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 إعداداملعنية بجلنة التفاوض احلكومية الدولية 

  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عامليصك 
  ثانيةدورة الال

  ٢٠١١يناير /ن الثاين كانو٢٨ - ٢٤شيبا، اليابان، 
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 الزئبق يف القطاعات ذات الصلة على املستوى إطالقاتمجع وحتليل البيانات املتاحة عن 
 الوطين

 مذكرة من األمانة

، طلبت جلنة التفاوض احلكومية ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ إىل ٧ يف الدورة األوىل املعقودة من  -  ١
 بشأن الزئبق إىل األمانة أن تعد معلومات عن مسائل متنوعة، املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانوناًالدولية 

على املستوى ) فئات مصادر الزئبق(من بينها مجع وحتليل البيانات املتاحة يف القطاعات ذات الصلة 
الذي مت إعداده يف إطار "  الوثيقة التوجيهية- ول املتعلق بالزئبقموجز البيانات األ"الوطين باستخدام 

  .برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة

وتلبية . ودعت األمانة بدورها إىل تقدمي مزيد من املعلومات ذات الصلة بالطلب الوارد أعاله  -  ٢
طنية الستخدامات الزئبق املقدمة إىل برنامج األمم هلذا الطلب، قامت األمانة بتحليل مجيع قوائم اجلرد الو

وميكن اإلطالع على . املتحدة للبيئة، واملعلومات اليت مجعتها األطراف باالستناد إىل الوثيقة التوجيهية
ويرد يف .  ويرد فيما يلي حتليل هلا)١(قوائم اجلرد يف صفحات املوقع الشبكي لربنامج األمم املتحدة للبيئة،

 عن اإلطالقات يف كل من الفئات ول من هذه املذكرة جدول يتضمن معلومات أكثر تفصيالًاملرفق األ
  .الفرعية ويف كل بلد، ويتضمن املرفق الثاين املراجع اليت استقيت منها تلك املعلومات

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
)١(  www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/tabid/434/Default.aspx.  
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  مقدمة
 تقييم تعد قوائم اجلرد الوطنية إلطالقات الزئبق عناصر هامة بالنسبة للبلدان، إذ تتيح هلا إجراء  -  ٣

لوضعها اخلاص يف جمال التلوث بالزئبق، كما ميكن أن تستعني ذه السجالت لتحديد سلم أولويات 
  .اخلطوات املتخذة ملراقبة إطالقات الزئبق واحلد منها

 ملساعدة البلدان فيما تبذله من جهود لوضع قوائم اجلرد هذه، قام برنامج األمم املتحدة وسعياً  -  ٤
 بإعداد وثيقة تدريبية وتوجيهية اختذت شكل جمموعة أدوات تستخدم يف حتديد نوع ٢٠٠٥للبيئة يف عام 

وتوفر هذه الوثيقة منهجية موحدة وترافقها قاعدة بيانات دف إىل متكني . إطالقات الزئبق وكميتها
ن مستخدميها من وضع قوائم جرد وطنية وإقليمية متسقة، متيحة بذلك إنشاء جمموعات من البيانات ميك

وتعد قوائم . وسيكون هلذه اخلطوة أمهيتها يف رسم صورة شاملة النبعاثات الزئبق. مقارنتها بني البلدان
 لعملية التحقق من قوائم اجلرد العاملية  داعماً بدورها باعتبارها عنصراً هاماًاجلرد الوطنية لإلطالقات عامالً

 أوردت بلدان عديدة أا وجدت صعوبات  أدناه،٢٨ و٢٥ وكما أشري يف الفقرتني .إلطالقات الزئبق
إطالقات،  يف حتديد القيم الدقيقة لالنبعاثات، نتيجة الستعمال عوامل سواء كانت متعلقة مبدخالت أو
فعلى سبيل . مستمدة من بلدان ومناطق أخرى ومل تول تلك العوامل األوضاع الوطنية االعتبار الكايف

هذه العوامل أدى إىل تقديرات مفرطة لإلطاقات من بعض املثال أوردت بعض البلدان أن استعمال 
  .القطاعات

وتوفر هذه . وقد مت إصدار نسخة جديدة من جمموعة األدوات، بتمويل من حكومة الدامنرك  -  ٥
 وذات مستوى ابتدائي لتقييم إطالقات الزئبق، ودف إىل تسهيل النسخة اجلديدة منهجية أقل تعقيداً

وميكن ترتيل جمموعة األدوات . دان لوضع قوائم اجلرد اخلاصة بالزئبقلبل تتخذها ات اليتءاوتسريع اإلجرا
  .احملدثة من املوقع الشبكي لألمانة

واجلمهورية وتستند هذه املذكرة إىل املعلومات اليت قدمتها أستراليا وبوركينا فاسو وكمبوديا   -  ٦
 وباكستان وبنما والفلبني واجلمهورية العربية الدومينيكية وإكوادور ومدغشقر واملكسيك ونيوزيلندا

 سجل جرد إطالقات الزئبق يف بلدان منطقة القطب الشمايل، ويتضمن ويتوفر أيضاً. السورية واليمن
كندا والدامنرك وفنلندا وآيسلندا والنرويج واالحتاد الروسي (معلومات وردت من بلدان تلك املنطقة 

، لكن نتائج تلك الدراسة مل تدرج يف هذه املذكرة ألن معظم )يكيةوالسويد والواليات املتحدة األمر
  .ةتلك البلدان قد قامت بتحديث قوائم اجلرد اخلاصة باإلطالقات بعد إنشاء قائمة اجلرد املذكور

  النتائج  - أوالً

  اإلطالقات النامجة عن فئات املصادر الرئيسية  -ألف 

قات الزئبق من فئات املصادر الرئيسية كنسبة مئوية  التقديرات القطرية إلطال١يعرض اجلدول   -  ٧
وقد قامت معظم .  للتعريف الوارد يف جمموعة األدواتمن جمموع اإلطالقات اليت يولدها كل بلد، وفقاً

البلدان حبساب القيم القصوى والدنيا إلطالقات الزئبق، وقام بعضها حبساب قيمة واحدة لإلطالقات اليت 
رض من هذا اجلدول، جرى استخدام القيم التقديرية القصوى، وأدرجت جمموعة  للغوحتقيقاً. تولدها

  .٢ التقديرية القصوى والدنيا يف اجلدول القيم اليت تندرج بني القيم
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 يف املائة من جمموع انبعاثات الزئبق يف معظم ٩٠وتشكل ست فئات من املصادر ما يقارب   -  ٨
  :ر هذه هيوفئات املصاد. البلدان اليت خضعت للدراسة

  ؛مصادر الطاقة واستخدامها/استخراج أنواع الوقود  )أ(

  ؛)البكر(نتاج املعادن األولية إ  )ب(

  ؛إنتاج معادن ومواد أخرى ا شوائب من الزئبق  )ج(

  ؛املنتجات االستهالكية اليت يستخدم فيها الزئبق بشكل عمدي  )د(

  ؛العمليات/االستخدامات املتعمدة األخرى يف املنتجات  )ه(

  .الدفن الصحي للنفايات ومعاجلة مياه الصرف/التخلص من النفايات  )و(

وحيتوي املرفق األول من . ويرد فيما يلي تفصيل للفئات الفرعية من املصادر الرئيسية يف كل بلد  -  ٩
  :املذكرة على مزيد من التفاصيل بشأن الفئات الفرعية

 باستخدام عمليات أخرى غري عملية ه بصورة أوليةملتاستخراج الذهب ومعا: أستراليا  )أ(
، وحشوات ) يف املائة١٤(، ومصادر اإلضاءة احملتوية على الزئبق ) يف املائة٣١بنسبة (امللغمة مع الزئبق 

 ، وحرق الفحم احلجري يف حمطات توليد الطاقة الكبرية) يف املائة١١(سنان املكونة من ملغم الزئبق األ
  ؛) يف املائة٩(

واستخراج الذهب )  يف املائة٦٩(البطاريات احملتوية على الزئبق : بوركينا فاسو  )ب(
  ؛) يف املائة١٦(والفضة باستخدام عملية امللغمة مع الزئبق 

ردم املخلفات /، املدافن الصحية) يف املائة٥٧(البطاريات احملتوية على الزئبق : كمبوديا  )ج(
 يف ٨(ة باستخدام عملية امللغمة مع الزئبق واستخراج الذهب والفض)  يف املائة٣١(اخلاضع للمراقبة 

  ؛)املائة

وإنتاج )  يف املائة٥٤(ت اخلاضع للرقابة ردم املخلفا/املدافن: اجلمهورية الدومينيكية  )د(
  ؛) يف املائة٣٣(اإلمسنت 

، استخراج الذهب ) يف املائة٢٦(والعدادات ) املانومتر(مقاييس الضغط : إكوادور  )ه(
، اإللقاء ) يف املائة١٨(ومعاجلته بصورة أولية باستخدام عمليات أخرى غري عملية امللغمة مع الزئبق 

  ؛) يف املائة٩(، استخالص الزيوت املعدنية وتكريرها واستعماهلا ) يف املائة١٢(عادية العشوائي للنفايات ال

ردم املخلفات /، املدافن الصحية) يف املائة٤٣(البطاريات احملتوية على الزئبق : مدغشقر  )و(
ميد ، تر) يف املائة١١(، مستحضرات التجميل وما يتصل ا من منتجات ) يف املائة٢٢(اخلاضع للرقابة 
  ؛) يف املائة٧(العامة /النفايات احمللية

استخراج الذهب ومعاملته بصورة أولية باستخدام عمليات غري امللغمة مع : املكسيك  )ز(
ردم املخلفات /، املدافن الصحية) يف املائة١٨(، البطاريات احملتوية على الزئبق ) يف املائة٣٠(الزئبق 

  ؛) يف املائة٦(ء العشوائي للنفايات العامة اإللقا ،) يف املائة١٧(اخلاضع للرقابة 
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، ) يف املائة٥٦(حرق الفحم احلجري يف احملطات الكبرية لتوليد الطاقة : نيوزيلندا  )ح(
 يف ١٣( للرقابة ة املخلفات اخلاضعترسيبات/ومدافن)  يف املائة١٨(مقاييس احلرارة احملتوية على الزئبق 

  ؛)املائة

، واالستخدام يف ) يف املائة٥٧(القلويات باستخدام الزئبق إنتاج الكلور و: باكستان  )ط(
واإللقاء )  يف املائة٧(، وإنتاج اإلمسنت ) يف املائة١٦(ومعادن الزئبق وغريها من املصادر  منتجات متنوعة،

   ؛) يف املائة٧(العشوائي للنفايات العامة 

، ) يف املائة٢٠(على الزئبق ، البطاريات احملتوية ) يف املائة٣٥(إنتاج اإلمسنت : بنما  )ي(
  ؛) يف املائة٩(، مقاييس احلرارة احملتوية على الزئبق ) يف املائة١٧(اإللقاء العشوائي للنفايات العامة 

واستخراج الذهب )  يف املائة٧٠(استخراج النحاس ومعاملته بصورة أولية : الفلبني  )ك(
  ؛)ئة يف املا١٠(والفضة باستخدام عملية امللغمة مع الزئبق 

، املدافن ) يف املائة٣٦(حشوات األسنان مبلغمات الزئبق : اجلمهورية العربية السورية  )ل(
، ) يف املائة١٤(، ترميد النفايات العشوائي ) يف املائة١٥(ردم املخلفات اخلاضع للرقابة /الصحية

  ؛) يف املائة١٢(استخالص الزيوت املعدنية وتكريرها واستعماهلا 

 ٥٢(تيح الكهربائية واإللكترونية، املوصالت واملرحالت احملتوية على الزئبق املفا: اليمن  )م(
، البطاريات احملتوية على الزئبق ) يف املائة٢٦(، استخالص الزيوت املعدنية وتكريرها واستعماهلا )يف املائة

 ). يف املائة٨(
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 ١اجلدول 
 )النسبة املئوية من جمموع اإلطالقات(ساسية األإطالقات الزئبق يف البلدان اليت خضعت للدراسة وفقا للفئات 

 أستراليا الفئة
بوركينا 
 فاسو

 شيلي كمبوديا
اجلمهورية 
 الدومينيكية

 الفلبني بنما باكستان نيوزيلندا املكسيك مدغشقر إكوادور
اجلمهورية 
العربية 
 السورية

 اليمن

مصادر  /استخراج أنواع الوقود
 الطاقة واستخدامها

٢٧ ١٣ ٣ — ٤ ٦٠ ٢ ٠,٣ ٨ ٠,٦ ١,٥ ٠,٨ ٨ ١٣ 

 — — ٨٠ — — ٢ ٣٩ ٠,٢ ٢٢ — ٩٣ ٨ ١٦ ٤٣ )البكر(نتاج املعادن األولية إ

إنتاج معادن ومواد أخرى ا 
 شوائب من الزئبق

٢ ٤ ٠,١ ٣٥ ٧ ١ ١ ١ ٦ ٣٤ ٠,٢ — — ١ 

االستخدام العمدي للزئبق يف 
 العمليات الصناعية

٩ ٠,٥ — ٥٧ — ٣ — — — — — — ١ — 

 االستهالكية اليت املنتجات
يستخدم فيها الزئبق بشكل 

 عمدي
٧٠ ٥ ٨ ٣١ ١٩ ١٨ ٢٦ ٥٨ ١٣ ٢ ٢ ٥٧ ٧٤ ٢٦ 

االستخدامات العمدية األخرى 
 العمليات /يف املنتجات

 ١ ٣٦ ٦ ١٢ صفر ٢ ٢ ١ ٢٥ ١ ٠,٨ ١ ٠,٧ ١٢

إنتاج املعادن املعاد تدويرها 
 ")ةالثانوي"إنتاج املعادن (

٠,٣ — — — — — — — — — — — — — 

 ١ ١٤ — ٠,١ — — ٢ ٨ ٢ ٠,٦ — ١ ٢ ٠,٩ ترميد النفايات

دفن النفايات /تصريف املياه
 ومعاجلة مياه الصرف

١٥ ٢ ٢٢ ٠,٤ ١٣ ٢٤ ٣٠ ٢٤ ٦٢ ٢ ٣١ ٠,٣ ٢ — 
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 أستراليا الفئة
بوركينا 
 فاسو

 شيلي كمبوديا
اجلمهورية 
 الدومينيكية

 الفلبني بنما باكستان نيوزيلندا املكسيك مدغشقر إكوادور
اجلمهورية 
العربية 
 السورية

 اليمن

حتديد املناطق احملتمل وجود 
 تركيزات عالية من الزئبق فيها

٠,١ ١ ١٣ ٨ ٠,٢ ٠,٩ ٠,٢ ٠,٦ ٠,١ ١ — ٠,٧ — — 

احملتمل وجود حتديد املناطق 
 تركيزات عالية من الزئبق فيها

— — — — — — — — — — — — — — 

جمموع إطالقات الزئبق 
مقربة يف ) (سنوياً/بالكيلوغرام(

 )سنوياً/ كيلوغرام١٠٠حدود 
٥ ٧٠٠ ١٧ ١٠٠ ١ ٦٧٠ ٠٠٠ ٨ ٠٠٠ ٣٦ ٩٠٠ ١ ٤٠٠ ٤٥٠ ٠٠٠ ٩٨ ٥٠٠ ١٠١ ٦٠٠ ٣٢ ١٠٠ ٣٨٣ ٣٠٠ ١٤ ٩٠٠ ٢ ٥٠٠ ٢٤ ٦٠٠ 
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 ٢دول اجل
مقربة يف حدود (ات القصوى والدنيا من إطالقات الزئبق يف البلدان اخلاضعة للدراسة يتقديرات الكم

  )سنوياً/ كيلوغرام١٠٠
 

الكمية الدنيا من إطالقات الزئبق   البلد
 )سنوياً/كغ(

الكمية القصوى من إطالقات 
 )سنوياً/كغ(الزئبق 

 ٢٤ ٦٠٠ ٢٤ ٦٠٠ *أستراليا
 ٢ ٦٠٠ ٢ ٥٠٠ بوركينا فاسو

 ١٤ ٩٠٠ ٨٠٠ كمبوديا
 ٣٢ ١٠٠ ٢ ١٠٠ اجلمهورية الدومينيكية

 ١٠٨ ٧٠٠ ٥٦ ٨٠٠ إكوادور
 ٩٣ ٥٠٠ ٧٦ ٣٠٠ مدغشقر
 ١ ٥٥٧ ٠٠٠ ١٧٣ ٣٠٠ املكسيك
 ١ ٤٠٠ ١ ٤٠٠ *نيوزيلندا
 ٣٦ ٩٠٠ ١٠ ٨٠٠ باكستان

 ٨ ٠٠٠ ٤٠٠ بنما
 ١ ٦٦٧ ٠٠٠ ١٣٣ ٩٠٠ الفلبني
 ١٧ ١٠٠ ٣ ٧٠٠ هورية العربية السوريةاجلم
 ٧ ٤٠٠ ٨٠٠ اليمن

 .أفاد البلد بكمية واحدة فقط  *

  اإلطالقات إىل خمتلف الوسائط البيئية  -باء 

 الكمية القصوى من اإلطالقات إىل خمتلف الوسائط البيئية يف كل بلد كنسبة ٣يبني اجلدول   - ١٠
وتشري النتائج إىل أن معظم كميات الزئبق تطلق يف اهلواء  .مئوية من جمموع إطالقات الزئبق يف ذلك البلد

  .وتتسرب إىل التربة أو األرض

وتطلق أستراليا ونيوزيلندا وبنما أكرب نسبة مئوية من جمموع إطالقات الزئبق لديها يف الغالف   - ١١
حملطات وتأيت معظم تلك اإلطالقات يف أستراليا من التعدين ومن حرق الفحم احلجري يف ا. اجلوي

ويعد إنتاج . دا عن احتراق الفحم احلجرينالكبرية لتوليد الطاقة، بينما تتأتى اإلطالقات يف نيوزيل
  .اإلمسنت املصدر الرئيسي لإلطالقات يف بنما

واجلمهورية الدومينيكية واملكسيك النسبة املئوية الكربى من وتطلق بوركينا فاسو وكمبوديا   - ١٢
وتأيت  .لتلك اإلطالقات املكسيك، تعد صناعة التعدين املصدر األوليف و .التربةإطالقات الزئبق يف 

اإلطالقات يف كمبوديا واجلمهورية الدومينيكة بصورة أساسية من عمليات التخلص من النفايات، أما 
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بصورة املصدر الرئيسي لإلطالقات يف بوركينا فاسو فهو استهالك املنتجات اليت استخدم فيها الزئبق 
  .عمدية

إذ تطلق املكسيك وباكستان النسبة  .وتشكل النفايات واسطة هامة أخرى ينطلق فيها الزئبق  - ١٣
بعاثات الزئبق النامجة عن نويف املكسيك، تشكل ا .املئوية الكربى من إطالقات الزئبق يف النفايات

نفايات الزئبق يف املدافن استهالك املنتجات اليت استخدم فيها الزئبق بصورة عمدية، والتخلص من 
ويعد إنتاج الكلور والقلويات  .اخلاضعة للرقابة الفئتني اللتني تولدان أكرب قدر من اإلطالقات يف املكسيك
وفيما يتعلق بالبلدان األخرى . باستخدام الزئبق املصدر الرئيسي إلطالقات الزئبق يف النفايات يف باكستان

ات النامجة عن استهالك املنتجات اليت استخدم فيها الزئبق بصورة املشار إليها أعاله، تشكل اإلطالق
  .تعمدية القسط األكرب من اإلطالقات يف النفايا

  ٣اجلدول 

نسبة املئوية من جمموع ال( للواسطة إطالقات الزئبق يف البلدان اليت خضعت للدراسة وفقاً
 )اإلطالقات

 النفايات املنتجات األرض املياه اهلواء  البلد
 املعاجلةبالتخلص 
 ةالقطاعي

 — ٢٦ ١ ٤ ٧ ٦٢ أستراليا

 ٠,١ ٠,١ ٠,٤ ٧٢ ٥ ٢٣ بوركينا فاسو

 — — — ٤٨ ٢ ٢٠ كمبوديا

اجلمهورية 
 الدومينيكية

٢ — ٥٤ ٩ ٣٥ — 

 ١٤ ٣٩ ١ ٢٠ ٥ ٢١ إكوادور

 — ٢٤ ٢١ ١٣ ٢١ ٢١ مدغشقر

 — ٤٢ ٥ ٤١ ١ ١١ املكسيك

 — — — — — ١٠٠ نيوزيلندا

 — ٥٧ — ١٦ ١٢ ١٥ باكستان

 — ٢٥ ٦ ٣ ٦ ٦١ بنما

 — ١٤ ٢ ١٣ ١٢ ٢٥ الفلبني

اجلمهورية العربية 
 السورية

٢ ٢٠ ١٦ ٥ ١٥ ٤٢ 

 — ٣٦ ٠,٣ — ٢٨ ٣٣ اليمن
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 إطالقات الزئبق يف أفريقيا والتحديات اليت تواجهها يف هذا اال  -جيم 

 من وثيقة موجز تتناول املعارف املتعلقة بالزئبق يف استخلصت املعلومات الواردة يف هذا اجلزء  - ١٤
منطقة أفريقيا والثغرات يف تلك املعارف، وتتضمن الوثيقة معلومات قدمتها بلدان أفريقيا جنوب 

  )٢(.الصحراء والبلدان األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

كمصدر للطاقة أمر منتشر على نطاق يبدو أن استخدام احلطب والفحم احلجري يف املنازل   - ١٥
 يف املائة ٧٠ و٩٥ففي مدغشقر ومجهورية ترتانيا املتحدة، تعتمد  .واسع يف العديد من البلدان األفريقية

. من العائالت، على التوايل، على احلطب أو الفحم أو الفحم احلجري لتغطية احتياجاا من الطاقة
ي، ويغطي احلطب والفحم احلجري نسبة تصل إىل نصف ويستخدم احلطب على نطاق واسع يف زمبابو

وعلى الرغم من أن السكان يدركون الضرر الذين يلحقه . تستهلكه العائالت من الطاقة يف سوازيلند ما
إحراق الفحم احلجري واخلشب بصحتهم، فإن العديد من سكان املناطق ذات الكثافة السكانية املرتفعة 

امل عدة، أمهها الفقر ام تلك املواد كوقود، تدفعهم إىل ذلك عووالدخل الضعيف يواصلون استخد
وحىت عندما تتوافر الكهرباء لتلك العائالت، فإن ارتفاع كلفتها جيرب العديد منها على  .هرباءكوانعدام ال

 من الطاقة، كالطهي  كبرياًمواصلة استخدام الفحم احلجري واألخشاب لألنشطة اليت تستهلك قدراً
 بالكهرباء، وهو جنوب أفريقيا، يعتمد قرابة نصف وحىت يف البلد األفريقي األكثر إمداداً. والتدفئة

  . لتدفئة املنازل والطهيالعائالت على استخدام الفحم احلجري والفحم واملواد البيولوجية حصراً

 يف زامبيا وهي أكرب األنشطة االقتصادية. وتساهم أنشطة التعدين مسامهة كبرية يف انبعاث الزئبق  - ١٦
 والزنكوتنتشر أنشطة التعدين األويل للذهب . اليت حتتل املركز الرابع بني البلدان املنتجة للنحاس يف العامل

على نطاق واسع يف البلدان األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، وتقوم جنوب أفريقيا بإنتاج 
  .فريقيةية أخرى يف مجيع أحناء القارة األات معدنوتنتج فلز. كميات ضخمة من خالئط احلديد األولية

ومن املعروف على نطاق واسع أن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق جيري يف معظم بلدان   - ١٧
غابون وغانا السوانا وبوركينا فاسو والكامريون وتشاد وإثيوبيا وتقيا جنوب الصحراء، ومنها بنن وبوأفري

مبيق والنيجر ونيجرييا وجنوب أفريقيا والسودان ا ومالوي وموريتانيا وموزوغينيا وكينيا ومدغشقر ومايل
وغندا والسنغال وزامبيا وزمبابوي، وهو بالتايل مسألة إقليمية مشتركة بني معظم بلدان أوسوازيلند و

  .فريقيا جنوب الصحراء، إن مل نقل مجيعهاأ

 نسمة يشاركون يف ٥٠٠ ٠٠٠ن ما يزيد على قارير إىل أتويف مجهورية ترتانيا املتحدة، تشري ال  - ١٨
 مع ارتفاع أسعار أنشطة التعدين احلريف والضيق النطاق للذهب، وأن نطاق هذا النشاط يزداد اتساعاً

وتشري التقديرات إىل أن هناك مليون نسمة يعتمدون يف معيشتهم بصورة أو بأخرى على هذا . الذهب
  . القسم األعظم من العاملني يف أنشطة التعدين احلرفية الصغريةويشكل املسنون والنساء واألطفال القطاع

ويف غانا، يعاين أكثر من نصف عمال املناجم وربع السكان غري العاملني يف املناجم الذين   - ١٩
 يف املائة منهم من مشاكل عصبية ٧خضعوا للدراسة من مستويات تسمم خطرية بسبب الزئبق، ويعاين 

ها الدراسة حبوايل وقد قدرت كمية الزئبق املستهلكة يف املنطقة اليت أجريت في ).أو أكثر حدة(طفيفة 

                                                      
  :يــع الشبكي التالـن املوقـة مــذه الوثيقـــن هـــة مـــل نسخـــن ترتيــميك  )٢(

www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/tabid/434/Default.aspx. 
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وقد كشف استطالع بيئي عن تلوث واسع النطاق بالزئبق يف الرسوبيات  .سنوياً اً كيلوغرام٤٥٠
مساك اخلاضعة للدراسة حتتوي على كمية من الزئبق تتجاوز  يف املائة من عينات األ٦٠واألمساك، إذ أن 

. غرام/ ميكروغرام١ستوى األقصى الذي حددته إدارة األغذية واألدوية يف الواليات املتحدة، وهو امل
 نسمة يف مناطق التعدين املستهدفة يف املشروع العاملي للزئبق التابع ملنظمة ٥٠ ٠٠٠ويعيش أكثر من 

اري املائيةاألمم املتحدة للتنمية الصناعية، وقد يتعرض هؤالء السكان للزئبق من خالل ا.  

ومثة مصدر مشترك آخر إلطالقات الزئبق يف البلدان، وهو إنتاج اإلمسنت الذي قد حيتوي   - ٢٠
  .بدوره على شوائب من الزئبق

ويسود . ن التجارة يف املنتجات احملتوية على الزئبق تعد قضية ذات أمهية كبرية يف املنطقةأويفاد ب  - ٢١
، كما هو )يف منتجات مثل البطاريات(ة للزئبق ي يف تتبع املبادالت التجارياًاالعتقاد بأن الطرائق املتبعة حال

فة اجلمركية اليت ميكن يومن املؤسف أن قوانني التعر .احلال بالنسبة لعنصر الزئبق، هي طرائق غري مالئمة
نواع أمبختلف ني اخلاصة نزئبق هي القوا يف التعرف على املنتجات احملتوية على الاالستفادة منها حالياً

 أن بيضاًأفيد أوقد . احملتوية على الزئبق) مجيعها ال(املصابيح احملتوية على الزئبق وبعض أنواع البطاريات 
دام مستحضرات تفتيح البشرة ينتشر على نطاق واسع يف الكثري من البلدان األفريقية، وإن كان خاست

  .عدد املستحضرات احملتوية على الزئبق قليل نسبياً

وهو تصريف أال  بانتشار استرياد الزئبق الذي حتتويه املنتجات،  مباشراًومثة جانب يرتبط ارتباطاً  - ٢٢
  .تلك املنتجات يف أفريقيا، حيث تنتشر نفايات البطاريات

 أن ترميد النفايات الطبية والتخلص العشوائي من النفايات املرتلية ينتشران على  أيضاًبنيويت  - ٢٣
وتشري البيانات إىل أن عملية الترميد قلّما تستخدم فيها . ع البلدان اخلاضعة للدراسةنطاق واسع يف مجي

  .تكنولوجيا التخلص من الزئبق

 الدروس املستخلصة من استخدام جمموعة األدوات  -  ثانياً
 يقول اخلرباء الوطنيون الذين استخدموا جمموعة األدوات املقدمة من برنامج األمم املتحدة للبيئة  - ٢٤
 من البلدان وصفت عملية مجع بيد أن عدداً. وفرت هلم منهجية عملية ومفيدة لوضع قوائم اجلردإا 

  .البيانات الوطنية بأا عملية صعبة

وأشارت بعض البلدان يف قوائم اجلرد اخلاصة ا إىل أن تقديرات اإلطالقات تثري الكثري من   - ٢٥
 اليت تتيح حتديد كمية اإلطالقات بدقة، وبسبب عدم توافر  لعدم توفر البيانات الوطنيةالشكوك نظراً

بيانات وطنية موثوقة، وعدم دقة القيم التقديرية املستخلصة من استخدام معامالت املدخالت واإلطالقات 
الواردة يف بيانات البلدان واملناطق األخرى واليت يستند يف استخالصها إىل بيانات حمدودة يف بعض 

 إىل أن معظم البلدان تفتقر إىل البيانات الوطنية اليت متكنها من حتديد معامالا أيضاًوأشري  .األحيان
  .الوطنية اخلاصة

 لعدم وجود معامالت معيارية لبعض الفئات وال ميكن تقدير بعض مصادر اإلطالقات نظراً  - ٢٦
  .الفرعية للمصادر
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 قوائم اجلرد الوطنيةالدروس املستخلصة من حتليل البيانات املدرجة يف   -  ثالثاً
أشري إىل وجود تفاوت بني القيم املوجزة والقيم الفردية إلطالقات الزئبق يف عدد من قوائم   - ٢٧
ومثال ذلك جمموع (وقد استنسخت يف هذه املذكرة القيم اليت أوردا البلدان يف جداوهلا املوجزة  .اجلرد

  ).وع اإلطالقات يف الفئات الفرعية وغريهااإلطالقات وجمموع اإلطالقات يف خمتلف الوسائط، وجمم

وقد عمدت البلدان إىل تقدير انبعاثات الزئبق باستخدام املعامالت املعيارية إلدخال الزئبق   - ٢٨
بيد أن  .واملعامالت املعيارية لتوزيع املخرجات الواردة يف جمموعة أدوات برنامج األمم املتحدة للبيئة

ة يف التقارير الوطنية عن إطالقات الزئبق، فقد استخدمت وحدات متنوعة، البيانات مل تعرض بصورة مماثل
ومل تستخدم أمساء فئات املصادر اليت حتددها جمموعة األدوات على حنو منتظم، كما قامت بعض البلدان 

العشرية، وليس من الواضح على  بدمج بعض فئات املصادر الفرعية، واستخدمت رموز خمتلفة للفواصل
  .ي من الرموز قد استخدمت كفاصل أي منه كفاصلة عشريةالدوام أ

ومن املتوقع أن تيسر النسخة اجلديدة من جمموعة األدوات تقدمي نتائج اجلرد الوطين للزئبق   - ٢٩
 على بعض القضاء منها ىرجتوحتتوي هذه النسخة اجلديدة على منهجية مبسطة ي. بصورة أكثر توحيداً

 . منهاالتخفيفملشاكل الواردة أعاله أو ا

 االستنتاجات  - رابعاً
 .قوائم اجلرد العاملية  من العناصر املستخدمة للتحقق من هاماًتعد قوائم اجلرد الوطنية عنصراً  - ٣٠

ومن الواضح أن استخدام طريقة موحدة يف وضع قوائم اجلرد وعرضها سيسهل عملية حتليل البيانات 
ن جمموعة أدوات أومثة إقرار ب. وعات البيانات الواردة فيهااملستخلصة من قوائم اجلرد ومن مقارنة جمم

  .برنامج األمم املتحدة للبيئة توفر منهجية عملية ومفيدة لتكوين قوائم اجلرد

ذ أن االفتقار إىل البيانات عنها، إات الزئبق صورة دقيقة طالق تقدم قوائم اجلرد الوطنية إلوال  - ٣١
. ية النتائج املدرجة يف قوائم جرد إطالقات الزئبقع على دقة ونو سلباًاملتاحة يؤثرانوعدم دقة البيانات 
ؤكدة لإلطالقات ووصف ملواطن الشك هو أمر ئمة جرد حتتوي على تقديرات غري مبيد أن وجود قا

كما أن توافر حملة عامة عن املصادر سيفيد يف . أفضل من عدم وجود مثل تلك القائمة على اإلطالق
ت للمصادر وللخطوات الواجب اختاذها لتخفيض اإلطالقات منها، حىت وإن صاحبها حتديد سلم أولويا

وتدل التجربة على أن دقة قوائم اجلرد الوطنية للتلوث تزداد بتزايد . تقدير نسيب لكمية تلك اإلطالقات
  .التقدم احملرز يف إدارة تلك امللوثات وما يصاحبه من زيادة يف البيانات املتوافرة

ة أو ئ يف املا٩٠ستناد إىل قوائم اجلرد املتوافرة، مت حتديد ست فئات من املصادر تشكل وباال  - ٣٢
االستخراج : وهذه الفئات هي. أكثر من جمموع إطالقات الزئبق يف معظم البلدان اخلاضعة للدراسة

ا شوائب من ، إنتاج معادن ومواد أخرى )البكر(مصادر الطاقة، إنتاج املعادن األولية /واستخدام الوقود
الزئبق، املنتجات االستهالكية اليت يستخدم فيها الزئبق بشكل عمدي، االستخدامات العمدية األخرى يف 

وتتضمن تلك . مبا يف ذلك الدفن ومعاجلة مياه الصرف العمليات، التخلص من النفايات،/املنتجات
  .اإلطالقات االنبعاثات يف اجلو واإلطالق يف املياه واألرض
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 ق األولاملرف

 )النسبة املئوية من جمموع إطالقات البلد(احلد األقصى إلطالقات الزئبق يف البلدان اخلاضعة للدراسة وفقا للفئات الفرعية احملددة يف جمموعة األدوات 

بوركينا  أستراليا الفئة الفرعية  الفئة
 فاسو

اجلمهورية  شيلي كمبوديا
الدومينيكية

اجلمهورية الفلبني بنماباكستانندانيوزيلاملكسيكمدغشقر إكوادور
العربية 
 السورية

 اليمن

حرق الفحم  ١-١-٥
 يف احلجري

حمطات توليد 
 الطاقة الكربى

٠,٣ — ٣ ٥٦ ٠,٧ — — ٠,١ ١ — — ٩ — — 

استخالص  ٣-١-٥
الزيوت املعدنية 

وتكريرها 
 واستخدامها

٢٦ ٠,٠٣٠,٠١١٢ — — ١ ٠,١ ٩ ٠,٥ — ٠,٨ ٠,٠٢ ٠,٩ 

استخراج أنواع 
مصادر /الوقود

 الطاقة واستخدامها

إنتاج الطاقة  ٧-١-٥
 احلرارية األرضية

— — — — — — — — — — — ٣ — — 

استخراج الذهب  ٢-٢-٥
والفضة بعملية 
 امللغمة بالزئبق

— ١٠ — — — — ٠,٢ ٣ ٠,٠٤ ٠,١ ٨ ١٦ — — 

استخراج الزنك  ٣-٢-٥
ومعاجلته بصورة 

 ليةأو

٦ — — —٠,٠٣ — — ٤ — — — — — — 

إنتاج املعادن األولية 
 )البكر(

استخراج النحاس  ٤-٢-٥
ومعاجلته بصورة

— — — ٧٠ — — — ٢ — — — ١٤ — — 
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بوركينا  أستراليا الفئة الفرعية  الفئة
 فاسو

اجلمهورية  شيلي كمبوديا
الدومينيكية

اجلمهورية الفلبني بنماباكستانندانيوزيلاملكسيكمدغشقر إكوادور
العربية 
 السورية

 اليمن

 أولية

استخراج الذهب  ٦-٢-٥
ومعاجلته األولية 

بعمليات غري 
 امللغمة

٣٠ — ١٩ — ٧٤ — — ٣١ — — — — — — 

استخراج األملنيوم  ٧-٢-٥
ومعاجلته بصورة 

 أولية

٨ — — — — — — — — — — — — — 

إنتاج معادن ومواد 
أخرى ا شوائب 

  من الزئبق

 

 ٢ ٤ ٠,١ ٣٥ ٧ ١ ١ ١ ٦ ٣٤ ٠,٣ — — ١ إنتاج األمسنت ٣-٣-٥

االستخدام العمدي 
للزئبق يف العمليات 

 الصناعية

إنتاج الكلور  ١-٤-٥
والقلويات 
باستخدام 

 تكنولوجيا الزئبق

 — ٩ ٠,٥ — ٥٧ — ٣ صفر — — — — — ١

مقاييس احلرارة  ١-٥-٥
 الزئبقية

٠,٠٤ ٥ ٥ ٩ ١ ١٨ ٠,٥ ٠,٥ ٢ ٠,٨ ١ ٠,١ ٠,٤ ٢ نتجات امل
االستهالكية اليت 

يستخدم فيها الزئبق 
 بشكل عمدي

املفاتيح  ٢-٥-٥
واملوصالت 
واملرحالت 
الكهربائية 

٥٢ — ١ ٢ — — ٢ ٤ ٣ — ٢ — — ٨ 
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بوركينا  أستراليا الفئة الفرعية  الفئة
 فاسو

اجلمهورية  شيلي كمبوديا
الدومينيكية

اجلمهورية الفلبني بنماباكستانندانيوزيلاملكسيكمدغشقر إكوادور
العربية 
 السورية

 اليمن

واإللكترونية اليت 
حتتوي على 

 الزئبق

ة مصادر اإلضاء ٣-٥-٥
 احملتوية على الزئبق

٤ — ١ ٠,١ ٠,٢ — ٠,٣ — — ١ — — ٠,٨ ١٤ 

البطاريات احملتوية  ٤-٥-٥
 على الزئبق

٨ — — ٢٠ ١ — ١٨ ٤٣ ٩ ٠,١ — ٥٧ ٦٩ ١ 

مستحضرات  ٨-٥-٥
التجميل واملنتجات 

 ذات الصلة

— ٤ — — — — — — ١١ — — — — ٤ 

حشوة األسنان  ١-٦-٥
 مبلغمات الزئبق

٠,٧ ٣٦ ٠,٦ ٦ — ٢ ٢ ١ ٠,٧ — ٢ ١ ٠,٧ ١١ 

مقاييس وعدادات  ٢-٦-٥
 الضغط

— — — — — ٠,١ —٠,٠١ ٢ — — — — ٢٦ 

االستخدامات 
العمدية األخرى يف 

العمليات /املنتجات

االستخدامات  ٥-٦-٥
املتفرقة يف املنتجات 

واملعادن احملتوية 
على الزئبق وغريها 

 من املصادر

١ — ١٦ — — — — — — — — ٠,٠٢ — — 

ترميد نفايات  ١-٨-٥ ترميد النفايات
/ البلديات

 النفايات العامة

— — ٠,٠١ — — — ٧ ٠,٠١ — — ٠,٢— — — 
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بوركينا  أستراليا الفئة الفرعية  الفئة
 فاسو

اجلمهورية  شيلي كمبوديا
الدومينيكية

اجلمهورية الفلبني بنماباكستانندانيوزيلاملكسيكمدغشقر إكوادور
العربية 
 السورية

 اليمن

ترميد النفايات  ٥-٨-٥
 بشكل عشوائي

— ١٤ — — — — ٢ — ٢ — — — ٠,٠٤ — 

إيداع /دفن ١-٩-٥
النفايات اخلاضع 

 للمراقبة

١٥ ٠,٣ ٥ ٥ ١٣ ١٧ ٢٢ ٢ ٥٢ ٠,١ ٣١ ٠,٠٤ ٢ — 

جتميع نفايات  ٣-٩-٥
املنتجات الصناعية 

 وبشكل حملياً
 عشوائي 

— — — — — ٠,٤ — — — — ١ ١٢ — — 

دفن النفايات 
ومعاجلة مياه 

 الصرف

رمي النفايات  ٤-٩-٥
 بشكل عشوائي

— — — — — — — ٠,٥ ١٧ ٧ — ٦ — — 
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