف إعادة انبعاث الزئبق عاملياً.

استخراج 	  عمليات   )2013( للبيئة  املتحدة  األمــم  برنامج  حدد  وقد 

للزئبق،  الرئييس  البرشي  املصدر  أنها  عىل  النطاق  ضيق  الحريف  الذهب 

الغالف  املصدر يف  الزئبق برشية  انبعاثات  ما ميثل 37% من إجاميل  أي 

للزئبق، يرتبط قطاع  العاملي. وإضافة إىل استخدامه  النطاق  الجوي عىل 

استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق بشكل وثيق بإزالة الغابات وتدهور 

افرتض  وقد  والصحية.  واالقتصادية  االجتامعية  املشاكل  وازدياد  األرايض 

عمليات  انبعاثات  إجاميل  من   %50 بأن   Kocman et. Al. )2017(

النظم األرضية تتم من خالل  النطاق إىل  الحريف ضيق  الذهب  استخراج 

انبعاثها مبارشة إىل املياه.

ومن املعروف أن التعرض للزئبق من خالل االستنشاق أو الهضم قد يسبب 	 

مجموعة من اآلثار الصحية الخطرية مبا يف ذلك األذية الدماغية والعصبية، 

وفقدان الذاكرة، والطفح الجلدي، وتغيريات عاطفية، والرجفان، ومشاكل 

يف الكىل والقلب والرؤية والجهاز التنفيس، وتشوه الجنني، أو حتى املوت. 

مؤمتر األطراف األول التفاقية ميناماتا

)ASGM( نبذة حول الزئبق واستخراج الذهب الحريف ضيق النطاق
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الشكل رقم 1. االنبعاثات املقدرة للزئبق الناجمة عن استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق إىل النظم األرضية )األرايض واملياه( واملجاري املياه 

Kocman, D. et al. )2017( :السطحية للبلدان املعروفة بأنشطة استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق فيها. املصدر



يتواجدون 	  الذين  األشخاص  من  العديد  بأن  دراسات  عدة  أظهرت  وقد 

بالقرب من مواقع استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق ميلكون مستويات 

مرتفعة من الزئبق يف الدم والشعر والبول وحليب الثدي ألن الزئبق يكون 

 ;Böse-O’Reilly et.al., 2008( قد لّوث السلسلة الغذائية مبا يف ذلك الرز

.)Böse-O’Reilly et.al., 2016 ;Gibb and O’Leary 2014

وقد أظهرت دراسة حديثة العهد أجرتها IPEN وBRI يف عدد من البلدان 	 

وجود مستويات عالية من الزئبق لدى النساء يف سن الحمل يف البلدان 

النطاق، بحيث  الحريف ضيق  الذهب  التي تجري فيها عمليات استخراج 

بلغت تلك املستويات ستة أضعاف املستوى اآلمن الذي تويص به منظمة 

الصحة العاملية.

عن 	  ناجمة  أنها  يرجح  متطرفة  حاالت  عدة  عىل  عرث  إندونيسيا،  ويف 

التلوث بالزئبق كام عرث عىل عدة حاالت لتشوه خلقي وذلك يف املناطق 

الساخنة التي تجري فيها نشاطات استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق 

)BaliFokus, 2012(. ووفقاً لـ )Trasande et.al )2016 فإن اإلندونيسيني 

من  سنوياً  أمرييك  دوالر   1,630,000 إىل   961,000 بني  ما  يخرسون 

النطاق  الحريف ضيق  الذهب  استخراج  مجتمعات  املحتملة يف  املكاسب 

بسبب التلوث بالزئبق.

ويجب أن تتضمن خطة العمل الوطنية للقضاء عىل الزئبق يف قطاع استخراج 

الذهب الحريف ضيق النطاق كأل من أصحاب الشأن املحليني وجمعية عامل 

املناجم كام يجب أن تراجع هذه الخطة إدارة قطاع استخراج الذهب الحريف 

ضيق النطاق وتحدد سبل عيش بديلة. ويجب أن تتضمن خطة العمل أيضاً 

ألن  ممكن  أمر  الزئبق  عىل  الرسيع  القضاء  إن  طبيتني.  ومراقبة  تدخالت 

عمليات استخراج الذهب الفيزيائية وامليكانيكية – مثل املركِّزات واالستخراج 

الكهربايئ وعمليات الجاذبية، متاحة بأسعار معقولة.

استخراج  عمليات  يف  فوراً  وتجارته  الزئبق  استخدام  حظر  يحب 

املناجم  عامل  حامية  أجل  من  النطاق  ضيق  الحريف  الذهب 

إطار  ضمن  بديلة  تكنولوجيا  توفري  ويجب  املحلية.  واملجتمعات 

ضيق  الحريف  الذهب  استخراج  قطاع  عىل  رسمية  صفة  إضفاء 

النطاق وتحسني إداراته.

وتحتوي اتفاقية الزئبق عىل أحكام يف املادة السابعة وامللحق )ج( تشرتط عىل 

أن  فيها  النطاق  الحريف ضيق  الذهب  الستخراج  قطاعاً  متتلك  التي  األطراف 

تقوم بإرسال إشعار إىل األمانة العامة ترشح فيه بأن وضع استخراج الذهب 

الحريف ضيق النطاق يف البلدان الخاصة بها يعترب “أكرث من متواضع” وتقوم 

بوضع خطة عمل وطنية من أجل التعامل مع استخدام الزئبق يف استخراج 

الذهب الحريف ضيق النطاق والحد منه.

الخارجية  الزئبق  إمدادات  ملنع  اسرتاتيجيات  الوطنية  العمل  وتتطلب خطة 

واملحلية من الوصول إىل قطاع استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق، وبالتايل 

وقد أظهرت العديد من الدراسات بأن التلوث بالزئبق الناجم عن عمليات 

استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق يرتاكم يف السلسلة الغذائية وخاصة 

من خالل األسامك أو بعض أنواع الرز.

الحريف ضيق  يجب االعرتاف باملناطق الساخنة الستخراج الذهب 

أنها مواقع ملوثة  بلداً وتحديدها عىل  النطاق يف أكرث من سبعني 

بالزئبق نشطة يف الوقت الراهن ومستقبالً.

تجري عمليات استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق يف أكرث من سبعني بلداً 	 

ويشارك فيها من عرشة إىل خمسة عرش مليون من عامل املناجم مبا يف ذلك 

 .)Telmer and Veiga, 2009( حوايل أربعة إىل خمسة ماليني امرأة وطفل

تأمني سبل  القطاع يف  أكرث من عرشين مليون شخص عىل هذا  ويعتمد 

معيشتهم. وعىل املستوى العاملي، يعاين 52% إىل 33% من عامل املناجم 

املعتدل   التسمم  من  النطاق  الحريف ضيق  الذهب  استخراج  عمليات  يف 

.)Steckling, et. Al. 2016( )CMMVI( املزمن بأبخرة معدن الزئبق

عالوة عىل ذلك، يعترب أكرث من مائة مليون شخص يعيشون بالقرب من مواقع 

استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق أو يف اتجاه مجرى األنهار منها عىل أنهم 

مجموعات سكانية معرضة للخطر. كام تعد النساء يف سن الحمل واألطفال 

الصغار من املجموعات السكانية املستضعفة التي تتأثر أكرث من غريها. 

املناطق  بعض  يف  خلقي  تشوه  لديهم  األطفال  من  مجموعة   .2 رقم  الشكل 

الصورة: ملكية.  إندونيسيا.  النطاق يف  الحريف ضيق  الذهب   الساخنة الستخراج 

 a(. Larry C. Price/Pulitzer Centre on Crisis Reporting

 b(. BaliFokus.



يقوم كل طرف بإعالم األمانة العامة عندما يقرر هذا الطرف بأن استخراج 	 

الذهب الحريف وضيق النطاق ومعالجته ضمن أراضيه قد أصبح أكرث من 

متواضع. ويف حال قرر الطرف ذلك يقوم هذا الطرف مبا ييل:

وضع خطة عمل وطنية وتطبيقها مبا يتوافق مع امللحق )ج(1. 

تقديم خطة العمل الوطنية خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات من 2. 

دخول االتفاقية حيز التنفيذ أو ثالث سنوات بعد إرسال اإلشعار إىل 

األمانة العامة، أيهام يأيت الحقاً

الحاصل 3.  التقدم  عن  سنوات  ثالث  كل  مراجعة  تقديم  ذلك  وييل 

يف  املراجعات  هذا  وتضمني  لالتفاقية،  وفقاً  بااللتزامات  الوفاء  يف 

التقارير التي يتم تقدميها طبقاً للامدة الواحدة والعرشين.

وإجراءات 	  للحد،  وهدفاً  وطنية  غاية  وضع  الخطة  متطلبات  وتتضمن 

اإلحراق  الكاملة؛  الخامة  ملغمة  التالية:  السيئة  املامرسات  عىل  للقضاء 

السكنية؛  املعالج؛ إحراق األملغم يف األماكن  أو األملغم  املفتوح لألملغم 

وتصفية السيانيد يف الرواسب أو الخامات أو املخلفات التي متت إضافة 

الزئبق إليها قبل إزالة الزئبق منها. وينبغي عىل البلدان العمل عىل وضع 

للحد  أو هدفاً  بها حالياً  املعمول  األحكام  ينتهي مبوجبه مفعول  موعد 

ضمن غاياتها الوطنية.

وتتضمن القضايا األساسية حول استخراج الذهب الحريف ضيق النطاق الذي 

يجب أن ينظر فيها مؤمتر األطراف األول:

الحاجة امللحة لحظر استخدام الزئبق وتجارته يف استخراج الذهب الحريف 	 

ضيق النطاق بشكل فاعل وفوري.

يجب أال تخلق األساليب األكرث أمناً الستخراج الذهب والبديلة عن الزئبق 	 

تعرضاً جديداً للمواد السامة.

إىل 	  املستندة  غري  الذهب  استخراج  أساليب  وتبني  تقديم  يتم  أن  يجب 

الزئبق ضمن إطار إضفاء صفة رسمية عىل قطاع استخراج الذهب الحريف 

ضيق النطاق وإصالح إدارته.

املهجورة 	  النطاق  ضيق  الحريف  الذهب  استخراج  مواقع  تحديد  يجب 

وامللوثة باإلضافة إىل املناطق السكنية، كام يجب توصيفها وتضمينها ضمن 

جرد املواقع امللوثة.

يف 	  والعاملني  املجتمع  وقادة  املناجم  مقدرات عامل  تعزيز  إدماج  يجب 

املجال الصحي املحيل ضمن خطط العمل الوطنية بحيث تقوم الوكاالت 

املحلية ذات الصلة بتفصيلها.

ويجب أن يتضمن تعزيز املقدرات تقييامً للحاجات من أجل توفري فرص 	 

لعامل املناجم يك يساهموا بآرائهم حول التدخالت القابلة للتطبيق، مبا يف 

ذلك ما توصلوا إليه من معرفة حول األمور الرضورية للحصول عىل بدائل 

خالية من الزئبق، أي أن تحليل العوامل االجتامعية أمر مهم.

وضع آلية للحد من إمدادات الزئبق غري املسيطر عليها وفق أحكام التعدين 

األويل أو إغالق مصانع الكلور القلوي الواردة يف االتفاقية.

خدمات  لتأمني  املوارد  حشد  يف  تساهم  أن  الوطنية  العمل  لخطة  وميكن 

عىل  وللتشجيع  ومجتمعاتهم  الضيق  النطاق  مناجم  لعامل  أفضل  وتدريب 

تنظر  أن  ذلك، يجب  استدامة. عالوة عىل  وأكرث  تلويثاً  أقل  تبني مامرسات 

خطة العمل الوطنية يف مراجعة إدارة مامرسات التعدين ذات النطاق الضيق 

من خالل وضع عدد من اللوائح عىل الصعيدين الوطني واملحيل. باإلضافة إىل 

ذلك، ينبغي النظر يف الفرص واألنشطة التي تزيد من القيمة املضافة للذهب 

حرفيون  ينتجها  أخرى  منتجات  أو  يدوية  حرف  أو  مجوهرات  يصبح  ليك 

محليون.

يف  الزئبق  عنرص  الستخدام  التدريجي  للسحب  النهايئ  املوعد  تحديد  يجب 

مامرسات التعدين، وإن أمكن يجب تحديده كهدف قصري األجل يتم إنجازه 

بحلول عام 2020. ولكن ينبغي أن يرتبط تحقيق هذا الهدف مع النجاحات 

يف برامج الحد من الفقر األخرى. ويف بعض الحاالت، قد يكون هناك حاجة 

لتأمني فرص متممة لسبل العيش بالنسبة إىل عامل املناجم النازحني وعائالتهم 

واملجتمعات املتأثرة.

وتحديداً تنص االتفاقية يف املادة السابعة عىل ما ييل:

إن الهدف هو “اتخاذ خطوات للحد، وإن أمكن القضاء عىل ، استخدام 	 

الزئبق ومركبات الزئبق، باإلضافة إىل انبعاثات الزئبق إىل البيئة، الناجمة 

عن مثل هذا التعدين وتلك اإلجراءات”.

وفقاً ألحكام التجارة )املادة الثالثة(، ال ميكن استخدام الزئبق الناتج من 	 

التعدين األويل للزئبق ومنشآت الكلور القلوي يف استخراج الذهب الحريف 

تساهم  أن  وميكن  التنفيذ.  حيز  إىل  االتفاقية  دخول  بعد  النطاق  ضيق 

إجراءات املراقبة ومشاركة الجمهور يف ضامن إنفاذ هذا البند.

الذهب  معالجة  يف  يعملن  اللوايت  النساء  من  العديد  تقوم   .3 رقم  الشكل 

بإحضار  النطاق  ضيق  الحريف  الذهب  استخراج  مواقع  يف  الزئبق  باستخدام 

أطفالهن إىل منشآت املعالجة. حقوق امللكية: CEJAD، كينيا



تحسني قدرات املخابر املحلية وتطوير منصات ملشاركة املعرفة أو منتديات 	 

ألصحاب املصلحة.

يجب تأمني تدخالت صحية لعامل املناجم واملجتمعات املتأثرة بشكل فوري.	 

تأثري 	  لتوفري  املجوهرات(  )مثل  للذهب  املضافة  القيمة  عرض  يجب 

النطاق  ضيق  الحريف  الذهب  استخراج  مناجم  لعامل  لألسفل  االنسياب 

ومجتمعاتهم.

يجب أن تنظر خطة العمل الوطنية يف اسرتاتيجية أو آلية خروج لتأمني 	 

سبل عيش بديلة أو قطاع جديد.

يجب وضع خطط للمراقبة الحيوية طويلة األمد عىل املستوى املحيل.	 
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