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البند ( 5ج) ’ ‘4من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت

مسائل تعرض على مؤتمر األطراؼ لكي يتخذ إجراءن بشأنها
في اجتماعو األكؿ :مسائل توصي بها لجنة التفاكض
الحكومية الدكلية :كثيقة توجيهية بشأف إعداد خطط العمل
الوطنية لتعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ

كثيقة توجيهية بشأف إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
مذكرة من األمانة
 - 2تنص الفقرة ( 3أ) من ادلادة  7من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق على أف يقوـ كل طرؼ أخطر األمانة
بأف تعدين كتصنيع الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف أراضيو ىو أكثر من كونو عدًن األعلية ،بوضع كتنفيذ خطة
عمل كطنية كفقان للمرفق جيم.
 - 4كقد طلب مؤسبر ادلفوضُت ادلعٍت باتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يف الفقرة  8من قراره بشأف الًتتيبات يف
الفًتة االنتقالية (انظر  ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4ادلرفق األكؿ) ،إذل اللجنة أف تدعم” ،بالقدر العملي
ادلمكن كدبا يتوافق مع أكلويات االتفاقية ،األنشطة اليت تقتضيها االتفاقية أك تشجع عليها ،كاليت من شأهنا أف
تيسر دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ على ضلو سريع كتنفيذىا بشكل فعاؿ عند دخوذلا حيز النفاذ ،كيشمل ذلك
على كجو اخلصوص تقدًن التوجيهات كادلساعدة إذل البلداف ،اليت توجد هبا أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ،لوضع خطط العمل الوطنية اخلاصة هبا“.
 - 3كقررت اللجنة يف دكرهتا السادسة أف التوجيهات اليت ُكضعت يف إطار شراكة الزئبق العادلية التابعة لربنامج
األمم ادلتحدة للبيئة (برنامج البيئة) ينبغي أف تكوف أساسان إلعداد توجيهات بشأف كضع خطط عمل كطنية
فيما يتعلق بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كطلبت إذل األمانة ،بالتعاكف مع رلاؿ شراكة تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ ،كمع منظمة الصحة العادلية ،أف تقوـ بتنقيح تلك التوجيهات عند االقتضاء دلعاجلة كافة
*
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اجملاالت ادلبينة يف ادلرفق جيم من االتفاقية ،كذلك لكي تواصل اللجنة النظر فيها يف دكرهتا السابعة .كقدمت
التوجيهات إذل اللجنة يف دكرهتا السابعة.
 - 2كاتفقت اللجنة يف دكرهتا السابعة على االستخداـ ادلؤقت للمبادئ التوجيهية بالصيغة اليت كانت عليها
آنئذ دلساعدة البلداف يف إعداد خطط عملها الوطنية خبلؿ الفًتة الفاصلة بُت الدكرة كاالجتماع األكؿ دلؤسبر
األطراؼ .كباإلضافة إذل ذلك ،طلبت اللجنة إذل األمانة أف تلتمس احلصوؿ على ادلزيد من التعليقات من
احلكومات كغَتىا ألجل ربسُت ادلبادئ التوجيهية بغرض تقدًن نسخة ُمنقحة منها للنظر فيها كاحتماؿ
اعتمادىا من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ .كأحاطت اللجنة علمان بالدعوة إذل تنظيم حلقات عمل
يف ادلناطق اليت لديها حجم ال يستهاف بو من أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ كطلبت إذل األمانة
عقد حلقات عمل من ىذا القبيل يف حدكد ادلوارد ادلتاحة .كيف النهاية ،أحاطت اللجنة علمان بالطلب الذم
تقدمت بو منظمة الصحة العادلية من أجل تلقي مدخبلت لعملها بشأف كضع اسًتاتيجيات للصحة العامة فيما
يتعلق بتعرض اجلماعات السكانية نتيجة لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
 - 5كدعت األمانة ادلؤقتة احلكومات كغَتىا إذل تقدًن معلومات عن الوثيقة التوجيهية بشأف إعداد خطط
عمل كطنية لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كنشرت ادلعلومات الواردة على ادلوقع الشبكي التفاقية
ميناماتا بشأف الزئبق ( http://www.mercuryconvention.org/Negotiations/submissionsforCOP1/tabid/5535/
 )Default.aspxككذلك تشاكرت األمانة ادلؤقتة مع ادلناطق كادلناطق الفرعية بشأف مضموف التوجيهات كجزء من
حلقات العمل اليت تناكلت مجلة أمور منها ادلسائل ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كجرل تنقيح
التوجيهات مع مراعاة ما كرد من التعليقات كادلدخبلت.
 - 6كأعدت منظمة الصحة العادلية مشركع توجيهات بشأف كضع اسًتاتيجية للصحة العامة كعممت ادلشركع
على احلكومات كادلنظمات ادلهتمة التماسان لتعليقاهتا عليو .كتقدـ إذل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ صيغة
منقحة من التوجيهات ربت عنواف ”توجيهات منظمة الصحة العادلية بشأف التصدم لآلثار ادلًتتبة على الصحة
لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ“ ،تأخذ يف االعتبار ادلساعلات الواردة (.)UNEP/MC/COP.1/INF.12
 - 7كترد يف ادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة ،الوثيقة التوجيهية ادلنقحة بشأف إعداد خطط العمل الوطنية ،اليت تقدـ
دكف ربرير رمسي .كيقدـ يف ادلرفق األكؿ ذلذه ادلذكرة مشركع مقرر يعرض لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف
اجتماعو األكؿ.
اإلجراء الذم يقترح أف يتخذه مؤتمر األطراؼ
 - 8قد يود االجتماع أف ينظر يف التوجيهات بشأف إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ ،كيوافق على استمرار استخدامها من جانب األطراؼ اليت تعد خطط عملها الوطنية.
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المرفق األكؿ
مشركع المقرر اـ :]xx[1-التوجيهات بشأف إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذىب الحرفي
كالضيق النطاؽ
إف مؤسبر األطراؼ،
 -2يوافق على استخداـ التوجيهات بشأف إعداد خطط العمل الوطنية من جانب األطراؼ اليت
تواجو مشكلة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ بقدر ال ؽلكن إغفالو؛
 -4يرحب بالعمل الذم تقوـ بو منظمة الصحة العادلية فيما يتعلق بالتوجيهات بشأف كضع
اسًتاتيجيات الصحة العامة لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
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المرفق الثاني
الوثيقة التوجيهية بشأف إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ

كثيقة المبادئ التوجيهية

كضع خطة عمل كطنية للحد من استخداـ الزئبق كإلغاء
استخدامو حيثما أمكن ذلك في تعدين الذىب
بالوسائل الحرفية كعلى
النطاؽ الضيق

مسودة عمل
 42نيساف/أبريل 4027
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تصػدير
إف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،اليت فُتح باب التوقيع عليها يف تشرين األكؿ/أكتوبر  4023يف الياباف ،تشكل خطة ظلوذجية
لئلجراءات البلزمة حلماية صحة اإلنساف كالبيئة من االنبعاثات الناشئة عن األنشطة البشرية كمن إطبلقات الزئبق كمركبات
الزئبق .كتتناكؿ ادلادة  7من االتفاقية ادلصدر األكرب من ادلصادر البشرية ادلنشأ للتلوث بالزئبق ،كىو تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ .كدبوجب ادلادة  ،7يتعُت على البلداف اليت تستخدـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ أف تتخذ
خطوات للحد من استخداـ الزئبق كإلغاء استخدامو حيثما أمكن ذلك .كنظران ألف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
يرتبط ارتباطان كثيقان دبسائل معقدة تتعلق بالتنمية االقتصادية كالفقر ،تسمح االتفاقية حبلوؿ مرنة زبص األقطار ادلعينة ،كذلك
عن طريق كضع خطة عمل كطنية لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كعلى الرغم من أف خطة العمل الوطنية ستكوف
فريدة لكل بلد من البلداف ،يقدـ ادلرفق جيم التفاقية ميناماتا قائمة بالعناصر اليت غلب أف تدرج يف كل برنامج من برامج
العمل الوطنية.

كسبثل ىذه الوثيقة توسيعان للوثيقة التوجيهية الصادرة عن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة :كضع اخلطة االسًتاتيجية الوطنية خلفض
استخداـ الزئبق يف أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ( Developing a National Strategic Plan to Reduce Mercury

) ،)Use in Artisanal and Small Scale Gold Mining (UNEP 2011كهتدؼ إذل بياف نواحي التقدـ يف فهم قطاع تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كعلى الرغم من أف ىذه الوثيقة غَت ملزمة قانونيان كال ؽلكن فهمها كمزيد من التوضيح أك
التفسَت الرمسي التفاقية ميناماتا فهي هتدؼ إذل تقدًن التوجيهات للبلداف يف كضع برامج العمل الوطنية اليت تتسق مع
متطلبات اتفاقية ميناماتا ،كما تقدـ ادلعلومات التقنية كالقانونية كالسياساتية عن ادلسائل ادلتصلة بتعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ،كاليت قد تكوف مفيدة عند إعداد برامج العمل الوطنية كتنفيذىا .كعلى الرغم من أف استخداـ ىذه التوجيهات ليس
ضمن الشركط ادلطلوبة دبوجب اتفاقية ميناماتا ،فهي هتدؼ إذل مساعدة البلداف على إعداد برامج العمل الوطنية.
كقاـ بصياغة ىذه الوثيقة األعضاء يف شراكة برنامج البيئة العادلية للزئبق ،ادلعنيُت دبجاؿ الشراكة مع قطاع تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ.
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مقدمة
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مقدم ػ ػة
 1-1اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق
اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ىي اتفاؽ عادلي حلماية صحة البشر كالبيئة من اآلثار الضارة للزئبق .كجرل االتفاؽ على نص
االتفاقية يف كانوف الثاين/يناير  ،4023كفتح باب التوقيع عليها يف تشرين األكؿ/أكتوبر .4023
كتتناكؿ االتفاقية الزئبق ،كىو معدف شديد االنتشار كيظهر بشكل طبيعي ،كيستخدـ على نطاؽ كاسع يف أشياء احلياة اليومية
كالعمليات الصناعية .كيطلق الزئبق من مصادر متنوعة يف الغبلؼ اجلوم كالًتبة كادلياه .كيعترب التقليل من ادلصادر البشرية ادلنشأ
للزئبق خبلؿ كامل دكرة حياتو كالتخلص منها هنائيان ،عامبلن رئيسيان يف تشكيل االلتزامات اليت تنص عليها االتفاقية .كنتيجة
لذلك ،تتضمن االتفاقية ،يف جزء منها ،التدابَت الرامية إذل مراقبة اإلمداد كالتجارة للزئبق ،كالتخلص التدرغلي من منتجات
كعمليات زلددة تستخدـ الزئبق ،كتدابَت ادلراقبة لئلطبلقات كاالنبعاثات يف اذلواء كادلاء كعلى األرض ،كمتطلبات إدارة
النفايات ،كاإلجراءات الرامية إذل معاجلة ادلواقع ادللوثة ،كاخلطوات ادلطلوبة للحد من استخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ كإلغاء استخدامو يف ىذا النوع من التعدين حيثما أمكن ذلك .كغلرم تناكؿ اجلوانب الصحية يف مادة مستقلة
(ادلادة  )26للتأكيد على أعلية األثر ادلًتتب من الزئبق يف سلتلف القطاعات على الصحة البشرية ،كما غلرم تناكذلا أيضان يف
ادلواد األخرل حيث تلزـ ادلشاركة احملددة من القطاع الصحي .كتتضمن االتفاقية أيضان تدابَت للتبادؿ التقٍت كالدعم الدكرل.

 2-1ىذه الوثيقة
قاـ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بوضع أكؿ كثيقة توجيهية تتعلق بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف عاـ  ،4022ربت
عنواف كثيقة توجيهية :كضع اسًتاتيجية كطنية للحد من استخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ (برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة .)4022 ،كأعدت ىذه الوثيقة من أجل مساعدة احلكومات يف كضع خطط اسًتاتيجية كطنية لتحسُت
ادلمارسات كظركؼ العمل يف أكساط تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كللتقليل من الزئبق أك التخلص من استخدامو
كانبعاثاتو كإطبلقو حيثما أمكن ذلك .كجرل االختبار التجرييب لوضع اخلطط االسًتاتيجية الوطنية يف الفلبُت ككمبوديا ،كتعكس
الوثيقة التوجيهية لعاـ  4022التجارب يف تلك البلداف(.)2
كسبثل ىذه الوثيقة توسيعان لنطاؽ الوثيقة التوجيهية األصلية كيراد منها أف تعكس نص االتفاقية كغَت ذلك من أكجو التقدـ يف
قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كيراد منها توفَت التوجيو للبلداف يف كضع خطط عمل كطنية لتعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ ،متوافقة مع شركط اتفاقية ميناماتا .كتقدـ الوثيقة أيضان ادلعلومات التقنية كالقانونية كالسياساتية يف ادلسائل
ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،األمر الذم قد يكوف مفيدان عند إعداد كتنفيذ خطة العمل الوطنية .كىذه
التوجيهات إرشادية  -فاستخداـ ىذه الوثيقة ليس إلزاميان كال ؽلثل شرطان من شركط االتفاقية.
كتنشأ كالية إعداد ىذه الوثيقة عن الوثيقة اخلتامية التفاقية ميناماتا ،اليت دعت جلنة التفاكض احلكومية الدكلية ادلعنية بالزئبق إذل
تقدًن الدعم من أجل كضع التوجيو يف للبلداف يف إعداد خطط عملها الوطنية.

( )2ؽلكن االطبلع على اخلطة االسًتاتيجية الوطنية ادلكتملة يف الفلبُت على ادلوقع الشبكي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة:
( .)http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/2011-06-03%20NSP-ASGM.FINAL.2011.pdfكعلى الرغم من أف اخلطة
االسًتاتيجية الوطنية يف الفلبُت ال تعكس مجيع الشركط احملددة يف إطار اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،فقد تكوف دبثابة ظلوذج مفيد
للبلداف النامية اليت تضع خطط العمل الوطنية.
9
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كجرل تقدًن مقًتح لوضع كثيقة توجيهية بناء على كثيقة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لعاـ  4022يف االجتماع السادس للجنة
التفاكض احلكومية الدكلية ادلعنية بالزئبق .كقد قبلت جلنة التفاكض احلكومية الدكلية ادلقًتح كأساس لوضع الوثيقة التوجيهية،
ليخضع لنظر اللجنة يف اجتماعها السابع.
كجرل تعميم ادلشركع األكرل للوثيقة التوجيهية على أعضاء شراكة الزئبق العادلية التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كعلى
جهات التنسيق يف جلنة التفاكض احلكومية الدكلية ادلعنية بالزئبق .كقدمت منظمة الصحة العادلية أيضان مساعلات بشأف اجلوانب
الصحية ذات الصلة بادلوضوع .كيعكس ادلشركع احلارل نتائج النظر يف التعليقات اليت كردت بشأف ادلشركع األكرل .كقد زبضع
الوثيقة التوجيهية دلزيد من التنقيح بناء على طلب جلنة التفاكض احلكومية الدكلية ادلعنية بالزئبق.
ككضع الوثيقة األعضاء ادلعنيوف دبجاؿ شراكات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف الشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج
األمم ادلتحدة للبيئة ،كذلك بدعم مارل من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كككالة محاية البيئة يف الواليات ادلتحدة .كأعد الوثيقة
رللس الدفاع عن ادلوارد الطبيعية ،كمعهد حبوث التنوع البيولوجي ،كتضمنت مساعلات كبَتة من فريق خرباء دكرل من رللس
الذىب احلريف ،كمنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدك) ،كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،ككوردم جيوساينسز ( Cordy
 ،)Geosciencesككزارة خارجية الواليات ادلتحدة ،كككالة محاية البيئة يف األمم ادلتحدة ،كمجعية ( )BanToxicsدلكافحة
السميات.

 3-1الهيكل التنظيمي لهذه الوثيقة كاستخدامها
الفصل األكؿ من ىذه الوثيقة يقدـ معلومات أساسية عن كضع الوثيقة التوجيهية .الفصل الثاين يقدـ حملة عامة عن قطاع
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ على الصعيد العادلي ،كيشمل كصفان الستخداـ الزئبق يف ىذا القطاع .الفصل الثالث ػلدد
االلتزامات دبوجب ادلادة  7من اتفاقية ميناماتا ،دبا يف ذلك شركط خطة العمل الوطنية ،كيلخص مواد االتفاقية األخرل ذات
الصلة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .الفصل الرابع يصف مراحل إعداد خطة العمل الوطنية .الفصل اخلامس يقدـ
معلومات زلددة عن كل عنصر من العناصر البلزمة يف خطة العمل الوطنية على النحو ادلبُت يف ادلرفق جيم من اتفاقية ميناماتا،
يف حُت أف الفصل السادس يصف االسًتاتيجيات اإلضافية اليت ؽلكن أف تدرج يف خطة العمل الوطنية .كعبلكة على ذلك،
يقدـ الفصل السابع مناقشة بشأف ادلسائل اجلنسانية كادلسائل ادلتعلقة بالعماؿ يف إطار تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
كتقدـ التذييبلت ادلدرجة يف هناية الوثيقة ادلزيد من ادلعلومات الداعمة لوضع خطة العمل الوطنية.
كىناؾ أيضان قسم للمراجع يت ضمن معلومات عن ادلواد اليت تذكر ضمن الوثيقة ،فضبل عن ادلوارد األخرل اليت ؽلكن الرجوع
إليها خبلؿ عملية إعداد خطة العمل الوطنية .كتشجع احلكومات كاجلهات ادلعنية ،إذا كاف لديها أسئلة زلددة ال ؽلكن العثور
على إجابات ذلا يف ىذه الوثيقة أك يف قسم ادلراجع ،على االتصاؿ بفرع ادلواد الكيميائية التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة
كبالشراكة العادلية للزئبق ،رلاؿ الشراكة ادلتعلق بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،يف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة.
فرع ادلواد الكيميائية التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة
www.chem.unep.ch

رلاؿ شراكة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف الشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/global-mercury-partnership/reducing-mercury-artisanal-andsmall-scale-gold-mining-asgm

10

UNEP/MC/COP.1/17

2

تعدين الذىب الحرفي كالضيِّق
النطاؽ كالزئبق
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 - 2تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ كالزئبق
 1-2قطاع تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
تشَت التقديرات إذل أف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ مسؤكؿ عن أكثر من  700طن سنويان من انبعاثات الزئبق
يف الغبلؼ اجلوم ،باإلضافة إذل  800طن أخرل سنويان من إطبلقات الزئبق يف الًتبة كادلاء ،األمر الذم غلعل ىذا القطاع
أكرب ادلصادر البشرية ادلنشأ للزئبق ( .)AMAP/UNEP 2013كتعرؼ اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ بأنو:
” ...تعدين الذىب من قِبَل عماؿ مناجم أفراد أك شركات صغَتة باستثمار
رأمسارل كإنتاج زلدكدين“...
المادة ( 2أ)

 2-2لمحة عامة عن استخداـ الزئبق في تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
يقوـ العاملوف يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ باستخداـ الزئبق الستخراج الذىب يف أماكن عدة من العادل .كتشمل
الظركؼ اليت تشجع على تفضيل استخدامو :يسر تكلفتو بادلقارنة مع سعر الذىب؛ كسهولة احلصوؿ عليو؛ كسهولة استعمالو؛
كإمكانية استخدامو يف العديد من ادلواقع .كاستخداـ الزئبق يتيح للمعدنُت إنتاج الذىب بسرعة ،ككثَتان ما يكوف ذلك يف يوـ
كاحد فقط.
كيف العادة يتألف استخداـ الزئبق يف شلارسات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ من اخلطوات التالية:
الخطوة  - 1استخراج المواد :إما ركاسب الطمي (ركاسب األهنار) أك الركاسب الصخرية الصلبة (تكوف يف العادة عبارة عن
الذىب يف عركؽ الكوارتز) اليت يقوـ عماؿ التعدين باستغبلذلا .كمن ادلهم معرفة نوع الركاسب ألهنا ربدد اسًتاتيجية التقليل من
استخداـ الزئبق.
الخطوة  - 2تجهيز المعدف الركاز :من أجل استخبلص الذىب غلب فصلو عن ادلعادف األخرل .كبالنسبة للصخور الصلبة
يتطلب ذلك عمليات سحق كطحن .أما يف التعدين الغريٍت للذىب فيكوف الذىب عمومان منفصبلن بالفعل يف الركاسب.
كدبجرد فصل الذىب غلرم تركيزه يف العادة يف كتلة أصغر باستخداـ اجلاذبية األرضية أك غَت ذلك من التقنيات قبل ادللغمة.
غَت أف بعض العمليات ال تقوـ بًتكيز ادلعدف الركاز ،بل تضع الزئبق بدالن من ذلك على كميات كبَتة من الركاز .كىذه العملية
ادلدمرة بيئيان إذل حد كبَت ،يشار إليها ككل باسم ملغمة الركاز الكاملة (انظر أدناه).

الخطوة  - 3الملغمة :يستخدـ الزئبق اللتقاط جسيمات الذىب اليت جرل فصلها .حيث يلتحم بالذىب مشكبلن سبيكة
لينة تتكوف من ضلو  50يف ادلائة من الزئبق ك 50يف ادلائة من الذىب ،كيشار إليها باسم ”ادللغم“ .كادللغم ثقيل جدان ،كلذلك
يسهل فصلو عن ادلواد األخرل كمجعو .كىناؾ هنجاف رئيسياف للملغمة كعلا:
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ربدث ملغمة الركاز الكامل عندما يضيف ادلعدنوف الزئبق إذل كمية كبَتة من ادلعدف الركاز دل زبضع
سول للقليل من عمليات الًتكيز .كىذه عملية كثيفة الزئبق تستخدـ الزئبق من  3كحدات إذل 50
كحدة من الزئبق لكل كحدة من الذىب ادلستخرج ( .)Sousa et al. 2010كيطلق معظم ىذا الزئبق مع
ادلخلفات .كتعترب ملغمة الركاز الكاملة كاحدة من أسوأ ادلمارسات (انظر الفصل  )4-5اليت تستهدؼ
للتخلص منها يف ادلرفق جيم من اتفاقية ميناماتا (انظر ادلرفق  2ذلذه الوثيقة).



كربدث الملغمة للمعدف المركز عندما يقوـ ادلعدنوف بتخفيض كتلة الركاز عن طريق الًتكيز كبوجو
عاـ  200مرة على األقل قبل إضافة الزئبق .كيف ىذه احلالة تكوف الزئبق ادلستخدمة أقل بكثَت 2,3 -
كحدة من الزئبق تقريبان لكل كحدة من الذىب ادلنتج.
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كيف بعض ادلواقع ،ربدث اخلطوات من  2إذل  3يف مناطق تنوع بيولوجي حساسة ،شلا يهدد بتعرض البيئة كبعض األنواع
ادلعرضة لبلنقراض للزئبق .كيف مواقع أخرل ،ذبرم أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف مناطق منابع مستجمعات
ادلياه شلا يؤدم إذل انتشار التلوث بالزئبق يف ادلناطق الواقعة أسفل رلرل ادلاء.
الخطوة  - 4إحراؽ الملغم :بعد مجع ادللغم ،يُفصل الزئبق عن الذىب بالتسخُت .كيتبخر الزئبق تاركان الذىب كبعض
الشوائب .كيستخدـ هنجاف رئيسياف حلرؽ ادللغم:


فالحرؽ المكشوؼ ػلدث عندما يقوـ عماؿ التعدين بتطبيق احلرارة بشكل مباشر كمكشوؼ ،األمر
الذم يؤدم إذل انبعاث الزئبق يف الغبلؼ اجلوم .كاحلرؽ ادلكشوؼ الذم يعترب من أسوأ ادلمارسات
ادلستهدفة للتخلص منها يف ادلرفق جيم من اتفاقية ميناماتا ،يسبب أقصى درجات التعرض للزئبق
بالنسبة لعماؿ التعدين كأسرىم كالبيئة .كقد ػلدث التعرض فوران خبلؿ عملية احلرؽ ،كلكنو قد يستمر
أيضان على فًتة زمنية نظران إلعادة انبعاث الزئبق الذم يتوضع على ادلبلبس كاألسطح كاذلياكل ،فتظل
مستوياتو يف الغبلؼ اجلوم مرتفعة.



أما الحرؽ بوجود أنظمة الحتجاز الزئبق فيحدث عندما يقوـ عماؿ التعدين بإحراؽ ادللغم داخل
نظاـ الحتجاز األخبرة مثل اآلنية ادلعوجة أك جهاز احتجاز الزئبق .كربتجز ىذه النظم يف العادة ما بُت
 75إذل  95يف ادلائة من الزئبق يف ادلوجود يف ادللغم كتقلل من التعرض إذا أُحسن استخدامها (برنامج
األمم ادلتحدة للبيئة 4024أ).

كالذىب ادلنتج حبرؽ ادللغم يكوف كثَت ادلساـ كيسمى ”الذىب االسفنجي“ كػلتوم يف العادة على نسبة تًتاكح من  4إذل 5
يف ادلائة من بقايا الزئبق بسبب احلرؽ غَت ادلكتمل كتبخر الزئبق .كيف احلاالت اليت يكوف فيها احلرؽ غَت فعاؿ إذل حد كبَت ،قد
تصل نسبة بقايا الزئبق يف الذىب االسفنجي إذل  40يف ادلائة ( .)Veiga and Hinton 2002, UNIDO 2006كؽلكن أف تنبعث
بقايا الزئبق ىذه يف كقت الحق عندما يُصهر الذىب االسفنجي إذل سبائك يف متاجر الذىب.
كعندما ػلرؽ ادللغم يف ادلناطق السكنية ،فهو يسبب التعرض ادلباشر لؤلشخاص الذين يعيشوف فيها ،حىت عندما تستخدـ
أجهزة احتجاز الزئبق ،ألف أجهزة االحتجاز ال تلتقط الزئبق بنسبة  200يف ادلائة .كلذلك يعترب احلرؽ يف ادلناطق السكنية من
أسوأ ادلمارسات كيستهدؼ للتخلص منو.

كبوجو عاـ ال تؤدم شلارسات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ إذل التقاط الذىب بالكامل من الركاز ،كيف كثَت من
األحياف تكوف ادلخلفات (النفايات) ،الناذبة عن عملية التعدين ال تزاؿ ربتوم على تركيزات رلدية اقتصاديان من الذىب .كنظران
لؤلسباب ادلبينة يف اخلطوة  3أعبله ،تكوف ادلخلفات ملوثة بالزئبق ،كال سيما يف حالة ملغمة الركاز الكاملة كحىت عند استخداـ
ملغمة الركاز ادلرَّكز .كقد ذبرم معاجلة ادلخلفات بالسيانيد اللتقاط الذىب ادلتبقي .كالسيانيد يذيب الزئبق ،كيزيد من قابلية
انتقالو يف النظم اإليكولوجية ادلائية ،كيطلقو أيضان يف اجلو .كخواص التعامل ىذه ذبعل رشح السيانيد للمواد ادللوثة بالزئبق من
أسوأ ادلمارسات ادلستهدفة للتخلص منها .كتنطبق ىذه احلالة أيضان على ادلخلفات ادلًتككة .كتكثر ادلخلفات ادلًتككة يف بضع
ادلناطق اليت ذلا تاريخ طويل يف التعدين ،كتتزايد حاالت تعدينها بسبب احتوائها على بقايا الذىب .كبالنظر إذل أف ملغمة
الزئبق تستخدـ منذ قركف ،فمن احملتمل أف تكوف ادلخلفات ادلًتككة ملوثة بالزئبق.
”إجراءات إلنهاء:
 oملغمة الركاز الكاملة
 oكاحلرؽ ادلكشوؼ للملغم أك للملغم ادلعاجل
 oكحرؽ ادللغم يف ادلناطق السكنية
 oرشح السيانيد يف الركاسب أك الركاز أك ادلخلفات اليت أضيف إليها
الزئبق دكف أف تتم إزالتو أكال“
المرفق جيم ،الفقرة ( 1ب)
13
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 - 3تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ كاتفاقية ميناماتا
 1-3االلتزامات الواردة في المادة 7
كالمرفق جيم من اتفاقية ميناماتا
تتناكؿ ادلادة  7من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ الذم تستخدـ فيو ملغمة الزئبق (ادلرفق )2
كتشًتط أف يقوـ أم بلد ذبرم يف أراضيو عمليات تعدين الذىب
احلريف كضيق النطاؽ ”بازباذ خطوات للحد من استخداـ الزئبق
كمركبات الزئبق ،كالتخلص منو حيثما أمكن ،يف ىذا التعدين
كالتصنيع ،كمنع انبعاثات كإطبلقات الزئبق من ىذا التعدين
كالتصنيع يف البيئة“ (ادلادة  .)4-7كإذا قرر البلد أف أنشطة
التعدين احلريف كالضيق النطاؽ ىي ”أكثر من كوهنا عدؽلة
األعلية“ (ادلادة  ،)3-7فيجب عليو أف ؼلطر األمانة كأف يضع
كينفذ ”خطة عمل كطنية كفقان للمرفق جيم“ (ادلادة ( 3-7أ)).
كيبُت ادلرفق جيم عناصر خطة العمل الوطنية .كتصف الفقرة 2
من ادلرفق جيم العناصر اإللزامية من خطة العمل الوطنية ،يف حُت
تصف الفقرة  4العناصر اإلضافية اليت قد تدرجها البلداف يف
اخلطة .كترد مناقشة مجيع العناصر دبزيد من التفصيل يف الفصلُت
 5ك 6من ىذه الوثيقة .كيشمل ادلرفق  2من ىذه الوثيقة نسخة
كاملة من ادلادة  7كادلرفق جيم كمرجع .كباإلضافة إذل ذلك،
يقدـ جدكؿ زلتويات مقًتح خلطة العمل الوطنية يف ادلرفق  4من
ىذه الوثيقة.

تُرؾ مصطلح ”أكثر من كونها عديمة األىمية“
بدكف تعريف يف االتفاقية .كقد تشمل ادلعايَت أك
ادلقاييس قد تعترب الدكؿ أك ربدد من خبلذلا أف
أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ىي
”أكثر من كوهنا عدؽلة األعلية“ ما يلي :عدد
العاملُت يف التعدين ،عدد مواقع التعدين كحجمها،
ك/أك آثار تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ على
الصحة العامة كالبيئة .كبناء على ذلك ،فأنشطة
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف أكثر من
موقع يف منطقة ما ،كإحصائيات استَتاد كتصدير
الزئبق ،ككمية الزئبق ادلستخدـ كذبارتو ،كعدد
العاملُت يف التعدين ،مثبلن أكثر من  2 000عامل،
كعدد مواقع التعدين كحجمها ،كانتشار التلوث
البيئي كاألضرار البيئية ك/أك آثار تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ على الصحة العامة كالبيئة ،قد
تكوف ذات أعلية يف تقرير ذلك.

15
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 2-3المواد/األحكاـ األخرل في اتفاقية ميناماتا التي تتعلق
بتعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
باإلضافة إذل ادلادة  7كادلرفق جيم ،ىناؾ أحكاـ أخرل يف اتفاقية ميناماتا تتصل أيضان بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
كىذه تشمل:


المادة  :3مصادر اإلمداد بالزئبق كالتجارة فيو .كيف ادلادة  ،3يُقيَّد استخداـ بعض مصادر إمداد الزئبق يف تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كيوضع إطار ادلوافقة ادلستنَتة لتجارة الزئبق عرب احلدكد الدكلية.



المادة  :11التخزين المؤقت السليم بيئيان للزئبق ،بخالؼ نفايات الزئبق .دبوجب ادلادة  ،20غلب على البلداف
ازباذ تدابَت لكفالة االضطبلع بتخزين الزئبق الستخداـ مسموح بو دبوجب االتفاقية بطريقة سليمة بيئيان ،على أف
تأخذ يف االعتبار أم مبادئ توجيهية يضعها مؤسبر األطراؼ.



المادة  :11نفايات الزئبق .دبوجب ادلادة  ،22غلب على البلداف أف تتخذ التدابَت ادلبلئمة لضماف إدارة نفايات
الزئبق بطريقة سليمة بيئيان ،على أف تؤخذ يف االعتبار ادلبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اتفاقية بازؿ ككفقان لبلشًتاطات
اليت سيضعها مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا.



ادللوثة
المادة  :12المواقع الملوثة بالزئبق .تسعى البلداف إذل كضع اسًتاتيجيات مناسبة لتحديد كتقييم ادلواقع َّ
بالزئبق ،كؽلكنها أف تستخدـ التوجيهات اليت يضعها مؤسبر األطراؼ فيما يتعلق بإدارة ادلواقع ادللوثة.



المادة  :16الجوانب الصحية .تشجع البلداف على النهوض باألنشطة اليت تقلل إذل أدىن حد من تعرض الفئات
الضعيفة من السكاف للزئبق ،كتقلل أيضان إذل أدىن حد شلكن من النتائج الضارة ذلذا التعرض.



المادة  :17من ادلهم أيضا اإلشارة إذل أف احلكم ادلتعلق بتبادؿ ادلعلومات دبوجب ادلادة  5-27ينص على
أنو ”ال تعترب ادلعلومات اخلاصة بصحة اإلنساف كالبيئة معلومات سرية“.



المادة  :18تدعو األطراؼ إذل القياـ ،يف حدكد إمكانياهتا ،بتعزيز كتيسَت أنشطة توعية اجلمهور بشأف :اآلثار
الصحية كالبيئية للزئبق كمركباتو؛ كبدائل الزئبق ادلتاحة؛ كاألنشطة ذات الصلة اليت يضطلع هبا من أجل دعم تنفيذ
االتفاقية.



المادة  :21خطط التنفيذ الوطنية .كتقدـ ىذه ادلادة التوجيو للبلداف اليت تعتزـ إعداد خطط التنفيذ الوطنية اليت
تشمل مجيع االلتزامات ادلنصوص عليها يف االتفاقية .كقد تود البلداف أف تنظر يف إدراج خطة العمل الوطنية ادلتعلقة
بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف خطط تنفيذىا الوطنية.
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المادة  :21اإلبالغ .سيقرر مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ بشأف توقيت التزامات اإلببلغ كشكلها بالنسبة
لؤلطراؼ دبوجب االتفاقية ،دبا يف ذلك االلتزامات ادلتعلقة باإلببلغ فيما يتعلق بتعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ يف إطار ادلادة  7كاإلببلغ عن ذبارة الزئبق دبوجب ادلادة .3
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 3-3تقديم خطة العمل الوطنية كمتطلبات اإلبالغ
دبوجب ادلادة  ،7غلب على البلد ،بعد كضعو خطة عملو الوطنية” ،أف يقدـ خطة عملو الوطنية إذل األمانة يف موعد
ال يتجاكز ثبلث سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لو أك بعد ثبلث سنوات من إرساؿ اإلخطار إذل األمانة ،أيهما
أبعد“( .)4كبعد ذلك ،غلب أف يقوـ بتقدًن استعراض كل ثبلث سنوات للتقدـ احملرز يف الوفاء بالتزاماتو دبوجب ادلادة .7
كتدرج ىذه االستعراضات يف التقارير ادلقدمة دبوجب ادلادة  42من االتفاقية.

( )4يبدأ نفاذ االتفاقية بعد  90يومان من إيداع البلد اخلمسُت لصكوؾ التصديق أك القبوؿ أك اإلقرار أك االنضماـ.
17
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الخطوة المتخذة من أجل كضع خطة عمل كطنية

قد ترغب البلداف يف متابعة عملية تنطوم على ست خطوات رئيسية من أجل كضع خطة العمل الوطنية (كيف كقت الحق،
استعراضها كربديثها):
-2
-4
-3
-2
-5
-6

إنشاء آلية تنسيق كعملية تنظيم؛
كضع حملة عامة كطنية عن قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،دبا يف ذلك تقديرات خط األساس
كادلمارسات ادلتعلقة باستخداـ الزئبق؛
ربديد األىداؼ كالغايات الوطنية كأىداؼ التقليل من الزئبق ،دبا يف ذلك التخلص من استخداـ الزئبق يف
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ حيثما أمكن ذلك؛
كضع اسًتاتيجية التنفيذ؛
تطوير عملية تقييم خلطة العمل الوطنية؛ ك
تأييد خطة العمل الوطنية كتقدؽلها.

كمن ادلمكن تنفيذ بعض ىذه اخلطوات يف كقت كاحد ،شلا يسمح بعملية تتسم بتكرارية كتكيف أكرب يف كضع خطة العمل
الوطنية .كتتيح خطة العمل الوطنية فرصة ربديد أساس كاضح كشفاؼ لدعم كتطوير كتنفيذ األنشطة الرامية إذل احلد من
استخداـ الزئبق كانبعاثاتو كإطبلقاتو من تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ على الصعيد الوطٍت ،كالتخلص من ىذه
االستخدامات كاالنبعاثات كاإلطبلقات حيثما كاف ذلك شلكنان .كباإلضافة إذل ادلسؤكليات ادلبينة يف اتفاقية ميناماتا ،قد ترغب
البلداف أيضان يف أف تدرج يف خطة عملها الوطنية جوانب اقتصادية كاجتماعية كبيئية أخرل تؤثر على قطاع تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ ،يف سياؽ التنمية ادلستدامة على النطاقات احمللية كالوطنية كاإلقليمية (على سبيل ادلثاؿ ،انظر الفصل 7
لبلطبلع على مناقشة بشأف مسائل نوع اجلنس كالعمالة ضمن قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ).

 1-4إنشاء آلية تنسيق كعملية تنظيم
يف ظل عدـ كجود مؤسسة قائمة سابقان تقوـ هبذا الدكر ،ؽلكن للبلداف أف تنظر يف إنشاء ىيئة للتنفيذ ،أك فريق عامل ،يوجو
كضع خطة العمل الوطنية خبلؿ مجيع مراحلها كيكفل كجود التخطيط كاإلدارة السليمُت يف مجيع مراحل العملية .ينبغي أف
يتضمن الفريق العامل أعضاء من كزارات أك إدارات حكومية سلتلفة ،دبا يف ذلك شلثلي احلكومة احمللية ،كأف يتفاعل مع
الوكاالت ادلعنية األخرل حسب االقتضاء .كقد يشمل أيضان أعضاء معنيُت من اجملتمع ادلدين شلن يتمتعوف باخلربة كادلعرفة يف
قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،دبا يف ذلك شلثلو مجاعات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ كادلنظمات
اجملتمعية .كسيكفل ىذا مراعاة مجيع جوانب تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ خبلؿ كضع خطط العمل الوطنية ،كما
يكفل ترابط خطة العمل الوطنية مع األنشطة أك الربامج اليت تقوـ هبا الوزارات أك اإلدارات األخرل .كينبغي أف تكوف األدكار
كادلسؤكليات اليت يتوالىا أعضاء الفريق العامل زلددة بوضوح منذ البداية.
كباإلضافة إذل ذلك ،ينبغي للفريق العامل أف يتفاعل بانتظاـ مع أصحاب ادلصلحة .كمن أجل القياـ بذلك ،قد يرل الفريق
العامل أنو من ادلفيد تنظيم فريق استشارم من أصحاب ادلصلحة ،يتألف من أصحاب ادلصلحة الذين ؽلتلكوف ادلعارؼ
كادلعلومات ذات الصلة بادلوضوع ،كالذين سيلزـ تعاكهنم من أجل النجاح يف صياغة كتنفيذ خطة العمل الوطنية .كعلى الرغم
من أف اخلطة تكتب على الصعيد الوطٍت ،فهي ينبغي أف تدمج أيضان االحتياجات كالظركؼ احمللية ،كبالتارل ينبغي أف توضع
بالتشاكر مع أصحاب ادلصلحة كالشركاء على الصعد الوطنية كاإلقليمية كاحمللية .كينبغي للفريق العامل أف يتفاعل مع أصحاب
ادلصلحة ك/أك يتعاكف مع الفريق االستشارم على فًتات منتظمة كخبلؿ مجيع مراحل كضع خطة العمل الوطنية ،كما ينبغي
19
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إنشاء آلية كاضحة لتمكُت أصحاب ادلصلحة من تقدًن تعليقاهتم على خطة العمل الوطنية بشكل مباشر ،كذلك أثناء كضع
اخلطة كتنفيذىا.
الجدكؿ  :1-4الكيانات التي يمكن النظر فيها كأعضاء في الفريق العامل المعني بخطة العمل الوطنية ،أك للتفاعل
مع ىذا الفريق
الوزارات/الكيانات

المسؤكليات/مجاالت الخبرة

البيئة

•
•
•

القوانُت كالقضايا كاألنظمة البيئية
اآلثار البيئية
تشجيع بدائل الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ

التعدين

•
•

اإلحصاءات كالبيانات ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
القوانُت كالنظم ادلتعلقة بقطاع التعدين (دبا يف ذلك إضفاء الطابع الرمسي على تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ)
ادلسوح اجليولوجية

•
•

األعلية االقتصادية لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
إضفاء الطابع الرمسي على تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،دبا يف ذلك تنظيم عمليات
شراء الذىب من العاملُت يف مناجم تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
اآلليات القائمة على السوؽ من أجل احلد من استخداـ الزئبق
التمويل ادلقدـ لعملية كضع خطة العمل الوطنية

•

ربديد آثار تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ على صحة عماؿ ادلناجم ،كأكساط ىذا النوع
من التعدين ،ككذلك على اجملموعات السكانية الضعيفة.
اسًتاتيجيات الصحة العامة ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ كإدماج ىذه
االسًتاتيجيات يف النطاؽ األكسع لربرلة قطاع الصحة
أنشطة تعزيز الصحة كأنشطة الدعوة كالتوعية يف اجملتمعات احمللية
الكشف عن تسمم الزئبق بُت السكاف ادلتضررين ،كرصد ىذا التسمم كإدارتو

•

اسًتاتيجيات االتصاؿ مع اجملتمعات احمللية كإشراؾ أصحاب ادلصلحة

•
التمويل

•
•
الصحة العامة

•
•
•
التثقيف

التجارة كالتبادؿ التجارم •
•
•

ذبارة الزئبق
إضفاء الطابع الرمسي
اآلليات القائمة على السوؽ من أجل احلد من استخداـ الزئبق

العمالة

•
•
•

إضفاء الطابع الرمسي على قطاع تعدين الذىب احلريف كضيق النطاؽ
ادلعايَت كاللوائح كاإلنفاذ فيما يتعلق بالعمالة ،دبا يف ذلك اسًتاتيجيات إهناء عمالة األطفاؿ
السبلمة ادلهنية

إنفاذ القانوف

•

صياغة بركتوكوالت كنظم اإلنفاذ من أجل التنفيذ دبا يف ذلك اجلمارؾ
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الوزارات/الكيانات

المسؤكليات/مجاالت الخبرة

سلطات التخطيط ادلعنية •
بالتنمية الوطنية كالريفية •
•

رابطات عماؿ التعدين
كارباداهتم كمنظماهتم
كادلمثلُت عنهم

•
•
•
•

التواصل مع احلكومات احمللية
تنسيق التنمية ادلستدامة
التخطيط كالتنفيذ
تقدًن كجهات نظر عماؿ التعدين يف ادلمارسات احلالية كالعوائق السياسية كاالقتصادية كالقانونية
كاالجتماعية اليت ربوؿ حدكث التغيَت.
إضفاء الطابع الرمسي على قطاع تعدين الذىب احلريف كضيق النطاؽ
التواصل مع عماؿ التعدين
تقدًن نظرة متعمقة يف ذبارة الزئبق القانونية كغَت القانونية ،كديناميات أسواؽ الذىب ،كالعوائق
اليت ربوؿ دكف إضفاء الطابع الرمسي
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الجدكؿ  :2-4أصحاب المصلحة الذين يمكن النظر في انضمامهم إلى عضوية الفريق االستشارم ،كفقان للظركؼ
الوطنية
مجموعات أصحاب المصلحة في قطاع
تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ

المساىمات المقدمة في كضع خطة العمل الوطنية

مصنعو الذىب

• يقوموف بدكر ىاـ يف التعرض للزئبق/كاسًتاتيجيات احلد من التعرض لو،
كالتدخبلت التقنية ادلتعلقة بذلك ،إخل.

القادة اجملتمعيوف كاحلكومات احمللية يف
ادلناطق اليت يتم فيها تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ

• ادلساعدة يف كضع كتنفيذ خطة ضمن أكساط تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ

الشعوب األصلية

• سبثيل مصاحل الشعوب األصلية النامجة عن عمليات تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ يف أقاليم الشعوب األصلية

اخلرباء التقنيوف يف تعدين الذىب

• توفَت الفهم للبدائل التقنية الستخداـ الزئبق
• توفَت فرص التدريب

اخلرباء التقنيوف يف رلاؿ سبلمة التعدين

• حبث سبلمة ادلناجم, ،كتثبيت الًتبة ،كمكافحة ربات الركاسب ،كحفر
األخاديد كتزكيدىا بالدعائم

ادلنظمات البيئة كادلعنية بالصحة البشرية

• سبثيل ادلصاحل العامة يف احلد من اآلثار البيئية لتعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ،كاحلد من سلاطر التعرض بالنسبة لعامة الناس.

مجاعات حقوؽ اإلنساف يف ىيئة جلنة حقوؽ

• رصد اإلجراءات من منظور قضايا حقوؽ اإلنساف بالنسبة حلقوؽ الصحة
كحقوؽ النساء كاألطفاؿ كغَتىا من احلقوؽ

ادلنظمات األكادؽلية كالبحثية

• توفَت ادلعلومات القيمة كإجراء حبوث يف ادلستقبل ،دبا يف ذلك البحوث ادلتعلقة
بفعالية التدابَت ادلتخذة للتقليل من استخداـ الزئبق أك إلغائو يف تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ
• توفَت فرص التدريب اليت يقدمها ادلتخصصوف يف رلاؿ تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ
• القياـ بالبحث كالتطوير يف رلاؿ األساليب اخلالية من الزئبق

العاملوف يف ادلهن القانونية

• فهم التشريعات الوطنية كمدل تعلقها بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ دبا
يف ذلك النظم ذات الصلة باستخداـ الزئبق كتنظيمو التجارم

ادلمثلوف عن جهات التعدين الواسع النطاؽ

• اإلسهاـ يف إغلاد احللوؿ ادلبتكرة كتقدًن اآلراء ادلتبصرة بشأف ادلسائل التنظيمية؛
احتماؿ إقامة شراكة مع العاملُت يف رلاؿ تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
فيما يتعلق بالتحسينات التقنية دلمارسات التعدين

مالكو األراضي ادلعنيوف اآلخركف

• سبثيل ادلصاحل يف النزاعات على األراضي كاستصبلح أراضي ادلتضررة؛ خطر
التعرض للزئبق

اإلنساف أك فريق للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
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المساىمات المقدمة في كضع خطة العمل الوطنية

مجموعات أصحاب المصلحة في قطاع
تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
مسؤكلو الشرطة كاجلمارؾ

• فهم دكر اإلنفاذ

ككبلء شراء الذىب كذبار الذىب كذبار
الزئبق

• توفَت نظرة متعمقة إذل ديناميات السوؽ ،كاحلواجز اليت ربوؿ دكف إضفاء الطابع
الرمسي
• مركز تنسيق ىاـ للصحة اجملتمعية كاالنبعاثات

ادلتخصصوف يف إدارة النفايات



توفَت نظرة متعمقة يف اآلليات ادلتاحة للتعامل مع نفايات الزئبق ادلتولدة من
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ككيفية تنظيف/استصبلح ادلواقع ادللوثة

شريك من القطاع اخلاص (مثبلن شركة من
شركات التعدين الواسع النطاؽ شركة أك
أحد موردم ادلعدات)




القدرات التقنية
الشراكة احملتملة بُت القطاعُت العاـ كاخلاص

القطاع ادلارل/ادلصريف



القركض التجارية الصغَتة كذات احلجم التجارم ادلقدمة إذل عماؿ التعدين
للمساعدة يف االنتقاؿ إذل سبويل أفضل ادلمارسات

ادلنظمات اإلظلائية ،دبا يف ذلك ادلنظمات
غَت احلكومية الدكلية كككاالت األمم
ادلتحدة ،كككاالت ادلعونة الثنائية



قد تقدـ ادلساعدة يف جوانب الصحة كالسبلمة كالبيئة ،كتنمية األعماؿ التجارية
أك غَت ذلك

رلموعات كسائط اإلعبلـ كاالتصاؿ



ؽلكن أف تسهم يف فعالية االسًتاتيجيات كالنهج على ادلستول االستشارم

رلموعات مصاحل ادلرأة



ادلسائل اليت تنفرد هبا ادلرأة العاملة يف ادلناجم
التأثَت احملدد للزئبق على النساء كاألطفاؿ
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 2-4كضع لمحة عامة كطنية
ينبغي أف تكوف صياغة خطة العمل الوطنية مبنية على االلتزامات دبوجب االتفاقية استنادان إذل الفهم التقٍت كالعلمي القائم حاليان
لقطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كالستخداـ الزئبق كمعاجلة ملغم الذىب ،دبا يف ذلك آثاره على الصحة كالبيئة،
فضبل عن ربليل اآلثار االجتماعية كاالقتصادية لقطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ( .)3كربقيقان ذلذه الغاية ،ينبغي
للفريق العامل أف يسعى جاىدان إذل إنتاج حملة عامة كطنية عن قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ حبيث تكوف شاملة
قدر اإلمكاف ،كتشمل معلومات عما يلي:


احلالة القانونية كالتنظيمية لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؛



اذليكل التنظيمي لقطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ (أم أسرة كاحدة من عماؿ التعدين ،رلتمعات
عماؿ التعدين كغَت ذلك)؛



السياسات احمليطة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؛



التوزيع اجلغرايف لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،دبا يف ذلك ادلناطق اليت ػلتمل استغبلذلا يف ادلستقبل؛



العوامل االقتصادية ،مثل نصيب الفرد من الدخل ،كاإلمداد بالزئبق ،كاالستخداـ كالطلب ،كادلعلومات ادلتعلقة
بتجارة الذىب كتصديره ،كتكاليف ادلعيشة ،كإمكانية حصوؿ عماؿ التعدين على التمويل ،كخيارات الرعاية
االجتماعية لعماؿ التعدين كرلتمعاهتم احمللية؛



حجم االقتصاد الرمسي كغَت الرمسي فيما يتعلق بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ



ادلعلومات ادلتعلقة دبمارسات التعدين ،دبا يف ذلك ادلعلومات عن أجساـ الركاز اليت مت استغبلذلا ،كالعمليات
ادلستخدمة ،كعدد األشخاص ادلشاركُت بشكل مباشر يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ الذين يتعرضوف
بشكل غَت مباشر للزئبق (مفصلة حسب نوع اجلنس كالعمر)؛



ادلعلومات ادلتعلقة بادلوقع كالبيانات الدؽلغرافية للعاملُت يف رلاؿ تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ كالتقنيات
اليت يستخدموهنا؛



ادلعلومات ادلتعلقة دبمارسات تصنيع الذىب/حرؽ الزئبق يف زلبلت صياغة الذىب أك يف ادلعوجات احمللية؛



ادلعلومات ادلعركفة فيما يتعلق دبستول الزئبق يف الوسائط البيئية (كبيانات خط أساس) ،كاآلثار البيئية العامة،
كادلواقع ادللوثة ،كإطبلقات الزئبق يف الًتبة كاذلواء كادلياه ،دبا يف ذلك توزيعو بالنسبة للمراكز السكانية؛



الدراسات كادلعلومات األخرل ادلتعلقة بالتعرض للزئبق ،من خبلؿ كسائط سلتلفة ،كالدراسات ادلتعلقة بآثاره يف
أكساط تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ كاجملتمعات احمللية ادلقيمة أسفل رلرل ادلاء؛



ادلعلومات ادلتعلقة بإمكانية احلصوؿ على اخلدمات األساسية من التعليم كالرعاية الصحية كغَتىا من اخلدمات يف
رلتمعات التعدين؛



ادلعلومات ادلتعلقة بإمكانية احلصوؿ على ادلساعدة التقنية للعاملُت يف التعدين؛
( )3على الرغم من أف تركيز خطة العمل الوطنية ينصب على شلارسات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ادلنفذة ضمن
أراضي البلد ،فقد يكوف من ادلفيد أيضان النظر يف تأثَتات ادلمارسات كالسياسات ادلتعلقة هبذا النوع من التعدين على البلداف
اجملاكرة.
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القيادة كالتنظيم لقطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ على الصعيدين الوطٍت كاحمللي؛



التجارب يف رلاؿ التعامل مع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؛



ما ؽلكن التصدم لو من الثغرات اليت تعًتم ادلعلومات كفهم ادلعلومات على النطاؽ احمللي كالوطٍت.

كيقدـ ادلرفق  3قائمة باألسئلة األكلية للنظر فيها يف عملية مجع البيانات من أجل االستعراض الوطٍت .كأحد ادلكونات الرئيسية
يف اللمحة العامة الوطنية ىو تقدير خط أساس الستخداـ الزئبق كادلمارسات السائدة يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ،على النحو ادلطلوب يف ادلرفق جيم ،الفقرة ( 2د) من االتفاقية .كيقدـ الفصل  2-5من ىذه الوثيقة معلومات أكثر
تفصيبلن عن النُػ ُهج ادلتبعة يف كضع تقديرات خط األساس فيما يتعلق باستخداـ الزئبق كادلمارسات السائدة يف التعدين ،دبا يف
ذلك كصف شلارسات التعدين احملددة ،كتقديرات كميات الزئبق ادلستخدمة لكل كحدة منتجة من الذىب استنادان إذل
ادلمارسات ادلستخدمة ،كادلعلومات ادلتعلقة بتقنيات تصنيع الذىب يف اجملتمع احمللي كيف متاجر الذىب على حد سواء ،ككذلك
ادلسائل االجتماعية  -االقتصادية كالبيئية ذات الصلة بادلوضوع كاليت ينبغي النظر فيها .كيراد من ىذا القسم أف يقدـ حملة عامة
عن اآلثار اإلغلابية ألنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف البلد ،باإلضافة إذل آثارىا السلبية.
كستفيد ادلعلومات اليت ذبمع من اللمحة العامة الوطنية يف ربديد اإلجراءات اليت يلزـ ازباذىا داخل القطاع من أجل التقييم
ادلستقبلي لفعالية خطة العمل الوطنية .كينبغي النظر إذل عملية كضع اللمحة العامة الوطنية باعتبارىا عملية تكرارية ستعتمد
على قاعدة ادلعرفة القائمة ،كعلى العبلقة مع عماؿ ادلناجم كاجلهات ادلعنية األخرل .كينبغي أف توفر اللمحة العامة الوطنية
معلومات كافية إلصلاز االسًتاتيجيات ادلطلوبة خلطط العمل الوطنية على ضلو فعاؿ مع مراعاة القيود ادلتعلقة بالوقت كادليزانية.
كؽلكن أف تبدأ عملية كضع اللمحة العامة الوطنية بتجميع الدراسات ادلوجودة بالفعل ،كادلعلومات السردية عن احلاالت الفردية،
كادلساعلات ادلقدمة من أصحاب ادلصلحة ،كخربات الوزارات من أجل تقدًن صورة عن احلالة الراىنة للمعارؼ .كيف احلاالت
اليت يتاح فيها تقدير ميناماتا األكرل للبلد قد يقدـ ىذا التقدير معلومات مفيدة ذلذا القسم .كؽلكن بعدئذ تعزيز اللمحة العامة
الوطنية كلما توفر مزيد من ادلعلومات .كستختلف االسًتاتيجيات ادلتعلقة بكيفية مجع ادلعلومات من بلد إذل آخر ،كستلزـ
مواءمتها مع الظركؼ احمللية .كينبغي أف يكلف أعضاء الفريق العامل دبهمة توفَت ادلعلومات ذات الصلة بادلوضوع فيما يتعلق
دبجاؿ خربهتم أك صبلحيتهم ،كمن ادلصادر القياسية للبيانات ،مثل إحصاءات التجارة كالعمالة .كلكن يف كثَت من احلاالت ال
تقدـ البيانات ادلتاحة على الصعيد الرمسي النطاؽ الكامل من ادلعلومات البلزمة لفهم مجيع جوانب القطاع ،كال سيما عندما
يكوف القطاع غَت نظامي ك/أك غَت قانوين .كلذلك ،سيلزـ مجع البيانات مباشرة من اجملتمعات احمللية اليت سبارس تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ .كبينما يتم مجع ادلعلومات كإدماجها يف االستعراض الوطٍت ،ينبغي للفريق العامل أيضان أف ػلدد أىم
الثغرات اليت ينبغي سدىا بالنسبة للمعلومات (كفهم ادلعلومات) .كينبغي أف يعمل الفريق العامل بشكل كثيق مع الفريق
االستشارم ادلؤلف من أصحاب ادلصلحة كمع السلطات اإلقليمية الثقافية األخرل من أجل إتاحة ادلعلومات القائمة ككضع
اسًتاتيجية بشأف كيفية سد ثغرات ادلعلومات.
كدبجرد أف يتم مجع ادلعلومات كربليلها ،ستقدـ اللمحة العامة الوطنية أساسان من أجل ربديد الغايات الوطنية ككضع األىداؼ
خلطة العمل الوطنية.
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 3-4تحديد األىداؼ كالغايات
تتطلب الفقرة ( 2أ) من ادلرفق جيم أف تقوـ البلداف بتحديد الغايات الوطنية كنسب التخفيض ادلستهدفة يف خطط العمل
الوطنية .كىذه اخلطوة حامسة للغاية ترسيخ الفهم ادلشًتؾ لدل مجيع أصحاب ادلصلحة فيما يتعلق بالغرض كالنواتج ادلتوقعة
تنفيذ خطة العمل الوطنية .كسيتيح ربديد الغايات الواضحة للبلد أيضان أف يقيم مدل صلاح خطة عملو الوطنية يف ادلستقبل.
كلكي يتم تحديد الغايات الوطنية كنسب التخفيض المستهدفة ،قد تنظر البلداف في الخطوات التالية:
 - 2كضع بياف للمشكلة؛
 - 4ككضع اذلدؼ؛ ك
 - 3كضع الغايات الوطنية كنسب التخفيض ادلستهدفة ،مع السعي ضلو غاية التخلص التاـ حيثما أمكن ذلك.
كلكي تكوف الغايات فعالة ،ينبغي أف تكوف زلددة كميان كزمنيان حيثما أمكن ذلك .كيصف الفصل  2-5من ىذه الوثيقة تلك
اخلطوات دبزيد من التفصيل كيقدـ أمثلة لبياف ادلشكلة ،كاألىداؼ ،كالغايات ،كنسب التخفيض ادلستهدفة.
كعند كضع األىداؼ كالغايات ،ينبغي أف تنظر البلداف في األمور التالية:
 oكيف يدخل الزئبق إذل البلد كيصل إذل مواقع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؟ ما ىي التصاريح القانونية
البلزمة الستَتاد الزئبق كاالذبار فيو يف البلد؟
 oرصد إمكانية ظهور تعدين الزئبق األكرل (بالوسائل احلرفية) مع سعى ادلزيد من البلداف إذل حظر استَتاد كتصدير
الزئبق النقي.
ىل سيكوف لتقنيات من قبيل ملغمة الركاز الكاملة تأثَت شديد على الزئبق يف حالة التخلص منها؟ كيف ىذه احلالة،
سيكوف من ادلناسب استخداـ غايات كنسب مستهدفة طموحة للتقليل من استخداـ الزئبق كإطبلقو.
 oكيف حالة التخلص بالكامل من ملغمة الركاز الكاملة أك التقليل منها إذل أدىن حد شلكن ،فما ىي كمية الزئبق اليت
سيحتاجها القطاع سنويان على مدل فًتة تًتاكح بُت  5ك 20سنوات مقبلة ،مع بدء العمل التدرغلي بالتقنيات
منخفضة الزئبق كالتقنيات اخلالية من الزئبق؟
ما مدل انتشار عمليات حرؽ ادللغم يف ادلناطق السكنية كحرقو يف ادلناطق ادلفتوحة؟ ما ىي األرقاـ ادلستهدفة اليت
ؽلكن أف توضع بالنسبة ذلذه ادلمارسات اليت تعد األسوأ من نوعها؟
يف حالة تطبيق احتجاز الزئبق عند حرؽ ادللغم ،ما ىي كمية الزئبق اليت يعاد تدكيرىا من أجل إعادة االستخداـ؟
ما مدل اتساؽ استخداـ الزئبق يف مواقع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف مجيع أضلاء البلد؟ كإذا كانت
ىناؾ اختبلفات كبَتة بُت ادلناطق ،ىل ينبغي ربديد الغايات كاألرقاـ ادلستهدفة على ادلستول اإلقليمي؟
ىل بعض مناطق تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ نائية أكثر بكثَت من غَتىا؟ ىل ينبغي أف ينعكس ىذا األمر
يف اجلدكؿ الزمٍت لؤلىداؼ ادلتعلقة بتخفيض الزئبق يف ىذه ادلناطق؟
ىل تتأثر بعض اجملتمعات احمللية أك الفئات السكانية أك تتعرض خلطر التأثر بشكل خاص باألنشطة ادلتعلقة بتعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؟
ىل توجد عوامل أخرل (مثل إزالة الغابات بشكل كثيف ،كالنزاع مع ادلناطق احملمية ،كالنزاعات مع ادلزارعُت بشأف
استخداـ األراضي ،كارتفاع معدالت البطالة) ؽلكن أف ذبعل التدخبلت ربظى باألكلوية ،كما ىي األمور اليت قد

تؤثر على اجلدكؿ الزمٍت لؤلنشطة؟
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كػلظى تقدير خط األساس الذم يوصف يف الفصل  ،4-2كيرد تفصيلو يف الفصل  ،2-5بأعلية حرجة بوجو خاص من
أجل توفَت ادلعلومات اليت تستخدـ لوضع غايات كطنية كنسب زبفيض مستهدفة زلددة .كبتوفر ادلعلومات ادلتعلقة بكميات
الزئبق ادلستخدمة ،كتقنيات التعدين كالتصنيع اليت يسود استخدامها ،كمناطق البلد اليت يكوف االستخداـ فيها أكثر كثافة،
كادلعلومات ادلتعلقة بالسكاف الذين ػلتمل تضررىم ،سيتاح للفريق العامل أف يقيم ما ىي األرقاـ ادلستهدفة اليت قد يكوف
ربقيقها معقوالن من أجل التقليل من استخداـ الزئبق كإطبلقاتو.
كينبغي إعادة النظر بشكل دكرم يف الغايات الوطنية كنسب التخفيض ادلستهدفة خبلؿ فًتة خطة العمل الوطنية ،كربديثها
حسب االقتضاء.
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 4-4كضع استراتيجية للتنفيذ
سبثل اسًتاتيجية التنفيذ القطرية جزءان ىامان من برنامج العمل الوطٍت .كستضع ىذه االسًتاتيجية أساسان للعمل البلحق ،كتوضح
مسؤكليات الوكاالت الوطنية كغَتىا من الشركاء كأصحاب ادلصلحة .كمن ادلهم للغاية أف ػلدد الفريق العامل بوضوح السلطات
ادلختصة ادلسؤكلة عن تنفيذ كل جانب من جوانب اخلطة.
كعند البدء يف كضع اخليارات لكي تتضمن اسًتاتيجية التنفيذ ،ىناؾ عدد من األسئلة قد يرغب الفريق العامل ففي حبثها ،مع
ضماف أف تكوف االسًتاتيجيات ادلختارة فعالة كزلددة اذلدؼ كمتكاملة مع األكلويات احلكومية األكسع نطاقان:


ما ىي االسًتاتيجيات األكثر صلاحان اليت نفذت حىت اآلف يف بلدؾ لتقليل استخداـ الزئبق أك التخلص منو يف
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؟ ما ىي األمور اليت جعلتها ناجحة؟ كيف متَّ سبويلها؟ ما ىي الدركس
ادلستفادة منها؟



ما ىي الدركس اليت ؽلكن استخبلصها من ادلبادرات ادلنفذة يف البلداف األخرل؟



ما ىي االسًتاتيجيات األكثر صلاحان من أجل تقليل استخداـ الزئبق كانبعاثاتو كفقدانو كالتخلص منها ،كمن أجل
تعزيز عمليات احتجاز الزئبق اليت نفذت حىت اآلف؟ ىل ىناؾ أنشطة أخرل ذات صلة بتعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ غلرم تنفيذىا أك ؼلطط ذلا يف البلد ،كؽلكن أف تستفيد منها خطة العمل الوطنية؟



ما ىي ادلبادرات األخرل اليت غلرم تنفيذىا يف القطاعات ذات الصلة (مثل الصحة العامة ،كالتجارة ،كاإلدارة العامة
للمواد الكيميائية ،كإدارة مستجمعات ادلياه كحفظ التنوع البيولوجي) ،كؽلكن ربطها بأنشطة خطة العمل الوطنية؟



ىل ينبغي أف غلرم التنفيذ على الصعيد الوطٍت أـ بشكل تدرغلي على الصعيد اإلقليمي؟ كإذا كاف من ادلفضل اتباع
هنج يتناكؿ كل منطقة على حدة بسبب مسائل اللوجستيات كادلوارد ،أك ألسباب أخرل ،فما ىي ادلعايَت اليت ينبغي
استخدامها لتحديد األكلويات (على سبيل ادلثاؿ ،ما ىي اجملاالت اليت تستخدـ أكرب كميات الزئبق ،كاليت ذلا أكرب
األثر على الصحة أك البيئة ،أك اليت ىي أكثر تقببلن للتدخبلت أك التثقيف)؟



من تلزـ موافقتو على ىذه األنشطة ادلقررة (أك عدـ معارضتو ذلا)؟ من يلزـ تشجيعو الفعلي ذلذه األنشطة؟



ما مدل صلاح االسًتاتيجيات كاألنشطة احملتملة يف معاجلة الغايات الوطنية كنسب التخفيض ادلستهدفة؟ ما مدل
صلاح مواءمتها مع االسًتاتيجيات أك الربامج الوطنية القائمة كذات الصلة بادلوضوع ،على سبيل ادلثاؿ يف قطاعات
التعدين كالصحة كالبيئة كالعمالة؟



ما ىي ادلنظمات اليت ؽلكن االتصاؿ هبا من أجل ادلساعدة يف النهوض باسًتاتيجية التنفيذ (مثبلن ادلنظمات احلكومية
الدكلية ،كاحلكومات كالقطاع اخلاص كادلنظمات غَت احلكومية احمللية ،كمجاعات التعدين)؟



ىل لدل الشركاء ادلنفذين الرئيسيُت القدرات الكافية لدعم األنشطة ادلطلوبة ،كإذا دل يكن األمر كذلك ،ما ىي
اخليارات ادلتاحة دلعاجلة الثغرات احلرجة يف رلاؿ القدرات؟



ىل ال تزاؿ ىناؾ ثغرات قائمة يف قاعدة ادلعارؼ؟ ىل من الضركرم إجراء دراسات إضافية لسد ىذه الثغرات؟
كيف ؽلكن االضطبلع بالتنفيذ على الرغم من ىذه الثغرات؟

كمن أجل إغلاد اسًتاتيجية التنفيذ ،ينبغي للفريق العامل أف يضع قائمة من اإلجراءات كاالسًتاتيجيات يف إطار كل عنصر من
العناصر البلزمة خلطة العمل الوطنية .يورد الفصل  5من ىذه الوثيقة كصفان لكل عنصر من العناصر البلزمة خلطة العمل
الوطنية ،كيقدـ توصيات باألنشطة احملددة اليت قد تدرجها البلداف يف اسًتاتيجية تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل تلبية كل
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التزاـ من ىذه االلتزامات .كينبغي أف تعكس االسًتاتيجيات عناصر متطلبات خطة العمل الوطنية على النحو ادلبُت يف ادلرفق
جيم كغلب أف تشتمل بالتارل على ما يلي:


اإلجراءات الرامية إذل التخلص من ادلمارسات اليت تعد األسوأ من نوعها كىي أربع (ملغمة الركاز الكامل؛ كاحلرؽ
ادلكشوؼ للملغم؛ كحرؽ ادللغم يف ادلناطق السكنية؛ كرشح السيانيد يف الركاسب أك الركاز أك ادلخلفات اليت أضيف
ذلا الزئبق دكف إزالة الزئبق أكالن)؛



خطوات لتيسَت إضفاء الطابع الرمسي على تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ أك تنظيمو؛



اسًتاتيجيات لتشجيع احلد من انبعاثات كإطبلقات الزئبق ،كالتعرض لو يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،دبا
يف ذلك الطرائق اليت ال تستخدـ الزئبق؛



اسًتاتيجيات إلدارة التجارة كمنع ربويل كجهة الزئبق كمركبات الزئبق القادمة من مصادر خارجية كزللية الستخدامها
يف تعدين كتصنيع الذىب احلرفيُت كالضيقي النطاؽ؛



اسًتاتيجيات إلشراؾ أصحاب ادلصلحة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية كمواصلة تطويرىا؛



اسًتاتيجية للصحة العامة بشأف تعرض احلرفيُت كادلشتغلُت بتعدين الذىب الضيق النطاؽ كرلتمعاهتم احمللية للزئبق.
كينبغي أف تتضمن ىذه االسًتاتيجية مجلة أمور ،من بينها مجع البيانات الصحية ،كتدريب ادلشتغلُت بالرعاية
الصحية ،كالتوعية من خبلؿ ادلرافق الصحية؛



االسًتاتيجيات الرامية إذل منع تعرض الفئات الضعيفة من السكاف ،دبن فيهم األطفاؿ كالنساء يف سن اإلصلاب؛ ك



اسًتاتيجيات لتوفَت ادلعلومات للعاملُت يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ كرلتمعاهتم احمللية.

قد ترغب البلداف يف إدراج اسًتاتيجيات أخرل لتحقيق غاياهتا .كتذكر الفقرة  4من ادلرفق جيم لبلتفاقية إدراج معايَت للذىب
ادلنتج عن طريق تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،باستخداـ أساليب خالية من الزئبق ،كآليات قائمة على السوؽ أك
أدكات تسويق .كيقدـ الفصل  6من ىذه الوثيقة معلومات عن االسًتاتيجيات اإلضافية.
كعند النظر يف إدراج اسًتاتيجيات كإجراءات زلددة يف خطة العمل الوطنية ،ينبغي أف ينظر الفريق العامل يف اخلطوات كادلوارد
احملددة البلزمة لتنفيذ ىذه االسًتاتيجيات (من النواحي ادلالية كالتقنية كالبشرية كالسياسية كاالجتماعية) .كقد يرغب الفريق
العامل أيضان يف النظر يف ربديد اسًتاتيجيات للتعاكف اإلقليمي ؽلكن أف تدعم التغيَت يف ىذا القطاع (مثل التنسيق اإلقليمي يف
رلاالت التدريب كتتبع التجارة ،كالتوعية) .كأخَتان ،قد يرغب الفريق العامل يف النظر يف كيفية تأثَت احلالة القانونية/التنظيمية
للتعدين احلريف كالضيق النطاؽ على جدكل التدخل كتوقيتو.
كينبغي أف يشَت الفريق العامل ،حيثما أمكن ذلك ،إذل التقدـ احملرز يف خطة التنمية دلا بعد عاـ  4025اخلاصة بادلنتدل
السياسي الرفيع ادلستول للتنمية ادلستدامة ،كأف يسعى إذل تطوير ركابط األنشطة ادلقررة مع األىداؼ كادلبادرات اإلظلائية الوطنية
الرفيعة ادلستول ،مثل اسًتاتيجيات احلد من الفقر كخطط التنمية الوطنية ادلبنية على أساس األىداؼ اإلظلائية لؤللفية ،إذ ؽلكن
أف تضطلع بدكر يف إبراز أعلية كأكلوية األنشطة على الصعيد الوطٍت ،ككذلك يف تعبئة ادلوارد .كىناؾ استعراض عاـ مفيد لكيفية
ارتباط اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية باألىداؼ اإلظلائية لؤللفية أعده بشكل مشًتؾ برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي كبرنامج
األمم ادلتحدة للبيئة ،كؽلكن االطبلع عليو يف ادلوقع الشبكي لربنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي(.)2
(.http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/chemicals_management/ )2
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كدبجرد ربديد االسًتاتيجيات العامة ،ينبغي أف يقوـ الفريق العامل بتفصيل ىذه االسًتاتيجيات كاإلجراءات عن طريق إعداد ما
يلي:
 خطة عمل
 كخطة اتصاؿ
 كجدكؿ زمٍت
 كميزانية شاملة
( 4-4أ) خطة عمل تدعم الخطة الوطنية فيما يتعلق بغايات تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
على الفريق العامل أف يضع خطة عمل كاضحة لؤلنشطة الرامية إذل تنفيذ االسًتاتيجيات ادلختارة .كينبغي أف تتضمن خطة
العمل قائمة باألنشطة ادلقررة ادلرتبطة بكل ىدؼ ،ككيفية تنفيذ األنشطة (النشاط كالغرض كاجلدكؿ الزمٍت كادليزانية ادلقدرة
كاجلهة اليت تقود النشاط كالنتائج ادلتوقعة) .كسيكوف من ادلفيد الًتكيز على األنشطة ذات األعلية احلرجة الكبَتة يف اخلطة ،ألف
ىذا سيساعد يف ترتيب أكلويات االحتياجات من ادلوارد كادلساعدة التقنية .كقد يرغب الفريق العامل يف النظر يف إنشاء إطار
منطقي لوصف االسًتاتيجيات كاألنشطة ،ألف ذلك قد يساعد يف توضيح التفكَت االسًتاتيجي الكامن كراء خطة العمل،
كسيكوف مفيدان عند طلب ادلساعدة اخلارجية.
كينبغي أف ربدد يف خطة تنفيذ العمل األدكار كادلسؤكليات اليت يتوالىا أعضاء الفريق العامل ،فضبل عن اجلهات ادلعنية
األخرل .كينبغي أف يوكل الفريق العامل ادلهاـ إذل اإلدارة أك ادلنظمة الرائدة اليت تكوف يف أفضل كضع ؽلكنها من تنفيذ النشاط.
على سبيل ادلثاؿ:


قد تتوذل تتبع الزئبق اإلدارة احلكومية ادلعنية بالتجارة بوصفها اجلهة الرائدة ،على أف تعمل بشكل كثيق مع منظمات
التعدين كمسؤكرل اجلمارؾ.



أما تثقيف ادلمرضات كالعاملُت يف رلاؿ الرعاية الصحية فيما يتعلق دبخاطر الزئبق ،كالتواصل مع عماؿ التعدين
كأسرىم ،فيمكن إسناده إذل إدارة أك منظمة معنية بالصحة تعمل عن كثب مع جهات فاعلة أخرل لتعزيز الصحة
مثل ادلنظمات اجملتمعية.

يقدـ ادلرفق  2مثاالن لتشكيل خطة تنفيذ العمل ادلتعلقة خبطة العمل الوطنية.
( 4-4ب) خطة االتصاؿ
على الفريق العامل أف يعد خطة اتصاؿ للتوعية بشأف الزئبق كسلاطره ،كاستخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
كبرامج اإلجراءات الوطنية نفسها .كينبغي أف توفر خطة االتصاؿ خارطة طريق من أجل إشراؾ اجلهات اذلامة صاحبة ادلصلحة
كالفئات ادلهمشة يف كضع كتنفيذ خطة العمل الوطنية كتوفَت فرص ادلشاركة كادلساعلة على ضلو بنّاء .كمن أجل إنشاء خطة
اتصاؿ ،قد يرغب الفريق العامل يف أف ينظر يف اخلطوات التالية:
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تحديد ىدؼ خطة االتصاؿ  -ال تقتصر فائدتو على توفَت التوجيو فحسب ،بل تفيد أيضان يف ربديد معايَت اخلطة
لكي يتسٌت قياس التقدـ احملرز دبركر الزمن .كسيتطلب ربديد اذلدؼ العاـ الفهم الكايف للظركؼ األكلية يف البلد،
على النحو ادلبُت يف اللمحة العامة الوطنية.



تحديد الجمهور المستهدؼ  -ؽلكن أف يكوف اجلمهور ادلستهدؼ أحد الفئات أك القطاعات ادلعنية أك عددان
منها .كقد يشمل ذلك ادلسؤكلُت احلكوميُت ادلعنيُت الذين يلزـ دعمهم من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية دبا يف
ذلك ادلوظفُت ادلسؤكلُت عن تقدًن موارد ادليزانية من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية .كتشمل الفئات ادلستهدفة
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األخرل عماؿ التعدين (من النساء كالرجاؿ) ،كالعاملُت يف زلطات التصنيع ،كموظفي الصحة العامة ،كقادة
األعماؿ التجارية ،كادلعلمُت ،كادلدارس االبتدائية ،كاألطفاؿ ،كالنساء يف سن اإلصلاب أك النساء احلوامل البليت قد
يتعرضن للزئبق.


كضع الرسائل ذات الصلة بالموضوع لكل فئة من فئات الجمهور المستهدؼ  -غلب أف تكوف الرسائل
بسيطة ،كذات عبلقة بادلوضوع كجذابة لكي ربظى باالىتماـ الكامل من جانب اجلمهور ادلستهدؼ.



كضع قائمة بأنشطة االتصاؿ القائمة كالمقررة  -مع كل فئة من فئات اجلمهور ادلستهدؼ (دبا يف ذلك اجلدكؿ
الزمٍت ،كادلنظمة ادلسؤكلة ،كادليزانية ،كإمكانية التواصل اليت ػلققها النشاط) .كلدل إعداد األنشطة ،ينبغي احلرص
على استعراض كدراسة مبادرات االتصاؿ األكسع نطاقان داخل البلد يف رلارل محاية البيئة كالصحة ،كذلك لكي ال
غلرم تنفيذ خطة االتصاؿ على ضلو معزكؿ أك رلزأ .كينبغي أيضان ربط الربامج كالشبكات القائمة ،قدر اإلمكاف،
كما ينبغي االستفادة من التجارب السابقة كاحلالية .كقد يلزـ بدء بعض أنشطة االتصاؿ قبل إسباـ خطة العمل
الوطنية .كقد تشمل األنشطة ما يلي:
-





تكوف االجتماعات كحلقات العمل مفيدة لنقل الرسائل إذل رلموعات صغَتة ،كما ؽلكن أف تكوف فعالة
يف تغطية ادلواضيع بشكل متعمق.
ادلواد ادلطبوعة من قبيل ادلنشورات كادللصقات ك/أك البطاقات البلصقة ذبتذب االنتباه إذل ادلسألة ،كؽلكن
جعلها مناسبة أكثر دلعظم فئات اجلمهور.
كمن ادلمكن أف تكوف الدعاية الواسعة النطاؽ مثل البلفتات أك إعبلنات اإلذاعة أك التلفزيوف أك إعبلنات
اخلدمة العامة فعالة أيضان يف لفت االنتباه إذل ادلسألة .قد تكوف احلمبلت يف كسائط اإلعبلـ باىظة
التكاليف إذا كانت تنطوم على اإلعبلف .كلكن بعض الصحف كزلطات اإلذاعة كالتلفزيوف ،قد تفرد جانبان
من مساحاهتا/كقتها إلعبلنات اخلدمة العامة اجملانية.
كقد يكوف التدريب يف ادلوقع مناسبان عندما يلزـ توفَت ادلعلومات ادلفصلة من أجل إحداث التأثَت .كيف
حاالت كثَتة يكوف من األفضل احلصوؿ عليو من السكاف احملليُت ،كيكوف ذلك ىو األكثر فعالية مع تكرار
ادلتابعة.
التوعية يف ادلدارس ،اليت تستهدؼ األطفاؿ يف أكساط تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
تبادؿ اخلربات داخل البلد كتعزيز ازباذ اإلجراءات الرائدة.

النظر في األدكار كالموارد المتاحة  -عند النظر يف كيفية تنفيذ خطة االتصاؿ ،ينبغي أف ينظر الفريق العامل فيما
يلي:
-

ىل توجد شبكات قائمة بالفعل من أجل إيصاؿ الرسالة إذل عماؿ التعدين كأسرىم؟

-

ما ىو الدكر الذم ؽلكن أف تقوـ بو احلكومات كاجملتمع ادلدين كالقطاع اخلاص ،كالقطاع الصحي يف تعزيز
ادلمارسات البديلة؟

-

ىل تتوفر مواد ادلوارد كىل ىي ذات صلة بادلوضوع؟ ما ىي مواد التوعية كاالتصاؿ األخرل ادلطلوبة؟

-

من أم جهة ستتوفر ادلوارد اليت ؽلكن أف تنهض خبطة االتصاؿ؟

الرصد كالتقييم  -من ادلهم رصد كتقييم نواتج خطة االتصاؿ إقامة االتصاالت ىي عملية تكيفية .فبعض األنشطة
أك االسًتاتيجيات سيعمل بشكل جيد بينما لن تعمل أنشطة كاسًتاتيجيات أخرل .كبإنشاء ىيكل يتوذل الرصد
كالتقييم ،على فًتات منتظمة ،ؽلكن إدخاؿ تعديبلت على اخلطة خبلؿ فًتة التنفيذ.
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( 4-4ج) الجدكؿ الزمني
ينبغي أف ػلدد الفريق العامل اجلدكؿ الزمٍت خلطة العمل الوطنية .كيرد ظلوذج للجدكؿ الزمٍت يف ادلرفق  ،2باعتباره جزءان من
شكل خطة العمل .كينبغي أف يتضمن اجلدكؿ الزمٍت ”العبلمات الرئيسية“ اليت تتوافق مع الغايات الوطنية اليت حددىا الفريق
العامل ،كما ينبغي أف يتسق مع أىداؼ التقليل من استخداـ الزئبق .كنظرا ألف العبلمات الرئيسية للمشركع سبثل نقاطان مرجعية
ربدد بشكل كاضح األحداث ادلميزة يف خطة العمل الوطنية ،ؽلكن استخداـ العبلمات الرئيسية للمشركع كأداة لرصد مدل
التقدـ احملرز يف تنفيذ خطة العمل الوطنية.
( 4-4د) الميزانية
ينبغي على الفريق العامل أف يكفل أف ادلوارد البلزمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية ادليزانية تغطى يف ادليزانية على ضلو مفصل
كشامل (دبا يشمل ادلوارد ادلالية كالعينية).
كلكي تنجح خطة تنفيذ العمل الرامية إذل دعم خطة العمل الوطنية ال تلزـ بالضركرة ميزانية كبَتة ،بل ميزانية جيدة اإلدارة
ككاقعيةِّ ،
سبكن من تنفيذ اخلطة الوطنية بنجاح كحبد أدىن من التكاليف .كػلدث تقليل التكاليف إذل أدىن حد شلكن عندما
يتألف الفريق العامل من رلموعة كاسعة من األعضاء ،ألنو ؽلكن بذلك ذبميع ادلوارد من ادلنظمات كادلصاحل اليت ؽلثلها كل
عضو من األعضاء .ككذلك فإف كضع خطة إجراءات كطنية تتماشى مع السياسات احلكومية األخرل سيمنع حدكث احلاالت
اليت تقوـ فيها الربامج األخرل بإحلاؽ الضرر خبطة العمل الوطنية أك بالسياسات القائمة بالفعل .كينبغي زبصيص ادلوارد لضماف
مشاركة عماؿ التعدين يف كل خطوة من خطوات عملية ازباذ القرارات.
كباإلضافة إذل ذلك ،فإف الًتكيز على التمويل ادلستداـ ،كربطو باألطر القانونية كادلؤسسية ،قد يضيف إذل صلاح خطط
اإلجراءات الوطنية .كينبغي أف ػلدد البلد يف إطار خطة إجراءاتو الوطنية مصادر التمويل احملتملة ادلتاحة لو ،دبا يف ذلك ادلوارد
التجارية كالعينية ادلتاحة .كينبغي أف تشمل ىذه ادلصادر خطط التمويل الثنائية كمتعددة األطراؼ ككذلك نظم التمويل
اجملتمعية .كبصفة خاصة ،تنص ادلادة  23من اتفاقية ميناماتا على أف” :يوفِّر الصندكؽ االستئماين التابع دلرفق البيئة العادلية
موارد مالية جديدة كافية ؽلكن التنبؤ هبا كتتاح يف الوقت ادلناسب للوفاء بالتكاليف دعمان لتنفيذ ىذه االتفاقية على النحو الذم
يوافق عليو مؤسبر األطراؼ “.كيف الوقت احلاضر ،كيف الفًتة اليت تسبق دخوؿ ادلؤسبر حيز اإلنفاذ ،قاـ مرفق البيئة العادلية
بتخصيص أمواؿ ألنشطة التمكُت كدلشاريع مرحلة ما قبل التصديق دبا يف ذلك كضع خطط اإلجراءات الوطنية .كينبغي للفريق
العامل أف يرجع إذل مرفق البيئة العادلية كمبادئو التوجيهية عند النظر يف التقدـ للحصوؿ على ىذه األمواؿ .كستتطلع ادلساعدة
ادلالية البلحقة ادلقدمة من مرفق البيئة العادلية إذل الغايات الوطنية كأىداؼ التخفيض ،دبا يف ذلك األىداؼ ادلبينة يف خطة
العمل الوطنية.
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 5-4تطوير عملية تقييم لخطة العمل الوطنية
على كل بلد من البلداف اليت يطلب منها تقدًن خطة إجراءات كطنية أف يبلغ كل ثبلث سنوات عن التقدـ احملرز يف تلبية
التزاماتو دبوجب ادلادة  ،7كأف يدرج استعراض التقدـ احملرز ىذا يف التقارير ادلقدمة دبوجب ادلادة  .42كلتلبية ىذا االلتزاـ ينبغي
أف تضع البلداف عملية كاضحة لتقييم التقدـ احملرز يف تنفيذ خطة العمل الوطنية .كينبغي أف يشمل ذلك استعراضان دكريان خلطة
العمل الوطنية (قبل فًتة الثبلث سنوات ادلشمولة بتقرير اإلببلغ) ،كعملية رصد كتقييم لؤلنشطة ادلنفذة كفقان للعبلمات الرئيسية
ادلتفق عليها .كقد تشمل عملية التقييم رلموعة مكونة من عدة هنج سلتلفة ،دبا يف ذلك:


عملية استعراض داخلية تقوـ هبا كل كاحدة من الوزارات أك الكيانات ادلشاركة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية ،مع
إيبلء االىتماـ إذل التقدـ احملرز إزاء النتائج ادلتوقعة يف خطة تنفيذ العمل ادلتفق عليها من أجل ذلك الكياف؛



التقييم اخلارجي الذم ينفذه ُم َقيِّموف مستقلوف ال يشاركوف يف تنفيذ خطة العمل الوطنية؛



التقييم ادلستمر للمشاريع الفردية.

ينبغي أف يضع الفريق العامل مقاييس لكي يتم من خبلذلا تقييم التقدـ احملرز ضلو ربقيق كل ىدؼ من أىداؼ خطة العمل
الوطنية .كقد تشمل ظلاذج ادلقاييس ما يلي:


عدد مناطق/رلتمعات التعدين اليت بدأ تنفيذ األنشطة فيها؛



عدد أدكات االتصاؿ اليت مت تطويرىا من أجل إشراؾ أصحاب ادلصلحة كالعاملُت يف التعدين ،كفعالية ىذه
األدكات؛



كفاءة كفعالية التدابَت ادلتخذة للتقليل من استخداـ الزئبق كتشجيع اعتماد بدائل أنظف يف رلاؿ إنتاج الذىب؛



كفاءة كفعالية التدابَت ادلتخذة للتقليل من انبعاثات الزئبق كفقدانو عن طريق عمليات ذبهيز الذىب أك حرؽ الزئبق
من ادللغم لتنقية الذىب؛



عدد كيلوغرامات الزئبق اليت جرل زبفيضها؛



زبفيض مستويات الزئبق يف الوسائط البيئية.

كباإلضافة إذل ادلقاييس الواردة أعبله ،ؽلكن أيضان استخداـ القياسات التالية اليت تتسم بذاتية أكرب لتقييم التقدـ احملرز:


القدرة على ربمل تكاليف ىذه التدابَت ك/أك فعاليتها من حيث التكلفة؛



قابلية التنفيذ دبا يف ذلك االعتبارات االقتصادية-االجتماعية اليت تشمل األضرار اليت تلحق بصحة البشر كالبيئة؛



الفعالية كمستول تنفيذ اإلصبلحات البلزمة دلعاجلة ادلسائل االجتماعية كادلؤسسية كالتنظيمية كادلسائل األخرل ذات
الصلة بتخفيض استخداـ الزئبق يف القطاع؛



كالفعالية يف معاجلة ادلسائل الصحية ك/أك االحتياجات البيئية العاجلة.

كينبغي للفريق العامل أف يضع بركتوكوالت جلمع البيانات كادلعلومات خبلؿ تنفيذ خطة العمل الوطنية ،لكي ؽلكن من خبلذلا
تقييم ىذه ادلقاييس .كينبغي إعادة إببلغ ىذه البيانات إذل الفريق العامل كالفريق االستشارم ادلؤلف من أصحاب ادلصلحة
بتواتر يتم االتفاؽ عليو (سنويان على سبيل ادلثاؿ) .كينبغي أف تعكس طرؽ مجع البيانات التقنيات ادلستخدمة يف كضع تقدير
خط األساس ،كؽلكن أف تشمل ما يلي:


الدراسات االستقصائية الرمسية كغَت الرمسية ،كادلقاببلت شبو ادلنظمة ،ك/أك مقاببلت ادلستجيبُت الرئيسيُت مع عماؿ
التعدين ،كادلسؤكلُت احلكوميُت كاجملتمع ادلدين كغَت ذلك من الفئات ادلتضررة باألنشطة؛
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ادلناقشات اجلماعية ادلركزة كاالجتماعات مع اجملتمعات احمللية ،كدراسات احلاالت اإلفرادية ،ك/أك التقييمات الريفية
القائمة على ادلشاركة؛



ادلبلحظة ادلباشرة؛



ادلبلحظة غَت ادلباشرة ،مثبلن عن طريق الرصد بواسطة السواتل يف حالة اجملتمعات احمللية النائية؛



استعراض البيانات االجتماعية كاالقتصادية اليت مجعت على ادلستول اجملتمعي ألغراض أخرل ،مثل تلك اليت مجعت
من أجل دعم ادلبادرات األخرل ادلتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر ،كتعزيز الصحة ،كالتعليم ،كالدراسات اجلنسانية،
كما إذل ذلك؛



ربليل الوثائق ادلكتوبة؛



كاستعراض أساليب التنفيذ.

كيف إطار التقييم ،ؽلكن للبلداف أف زبتار أيضان القياـ بتحديث قوائم اجلرد ادلتعلقة باستخداـ الزئبق كادلمارسات اخلاصة بو يف
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كذلك دلقارنتها مع خط أساس استخداـ الزئبق كادلمارسات اخلاصة الذم نفذ يف إطار
االستعراض الوطٍت يف الفصل  4-2كعلى النحو ادلبُت يف الفصل .2-5
كؽلكن استخداـ البيانات كادلعلومات اليت مت مجعها لتقييم النتائج بناء على ادلقاييس احملددة ،لتحديد ما إذا كانت الغايات
تتحقق بنجاح .كإذا كانت الغايات ال تتحقق بالكامل ،بناء على قياسها بتلك ادلقاييس ،قد يرغب الفريق العامل يف إعادة
ضبط خطط اإلجراءات الوطنية من أجل ضماف نتيجة أكثر صلاحان.
كقد ترغب البلداف يف إنشاء منتدل رمسي (موقع شبكي على سبيل ادلثاؿ) من أجل تيسَت تبادؿ البيانات كادلعلومات اليت
مجعت خبلؿ تنفيذ خطة العمل الوطنية .كستتيح ىذه اآللية للجهات صاحبة ادلصلحة فرصة تبادؿ ادلعلومات ،ككذلك
الستعراض ادلعلومات ادلقدمة من اجلهات األخرل كالتعليق عليها .كقد يفيد تبادؿ ادلعلومات أيضان البلداف األخرل اليت تنفذ
خطط اإلجراءات الوطنية كسيساىم يف توسيع قاعدة ادلعارؼ العادلية ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
كغلدر بادلبلحظة أف البيانات اليت ذبمع لتقييم فعالية ادلعاىدة ،على ضلو ما تنص عليو ادلادة  44من اتفاقية ميناماتا ،قد تشمل
القياسات ادلأخوذة من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية كمدل فعاليتها .كبوجو خاص تنص الفقرة  4من ادلادة  44على أف
يبدأ مؤسبر األطراؼ بوضع الًتتيبات لتزكيده ببيانات رصد مقارنة عن كجود الزئبق كمركبات الزئبق كانتقاذلا يف البيئة ،ككذلك
ادلبلحظة يف األكساط األحيائية كالفئات السكانية الضعيفة .كقد تكوف
االذباىات يف مستويات الزئبق كمرّكبات الزئبق
َ
مستويات الزئبق ادلوجودة يف الوسائط البيئية ،كاألكساط األحيائية كالسبلسل الغذائية كلدل الفئات الضعيفة من السكاف الذين
يعيشوف يف اجملتمعات احمللية اليت تعمل بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ من ادلعلومات ادلهمة لتقييم الفعالية اإلمجالية
دبوجب ادلادة  44من االتفاقية .كقد تساعد ىذه البيانات يف ربديد حالة البلد كتوجو اجلهود ادلبذكلة للتقليل من التلوث بالزئبق
كإزالتو ،ككذلك يف تقدًن معلومات خط األساس للتصدم لآلثار الصحية ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كلكن
قد تكوف ادلستويات صعبة التفسَت كقد تساىم اآلثار القدؽلة لًتسبات الزئبق يف تأخَت ظهور أم استجابة للتقليل من استخداـ
الزئبق كانبعاثو كإطبلقو يف أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كبالنسبة لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،قد
تكوف القياسات ادلباشرة لتخفيض الزئبق أكثر داللة على فعالية خطط اإلجراءات الوطنية.
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 6-4المصادقة على خطة العمل الوطنية كتقديمها
مثلما تقتضي ادلادة  7كالفقرة ( 3ب) ،غلب على كل بلد تقدًن خطة عملو الوطنية إذل األمانة يف موعد ال يتجاكز ثبلث
سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لو أك بعد ثبلث سنوات من إرساؿ اإلخطار إذل األمانة بوجود نشاطات ”أكثر من
كوهنا عدؽلة األعلية“ ،أيهما أبعد .كينبغي أف توضح عملية الفريق العامل اجلهة احلكومية اليت ينبغي أف تقدـ خطة العمل
الوطنية ،كالكيانات اليت ستصادؽ على اخلطة قبل تقدؽلها.
كمن شأف احلصوؿ على التزامات من جهات صنع القرار الوطنية خبلؿ مجيع مراحل كضع خطة العمل الوطنية أف ييسر عملية
التقدًن النهائية إذل األمانة .كقد يلزـ احلصوؿ على أشكاؿ متعددة من االلتزاـ من جانب اجلهات ادلناسبة ادلعنية بصنع القرارات
الوطنية ،من قبيل االتفاقات الرمسية كالتوجيهات الوزارية ،كذلك حسب الربكتوكوالت الوطنية .كينبغي أف يتم توزيع اخلطة أيضان
يف الوقت ادلناسب كعلى ضلو مبلئم ،كبالشكل الذم سبقت ادلوافقة عليو ،على األشخاص الذين ؽلكنهم التأثَت على ادلوافقة
عليها.
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 - 5محتويات خطة العمل الوطنية
يقدـ ادلرفق جيم من االتفاقية توجيهات بشأف ادلضموف الذم سيدرج يف خطة العمل الوطنية بالنسبة لطرؼ توجد داخل
أراضيو مستويات” أكثر من كوهنا عدؽلة األعلية“ ألنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ (انظر ادلرفق  2ذلذه الوثيقة)
كيقدـ ىذا الفصل من الوثيقة التوجيهية معلومات إضافية عن كل قسم من األقساـ ادلوجزة يف ادلرفق جيم ،كيراد منو أف يكوف
دبثابة مورد لؤلفرقة العاملة الوطنية كاألفرقة االستشارية من اجلهات صاحبة ادلصلحة .كعند االقتضاء ،تقًتح أمثلة على ادلضموف
الذم سيدرج ك/أك اإلجراءات اليت ؽلكن ازباذىا .كيف حُت يقدـ ادلرفق جيم موجزان خلطة العمل الوطنية ،سيحتاج كل بلد إذل
تكييف خطة العمل الوطنية لكي سبثل سياقو الوطٍت بأفضل كجو شلكن.

 1-5الغايات الوطنية كنسب التخفيض المستهدفة
اإلجراءات المقترحة
كضع بياف للمشكلة؛
ككضع األىداؼ؛
ربديد الغايات الوطنية كنسب التخفيض ادلستهدفة ،بناءن على اللمحة العامة الوطنية.
تتطلب الفقرة ( 2أ) من ادلرفق جيم أف ربدد خطط العمل الوطنية األىداؼ الوطنية كاألرقاـ ادلستهدفة .كقد ترغب البلداف يف
حبث اخلطوات التالية عند ربديد ىذه الغايات كاألرقاـ ادلستهدفة:
كضع بياف للمشكلة
بياف ادلشكلة ىو كصف موجز للمشكلة احملددة اليت ستتناكذلا خطة العمل الوطنية .كيف حُت حدد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ بوصفو أكرب مصدر من مصادر التلوث بالزئبق على الصعيد العادلي ،كتضمنت اتفاقية
ميناماتا التزامات إجبارية لتخفيض استخداـ الزئبق يف ىذا القطاع ،فإف بياف ادلشكلة اخلاص بظركؼ بلد ما ؽلكن أف يساعد
ذلك البلد على توضيح فهمو للمشكلة اليت يواجهها ،األمر الذم قد يساعد يف بياف ضركرة ازباذ اإلجراءات لصانعي القرارات
كغَتىم من أصحاب ادلصلحة.
كبعض أمثلة بياف ادلشكلة قد تكوف كالتارل:
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ باستخداـ الزئبق ػلدث على مستول ال يستهاف بو يف البلد (ص ص) .كىذه
األنشطة ،كال سيما استخداـ الزئبق يف ىذا القطاع ،تنتج عنها آثار خطَتة طويلة األجل على البيئة كالصحة بالنسبة
لؤلشخاص للعاملُت يف القطاع كالسكاف الذين يعيشوف يف مناطق تلك العمليات أك بالقرب منها أك يف اذباه رلارم
ادلياه أك تيارات اذلواء القادمة من تلك ادلناطق .كىناؾ ضركرة لتشجيع القياـ بادلزيد من األنشطة ادلستدامة يف ىذا
القطاع ،كلتقليل استخداـ الزئبق يف القطاع ،أك التخلص منو حيثما كاف ذلك شلكنان ،كذلك من أجل محاية صحة
اإلنساف كالبيئة.
تحديد الهدؼ
اذلدؼ ىو بياف موجز يصف الغرض الذم تسعى إليو اخلطة .كاتساقان مع ادلادة  7من اتفاقية ميناماتا ،ينبغي أف يكوف اذلدؼ
العاـ ىو احلد من استخداـ الزئبق كمركبات الزئبق كالتخلص منو حيثما أمكن ،كمن انبعاثات كإطبلقات الزئبق يف البيئة الناذبة
عن تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كقد زبتار البلداف كضع أىداؼ إضافية خلطط عملها الوطنية فيما يتعلق بالتحسُت
العاـ لؤلداء البيئي كاالقتصادم لقطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كدلعاجلة أم آثار اجتماعية سلبية مرتبطة بو.
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تحديد الغايات الوطنية كنسب التخفيض المستهدفة
ربدد الغايات النواتج احملددة اليت يتوقع أف تنجزىا خطة العمل الوطنية ،كدبستول تفصيل أدؽ شلا ػلدد يف األىداؼ .كينبغي
للغايات أف ذبيب على السؤاؿ ”ما الذم ينبغي ربقيقو من أجل الوصوؿ من حالتنا الراىنة إذل احلالة اليت نريد أف نكوف
عليها؟“ كقد يشمل ذلك غايات طويلة األجل أك قصَتة األجل أك غايات ذات مراحل .كينبغي تصميم الغايات باستخداـ
معايَت زبتصر باإلنكليزية بكلمة ” .“SMARTفالغايات ينبغي أف تكوف:






زلددة
كقابلة للقياس ()Measurable
كقابلة للتعيُت ()Assignable
ككاقعية ()Realistic
كمرىونة بالزمن (.)Time-dependent
()Specific

كعلى النحو ادلطلوب يف الفقرة ( 2أ) من ادلرفق جيم ،ينبغي أف تتضمن الغايات نسبان مستهدفة زلددة للتخفيض.
كقد يكوف أحد أمثلة نسب التخفيض ادلستهدفة على النحو التارل:
زبفيض استخداـ الزئبق بنسبة (س) يف ادلائة حبلوؿ التاريخ (ص ص) ،كذلك عن طريق التخلص من شلارسات
استخداـ الزئبق بشكل مكثف كغَت آمن ،كاعتماد تقنيات التحكم بالزئبق كاحتجازه ،ك/أك اعتماد تقنيات التعدين
اليت ال تتطلب استخداـ الزئبق.
كقد يكوف أحد أمثلة التخفيض ادلستهدؼ على مراحل على النحو التارل:
الفعاؿ من استخداـ الزئبق يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،استنادان إذل الكميات احملددة يف
التقليل ّ
تقدير خط األساس ،كبنسبة  45يف ادلائة يف عاـ  ،4025كبنسبة  25يف ادلائة يف عاـ  ،4027كبنسبة  45يف ادلائة
أخرل حبلوؿ عاـ  4042من خبلؿ ما يلي( :أ) القضاء على ادلمارسات اليت تستخدـ الزئبق بكثافة كادلمارسات غَت
ادلأمونة ،اليت تشمل على سبيل ادلثاؿ ال احلصر ،ملغمة الركاز الكامل ،كاحلرؽ ادلشكوؼ دللغم الزئبق دكف استخداـ
ادلعوجات أك غَتىا من أجهزة احتجاز الزئبق (ب) االنتقاؿ إذل ادلمارسات أك التقنيات ادلنخفضة الزئبق أك اخلالية من
الزئبق.
كقد تسعى البلداف ،حيثما أمكن ذلك ،إذل ىدؼ التخلص التاـ من استخداـ الزئبق .كيف ىذه احلالة ،قد يكوف أحد أمثلة
اإلصلاز ادلستهدؼ ما يلي:
التخلص من استخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ من خبلؿ األخذ دبمارسات التعدين اخلالية من
الزئبق يف ادلنطقة (س س) حبلوؿ عاـ** 40كعلى الصعيد الوطٍت حبلوؿ عاـ**40
كقد يتعلق التقليل من استخداـ الزئبق أك التخلص منو أيضان بإدارة اإلمداد بالزئبق ،كذلك من أجل التقليل من اإلمدادات أك
التخلص منها كالتقليل من حاالت التعرض .على سبيل ادلثاؿ:
تطوير كتشجيع سبلمة ادلناكلة كالتخزين الطويل األجل لفائض الزئبق الوارد من قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ،كقد يشمل ذلك على سبيل ادلثاؿ ال احلصر ،موردم الزئبق ،كمتاجر طب األسناف ،كذبار الذىب،
كادلخلفات ادلستعادة كغَت ذلك.
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كسبنح الفقرة  4من ادلرفق جيم ،ادلركنة لكل بلد من البلداف لكي ”يدرج يف خطة عملو الوطنية اسًتاتيجيات إضافية لتحقيق
أىدافو“ .كبالنظر إذل أف خطة العمل الوطنية تشمل األنشطة اليت تنطوم على ارتباطات متبادلة مع الصحة ،كالتعليم ،كإضفاء
الطابع الرمسي أك التنظيم ،كالوصوؿ إذل األسواؽ ،كاآلثار البيئية ،فقد تود البلداف أيضان أف توضح الغايات األخرل من أجل
تغطية تلك اجلوانب ادلتعلقة باحلوكمة كالنواحي البيئية كاالجتماعية يف إطار خطة العمل الوطنية .كقد تشمل األمثلة على بعض
الغايات األخرل ما يلي:


كضع كتنفيذ ،حبلوؿ التاريخ (س س) ،السياسات كالنظم الوطنية اليت تعزز ربسُت قطاع تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ ،كالقطاعات ادلرتبطة بو ،كتشجيع سبل العيش البديلة حيثما أمكن ذلك ،فضبلن عن ازباذ
التدابَت البيئية كتدابَت السبلمة الرامية إذل محاية العاملُت يف التعدين كاجملتمعات احمللية احمليطة دبواقع تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.



إلزاـ حاملي الًتاخيص األساسية لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ أك مديرم مناجم التعدين بوضع كتنفيذ
خطط علم بيئية يف ادلنطقة (ص ص) حبلوؿ التاريخ (س س) ،على أف تشمل أيضان التدابَت األمنية الرامية إذل
محاية العاملُت كمنع التعرض يف ادلناطق السكنية.



القياـ بإنشاء حبلوؿ التاريخ (س س) رلموعة ذات طابع رمسي كمنظم من العاملُت يف تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ تكوف شلثلة جملموعات ادلستفيدين على الصعيد الوطٍت ،كسبثل احتياجات قطاع تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ ،كذلك على غرار اجملموعات القائمة للنقابات الصناعية األخرل.



بناء كتعزيز القدرات ادلؤسسية عن طريق القياـ ،حبلوؿ التاريخ (س س) بإنشاء دكائر لتعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ (أك فريق فرعي يركز على ىذا النوع من التعدين) داخل الوزارات ادلختصة (مثل ادلناجم ،كالبيئة،
كادلالية ،كالصحة ،كالتجارة).



تصدير نسبة (س س) يف ادلائة من الذىب ادلصنَّع بالتعدين احلريف كالضيق النطاؽ إذل األسواؽ الدكلية عن طريق
األسواؽ اليت تستخدـ الذىب اخلارل من الزئبق.



إنتاج نسبة (س س) يف ادلائة من الذىب دكف استخداـ الزئبق أك ادلواد السمية األخرل.



زبفيض النسبة يف البيئة (أك نسبة التعرض) إذل (س س) يف ادلائة من مستواىا احلارل.

كستساعد مشاركة أصحاب ادلصلحة أثناء كضع ىذه الغايات على ضماف بقاء الغايات معقولة كقابلة للتحقيق.
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 2-5اإلجراءات الرامية إلى القضاء على أسوأ الممارسات
عينة من اإلجراءات الرامية إلى القضاء على أسوأ الممارسات:
 oربديد ما ىي أسوأ ادلمارسات اجلارية كمكاف حدكثها؛
 oإتاحة التدريب لعماؿ التعدين على تقنيات التعدين ادلنخفضة الزئبق أك اخلالية منو سبامان؛
 oربديد اآلليات ادلالية كالتقنية اليت ستساعد عماؿ التعدين يف االنتقاؿ من أسوأ ادلمارسات إذل شلارسات التعدين ادلخفضة
الزئبق أك اخلالية منو سبامان؛
 oترسيخ سياسات استخداـ األراضي اليت ربظر حرؽ ادللغم يف ادلناطق السكنية (مثبلن :غلب أف غلرم حرؽ ادللغم حبيث

يبعد ”مسافة (س س س)“ عن أم منطقة سكنية ،كحبيث يستخدـ األجهزة السليمة الحتجاز الزئبق كأدكات إعادة
تدكيره)؛

o
o

التعاكف مع موزعي معدات التعدين كمهندسي التعدين كغَتىم من أجل تقدًن ادلساعدة التقنية طويلة األجل للعاملُت يف
التعدين؛
التعاكف مع عمليات التعدين الواسعة النطاؽ من أجل إزالة ادلخلفات ادللوثة بالزئبق كمعاجلتها ،كيشمل ذلك التعاكف بُت
ادلعنيُت يف قطاعي التعدين كاسع النطاؽ كضيق النطاؽ.

كتشًتط الفقرة ( 2ب) من ادلرفق جيم أف تشتمل خطط العمل الوطنية على اإلجراءات الرامية إذل التخلص من رلموعة من
أربع شلارسات ىي األسوأ من نوعها يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ:





ملغمة الركاز الكامل؛
كاحلرؽ ادلكشوؼ للملغم أك للملغم ادلعاجل؛
كحرؽ ادللغم يف ادلناطق السكنية؛
كرشح السيانيد يف الركاسب أك الركاز أك ادلخلفات اليت أضيف ذلا الزئبق دكف إزالة الزئبق أكالن.

كعلى النحو الذم سبق كصفو يف الفصل  ،4-4ربدث ملغمة الركاز الكامل عندما يضيف ادلعدنوف الزئبق إذل كمية كبَتة من
ادلعدف الركاز دل زبضع سول للقليل من عمليات الًتكيز .كليست عملية ملغمة الركاز الكامل فعّالة لتحقيق نسبة اسًتداد عالية
للذىب من الركاز ،كبادلقابل فالبدائل الفعالة من حيث التكلفة ،دبا يف ذلك أساليب الًتكيز البسيطة ،ؽلكن أف تقدـ للمعدنُت
نسب اسًتداد أعلى للذىب مع استخدامها كميات أقل بكثَت من الزئبق ( .)UNEP 2012aكللتخلص من ملغمة الركاز
الكامل ،ينبغي أف تتخذ احلكومات إجراءات تشجع العاملُت يف التعدين على األخذ بأساليب تستخدـ تركيزان أقل من الزئبق أك
زبلو سبامان من الزئبق (تناقش الحقان يف الفصل  .)5-5كؽلكن أف يكوف حظر ادلمارسة إجراء فعاالن عندما يقًتف ذلك بتقدًن
ادلساعدة إذل العاملُت يف التعدين من أجل االنتقاؿ إذل ادلمارسات األخرل (أك إذل مصادر رزؽ أخرل ،حيثما أمكن ذلك).
ملغمة الركاز الكامل
ربدث عندما يبلمس الزئبق معظم ادلواد اليت مت تعدينها .كىذه عملية تستخدـ الزئبق بشكل مكثف للغاية .كيف ادلمارسة
العملية ،يعٍت ىذا أف نسبة تًتاكح بُت  20يف ادلائة ك 200يف ادلائة من ادلواد اليت مت تعدينها (كتلة كبَتة جدان) توضع على
سباس مع الزئبق ،كػلدث ىذا عادة عندما يضاؼ الزئبق مباشرة إذل عمليات الطحن ،أك عندما سبرر احلمأة على صفائح
ضلاسية مطلية بالزئبق .كؽلكن أف يًتاكح استخداـ الزئبق من  3أجزاء إذل  50جزءان من الزئبق لكل كحدة من كحدات
الذىب ادلنتج كغلرم إطبلؽ كميات كبَتة من الزئبق يف النفايات (ادلخلفات) .كؼلتلف ىذا اختبلفان شديدان عن ”ملغمة
الركاز ادلرَّكز“ اليت يبلمس الزئبق فيها نسبة أقل من  2يف ادلائة ( )200/2من الركاز بعد مركر ىذا الركاز بكم كبَت من
عمليات الًتكيز .كيف ملغمة الركاز ادلرّكز يكوف الزئبق ادلستخدـ لكل كحدة من كحدات الذىب ادلنتج ضلو  ،2,3:2مع
إدخاؿ معظم الزئبق ادلستخدـ يف ادللغم حيث ؽلكن إعادة تدكيره أك احتجازه باستخداـ جهاز الحتجاز الزئبق.
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كمن ادلمارسات األخرل األسوأ من نوعها ،اليت سبق حبثها يف الفصل  ،4-4شلارستاف علا احلرؽ ادلكشوؼ للملغم كحرؽ
ادللغم يف ادلناطق السكنية .كينبغي أف تأخذ البلداف ،حيثما أمكن ذلك ،بالبدائل اخلالية من الزئبق بدائل اليت من شأهنا أف
تلغي هنائيان على ضركرة حرؽ ادللغم .كؽلكن للبلداف أف تعتمد أيضان اإلجراءات الفورية الرامية إذل منع احلرؽ ادلكشوؼ ،عن
طريق اشًتاط استخداـ أجهزة الحتجاز الزئبق من قبيل ادلعوجات .كينبغي لواضعي السياسات أف يدركوا أف أجهزة احتجاز
الزئبق ربقق النجاح األكرب يف ادلواقع ذات الطاقة اإلنتاجية ادلرتفعة نسبيان من ملغم الزئبق/الذىب ،مثل مراكز التصنيع ادلركزية أك
متاجر الذىب .كينبغي أف تنظر خطة العمل الوطنية يف احلوافز الرامية إذل تشجيع األخذ السريع ككاسع النطاؽ بأجهزة احتجاز
الزئبق .كينبغي أف تشمل االسًتاتيجيات الرامية إذل تشجيع استخداـ ادلعوجات كأجهزة االحتجاز األخرل بركتوكوالن للتعامل
السليم مع ادلعوجات كزبزينها من أجل منع التعرض غَت ادلقصود للزئبق ادللتصق هبذه األجهزة أك الذم يطلق بشكل مستمر
منها بعد االستخداـ ،أك لدل االستخداـ داخل ادلباين .كيرد كصف مفصل للمعوجات كغَتىا من أجهزة احتجاز الزئبق يف
دليل التدريب الصادر عن منظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدك ( ،)UNIDO 2006كيف دليل برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة للتقليل من الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ( ،)UNEP 2012aكيف عرض تكنولوجيا نظم احتجاز الزئبق يف
متاجر الذىب الصادر عن ككالة محاية البيئة يف الواليات ادلتحدة األمريكية (.)Argonne National Laboratory 2013
كغلب أف تشمل خطة العمل الوطنية أيضان اإلجراءات الرامية إذل التخلص من احلرؽ يف ادلناطق السكنية .كقد تشمل
اإلجراءات كضع حد أدىن للمسافة الفاصلة عن ادلناطق ادلأىولة بالسكاف .فعلى سبيل ادلثاؿ ،توصي اليونيدك ( )4008بأف
أم عملية معاجلة للملغم ينبغي أت ذبرم على مسافة  500مًت على األقل من ادلناطق السكنية .كينبغي أف تراعى يف ادلسافة
ادلختارة أفضل سبل محاية السكاف ادلعرضُت للخطر ،كقد يتوقف ىذا على الكثافة السكانية ،كاجلغرافيا ،كرلموعة متنوعة من
العوامل األخرل .كلدعم ىذه االختيارات ،ينبغي أف تنظر البلداف يف مجع ادلعلومات الفعلية عن حاالت تعرض النساء
كاألطفاؿ يف ادلناطق السكنية .ككمثاؿ آخر ،قد ترغب البلداف أيضان يف ربديد مناطق ادللغمة كمناطق زلظورة جلميع األشخاص
الذين ال يعملوف فيها ،كحظرىا بالنسبة جلميع األطفاؿ.
كسيؤدم األخذ بالعمليات اخلالية من الزئبق يف هناية األمر إذل التخلص من رشح السيانيد يف الركاسب أك الركاز أك ادلخلفات
ادلتولدة حديثان كاحملتوية على الزئبق .كلكن بالنسبة للمخلفات احلالية ادللوثة بالزئبق اليت نتجت عن عمليات سابقة ،أك بالنسبة
لتلك العمليات اجلارية اليت ال تزاؿ تستخدـ الزئبق ،غلب أكالن إزالة الزئبق ادلتبقي من ادلخلفات (بالًتكيز مثبلن) كذلك قبل
الرشح.
كنظران ألف مراقبة استخداـ السيانيد عن كثب كترخيصو غلرياف بالفعل ،قد ترغب البلداف بالعمل مع مصنعي السيانيد من أجل
تطوير أساليب/بركتوكوالت لتجنب معاجلة ادلواد ادللوثة بالزئبق .كؽلكن أف تقوـ البلداف أيضان ،يف إطار إصدارىا للًتاخيص،
بإلزاـ مصنعي السيانيد بعدـ قبوؿ ادلخلفات ادللوثة بالزئبق ،أك بالقياـ بإزالة الزئبق قبل االستخداـ.
كؽلكن للبلداف أف تشارؾ أيضان يف مشاريع إيضاحية كبرامج تدريب تتناكؿ ادلنافع االقتصادية ادلًتتبة على إزالة التلوث من
ادلخلفات ادللوثة بالزئبق ،كاليت قد تشمل ادلكاسب ادلًتتبة على استعادة الذىب ادلتبقي يف ادلخلفات.

 3-5خطوات لتيسير إضفاء الطابع الرسمي أك التنظيم
تنص الفقرة ( 2ج) من ادلرفق جيم التفاقية ميناماتا على أف تتضمن كل خطة من خطط العمل الوطنية ”خطوات تيسر
إضفاء طابع رمسي على قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ أك تنظيمو“ .كإضفاء الطابع الرمسي ىو عملية تسعى إذل
إدماج قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف االقتصاد الرمسي كاجملتمع كاذليكل التنظيمي .كيرل الكثَتكف أف إضفاء
الطابع الرمسي خطوة ىامة لتمكُت قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ من تسخَت إمكاناتو كأداة للتخفيف من حدة
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الفقر كربسُت ظركؼ العمل ،كادلساعدة يف نفس الوقت يف التغلب على التحديات االجتماعية كالبيئية ،كذلك ألف قطاع
تعدين حريف أكثر رمسية سوؼ ؽلكن دلزيد من التوعية اليت ال تقتصر فحسب على إدارة الزئبق ،بل تشمل النطاؽ الكامل
للمسائل االجتماعية كالبيئية ،كادلسائل ادلتصلة بالتنمية االقتصادية ادلتعلقة بقطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كقد
يشمل إضفاء الطابع الرمسي إصبلح الوضع القانوين لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،فضبلن عن كضع السياسات فيما
بُت رلموعة متنوعة من الوكاالت كادلؤسسات (التعدين ،كالتعليم ،كالصحة ،كالعمل ،كاإلدارة البيئية ،كالشؤكف ادلالية ،كاخلدمات
االجتماعية ،كما إذل ذلك) اليت تعاجل سلتلف أبعاد أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.

عينة من اإلجراءات:
o
o

o

o
o

كضع كتنفيذ خطة إلشراؾ أصحاب ادلصلحة كمشاركتهم يف إضفاء الطابع الرمسي على العملية؛
تطوير رؤية عامة لقطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كقد تشمل اخليارات ادلؤسسات البل مركزية
الصغَتة إذل متوسطة احلجم ،كالتعاكنيات ،كالنماذج األخرل؛
إجراء استعراض للسياسات كاللوائح التنظيمية ،كتعديل القوانُت كاللوائح التنظيمية حسب االقتضاء من أجل
تشجيع إضفاء الطابع الرمسي؛
استعراض القدرة ادلؤسسية اليت تلزـ إلضفاء الطابع الرمسي ،كربديد ادلوارد ادلطلوبة لتعزيز ىذه القدرة؛
النظر يف االسًتاتيجيات الرامية إذل ربسُت الرصد كاإلنفاذ فيما يتعلق باحتياجات تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ؛

o

تيسَت الوصوؿ إذل األسواؽ من خبلؿ ربسُت القوانُت كاألنظمة كاإلدارة فيما يتعلق دببيعات الذىب؛

o

النظر يف استخداـ النظم الضريبية اخلاصة ،كاإلتاكات ،كالرسوـ ،كاحلوافز من أجل إضفاء الطابع الرمسي؛

o

تطوير ادلبادرات الرامية إذل ربسُت إمكانية استفادة العاملُت يف رلاؿ التعدين من االئتماف كمهارات اإلدارة
ادلالية.

كألغراض ىذه الوثيقة التوجيهية ،فالتنظيم ىو كضع كفرض ادلعايَت أك القوانُت اليت تؤثر إما على فرادل العاملُت يف رلاؿ التعدين
أك على قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ بأكملو .كمن أمثلة ذلك ،فرض قوانُت محاية البيئة أك قوانُت العمل اليت سبنع
عمالة األطفاؿ يف مناطق التعدين.
كيتمثل اذلدؼ النهائي لعملية إضفاء الطابع الرمسي يف إدماج قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف االقتصاد الرمسي
كاجملتمع ككل ،دبا يف ذلك كضع إطار شامل للقوانُت الواجبة التطبيق ،كاللوائح ،كالسياسات .كؽلكن أف يكوف تركيز التنظيم
كحده أضيق نطاقان ،مثل تنظيم عملية أك سلوؾ زلدد ،أك رلموعة سلوكيات أك عمليات دكف أف ينطوم ذلك بالضركرة على
إضفاء الطابع الرمسي الكامل على قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
()5

كيعرض الفصل التارل بالتفصيل اخلطوات اليت قد ترغب البلداف يف النظر يف ازباذىا من أجل تيسَت إضفاء الطابع الرمسي.
كنظران ألف كل بلد يتبع عملية كطنية أك زللية خاصة بو لوضع القوانُت أك األنظمة كسنها ،فلن تقوـ ىذه الوثيقة دبناقشة تلك
العمليات الوطنية احملددة.
( )5تقتطف ىذه ادلناقشة أساسان من تقرير صادر عن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ربت عنواف ربليل نػُ ُهج إضفاء الطابع
الرمسي على تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ استنادان إذل اخلربات ادلكتسبة يف إكوادكر ،كمنغوليا ،كبَتك ،كتنزانيا ،كأكغندا
( )UNEP, 2012bكمن دراسات احلالة اإلفرادية ادلتصلة بذلك.
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( 3-5أ)

إشراؾ أصحاب المصلحة كمشاركتهم

قد يشمل أصحاب ادلصلحة يف عملية إضفاء الطابع الرمسي عماؿ التعدين ،كالوكاالت احلكومية على الصعد الوطنية أك
اإلقليمية أك احمللية ،كنقابات العماؿ ،ككيانات سلسلة اإلمداد لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،فضبل عن الكيانات
ادلستفيدة من تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كمالكو ادلتاجر احمللية ،كاألطراؼ اليت ؽلكن أف تتأثر هبذا النوع من
التعدين ،مثل اجملتمعات احمللية احمليطة دبواقع التعدين أك الواقعة يف اذباه رلرل ادلياه من تلك ادلواقع ،كمصاحل جهات التعدين
كاسع النطاؽ.
كينبغي أف يبدأ أم مسعى من مساعي إضفاء الطابع الرمسي أك كضع اللوائح التنظيمية بإشراؾ أصحاب ادلصلحة كمشاركتهم.
كينبغي بذؿ قصارل اجلهود للتأكد من مشاركة مجيع أصحاب ادلصلحة ،كأال تقتصر ادلشاركة فقط على ادلراحل األكذل ،بل
األىم من ذلك مشاركتهم يف مرحليت اإلصلاز كالتنفيذ .كتواصل مناقشة إشراؾ أصحاب ادلصلحة كمشاركتهم يف الفصل 20-5
من ىذه الوثيقة.
( 3-5ب) استعراض السياسات كاللوائح التنظيمية
ؽلكن الستعراض سياسات التعدين القائمة ،كالقوانُت كاألنظمة اليت ربكم تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،فضبلن عن
استعراض مستول الدعم ادلؤسسي ادلتاح للتنفيذ كاإلنفاذ أف يساعد البلداف يف ربديد الثغرات كالتعديبلت البلزمة من أجل
تيسَت إضفاء الطابع الرمسي .كيف الوضع األمثل ،ينبغي أف يشمل ىذا االستعراض السياسي كالقانوين مجيع مستويات احلكومة
اليت ذلا سلطة على تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كال سيما احلكومة احمللية.
كؽلكن معاجلة أم ثغرة يكشف عنها يف السياسات كالقوانُت كاللوائح ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ إما بوضع
سياسة جديدة أك تشريع جديد أك بإدخاؿ إصبلحات على السياسة أك التشريع القائم .فعلى سبيل ادلثاؿ ،يف احلاالت اليت دل
تتم فيها بالفعل معاجلة تعدين الذىب احلريف كضيق النطاؽ ربديدان ،ؽلكن كضع قوانُت كأنظمة كجزاءات مبسطة مصممة
خصيصان ذلذا القطاع .كيشمل ذلك سن التشريعات اليت ال تتعلق حصران بقواعد التعدين ،بل أيضان القوانُت ادلرتبطة بالتنمية،
كالبيئة ،كالصحة كالسبلمة ،كالعمالة ،كالرعاية االجتماعية ،كمحاية الطفل ،كالتجارة ،كالضرائب ،كالتشريعات األخرل.
كعند إجراء التنقيحات على القوانُت كالسياسات ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،قد يرغب ادلشرعوف يف النظر
يف ادلسائل التالية:
تعريف أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ :تعريف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يتسم بأعلية بالغة من أجل
التحديد البلحق لشركط الًتخيص كالشركط ادلالية كالبيئية ادلبلئمة ذلذا القطاع .ككثَتان ما ؽلثل االعًتاؼ القانوين باألنواع الكثَتة
ادلختلفة لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ إحدل اخلطوات األكذل اذلامة من أجل كضع النظم اليت توفر مستويات مناسبة
من الرقابة على كل نوع من أنواع األنشطة ادلختلفة( .)6كغلدر بادلبلحظة أف ىناؾ تعريفات عديدة لتعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ تستخدـ يف مجيع أضلاء العادل ،كسوؼ يتعُت على كل بلد أف يعرؼ ىذا النوع من التعدين بناء على سياقو
الوطٍت اخلاص.

( )6فئات التصنيف ادلستخدمة يف قواعد التعدين ادلختلفة ىي” :احلريف“ ” ،نشاط األسرة “ ،ك”فائق الصغر“،
ك”الصغَت“ ،ك”ادلتوسط“ .ككثَتان ما تستند التعاريف إذل ما يلي( :أ) احلد األقصى للمبلغ الذم ؽلكن للمجموعة أف تستثمره،
(ب) قدرة االستخراج القصول( ،ج) ادلساحة القصول لؤلراضي اليت ؽلكن تغطيتها( ،د) التكنولوجيا ادلسموح هبا ،ك(ق) عدد
عماؿ التعدين ادلشاركُت.
43

UNEP/MC/COP.1/17

سندات التعدين كما يتصل هبا من التزامات كحقوؽ :ػلدد سند التعدين حقوؽ كالتزامات حامل السند على حد سواء( .)7كقد
يكوف أداة مفيدة للتمهيد لعملية إضفاء الطابع الرمسي ،كما ؽلكن أف يكوف حافزان ملموسان للحصوؿ على صفة رمسية بالنسبة
لعماؿ التعدين ،نظران ألف سند التعدين ؽلثل أحد األصوؿ ادللموسة اليت ؽلكن استخدامها مثبلن للحصوؿ على قرض .كمن
جانب آخر ينبغي تذليل العوائق اليت ربوؿ دكف حصوؿ اجلهات غَت الرمسية على مثل ىذه السندات عن طريق كضع
السياسات ذات الصلة .فمثبلن ،أحد العقبات الشائعة أماـ إصدار سندات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،ىو كجود
استخداـ أك توزيع قائم بالفعل لؤلراضي .كيف كثَت من البلداف تكوف األراضي األكثر صبلحية قد خصصت بالفعل ألصحاب
االمتيازات ادلتوسطة أك كاسعة النطاؽ .كدلعاجلة ىذه ادلشكلة ،ؽلكن أف ربتفظ البلداف ببعض ادلناطق لتخصيصها حصران
للتعدين ضيق النطاؽ ،استعدادان دلنح سندات التعدين .ففي تنزانيا مثبلن ينص تنقيح قانوف التعدين لعاـ  4020على إجراءات
لتخصيص مناطق من األراضي للتعدين الضيق النطاؽ حصران( .)8كيف حاالت أخرل ،ؽلكن ربديد أجل انتهاء سندات التعدين
بعد فًتة زلددة من الزمن إذا دل يقم حامل السند بتطوير األرض ،األمر الذم يفتح ادلزيد من األراضي لتعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ( ،كحلملة سندات جدد)(.)9
كمن العوائق األخرل أف العمليات اإلدارية دلنح سندات التعدين قد تكوف مفرطة يف التعقيد بالنسبة للعاملُت يف التعدين ،ككثَتان
ما تتطلب مثبلن دفع رسوـ باىظة كالسفر إذل مدف بعيدة .كللتصدم ذلذه القيود ،ؽلكن أف تنظر البلداف يف سياسات تعمل
على ما يلي:





إسناد دكر قوم للمنظمات احمللية كمكاتب ادلقاطعات يف منح السندات كالًتاخيص.
مساعدة عماؿ التعدين يف التعامل مع عمليات نظم السماح.
تنظيم العملية لكي تكوف كاضحة ،ككضع استمارات سهلة.
ربديد رسوـ معقولة.

كؽلكن أف تنظر البلداف أيضان يف إدخاؿ إصبلحات شلاثلة على العملية اإلدارية ادلتعلقة باجلوانب األخرل من سلسلة التوريد
لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ (مثبلن اجلهات ادلشًتية للذىب كغَتىا).
عناصر ينبغي النظر فيها بالنسبة لسندات التعدين:
 oفترة صالحية السند كتجديده :الًتاخيص اليت يسهل ذبديدىا كاليت سبتد لفًتة طويلة تساعد على ضماف استقرار
العملية كتشجع ادلعدنُت على العمل مع مراعاة ادلنظور طويل األجل ،كعلى األخذ بأفضل ادلمارسات.
 oنقل السندات كترقية مستواىا :توفر قابلية نقل السندات كترقيتها مركنة يف تسيَت األعماؿ بالنسبة للعاملُت يف
التعدين ،كؽلكن أف سبثل أيضان حافزان على اعتماد ادلمارسات األفضل.
 oأنواع الكيانات التي يسمح بعملها في إطار سندات تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ :ينبغي أف تعًتؼ
السندات دبجموعة متنوعة من اذلياكل التنظيمية القائمة يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ داخل البلد.
كقد ترغب البلداف يف تشجيع تنظيم قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ضمن التعاكنيات أك يف كيانات
قانونية أخرل.

( )7قد يكوف ترخيص العمل منفصبلن عن سند التعدين.

( )8دراسة احلالة عن تنزانيا ،لتحليل هنج إضفاء الطابع الرمسي على قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ بناء على
التجارب يف إكوادكر كأكغندا كبَتك كتنزانيا كمنغولياUNEP (2012), Tanzania Case Study: Analysis of formalization :
approaches in the artisanal and small-scale gold mining sector based on experiences in Ecuador, Mongolia, Peru,
 Tanzania and Uganda.كؽلكن االطبلع عليها على الرابط:
=https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11603/Case_Study_Tanzania_June_2012.pdf?sequence
1&isAllowed=y.

( )9عبل كة على ذلك ،كمن أجل تقدًن الدعم الكايف لنظاـ منح السندات ،قد ترغب اجلهات التنظيمية يف كضع نظاـ مساحي
يف الوقت احلقيقي يسمح بالوصوؿ السهل كادلوثوؽ إذل ادلعلومات ادلتعلقة باألماكن اليت منحت فيها السندات ،األمر الذم يعزز
الشفافية كيعمل على تقليل ادلنازعات احمللية.
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التراخيص البيئية :قد ؽلثل احلصوؿ على تراخيص بيئية عقبة رئيسية أماـ حصوؿ العاملُت يف التعدين على صفة رمسية .كمن
ادلثبطات الشائعة يف ىذا الصدد الشركط ادلرىقة للًتاخيص كالتكاليف اإلدارية ادلرتفعة .كؽلكن أف تنظر البلداف يف تبسيط ىذه
الشركط على ضلو ؽلكن مواءمتو مع الفئات ادلختلفة من تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ احملددة يف القانوف ،على سبيل
ادلثاؿ جبعل شركط الًتخيص متناسبة مع اخلطر البيئي ادلتوقع الذم ينطوم عليو نشاط التعدين .أما الشركط الصارمة الرامية إذل
عمليات زبلو من الزئبق أك تقلل من استخدامو فقد تسفر عن آثار غَت مقصودة بتأخَت إضفاء الطابع الرمسي على ىذه
العمليات .كنتيجة لذلك ،قد يواصل ادلعدنوف استخداـ ادلمارسات كثيفة الزئبق بدالن من السعي للحصوؿ على تراخيص.
تدابير مكافحة التلوث :تتخذ تدابَت مكافحة التلوث بدرجة كبَتة شكل عمليات ادلنع أك احلظر أك القيود ادلفركضة على
ادلدخبلت أك ادلمارسات .كتشمل ىذه التدابَت ما يلي:


فرض القيود على التعدين يف أحواض األهنار كادلناطق احلساسة بيئيان؛



القيود ادلفركضة على استخداـ الزئبق كالتكنولوجيات ادلتعلقة بو .ؽلكن للبلداف أف تلجأ إذل فرض القيود ك/أك احلظر
على استخداـ الزئبق ،كعلى ” أسوأ ادلمارسات“ احملددة يف الفقرة ( 2ب) من ادلرفق جيم .كلكن ،يف غياب
البدائل ،قد تؤدم عمليات احلظر كالقيود الشاملة ،إذل دفع العاملُت يف رلاؿ التعدين احلريف كالضيق النطاؽ إذل عدـ
االمتثاؿ ،كإذل بعيدة عن ادلتناكؿ الفعلي لتدابَت الرقابة كاإلنفاذ الرمسية ،أك قد تدفعهم ضلو ادلزيد من االذبار غَت
ادلشركع يف ادلدخبلت السمية أك يف الذىب .كذلذه األسباب ،ؽلكن للبلداف أف تنظر يف الربط بُت القيود كادلساعدة
التقنية دلساعدة العاملُت يف رلاؿ التعدين يف االبتعاد عن الزئبق ،كال سيما ادلمارسات األسوأ من نوعها ادلتعلقة بو؛



الشركط ادلتعلقة بشراء كاستَتاد كاستخداـ كزبزين الزئبق كادلدخبلت السمية أك اخلطرة األخرل (مثبلن ادلتفجرات) يف
سياؽ تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؛



كقد تفرض قيود على شلارسات زلددة أخرل يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ مثل اإلدارة غَت السليمة
لنفايات التعدين ،كإزالة الغابات ،كغَت ذلك من ادلمارسات اليت تضر بالصحة كالبيئة.

إعادة تأىيل المناجم كإغالقها :ينبغي أف توضع أحكاـ بشأف إعادة تأىيل ادلناجم كإغبلقها ،كبشأف تطهَت مناطق معينة.
إخضاع العاملُت يف التعدين للمساءلة بشأف تبعات األنشطة اليت قاموا هبا كذلك عن طريق األحكاـ اليت قد تشجع على
ربسُت اإلشراؼ البيئي منذ بدء العمليات .كيتسم ادلنع بأعلية حامسة ،ألف العاملُت يف رلاؿ تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ال ؽلتلكوف يف كثَت من األحياف ما يكفي من ادلوارد البلزمة السًتداد ادلواد ادللوثة بالزئبق.
كفالة إخضاع المعدنين للمساءلة فيما يتعلق بإعادة التأىيل
o

o

o

قد ترغب البلداف يف النظر يف كضع مبادئ توجيهية تنظيمية شاملة إلغبلؽ ادلناجم ،تكوف مصممة خصيصان لقطاع
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
كيف بعض احلاالت ،ؽلكن لعملية إعادة معاجلة ادلخلفات هبدؼ استعادة الذىب أف تسهم يف تغطية تكلفة إعادة تأىيل
مواقع التعدين .كعلى الرغم من ذلك ،غلب احلرص على ذبنب االنبعاثات كاإلطبلقات اذلاربة من الزئبق ،كذبنب تعرض
ادلشاركُت للزئبق خبلؿ عمليات االسًتداد ىذه.
كؽلكن أف سبنح حقوؽ حيازة األراضي بعد التعدين حبيث يتمكن العاملوف يف قطاع التعدين من ربويل األراضي إذل
استخدامات أخرل ،غَت أنو سيتعُت على تلك االستخدامات أف تراعي اآلثار الطويلة األجل احملتملة للتلوث بالزئبق،
كقد تكوف زلدكدة بسببها ،فهذه اآلثار تصعب معاجلتها عن طريق تدابَت التنظيف.
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التدابير األخرل :القوانُت كاللوائح التنظيمية ادلتعلقة بالتعدين كالعمالة كمحاية الطفل ،فضبل عن نظم التفتيش على التعدين أك
العمالة ،قد توفر أيضا التدابَت اإللزامية اليت تغطي سبلمة العماؿ كصحتهم ،كعمالة األطفاؿ ،كالتدابَت اليت ربمي اجملتمعات
احمللية الواقعة يف اذباه رلرل ادلياه كرلتمعات الشعوب األصلية ،كالنساء .كيتضمن الفصل  7معلومات إضافية عن ادلسائل
اجلنسانية كمسائل عمالة األطفاؿ يف سياؽ تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
( 3-5ج) استعراض القدرات المؤسسية كتحديد الموارد التي يلزـ تعزيزىا
باإلضافة إذل استعراض القوانُت كاألنظمة كالسياسات ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،قد ترغب البلداف يف
استعراض توزيع مسؤكليات كقدرات مؤسساهتا من أجل تنفيذ ىذه النظم ،كلتحديد السبل الكفيلة بتعزيز ىذه القدرات.
كربدد القوانُت عادة ككالة مشرفة على التنفيذ/سلطة أساسية/جهة تنسيق تتوذل مسؤكلية اإلشراؼ على التشريعات كتنسيقها
كتنفيذىا .كبالنسبة لقطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ تكوف الوكالة ادلنفذة الرئيسية يف العادة ىي كزارة التعدين أك
استغبلؿ ادلعادف .كلكن الطابع ادلتعدد األبعاد لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يدعو إذل إقامة التعاكف بُت عدد من
ادلؤسسات احلكومية ،دبا يف ذلك الكيانات التابعة للحكومات احمللية كاجلهات ادلعنية فيها.
كيتسم التوزيع الواضح للمسؤكليات باألعلية من أجل اإلنفاذ الفعاؿ .كؽلكن أف يقوـ الربدلاف أك الكونغرس بدكر يف كضع
سياسة شاملة فيما يتعلق بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كيف ربقيق االتساؽ بُت الوزارات ادلختلفة بشأف كيفية التعامل
مع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ كتنظيمو .كدبجرد اعتماد اللوائح التنظيمية ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ،ستحتاج الوكاالت ادلسؤكلة إذل ادلوارد من أجل تنفيذىا .فعلى سبيل ادلثاؿ ،ستحتاج ككالة إصدار الًتاخيص إذل ادلوارد
دلعاجلة الطلبات يف الوقت ادلناسب كإال ستفقد مصداقيتها كتتعرض عملية إضفاء الطابع الرمسي للخطر.
كينبغي النظر يف المركزية ادلسؤكلية عن تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كقدرات مؤسسات ادلقاطعات كاألقاليم كالبلديات
كا حلكومات احمللية على التعامل مع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .فإذا أصبحت ادلسؤكلية ال مركزية ،ستحتاج
احلكومات احمللية إذل ادلوارد (ادلالية كالتقنية كالبشرية) من أجل تنفيذ ادلتطلبات.
كإذل جانب احلكومة ،ؽلكن للجهات الفاعلة األخرل يف اجملتمع أف تسهم أيضان يف ادلعارؼ كادلوارد من أجل إضفاء الطابع
الرمسي على العملية ،كيشمل ذلك نقابات العاملُت يف التعدين كنقابات العماؿ ،كشركات التعدين الواسعة النطاؽ ،كاألكساط
األكادؽلية (مثل مدارس ادلناجم اليت ؽلكن أف توفر البحوث كادلساعدة يف اجملاؿ التقٍت) .ينبغي للبلداف أف تنظر يف أفضل سبل
تعبئة ىذه ادلوارد كجزء من اخلطة لعامة الرامية إذل إضفاء الطابع الرمسي .كقد يعمل إشراؾ اجلماعات ادلهمشة يف قطاع تعدين
اذلب احلريف كالضيق النطاؽ بصورة إغلابية يف عمليات إضفاء الطابع الرمسي على التعزيز القوم لنجاح ىذا ادلسعى.
( 3-5د)

النظر في االستراتيجيات الرامية إلى تحسين الرصد كاإلنفاذ

يتسم الرصد كاإلنفاذ بأعلية أساسية للتقليل من مستويات األنشطة غَت ادلشركعة يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ .كقد تشمل أنشطة الرصد كاإلنفاذ تنظيم ذبارة الزئبق على احلدكد كادلوانئ كالتجارة كعلى الصعيد احمللي لقطاع تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ من أجل تقليل الواردات غَت ادلشركعة إذل أدىن حد شلكن .كقد ػلتاج موظفو اجلمارؾ إذل
التدريب كادلوارد لكي يتمكنوا من تنفيذ الرقابة على شحنات الزئبق .كيف كثَت من احلاالت ال تكوف لدل مؤسسات التعدين
كادلؤسسات البيئية التابعة للحكومات الوطنية القدرات البلزمة لرصد كإنفاذ النظم ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ .كذلذه األسباب ،قد ترغب البلداف يف النظر يف اجلهود الرامية إذل تبسيط عمليات اإلنفاذ .كؽلكن للبلداف أف تنظر
أيضان يف توسيع الدكر الذم تقوـ بو احلكومة احمللية أك اإلقليمية يف الرصد كاإلنفاذ عن طريق الوظائف كاإلدارات كادلكاتب
الواقعة يف مقاطعات التعدين ،بينما ربتفظ السلطات ادلركزية بدكر الرقابة العامة .كؽلكن للتكنولوجيا الساتلية احلديثة أف تساعد
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البلداف يف رصد ادلناطق النائية اليت يصعب الوصوؿ إليها .كقد ترغب البلداف أيضان يف أف يقًتف الرصد كاإلنفاذ جبهود إغلابية
هتدؼ إذل تقدًن ادلعونة كاحلوافز للمساعدة على ربقيق امتثاؿ العاملُت يف رلاؿ التعدين.
( 3-5ق) النظر في استراتيجيات لتيسير الوصوؿ إلى األسواؽ كإيجاد الحوافز االقتصادية
تعترب احلوافز االقتصادية كالسوقية اليت ؽلكن أف ربددىا احلكومة من العناصر اذلامة يف انتقاؿ ادلشتغلُت بالتعدين إذل القطاع
الرمسي .كتناقش النقاط التالية سلتلف العناصر االقتصادية أك القائمة على السوؽ اليت ؽلكن النظر فيها عند كضع االسًتاتيجيات
اليت تبلئم كاقع كل بلد زلدد ،من أجل تيسَت إضفاء الطابع الرمسي على تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
تيسير الوصوؿ إلى األسواؽ  -ؽلكن أف تنظر البلداف يف توفَت أساليب بسيطة للوصوؿ إذل قنوات شراء الذىب ،من أجل
مساعدة ادلشتغلُت بالتعدين الذين يقللوف من استخداـ الزئبق أك يتخلصوف منو بالكامل ،على زيادة دخلهم كإدخاؿ إنتاجهم
من الذىب يف االقتصاد الرمسي(.)20
النظم الضريبية -.توجد حاليان ثبلثة هنج شائعة للنظم الضريبية يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ )2( :تفرض
الضرائب على قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،مثلما تفرض على أم قطاع من القطاعات االقتصادية األخرل ،أم
على أساس إيرادات العمليات؛ ( )4تفرض الضرائب على القطاع باستخداـ نظم شلاثلة للضرائب ادلفركضة على العماؿ
ادلستقلُت؛ ك( ) 3تطبق على القطاعات معدالت ضرائب أقل شلا يطبق على القطاعات األخرل .كؽلكن أف زبتار البلداف اجلمع
بُت ىذه النهج ،حسب الظركؼ احملددة لكل منها .علمان بأف فرض عبء ضرييب منخفض على قطاع تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ كتطبيق نظاـ ضرييب بسيط قد يشجع ادلشتغلُت بالتعدين على الدخوؿ يف االقتصاد الرمسي ،األمر الذم قد
يؤدم إذل زيادة اإليرادات الضريبية .كعبلكة على ذلك ،ؽلكن أف تنظر احلكومات يف إغلاد أحكاـ للحكومات احمللية من أجل
توليد الدخل من القطاع ،كال سيما يف احلاالت اليت تقوـ فيها احلكومات احمللية بدكر رئيسي يف الرصد كاإلنفاذ.
اإلتاكات  -اعتمدت البلداف اسًتاتيجيات سلتلفة من أجل ربديد اإلتاكات على تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
ككضعت بعض البلداف أسعار إتاكات خاصة تعتمد على حجم العملية كنوع ادلعادف ادلستخرجة .كيف البلداف اليت جرل حبثها
يف دراسة احلالة اليت أجراىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ( )UNEP 2012bتراكحت إتاكات القطاع من  0,4يف ادلائة إذل  5يف
ادلائة .كقد أخذت بعض البلداف األخرل تقلب سعر السوؽ للذىب بعُت االعتبار ،كاتبعت هنجان مبتكران بتغيَت أسعار اإلتاكات
حسب سعر السوؽ للذىب.
الرسوـ -.قد ترغب البلداف يف تقييم ادلستويات ادلناسبة للرسوـ اإلدارية ستشجع ادلشتغلُت يف التعدين على دخوؿ االقتصاد
الرمسي.

( )20مع مبلحظة أنو يف كثَت من األحياف تطلب تراخيص إضافية كشركط إدارية أخرل من أجل بيع أك تصديره .كقد سبثل ىذه
الشركط (مثل إجراء تقييمات معتمدة للذىب ،كالقيود ادلفركضة على الكميات اخلاضعة للتقييم) ربديات للمشتغلُت بالتعدين،
كمن ادلمكن أف زبلق عقبات أ منية كمشكبلت يف التدفق النقدم ربوؿ دكف قياـ عمليات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
(دبا يف ذلك العمليات القانونية منها) بادلبيع ادلباشر إذل االقتصاد الرمسي .كبالتارل ،ككوسيلة لدعم إدخاؿ مبيعات الذىب يف
االقتصاد الرمسي ،قد زبتار بعض احلكومات أف تدفع للمشتغلُت يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ سعر السوؽ الفورم
للذىب (أك سعران أعلى) .كبادلثل ،ؽلكن أف تقدـ للمعدنُت احلوافز الضريبية كغَتىا من االقتطاعات كوسيلة لدعم إدخاؿ مبيعات
الذىب يف االقتصاد الرمسي .كؽلكن للحكومات أيضان أف تسهل بيع الذىب من خبلؿ استخداـ مواقع المركزية للشراء كبتكريس
الشفافية يف سلسلة اإلمداد.
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المواءمة اإلقليمية للضرائب كاإلتاكات كالرسوـ -.كؽلكن أف يؤثر اتساؽ الرسوـ كالضرائب يف منطقة من ادلناطق الفرعية
على مشاركة ادلشتغلُت بالتعدين يف االقتصاد الرمسي .كقد يستغل العاملوف باالذبار غَت ادلشركع اختبلؼ ظركؼ السوؽ يف
منطقة من ادلناطق الفرعية ،كيتجهوف ضلو البلد الذم سبنحهم ظركؼ السوؽ فيو األفضلية الكربل كتعمل على تقويض نظم
الضرائب كاإلتاكات كالرسوـ القائمة يف البلداف اجملاكرة.
تعزيز إمكانية استفادة المشتغلين بالتعدين من االئتماف ،كتحسين مهاراتهم في مجاؿ اإلدارة المالية -.كسبثل عدـ
إمكانية االستفادة من أسواؽ االئتماف الرمسية نتيجة للطبيعة غَت الرمسية للقطاع أحد العوائق الشائعة اليت ربوؿ دكف تنفيذ
ادلشتغلُت بالتعدين للتغيَت .كيف كثَت من األحياف ال يكوف ادلشتغلوف بالتعدين احلريف كالضيق النطاؽ مؤىلُت للحصوؿ على
التمويل من ادلصارؼ التجارية كمصادر االئتماف ادلباشر بسبب عدـ امتبلكهم للضمانات ،كعدـ كضوح كضعهم القانوين،
كعدـ قدرهتم على تأكيد الرحبية احملتملة دلشاريعهم .كعلى الرغم من ذلك ،قد يكوف سبويل ادلشتغلُت بالتعدين مهمان لتعزيز
قدرهتم على االستثمار يف ادلعدات كالعمليات اليت تسمح ذلم بالتحوؿ من الزئبق .كبالتارل ،ؽلكن أف تنظر البلداف يف كضع
مبادرات سلتلفة من أجل هتيئة فرص أفضل لبلستفادة من االئتماف كربقيق ادلكاسب ادلالية للمشتغلُت بالتعدين .كعند كضع
ىذه الربامج ،ينبغي أف تنظر البلداف يف ما يلي:


ينبغي ذبنب استخداـ االئتمانات كالقركض على أهنا ”ىبة“ أك ”ىدية“ ألف توفَت رأس ادلاؿ رلانان قد يسبب
تشوىات كأكجو تبعية يصعب تصحيحها يف ادلستقبل؛



من الضركرم أف تكوف أسعار الفائدة كفًتة التسديد مناسبة لقدرات السداد لدل ادلشتغلُت بالتعدين؛



كالتواصل مع ادلؤسسات ادلصرفية/مؤسسات التمويل البالغ الصغر قد غلعل تلك القطاعات أكثر اطمئنانان إذل توفَت
التمويل لقطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.

كؽلكن أف تشمل بعض اآلليات الرامية إذل زيادة فرص احلصوؿ على التمويل ما يلي:


دعم تشكيل رلموعات رمسية ألصحاب ادلشاريع مثل مجاعات ادلتشتغلُت بالتعدين مع الشركات التجارية؛



إضفاء الطابع الرمسي على نظم التمويل التقليدية بتعزيز ما يلي :نظاـ التأجَت مع خيار الشراء ،كنظاـ ادلبيع
مقدمان ،كخطط رلموعات االدخار ادلشًتؾ؛



تشجيع ادلؤسسات ادلالية على كضع خطط لبلئتماف ادليسور التكلفة للمشتغلُت بالتعدين ،فضبلن عن إنشاء نظم
العمليات ادلصرفية باستخداـ األجهزة النقالة ،مثبلن عن طريق سياسات اإلقراض مبلئمة؛



التشجيع على استخداـ ضمانات األطراؼ الثالثة من أجل سبكُت ادلؤسسات األخرل من مساعدة ادلشتغلُت
بالتعدين يف احلصوؿ على قركض؛



تيسَت إنشاء أسواؽ دللكية ادلعادف ،لتمكُت ادلكتشفُت من بيع شلتلكاهتم بأسعار تنافسية إذل جهات التطوير؛



تشجيع ادلنظمات غَت احلكومية على إنشاء مصارؼ تعاكنية للمشتغلُت بالتعدين كمؤسسات مالية غَت رمسية مثل
مجعيات االدخار كاالئتماف بالتناكب؛



تشجيع العاملُت بالتعدين على زيادة دخلهم من خبلؿ أنشطة إضافة القيمة؛



الًتتيب لصندكؽ لتطوير التعدين من أجل سبويل معدات التعدين البسيطة.

كباإلضافة إذل توفَت فرص احلصوؿ على االئتماف ،قد تسعى اجلهود اليت تبذذلا احلكومة أيضان إذل ربسُت مهارات إدارة الشؤكف
ادلالية الشخصية للعاملُت بالتعدين ،من أجل كفالة سبتعهم بالقدرة على إدارة إيراداهتم .كستكوف ىذه التدابَت تكميلية.
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 4-5تقديرات خط األساس الستخداـ الزئبق في التعدين الحرفي كالضيق النطاؽ
عينة من اإلجراءات:
o
o
o

o

إنشاء عبلقات إغلابية مع ادلشتغلُت بالتعدين يف مواقع رئيسية؛
تشكيل فريق خط أساس يدرؾ السياؽ التقٍت كاالجتماعي كاالقتصادم كالسياسي ،كسياؽ تصنيع الركاز؛
أخذ العينات اجلغرافية كالدؽلغرافية على النحو األمثل ،لضماف تقييم يتسم حبسن التمثيل كالثقة لقطاع تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ داخل البلد؛
بناء قائمة اجلرد باستخداـ خطوط متعددة لؤلدلة مستقلة ،مث التكرار من أجل تقييم التغَت طويل األجل.

كتشًتط الفقرة ( 2د) من ادلرفق جيم ،أف تشمل خطة العمل الوطنية ”تقديرات أساسية لكميات الزئبق ادلستخدمة
كللممارسات ادلستخدمة يف تعدين كتصنيع الذىب احلريف كالضيق النطاؽ“ .كقد أعد كثَت من البلداف بالفعل بعض تقديرات
خط األساس للزئبق ادلطلق نتيجة لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كذلك يف تقييماهتا األكلية يف إطار اتفاقية ميناماتا.
كتقديرات خط األساس الستخداـ الزئبق يف التعدين ِّ
سبكن احلكومات من ربديد األكلويات ككضع االسًتاتيجيات للتدخل
الفعاؿ .كذبرم معظم أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف االقتصاد غَت الرمسي ،كؽلثل ىذا ربديات خاصة عند
القياـ بدراسات استقصائية ميدانية .كذلذا السبب ،فإف كضع تقدير ناجح كدقيق ػلتمل أف يعتمد على رلموعة متنوعة من
أصناؼ ادلعلومات ادلباشرة كغَت ادلباشرة اليت توفرىا عينة متنوعة من أفراد اجملتمع .كباستخداـ التوصيات الواردة ىنا ،توجد كمية
قليلة كلكنها متنامية من ادلعلومات ادلتعلقة باستخداـ الزئبق كفقدانو على الصعيد العادلي يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ .كدبساعلة كل بلد يف قائمة اجلرد العادلي ىذه يتحسن إذل حد كبَت فهمنا لتدفقات الزئبق يف قطاع تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ ،كللسبل اليت سبكننا من التقليل منها .كلبلطبلع على أحدث قوائم اجلرد العادلي ،انظر تقييم الزئبق العادلي لعاـ
.(http://www.unep.org/PDF/PressReleases/GlobalMercuryAssessment2013.pdf) .4023
كادلوقع الشبكي ( )www.mercurywatch.orgؽلثل موردان من ادلوارد األخرل ادلفيدة لبلطبلع على التقديرات القطرية الستخداـ
الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
جمع المعلومات
يتطلب إعداد تقدير ميداين شامل اخلربة ادلتخصصة ،كالعبلقات اجليدة مع أكساط التعدين ،كعمبلن ميدانيان كاسع النطاؽ جلمع
معلومات ذات نوعية مناسبة .كينبغي أف يفهم ادلوظفوف الذين ينفذكف التقدير شلارسات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
كذبارة الذىب غَت الرمسية ،كأف يكونوا قادرين على تنمية تفاعل مريح مع ادلشتغلُت بالتعدين كأفراد اجملتمع احمللي يف إطار
الظركؼ ادليدانية.
كبصفة عامة ،توجد مخسة هنج رئيسية ؽلكن استخدامها لتقدير كميات الزئبق ادلستخدـ يف تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ .كتشمل ما يلي:




القياسات ادلباشرة.
 oتتبع كميات الزئبق ادلستخدمة كادلفقودة يف كل مرحلة من مراحل التعدين كالتصنيع.
التقديرات القائمة على الكثافة.
 oتطبيق نسبة الزئبق إذل الذىب ( )Hg:Auمن أجل تقدير معدؿ استخداـ الزئبق بناء على تقديرات كميات
الذىب ادلنتجة.
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 oالتقديرات ادلستقلة لتكاليف ادلعيشة يف رلتمعات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كيكوف سكاهنا
مفيدين يف تقييم تقديرات إنتاج الذىب.
ادلقاببلت ادلباشرة.
 oادلشتغلوف بالتعدين (دبا يف ذلك الرجاؿ كالنساء) ،كذبار الذىب ،كموردك الزئبق (كيشمل ذلك يف بعض
البلداف موردم ادلواد الكيميائية الصناعية) ،كادلمولوف ،كموظفو ادلصارؼ احمللية ،كالعاملوف يف قطاع الرعاية
الصحية ،كأفراد اجملتمع.
البيانات الرمسية للتجارة كالتعداد.
 oلبلستخداـ فقط كنوع كاحد من أنواع ادلدخبلت ،ألف البيانات الرمسية ال تسجل يف أحياف كثَتة النطاؽ
الكامل لؤلنشطة غَت الرمسية .غَت أف االختبلفات بُت البيانات ادلتعلقة بالشحنات القانونية كغَت القانونية قد
توفر نظرة متعمقة إذل ذبارة الزئبق.
ادلعلومات ادلتعلقة دبصادر الزئبق احملتملة األخرل.
 oيف بعض البلداف ،يستعاد الزئبق من ادلواقع ادللوثة ،دبا يف ذلك ادلخلفات اليت سبق معاجلتها سابقان بالزئبق.
كقد يكوف لدل بعض البلداف برامج زلددة قائمة إلدارة النفايات من أجل التعامل مع ىذا الزئبق ،كلكنها
قد ال تكوف موجودة يف أماكن أخرل ،كىذا الزئبق ؽلكن أف يكوف مصدران من مصادر اإلمداد لتعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.

كتقوـ خطوط األساس ادلوثوؽ هبا بالتقريب ادلثلي لعدة خطوط من األدلة ادلستقلة هبدؼ توليد تقديرات أكثر موثوقية.
كتتضمن األنواع األخرل من ادلعلومات ادلفيدة ما يلي:


الكميات ادلنتجة من الركاز كالذىب.
اإليرادات كالنفقات التشغيلية للمشتغلُت بالتعدين كمجاعاهتم ،أك للمواقع الكاملة.
البيانات السكانية ادلتعلقة بادلشتغلُت بالتعدين كغَتىم من ادلشاركُت يف القطاع (مصنفة حسب أسلوب أك نشاط
التعدين ،كحسب نوع اجلنس كالعمر).
اذليكل االجتماعي-االقتصادم كتوزيع الثركات يف عمليات كأكساط التعدين.
تكاليف ادلعيشة كغَتىا من السلع يف مواقع التعدين مقابل تلك التكاليف يف القرل كادلدف.



النطاؽ اجلغرايف للعمليات مثلما ربددىا عمليات ادلسح كالتصوير.







كترد يف ادلرفق  3ذلذه الوثيقة قائمة تتضمن عينة من األسئلة اليت ؽلكن استخدامها جلمع ادلعلومات ادلطلوبة لتقدير خط
األساس ،كؽلثل ىذا جزءان من عينة أسئلة مجع البيانات البلزمة إلعداد اللمحة الوطنية .كيتضمن ادلرفق  5من ىذه الوثيقة
مقتطفان من الوثيقة الصادرة عن برنامج رصد ادلنطقة ادلتجمدة الشمالية كتقييمها كبرنامج البيئة () ،)AMAP/UNEP (2013اليت
تعطي مثاالن لكيفية اجلمع بُت خطوط أدلة متعددة من أجل التوصل إذل تقديرات أساسية معقولة الستخداـ الزئبق يف تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
القياسات المباشرة كالكثافات
ينطوم القياس ادلباشرة على عملية كزف كميات الزئبق ادلضافة كادلستعادة يف كل خطوة من خطوات عملية التصنيع .كيشمل
ىذا ادلقارنة بُت كزف دكارؽ الزئبق (أك أكعيتو األخرل) قبل إضافة الزئبق كبعدىا ،كادلقارنة بُت كزف ادللغم قبل كبعد عملية
احلرؽ .كال ذبرم إضافة الزئبق أك استعادتو كلو يف نفس األماكن ،كلذلك فمن ادلهم توسيع نطاؽ الدراسة االستقصائية خارج
مواقع التعدين إذل البلدات اليت ربتوم على أنشطة اذبار بالذىب ،كيف أم مكاف آخر قد يقدـ خدمات التصنيع أك التنقية.
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ككثَتان ما يشمل ذلك متاجر الذىب اليت يتم فيها صهر الذىب االسفنجي احملتوم على بقايا الزئبق ،كبيعو .كليس من العملي
القياس ادلباشر جلميع تدفقات الزئبق كالذىب على النطاؽ الكامل دلدينة ،أك حوض مياه أك منطقة ذبرم فيها شلارسة التعدين.
كلكن ؽلكن استخداـ عينة سبثيلية من العمليات يف كل منطقة من مناطق التعدين الرئيسية بعد دراستها بالتفصيل ،لتكبَت
مقياس التقديرات كصوالن إذل ادلستويات اإلقليمية كالوطنية.
كيستخدـ معظم العماؿ يف ادلنطقة الواحدة تقنيات متشاهبة لتجهيز ادلعادف ،كبالتارل يكوف متوسط الزئبق ادلفقود مقابل كل
غراـ من الذىب ادلسًتد (نسبة الزئبق إذل الذىب  )Hg:Auمقياسان مفيدان لكثافة انبعاثات الزئبق يف تلك ادلنطقة .كالتقدير
ادلوثوؽ إلنتاج الذىب يف منطقة معينة مضركبان يف كثافة االنبعاثات ،ؽلكن أف ينتج تقديران معقوالن دلعدالت فقداف الزئبق يف تلك
ادلنطقة .كىذه الطريقة ىي يف العادة أكثر الطرؽ دقة لتقدير استخداـ الزئبق ،ألف ادلعدنُت كالقائمُت على تشغيل عمليات
التعدين نادران ما ػلفظوف السجبلت كمن النادر أف يعرفوا حىت كمية الزئبق اليت يستخدموهنا ،يف حُت تكوف كميات الذىب
قابلة للتحويل إذل قيم نقدية ،كىي بالتارل تعرؼ بشكل أفضل .كؽلكن أف تستمد تقديرات إنتاج الذىب من عدد ادلعدنُت
الذين يعملوف فعليان يف التعدين كادلتوسط السنوم إلنتاجهم من الذىب (كيستمد ذلك من التقديرات اليومية كالشهرية) ،أك من
مصادر أخرل مثل التقارير احلكومية ادلتعلقة بإنتاج الذىب ،كالفئات السكانية اليت سبارس التعدين ،كتكاليف ادلعيشة كالتشغيل
على النحو ادلبُت أدناه .كتنتج العمليات ادلختلفة انبعاثات الزئبق بكثافات سلتلفة ،كلذلك يلزـ احلصوؿ على ادلعلومات ادلتعلقة
بتوزيع شلارسات التعدين من أجل تكبَت مقياس التقديرات كصوالن إذل ادلستول اإلقليمي.
كزبتلف انبعاثات الزئبق كفقان لنوع تقنيات التصنيع ادلستخدمة .كمن الواضح أف االنتقاؿ من ملغمة الركاز الكامل إذل ملغمة
الركاز بعد تركيزه يقلل إذل حد كبَت من الزئبق الذم تتطلبو العملية .كيبُت اجلدكؿ  2-5النطاؽ القياسي لكثافة الزئبق يف
ادلمارسات ادلختلفة.
الجدكؿ  :1-5انبعاثات الزئبق بالنسبة لممارسات مختلفة

*

()Telmer and Veiga, 2009

ممارسة التعدين

انبعاثات الزئبق
نسبة الزئبق إلى الذىب (*)Hg:Au

ملغمة الركاز الكامل
الًتكيز

50-3
متوسط قدره 2,3

الًتكيز مع استخداـ ادلعوجات
كتفعيل الزئبق

0,4-0,2

ؽلكن بإجراء تقييم تقٍت تضييق نطاؽ تقييمات الكثافة ىذه على الصعيد احمللي.

كيف غياب البيانات ادليدانية ادلتعلقة باستخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،ؽلكن أف تستخدـ القيم القياسية
لكثافة الزئبق يف شلارسة معينة كقيمة تقريبية .كمن ادلهم التعبَت بأمانة عن مستول الثقة يف أم تقدير من التقديرات ،استنادان إذل
حجم العينات كدرجة سبثيلها كالتقلب الذم تنطوم عليو ىذه القيم عرب ادلساحات اجلغرافية كدبركر الزمن .كقد أنشأ برنامج
األمم ادلتحدة للبيئة معايَت لوضع قوائم اجلرد يف رلموعة األدكات ادلستخدمة للتعرؼ على إطبلقات الزئبق كربديدىا الكمي
( .)UNEP 2013كؽلثل ادلوقع  www.mercurywatch.orgأحد مصادر التقديرات ،كأكجو عدـ التيقن بالنسبة الستخداـ الزئبق يف
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كيقدـ نقطة انطبلؽ لبعض البلداف اليت تتوفر فيها بيانات ،كمستودعان للمعلومات
اجلديدة بينما غلرم كضع أعداد أكرب كأكثر تفصيبلن من التقديرات الوطنية فيما يتعلق بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
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المقابالت كالمعلومات غير المباشرة
ينبغي إدخاؿ كافة ادلعلومات يف قاعدة البيانات حبيث ؽلكن أف تتم اإلحالة ادلرجعية ادلتقاطعة لؤلجزاء ادلنفردة كادلقارنة بينها ،يف
حُت ؽلكن استخ داـ األرقاـ ادلتبقية كاجملاميع لتقييد احلد األدىن من إنتاج الذىب ادلطلوب لتغطية مجيع التكاليف .كؽلكن
مواصلة التحقق من ادلعلومات ادلتعلقة باستخداـ الزئبق كادلعلومات األخرل اليت يتم احلصوؿ عليها كتقييدىا مع سلتلف
أصحاب ادلصلحة مثل ادلشتغلُت بالتعدين كأصحاب االمتيازات كاحلكومات الوطنية .كؽلكن أف توفر التعليقات كادلدخبلت
مزيدان من الرؤية ادلتعمقة كتساعد بالتارل يف تقييد التقديرات بدرجة أكرب .كيستمد الكثَت من ادلعلومات البلزمة لوضع تقديرات
خط األساس للزئبق من طرح األسئلة على أشخاص سلتلفُت يشاركوف يف ىذا القطاع .كترد قائمة موجزة باألشخاص الذين
ػلتمل أف ذبرل ادلقاببلت معهم يف اجلدكؿ .4-5
الجدكؿ  :2-5المصادر المحتملة للمعلومات عن تقديرات خط األساس لقطاع تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
المعرفة المباشرة
ادلشتغلوف بالتعدين (الذكور كاإلناث)
أصحاب االمتيازات
مصنعو الذىب
مالكو متاجر الذىب
ادلمولوف
موردك الزئبق (دبا يف ذلك موردك ادلواد الكيميائية الصناعية يف
بعض البلداف)
اخلرباء التقنيوف
القياس ادلباشر الستخداـ الزئبق باستخداـ مقاييس الوزف

المعرفة غير المباشرة
موظفو الشرطة أك األمن
السلطة احلكومية
ذبار السلع بالتجزئة
مالكو ادلطاعم أك العاملوف فيها
مقدمو اخلدمات (مثل تكاليف ادلياه أك الكهرباء أك تكاليف
طحن كميات الركاز اخلاـ)
ادلنظمات احمللية
ادلسوح اجليولوجية
الصور
التقارير
مقدمو خدمات الرعاية الصحية يف مناطق تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ

كضع تقديرات خط األساس على النحو األمثل من أجل التخطيط لعمليات التدخل كالرصد
ينبغي أف يشمل العمل ادلفصل يف ىذا الصدد األصناؼ ادلتنوعة الشائعة للتعدين ،كما ينبغي أف غلمع البيانات من عدد كاؼ
من ادلواقع من أجل تقييد تقديرات كثافة الزئبق (نسبة الزئبق إذل الذىب  )Hg:Auبالنسبة لنوع زلدد من التعدين ،كيوفر فكرة
متماسكة عن اإليرادات اليت ينتجها كل عامل يف رلاؿ التعدين كذلك يف رلموعة فرعية زلدكدة كسلتارة من ادلواقع .كؽلكن
بعدئذ استخداـ دراسة استقصائية أكسع نطاقان حلساب عدد ادلواقع كعدد ادلقيمُت فيها ،كتوسيع مقياس الدراسات االستقصائية
ادلفصلة إذل ادلستول الوطٍت .كينبغي أف يكوف اذلدؼ ىو التوصل إذل تقدير الستخداـ الزئبق بدقة تبلغ حوارل  30يف ادلائة أك
بدقة تقارب  50يف ادلائة على أسوأ تقدير .كينبغي أف يكوف ربقيق ىذا ادلستول من الثقة شلكنان ببذؿ مستويات متوسطة من
اجلهد كالوقت كادلوارد ادلالية ،كلكنو ينبغي أف يكوف جيدان دبا يكفي لتقدًن ادلعلومات خلطة العمل الوطنية كإلتاحة ازباذ القرارات
بشأف اإلجراءات ذات األكلوية.
كتوفر تقديرات خط األساس التقدير األكؿ الذم ؽلكن على أساسو قياس التقدـ احملرز يف التقليل من استخداـ الزئبق من
خبلؿ ال ربامج كالتدخبلت الرامية إذل التقليل من الزئبق اليت يلزـ بازباذىا دبوجب اتفاقية ميناماتا .كينبغي تكرار نفس ادلنهجية
لتقييم فعالية التدخبلت ،كبوجو خاص فادلواقع اليت درست بالتفصيل من أجل إغلاد خط األساس ينبغي أف تستخدـ مرة
أخرل من أجل قياس التقدـ احملرز يف تقليل االستخداـ .كمن شأف القياـ بذلك أف يزيد الثقة يف رصد النتائج.
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 5-5االستراتيجيات الرامية إلى تقليل االنبعاثات كاإلطالقات كمخاطر التعرض
تقتضي الفقرة ( 2ب) من ادلرفق جيم لبلتفاقية أف تدرج البلداف يف خطة العمل الوطنية اإلجراءات الرامية إذل
إهناء ’’ادلمارسات األسوأ‘‘ من نوعها يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،باعتبار ذلك من اإلجراءات ذات األكلوية .يف
حُت تنص الفقرة ( 2ق) باإلضافة إذل ىذا أف على البلداف أف تدرج يف خطة العمل الوطنية اسًتاتيجيات لتشجيع احلد من
انبعاثات كإطبلقات الزئبق كالتعرض لو )22(.كال يوجد حل تقٍت كحيد ينهي استخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق
فعاالن يف مجيع الظركؼ اجليولوجية كاالجتماعية كالثقافية .كلذلك ينبغي أف تستند االسًتاتيجيات إذل الفهم
النطاؽ كيكوف ّ
السليم للحالة يف البلد (انظر الفصل  )2-5كؽلكن أف تشمل االسًتاتيجيات اآلنية كالطويلة األجل.
عينة من اإلجراءات التي ستتخذىا الوزارات بالتعاكف مع أصحاب المصلحة:
 oكضع برنامج تدريب إلطبلع ادلشتغلُت بالتعدين على تقنيات تقلل من اعتمادىم على الزئبق ،دبا يف ذلك
ربسُت عملية الًتكيز كالتقنيات اخلالية من الزئبق؛
 oتقدًن ادلساعدة التقنية إذل ادلشتغلُت بالتعدين كادلشًتين للذىب ،كيشمل ذلك مسائل مثل استخداـ ادلعوجات
كأجهزة احتجاز الزئبق كالتخزين السليم للزئبق؛
 oحبث آليات زبطيط استخداـ األراضي اليت تعمل على محاية ادلوارد الطبيعية كادلراكز السكانية( ،مثبلن منع

حدكث أم تعامل مع الزئبق ضمن مسافة  200مًت من مصادر ادلياه العذبة؛ كعدـ السماح بتصريف
ادلخلفات يف األجساـ ادلائية أك بالقرب منها؛ كمنع حرؽ ادللغم داخل ادلناطق السكنية)؛

o

o

تقدًن ادلساعدة إذل رلتمعات ادلشتغلُت بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف رلاؿ تطوير البٌت التحتية
البلزمة لعملية ملغمة تتسم حبسن التقييد كاإلدارة (دمج ادلواقع ادلركزية على سبيل ادلثاؿ)؛
ربديد ادلواقع اليت ربتوم على ادلخلفات ادللوثة ككضع اسًتاتيجية الحتواء النفايات ك/أك إعادة معاجلتها.
الخطوات الفورية للتقليل من االنبعاثات كاإلطالقات

ؽلكن ازباذ تدابَت للتقليل من انبعاثات الزئبق كإطبلقاتو كسلاطر التعرض لو من أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ،
حىت قبل االنتقاؿ الطويل األجل إذل التقنيات ادلنخفضة الزئبق أك اخلالية منو .ترد مناقشة اخلطوات الفورية للتقليل من
االنبعاثات يف اذلواء باستخداـ أجهزة احتجاز الزئبق اليت كردت مناقشتها يف الفصل  .4-5كعند استخداـ ىذه األجهزة
بصورة صحيحة كركتينية فهي ستقلل على الفور من تعرض ادلشتغلُت بالتعدين كادلناطق احمليطة للزئبق .كسيكوف حلظر معاجلة
ادللغم يف ادلناطق السكنية أعلية حرجة يف التقليل الفورم دلخاطر التعرض كال سيما بالنسبة للنساء كاألطفاؿ األشد عرضة ذلذا
اخلطر.
كتدخل كميات كبَتة من الزئبق الذم يطلق إذل البيئة من أنشطة التعدين احلريف كالضيق النطاؽ مباشرة إذل موارد ادلياه العذبة أك
الًتبة/الركاسب .كؽلكن أف يتجمع الزئبق ادلوجود يف الًتبة/الركاسب رلددان لكي يصل يف هناية ادلطاؼ إذل اجلداكؿ كاألهنار،
كالبحَتات اجملاكرة ،حيث قد ربدث عملية ميثلة فتتلوث األحياء ادلائية اليت قد سبثل مصدر غذاء للمجتمعات احمللية.

( )22يف سياؽ االتفاقية تشَت إذل االنبعاثات إذل إطبلقات الزئبق يف اجلو (ادلادة  )9يف حُت اإلطبلقات إذل إطبلقات الزئبق يف
ادلاء أك الًتبة.
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كؽلكن أف تتخذ بعض التدابَت على الفور للتقليل من إطبلقات الزئبق يف ادلسطحات كاجملارم ادلائية كعلى اليابسة:
إدارة المخلفات :سبثل ادلخلفات غَت اخلاضعة لئلدارة اليت ربتوم على الزئبق مصدران متفرقان كلكنو مستمر إلطبلقات الزئبق يف
البيئة .كال ينبغي ربت أم ظرؼ تصريف الزئبق مباشرة يف ادلسطحات كاجملارم ادلائية أك يف األماكن ادلعرضة للفيضانات .كغلب
أف غلرم التخلص من ادلخلفات ادللوثة بالزئبق كفقان دلعيار مناسب يشمل التبطُت كالعمق كادلسافة اليت تفصل عن ادلسطحات
كاجملارم ادلائية ،كىياكل احلجز ،كالتغطية كإعادة الغطاء النبايت ،كغَت ذلك .كترد قائمة باألمثلة على ىذا ادلعيار يف ادلرجع
() ،)UNIDO (2008كتشمل توصيات للقياـ دبا يلي :كضع ادلخلفات يف حفرة مبطنة بًتاب الصلصاؿ أك البلتريت كيبلغ عمقها
بضعة أمتار؛ كاختيار موقع يبعد  200مًت على األقل من أم مسطح أك رلرل مائي؛ كتغطية احلفرة عند امتبلئها بطبقة مسكها
 2مًت من الصلصاؿ أك البلتريت مث دكها كتغطيتها بالًتبة كإعادة زرعها بغطاء نبايت .كتشمل ادلتغَتات اذلامة اليت تؤثر على
استقرار مرافق زبزين ادلخلفات ،ادلناخ كخصائص استقرار ادلياه يف الًتبة ،كسلاطر الزالزؿ كاالهنيارات األرضية كاجليولوجيا اليت
تكمن كراء ذلك.
كمن ادلهم أيضان ازباذ التدابَت الرامية إذل ربذير اجلمهور من كجود ادلخلفات ادللوثة بالزئبق .كقد يكوف من ادلمكن كضع
البلفتات لئلشارة إذل اخلطر ادلوجود يف ادلوقع كتسييج تلك ادلواقع دلنع السكاف كادلاشية كاحليوانات الربية من الوصوؿ إليها
كتقليل خطر تعرضهم ألخبرة الزئبق إذل أدىن حد شلكن .كقد تنظر احلكومات يف تسجيل إحداثيات ادلواقع ادللوثة دبخلفات
الزئبق من أجل ازباذ إجراءات احلماية ك/أك اإلجراءات العبلجية.
الملغمة في مواقع مقيدة :يف ادلواقع كاألكقات اليت ال تزاؿ ادللغمة سبارس فيها ،ينبغي إنشاء منطقة ملغمة تكوف مقيدة
كمضبوطة كمركزية كبعيدة عن ادلناطق اإليكولوجية كادلستقبِبلت البشرية احلساسة .فعلى سبيل ادلثاؿ ،توصي كثيقة اليونيدك
( )4008بأال يقوـ أم شخص بتنفيذ عمليات ادللغمة على مسافة أقل من  200مًت من أم مسطح أك رلرل مائي ،دبا يف
ذلك األهنار كاجلداكؿ كالبحَتات كغَتىا من األجساـ ادلائية( .قد ترغب البلداف يف توخي احلذر كالنظر يف مسافات أبعد).
كينبغي أف ذبرم ادللغمة يف براميل ملغمة زلكمة اإلغبلؽ ال تنفذ منها ادلياه (اليونيدك .)4008
تخزين الزئبق :ينبغي كضع بركتوكوالت التخزين السليم للزئبق من أجل منع االنسكابات .فعلى سبيل ادلثاؿ ،ينبغي زبزين
الزئبق يف أكعية ُمقاكمة مع كضع كمية صغَتة من ادلياه فوقو لتقليل التبخر إذل أدىن حد شلكن ،كزبزينو حيثما أمكن ذلك على
سطح غَت نفوذ .كينبغي رص الغطاء مع إحكاـ إغبلقو بلصق الغطاء إذل الزجاجة بواسطة شريط الصق .كينبغي كسم الزجاجة
دبلصق مناسب يعرؼ زلتوياهتا كزئبق كمادة سامة .كينبغي أف ػلفظ الزئبق يف مكاف آمن بعيد عن متناكؿ األطفاؿ ،كال ينبغي
زبزينو أبدان يف ادلساكن (اليونيدك .)4008 ،كسيعتمد مؤسبر األطراؼ ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بالتخزين ادلؤقت السليم بيئيان
للزئبق كمركبات الزئبق ادلقرر استخدامها لؤلغراض ادلسموح هبا ألحد األطراؼ دبوجب االتفاقية .كينبغي الرجوع إذل ىذه
ادلبادئ التوجيهية عند زبزين الزئبق.
احتجاز الزئبق كإعادة تدكيره :يؤدم حرؽ ملغم الذىب إذل إطبلؽ الزئبق يف اذلواء؛ كؽلكن استخداـ تقنيات من قبيل
ادلعوجات أك غَتىا من أجهزة احتجاز الزئبق للتقليل من ىذه اإلطبلقات ،كاتساقان مع سعي البلد إذل التخلص من أسوأ
ادلمارسات ،ؽلكن تشجيع استخداـ ىذه التقنيات يف أكساط ادلشتغلُت يف التعدين ،كيف متاجر الذىب كمراكز تصنيعو .كؽلكن
اسًتداد الزئبق من ىذه األجهزة بإعادة تدكيره .كعلى الرغم من ذلك ،فالزئبق ادلسًتد من ىذه األجهزة يصبح أقل فعالية بعد
أكؿ استخداـ لو ألنو يصبح ملوثان .كإحدل الوسائل الفعالة لتنظيف الزئبق كإعادة تفعيلو تستخدـ زللوالن بسيطان من ملح
الطعاـ أك الصودا الكاكية (ىيدرككسيد الصوديوـ) مع بطارية .كينتج عن ىذا زئبق أنظف تنفذ بواسطتو عملية ملغمة الذىب
على ضلو أكثر فعالية ،كؼلفض استخداـ الزئبق كإطبلقاتو يف البيئة .كيتضمن ادلرجع () )UNEP (2012aكصفان مفصبلن ذلذه
العملية.
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المواقع الملوثة :ينتج عن االستخدامات الراىنة كالتارؼلية للزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،مواقع تكوف فيها
الًتبة ،كالركاسب ،أك الوسائط البيئية األخرل ملوثة بالزئبق .كىذه ادلواقع ؽلكن أف تؤدم بدكرىا إذل إطبلقات مستمرة للزئبق يف
البيئة .كتغطي اتفاقية ميناماتا ربديد ادلواقع ادللوثة من أم مصدر كاف كتقييمها كتطهَتىا يف ادلادة  ،24اليت تدعو مؤسبر
األطراؼ إذل كضع توجيهات بشأف إدارة ادلواقع ادللوثة بالزئبق .كؽلكن أف ترجع احلكومات إذل تلك التوجيهات لدل معاجلتها
للمواقع ادللوثة من أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
االستراتيجيات طويلة األجل من أجل التقليل من استخداـ الزئبق كالتخلص منو
يف هناية األمر ،تكوف أكثر الطرؽ فعالية للتقليل من انبعاثات الزئبق كإطبلقاتو كالتعرض لو ،ىي التقليل من استخداـ الزئبق يف
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ أك التخلص منو حيثما أمكن ذلك ،عن طريق ربويل ادلشتغلُت بالتعدين إذل التقنيات
اخلالية من الزئبق ،كيف حالة تعذر ذلك ربويلهم إذل استخداـ ادللغمة بعد الًتكيز اليت يكوف الزئبق فيها أقل كثافة.
الملغمة للركاز المركز ربدث عندما ينفذ ادلشتغلوف بالتعدين أكالن عملية تركيز للركاز اخلاـ ،تنتج كتلة أقل بكثَت ،كيضاؼ
إليها الزئبق بعد ذلك .كالوسيلة األكثر شيوعان للًتكيز ىي اجلاذبية ،ألف الذىب أثقل بكثَت من ادلعادف األخرل .كؽلكن أف
ػلدث الًتكيز يف قطع معدات بسيطة نسبيان (مثبلن الصناديق التقليدية ادلستخدمة لتصفية الذىب كغسلو من األتربة) أك
باستخداـ تقنيات أكثر تطوران قد تشمل موائد الغربلة االىتزازية أك أجهزة النبذ ادلركزم ك/أك أجهزة الًتكيز بالرج
( .)jig concentratorsكيعمل ىذا األسلوب على أفضل كجو عندما يتم ربرير الذىب دبا فيو الكفاية طبيعيان أك باستخداـ
الطحن السليم كالتصنيف حسب حجم احلبيبات.
الملغمة الجزئية مصطلح يستخدـ عندما يقوـ ادلعدِّنوف أكالن باستخراج الذىب الذم يسهل فصلو قبل ادللغمة ،مثبلن عن طريق
التصفية أك باستخداـ ادلوائد اذلزازة لفصل القسم اخلشن .كؽلكن أف يقلل ىذا إذل حد كبَت من كمية الزئبق ادلستخدمة ألهنا
تضاؼ إذل كمية أقل من الذىب .كمن ميزات ذلك أيضان أنو ينتج تياران من الذىب اخلارل من الزئبق قد يتمتع بأفضلية تسويق،
كيواصل التعجيل يف التحوؿ إذل إنتاج خاؿ سبامان من الزئبق.
تشمل التقنيات الخالية من الزئبق ما يلي:
التركيز بالجاذبية فقط مع الصهر المباشر :يف بعض احلاالت ،ؽلكن أف يكوف الًتكيز باجلاذبية كحدىا كافيان لتحقيق تركيز
كبَت للركاز اخلاـ الذم ؽلكن بعد ذلك صهره مباشرة .كبالنسبة للمركزات اليت تزيد نسبة الذىب فيها على  45يف ادلائة ،ؽلكن
استخراج الذىب كادلعادف األخرل بالتسخُت مع مركب آخر (صهَتة مثل البوراكس أك الليثيوـ) كؼلفض ذلك درجة انصهار
ادل عادف األخرل كيسمح للذىب بالتكتل .كىناؾ ميزة إضافية يف أف الصهر ادلباشر ؽلكن أف يستخرج يف بعض احلاالت الذىب
الذم دل يتحرر بعد من ادلعادف األخرل كيزيد بالتارل من الكمية اإلمجالية ادلسًتدة ،كؽلثل ىذا حافزان اقتصاديان .كيصح ىذا
بشكل أساسي بالنسبة لركاسب الصخور الصلبة .كربت الظركؼ ادليدانية ال ؽلكن تنفيذ الصهر ادلباشر عادة إال لكتل يقل
كزهنا عن  200غراـ ،كبالتارل فهو ال يناسب الًتكيز ادلنخفض أك الكتل الكبَتة من ادلركزات.
كؽلثل اجلمع بُت الًتكيز كالصهر ادلباشر بديبلن جيدان الستخداـ الزئبق .كلكن مستول الًتكيز ادلطلوب مرتفع كقد يؤدم بالتارل
إذل فقداف الذىب يف ادلخلفات .كعند الًتكيج ذلذه التقنية ينبغي االنتباه إذل االعًتاؼ باحتماؿ فقداف الذىب يف ادلخلفات،
كتنفيذ ادلمارسات اليت تقلل إذل أدىن حد شلكن من احتماؿ نقص إنتاج الذىب ىذا أك تلغيها سبامان.
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ما ىي طريقة ”البوراكس“؟

”طريقة البوراكس“ مصطلح سلتصر جملموعة من األساليب الرامية إذل ربسُت تركيز الذىب اخلاـ الركاز دكف
استخداـ الزئبق ،كذلك لكي ؽلكن صهر الركاز مباشرة (مع البوراكس أك مع مادة صهَتة أخرل) .كال ػلل
البوراكس زلل الزئبق مباشرة يف عملية استخراج الذىب .بل يستخدـ يف مرحلة سلتلفة من العملية ،أم خبلؿ
الصهر .كما أف ىذه الطريقة ليست دائمان عملية خالية من الزئبق ألف ادلعدِّنُت كثَتان ما يستخدموف البوراكس
باالقًتاف مع الزئبق .كللتمكن من صهر الذىب مباشرة باستخداـ البوراكس ،ينبغي أف يكوف تركيز اخلاـ الركاز
حوارل  45يف ادلائة أك أكثر .كمن أجل احلصوؿ على مادة هبذا النقاء غلب تطبيق أساليب زلسنة للًتكيز .كىذه
األساليب احملسنة للًتكيز (كاالستخداـ البلحق للبوراكس) ال سبثل استبداالن بسيطان كمباشران للزئبق دبادة كيميائية
أخرل ،كلكن تلزمها يف العادة تقنيات تصنيع جديدة أك زلسنة ،كتتطلب بوجو عاـ توفَت التدريب كادلساعدة
من أجل التشجيع على اعتمادىا.
الغسل بادلواد الكيميائية :السًتداد الذىب الذم قد يفقد يف ادلخلفات خبلؿ عملية الًتكيز ،ؽلكن استخداـ أنواع سلتلفة من
عمليات الرشح أك الغسل بادلواد الكيميائية .كؽلكن استخداـ نظاـ متكامل للطحن كاجلاذبية كالغسل عندما يتم التقاط قطع
الذىب اخلشنة عن طريق الًتكيز ادلعتمد على اجلاذبية يف حُت يلتقط الذىب ادلتبقي عن طريق الغسل .كتستخدـ طريقة الغسل
الكيميائي السائدة يف الغالب مادة السيانيد .كعلى الرغم من أف الزئبق كالسيانيد مادتاف سامتاف ،فالسيانيد مركب قابل
للتحلل ؽلكن تدمَته كليس من ادلركبات الثابتة بيئيان .كؽلكن احلصوؿ بالسيانيد على معدالت اسًتداد عالية جدان ،تبلغ يف
الغالب  90يف ادلائة من الذىب يف الركاز ،كذلذا السبب أصبح استخداـ السيانيد يعتمد بشكل متزايد يف قطاع تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ .كلؤلسف ،فإف السيانيد كغَته من مواد الرشح الكيميائية تتسم خبطورة عالية كقد سببت عند
استخدامها يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ حاالت تلوث زللية شديدة ،كبالتارل فإف ىذه ادلمارسات ال تناسب سول
ادلعدِّنُت ادلنظمُت كادلدربُت بشكل جيد كالقادرين على االلتزاـ بربكتوكوالت إدارة ادلواد الكيميائية.
الفصل المغناطيسي :التقنيات البسيطة لفصل ادلعادف مثل استخداـ ادلغناطيس إلزالة ادلعادف احملتوية على احلديد ؽلكن أف
ربسن تركيزات اخلاـ إذل مستول ؽلكن فيو صهره مباشرة .ربتوم معظم الركاسب ادلعدنية ،سواء كانت من الصخور الصلبة أك
ِّ
الطمي ،على القليل من ادلعادف ادلغناطيسية (ادلاغناتيت يف ادلقاـ األكؿ) .كىذه ادلعادف كثيفة نسبيان كقد سبثل نسبة كبَتة إذل حد
ما من مركزات خاـ الذىب .كؽلكن إزالتها دبغناطيس بسيط قبل عملية ادللغمة أك الصهر ادلباشر ،األمر الذم ػلسن الًتكيز.
التعويم :عملية تستخدـ اخلواص الكيميائية ادلختلفة ألسطح ادلعادف من أجل إغلاد خاـ مركز .تصنع الفقاعات (الرغوة) من
الصابوف أك مادة كيميائية يف ”عجينة“ الركاز (خليط من الركاز اخلاـ ادلطحوف طحنان ناعمان كادلاء) .كاخلصائص السطحية
جلسيمات الذىب كالكربيتيد ذبعل تلتصق بالفقاعات أثناء تصاعدىا من العجينة ،كبذلك تفصل ىذه اجلسيمات عن الفلزات
األخرل يف الركاز اخلاـ مثل الكوارتز .كتشكل الفقاعات رغوة تتجمع يف أعلى اخلزاف .كؽلكن إزالة طبقة الرغوة كذبفيفها
لتشكيل مركز ؽلكن بعدئذ مواصلة تصنيعو زلليان أك بيعو إذل جهات تصنيع كذبهيز أخرل.
كقد ترغب البلداف يف النظر يف اسًتاتيجيات لتوضيح ىذه ادلمارسات األفضل ،كلتوفَت التوعية للمشتغلُت بالتعدين من أجل
نشر ادلعلومات ادلتعلقة هبذه ادلمارسات ،على النحو الوارد يف الفصل  .20-5كقد ترغب البلداف أيضان يف النظر يف
اسًتاتيجيات داعمة أخرل ،مثل عقد اجتماعات للمشتغلُت بالتعدين كموزعي ادلعدات ،كإقامة صبلت بُت ادلشتغلُت بالتعدين
كادلساعدة التقنية اذلندسية عن طريق مدارس مواقع التعدين .كؽلكن االطبلع على معلومات إضافية عن تطوير حلقات العمل
التدريبية الناجحة كغَت ذلك من اسًتاتيجيات االتصاؿ يف الدليل التدرييب لليونيدك (.)UNIDO 2006
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 6-5إدارة التجارة في الزئبق كمركبات الزئبق كمنع تسريبها لالستعماؿ في تعدين الذىب الحرفي
كالضيق النطاؽ
عينة من اإلجراءات:
o
o
o
o
o
o
o

التحقيق يف كيفية دخوؿ الزئبق إذل البلد ككصولو للتجارة بو يف مواقع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؛
استعراض مدل كفاية القوانُت احمللية اليت تؤثر على ذبارة الزئبق يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؛
سن القوانُت احمللية ادلتوافقة مع التزامات اتفاقية ميناماتا؛
كضع عملية موافقة البلد على االستَتاد؛
كضع نظم ككشوؼ بيانات الًتخيص اليت تتتبع تدفقات الزئبق يف البلد؛
بدء آلية التنسيق ادلعنية بالتجارة مع البلداف األخرل؛
تطوير كحدة دراسية لتدريب عماؿ اجلمارؾ فيما يتعلق بالزئبق.

تشًتط الفقرة ( 2ك) من ادلرفق جيم أف تشمل خطة العمل الوطنية ”اسًتاتيجيات إلدارة التجارة كمنع ربويل كجهة الزئبق
كمركبات الزئبق القادمة من مصادر خارجية كزللية الستخدامها يف تعدين كتصنيع الذىب احلرفيُت كالضيقي النطاؽ“(.)24
( 6-5أ)

اإلمداد بالزئبق كالتجارة فيو كتعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ في إطار اتفاقية ميناماتا

ربتوم ادلادة  3من االتفاقية (مصادر اإلمداد بالزئبق كالتجارة فيو) عددان من األحكاـ ذات الصلة بتعدين الذىب احلريف
األكرل بالزئبق تعدين األكرل ككذلك اإلمداد بفائض
كالضيق النطاؽ .ربظر ادلادة  3اإلمداد بالزئبق الناشئ عن تعدين الزئبق ّ
()23
الزئبق الناتج عن كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور كالقلويات ،كسبنع استخدامو يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .
كلذلك ،يًتتب على األطراؼ دبوجب االتفاقية االلتزاـ دبنع استخداـ ىذه ادلصادر يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
دبوجب الفقرة  6من ادلادة  ،3ال يسمح باالذبار بالزئبق إال من أجل ”استخداـ مسموح بو“ للطرؼ ادلستورد دبوجب ىذه
االتفاقية .كيعرؼ ”االستخداـ ادلسموح بو“ يف ادلادة  4على أنو االستخداـ ادلتسق مع أحكاـ االتفاقية .بيد أف ذلك ال يعٍت
تلقائيان أف استخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ مسموح بو يف مجيع البلداف دكف قيود .فالواقع أف كثَتان من
البلداف سبنع استخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ أك تفرض قيودان عليو يف القانوف احمللي.
كينبغي أف يقيِّم كل طرؼ ما إذا كاف غرض استخداـ الزئبق الذم تقًتح التجارة من أجلو سيضر بقدرتو على الوفاء بالتزاماتو
اشًتط كضع مثل ىذه اخلطة) كفقان للمرفق جيم .كعلى سبيل
دبوجب ادلادة  ،7كخباصة االلتزاـ بتنفيذ خطة العمل الوطنية (إذا ُ
ادلثاؿ ،قد يود الطرؼ أف ينظر فيما إذا كانت الصادرات ادلقًتحة من الزئبق تتسق مع التدابَت كاألىداؼ احملددة يف قيم
التخفيض ادلستهدفة احملددة يف خطة العمل الوطنية .كإذا دل يكن األثر كذلك ،فقد يعترب الطرؼ أف ىذا االستخداـ
ليس ’’استخدامان مسموحان بو‘‘ لذلك الطرؼ.

( )24تعرؼ اتفاقية ميناماتا ’’مركب الزئبق‘‘ بأنو ”أم مادة تتكوف من ذرات من الزئبق كمن ذرة أك أكثر من عناصر كيميائية
أخرل ال ؽلكن فصلها إذل مركبات سلتلفة إال من خبلؿ تفاعبلت كيميائية (ادلادة (4ق)).
( )23ادلادة  ،3الفقرتاف  2ك( 5ب).
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كدبوجب الفقرة  6من ادلادة  ،3غلب أف ػلصل البلد ادلصدِّر على موافقة خطية من البلد ادلستورد قبل أف يأذف بالتصدير .كال
يتوقع احلصوؿ على ىذ ادلوافقة حُت يكوف االستخداـ ادلقًتح للزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ غَت متسق مع
خطة العمل الوطنية أك ينتهك القانوف احمللي .كلذلك ،فمن أجل ىذا القسم من خطة العمل الوطنية ،غلب على البلداف أف
تدرج اس ًتاتيجيات إلدارة التجارة كمنع ربويل كجهة الزئبق إذل تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،حبيث تتسق ىذه
االسًتاتيجيات مع ما يلي )2( :االلتزامات دبوجب ادلادة  ،7دبا يف ذلك تدابَت خطة العمل الوطنية كأرقاـ التخفيض
ادلستهدفة ،ك( )4التزامات ادلادة  ،3دبا يف ذلك تلك اليت ربظر أف يستخدـ يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ الزئبق
الناشئ عن تعدين الزئبق األكرل ،كفائض الزئبق الناتج عن كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور كالقلويات .كمن الضركرم أف تراعي
االسًتاتيجيات أيضان القوانُت احمللية كاألحكاـ الواردة يف ادلادة  3فيما يتعلق بادلوافقة عن علم يف التجارة.
( 6-5ب) استراتيجيات إدارة التجارة
تنص الفقرة ( 2ك) من ادلرفق جيم على أف خطة العمل الوطنية غلب أف تتضمن اسًتاتيجيات إلدارة التجارة .كأثناء كضع
اسًتاتيجيات التجارة ،قد ترغب البلداف يف حبث األسئلة التالية:


ما ىي اإلجراءات البلزمة لضماف توثيق االستخداـ ادلستهدؼ للزئبق ادلستورد كتتبع ىذا االستخداـ كالتحقق منو؟



ىل قدمت اجلهة ادلصدِّرة إذل بلد االستَتاد ما يشَت إذل أف الزئبق دل ينشأ عن مصادر زلظورة؟



ما ىي معايَت كإجراءات التقييم اليت ينبغي أف تستخدـ يف تقييم ما إذا كاف ينبغي السماح بواردات الزئبق ادلخصصة
لبلستخداـ يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ دبوجب أحكاـ ادلوافقة الواردة يف ادلادة 3؟( )22ينبغي أف تتضمن
إجراءات التقييم آليات لتحديد ما إذا كانت الواردات تتسق مع ادلادة  ،7كمع التدابَت كاألرقاـ ادلستهدفة يف خطة العمل
الوطنية ،ككذلك مع اآلليات اليت تضمن أف الواردات ال تنشئ عن مصادر إمداد زلظورة.



ما ىي الظركؼ اليت ستؤدم إذل منح ادلوافقة على استَتاد الزئبق أك رفضها؟

ككخطوة أكذل ،قد تنظر البلداف يف إنشاء فريق عامل خاص للسلطات ادلعنية (البيئة كالتجارة ،كالتعدين ،كالتبادؿ التجارم،
كاجلمارؾ ،كالسلطات احمللية ،على سبيل ادلثاؿ) للمساعلة يف تنفيذ االسًتاتيجيات.
كلوضع االسًتاتيجيات ،قد تنظر البلداف يف اخلطوات التالية:


استعراض القوانُت كاللوائح احمللية بشأف الزئبق ،دبا يف ذلك االستخداـ كالتصنيع احمللي ككذلك ذبارتو على الصعيد الدكرل.
كسيكشف ىذا االستعراض أكجو التعارض أك الثغرات مع االتفاقية كمع أم اتفاقات بيئية دكلية أخرل ذات صلة.



كضع قائمة جلرد ”نقاط الضغط“ أك غَتىا من العوامل اليت تؤثر على ذبارة الزئبق .كؽلكن أف يشمل ذلك االستخدامات
احمللية القائمة إلمدادات الزئبق ،مثل استعماؿ مبلغم األسناف ،أك تصنيع ادلنتجات األخرل احملتوية على الزئبق مثل أنواع
معينة من ادلصابيح ،كىي أمور قد تؤثر على احلاجة إذل التجارة .كقد تشمل نقاط الضغط األخرل كقف تشغيل مصانع
إنتاج الكلور كالقلويات ،أك األنشطة القائمة للتعدين األكرل يف ادلنطقة ،نظران ألهنا سبثل إمدادات زئبق ينبغي مراقبتها حبرص
لضماف عدـ دخوذلا يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.

( )22سيقوـ مؤسبر األطراؼ بوضع التوجيهات كالنماذج اليت ستستخدـ للصادرات كالواردات من الزئبق ،كستقوـ كل حكومة
بتعيُت نقطة اتصاؿ لتلقي ىذه ادلواد ادلتصلة بالتجارة ،على النحو ادلطلوب يف الفقرة  2من ادلادة .27
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حبث الكميات كادلسارات لتدفقات الزئبق التجارية عرب احلدكد كداخل أراضي البلد( .)25كؽلكن للبلداف أف تستشَت شعبة
اإلحصاءات يف األمم ادلتحدة  -التبادؿ التجارم ،ادلعركفة باسم ( ،)COMTRADEكاليت تتعهد قاعدة بيانات على
اإلنًتنت ،للبيانات األساسية ادلتعلقة بالتدفقات التجارية )26(.كباستخداـ رمز السلعة األساسية للزئبق ( )480520كغَته
من الرموز ذات الصلة ،ؽلكن احلصوؿ على البيانات عن كبار مصدرم الزئبق كتدفقات إذل ادلنطقة .كبالنسبة لبلد معُت قد
يكوف من ادلفيد مقارنة بيانات شعبة اإلحصاءات يف األمم ادلتحدة-التبادؿ التجارم ( )COMTRADEاليت يرد فيها البلد
كػ ػ ػ ػ ’كجهة‘ للتجارة مع بيانات االستَتاد الرمسية (اجلمارؾ) لذلك البلد .فإذا ذباكزت الكميات الواردة يف بيانات شعبة
اإلحصاءات البيانات الرمسية فهناؾ احتماؿ أف الكميات ادلتبقية استوردت بصورة غَت مشركعة ،مع االعًتاؼ بأف بيانات
الشعبة ؽلكن أف تنطوم على تناقضات كأخطاء يف اإلببلغ.
البحث يف مصادر الواردات غَت ادلشركعة من الزئبق ،دبا يف ذلك نقاط الدخوؿ ادلوجودة أك احملتملة إذل البلدػ ،كشبكات
التوزيع داخل البلد )27(.كيف إطار ىذا البحث ،قد ترغب البلداف يف حبث ما إذا كانت السلع غَت ادلشركعة ادلختلفة تتبع
نفس طرؽ التهريب اليت يتبعها الزئبق .كقد أعدت ادلنظمة الدكلية للشرطة اجلنائية (اإلنًتبوؿ) كأمانات اتفاقيات بازؿ،
كاستكهودل كركترداـ كحدة دراسية للتعلم اإللكًتكين لفائدة ادلوظفُت ادلكلفُت بإنفاذ القوانُت كتتناكؿ مراقبة التجارة يف ادلواد
اخلطرة )28(.كقد ذبد احلكومات ادلواد اليت تتضمنها ىذه الوحدة الدراسية مفيدة ذلذا الغرض .كقد يفيد أيضان يف ربديد
عناصر زلتملة السًتاتيجية هتدؼ إذل منع التجارة غَت ادلشركعة يف الزئبق ،رلموعة أدكات مكافحة جرائم احلياة الربية
كالغابات اليت أعدىا االرباد الدكرل دلكافحة اجلرؽلة ضد احليوانات كالنباتات الربية (.)29

كقد تشمل االسًتاتيجيات ادلوضوعة ما يلي:


التنسيق كالتدريب للمسؤكلُت التجاريُت فيما يتعلق دبقتضيات ادلادة  ،3كيف السبل الكفيلة دبنع الشحنات غَت القانونية من
دخوؿ البلد؛



كالتنسيق مع البلداف اجملاكرة ،حسب االقتضاء ،ككضع نظم ذبارية كضريبية منسقة كالتعاكف على اإلنفاذ ،دبا يف ذلك منع
التجارة غَت القانونية للزئبق أك التقليل منها؛



توسيع تقديرات خط األساس لكي تشتمل على توازف كتل الزئبق يف البلد يغطي مجيع مصادر الزئبق.

( )25نفذ أحد أمثلة التحقيقات التجارية اليت تستخدـ ىذه ادلصادر للمعلومات من جانب ادلنظمة الدكلية غَت احلكومية حلظر
السميات ( )Ban Toxicsكغطى ذبارة الزئبق ادلتوجهة إذل الفلبُت .انظر:
.http://www.bantoxics.org/sites/default/files/resources-attachments/Mercury%20Flow_Trade.pdf
(.http://comtrade.un.org/db/default.aspx )26
( )27عندما يكوف الوضع القانوين لتجارة الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف حالة تغَت دائم ،قد ترغب البلداف
يف النظر يف أدكات سياساتية من قبيل نػُ ُهج اإلعفاءات ادلؤقتة ،هبدؼ احلصوؿ على معلومات أفضل ك/أك للمشاركة ادلباشرة مع
القطاع دكف دعم األنشطة غَت القانونية.
(.http://synergies.pops.int/Default.aspx?tabid=3534 )28
(.http://www.cites.org/common/resources/pub/ICCWC_Toolkit_v2_english.pdf )29
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( 6-5ج) استراتيجيات لمنع تحويل كجهة الزئبق إلى تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
تشًتط الفقرة ( 2ك) من ادلرفق جيم أيضان أف تتضمن خطة العمل الوطنية اسًتاتيجيات دلنع ربويل كجهة الزئبق من مصادر
خارجية كزللية إذل االستخداـ يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كمن أجل ربسُت تتبع التجارة القانونية للزئبق داخل
البلد ،كمنع ربويل كجهتو ،قد تنظر البلداف يف األمور التالية:


كضع متطلبات الًتخيص لتجار الزئبق ك/أك مبيعات الزئبق الكبَتة .كؽلكن أف يشًتط دلتطلبات الًتخيص احلصوؿ على
ادلوافقة ادلسبقة من أجل الواردات أك ادلبيعات احمللية للزئبق ،لكي تكفل احلكومة عدـ ربويل الواردات بشكل غَت قانوين
إذل تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كؽلكن أف تستخدـ متطلبات الًتخيص أيضان لتتبع كإدارة كميات الزئبق
ادلستخدمة كمواقع استخدامو يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،دبا يتوافق مع أىداؼ التخفيض يف خطة العمل
الوطنية.



كؽلكن تطوير سجل نقطة بيع ذبارية جلميع ادلعامبلت احمللية ادلتعلقة بالزئبق يسجل فيو تعريف البائع كادلشًتم دبا يف ذلك
كمية الزئبق ادلتداكلة ،كمكاف كتاريخ ادلعاملة .كينطبق ىذا النوع من النظم يف بعض البلداف على ادلعامبلت اليت يدخل
فيها الذىب من أجل تقييد التجارة يف ىذه السلعة األساسية .كستكوف للسجل فائدة إضافية تتمثل يف إتاحة التحقق من
البيانات كالتحليل الوايف لتجارة الزئبق يف بلد معُت.



كضع شركط كشوؼ البيانات البلزمة لنقل الزئبق ( .)40ككثَتان ما تكوف كشوؼ البيانات مطلوبة لنقل النفايات اخلطرة(.)42
كؽلكن أف تصمم ىذه البيانات حبيث يُطلب من البائع كالناقل كمرفق الوجهة استكماؿ البياف كالتوقيع عليو كتقدًن نسخة
إذل احلكومة ،كبالتارل التأكد من كصوؿ كل شحنة من شحنات الزئبق إذل مرفق الوجهة ادلناسب كعدـ ربويلها بشكل غَت
قانوين إذل تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كؽلكن تتبع الشحنات إلكًتكنيان أيضان ،من خبلؿ استخداـ الشفرات
الشريطية ك/أك أجهزة النظاـ العادلي لتحديد ادلواقع.

كإذا كانت ضمن حدكد البلد أنشطة تعدين أكرل أك مصانع كلور كقلويات تعتمد على خبليا الزئبق ،ينبغي أف تتضمن خطة
العمل الوطنية أيضان اسًتاتيجيات دلنع ربويل ىذه ادلصادر احمللية للزئبق إذل االستخداـ يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
بقدر ما ربظره ادلادة  .3كباإلضافة إذل اإلجراءات اليت ذكرت أعبله للًتخيص كإصدار كشوؼ البيانات ،ؽلكن أف تشمل ىذه
التدابَت قيودان قانونية على بيع الزئبق من تلك ادلصادر ك/أك شركطان إدارية إضافية تفرض على الزئبق الفائض نتيجة لوقف تشغيل
مصانع إنتاج الكلور كالقلويات ،كالزئبق الناشئ عن مناجم التعدين األكرل.

( )40كشوؼ البيانات ىي كثائق شحن ؽلكن أف تطلب كمرفقات من أجل النقل احمللي للزئبق.
( ) 42ؽلكن االطبلع على نسخةة من بياف يستخدـ لشحن النفايات اخلطرة يف الواليات ادلتحدة األمريكية على الرابط:
.http://www.epa.gov/osw/hazard/transportation/manifest/pdf/newform.pdf
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 7-5استراتيجية إلشراؾ أصحاب المصلحة في تنفيذ خطة العمل الوطنية كمواصلة تطويرىا
عينة من اإلجراءات:
o
o
o
o
o

تحديد أىم الجهات الفاعلة غير الحكومية التي لديها دراية بأنشطة تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ.
توفَت احلوافز ألصحاب ادلصلحة للمشاركة يف جلسات التشاكر؛
إشراؾ القادة على مستول اجملتمع احمللي؛
عقد اجتماعات تشاكر يف اجملتمعات احمللية ادلتضررة من التعدين كالتصنيع أك بالقرب من تلك اجملتمعات؛
كضع كتعهد جدكؿ زمٍت للتواصل مع مجيع أصحاب ادلصلحة.

كتشًتط الفقرة ( 2ز) من ادلرفق جيم أف تتضمن خطة العمل الوطنية ”اسًتاتيجيات إلشراؾ أصحاب ادلصلحة يف تنفيذ
خطة العمل الوطنية كمواصلة تطويرىا“ .كلكي تكوف خطط التكيف الوطنية فعالة يف ربقيق أىدافها ،ينبغي إشراؾ مجيع
أصحاب ادلصلحة ادلعنيُت يف التصميم كالتنفيذ .كيصف الفصل  2-2أعلية إشراؾ أصحاب ادلصلحة يف اإلعداد األكرل خلطة
العمل الوطنية .كغلب أيضان إشراؾ اجلهات الرئيسية صاحبة ادلصلحة يف عملية التنفيذ .كسيساعد اطلراط أصحاب ادلصلحة
ادلعنيُت من مرحلة اإلعداد إذل مرحلة التنفيذ يف ترسيخ اإلحساس دبلكية العملية ،شلا ييسر تنفيذ التغيَتات ادلقًتحة يف خطة
العمل الوطنية.
كعلى الرغم من أف مصطلح ”أصحاب ادلصلحة“ غَت معرؼ يف االتفاقية ،فمن ادلمكن أف يشمل كزارات معنية متعددة يف
احلكومة (مثل البيئة ،كالتعدين ،كالصحة ،كالعمل) ،كمن ادلمكن أف يشمل أيضان النظراء احملليُت للحكومة ،كالعاملُت يف
التعدين ضيق النطاؽ أك النقابات اليت سبثل مصاحلهم ،كادلنظمات غَت احلكومية ،كمصاحل التعدين كاسع النطاؽ،
كادلتخصصُت كمقدمي اخلدمات يف رلاؿ الصحة ،كمشًتم الذىب ،كاألكساط األكادؽلية ،كاجلهات األخرل .كبوجو خاص
يكوف العاملوف يف التعدين كاألفراد يف رلتمعات الدين على صلة شخصية هبذه ادلسائل ،كيدركوف تعقيدات كيفية عمل تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ على أرض الواقع .كسيكفل إدماج معارفهم يف ىيكل خطة العمل الوطنية أف تكوف غايات
ادلشركع قابلة للتنفيذ ،كسيزيد من احتماالت رغبة أفراد اجملتمع يف تنفيذىا .كمن احملتمل أف تكوف احلكومات احمللية كمقدمو
اخلدمات الصحية احمللية كادلنظمات اجملتمعية ،كاجلهات ادلعنية األخرل من الشركاء ادلهمُت يف التنفيذ ادليداين للربامج ذات
الصلة خبطة العمل الوطنية ،كبالتارل ينبغي أف تسهم ىذه اجلهات يف تصميم كتنفيذ اخلطة منذ البداية ،لضماف كوهنا عملية
كقابلة للتنفيذ .كغلب أيضان أف يبحث بقوة دكر قطاع التعدين الواسع النطاؽ للتوجيهات التقنية ككذلك من حيث تعلقو
بادلنازعات على استخداـ األراضي كالوصوؿ إذل مناطق التعدين.
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مشاركة العاملين في قطاع التعدين
يف معظم مناطق العادل ،تكوف رلتمعات التعدين يف كثَت من األحياف معزكلة جغرافيان عن ىيئات احلكم ادلركزية .كىذا تابع
ببساطة دلواقع كجود ادلوارد ادلعدنية يف الطبيعة .كباإلضافة إذل ذلك ،ال يكوف معظم ىذه اجملتمعات على اتصاؿ شديد
باذلياكل االجتماعية احلضرية كال تعًتؼ أك تستخدـ طرؽ أك أساليب االتصاؿ اليت تلجأ إليها احلمبلت احلكومية يف
العادة.
كعبلكة على ذلك ،ففي كثَت من الواليات القضائية بعمل ادلعدِّنوف بصورة غَت قانونية .كيف ىذه احلالة قد يكوف كضعهم غَت
القانوين سببان يف صعوبة إشراكهم من جانب احلكومة ككذلك صعوبة تواصلهم مع احلكومة .كعلى الرغم من ذلك ،فادلشاركة
اجملدية كالفعالة مع العاملُت يف التعدين ضيق النطاؽ ستؤدم إذل ربسُت احتماؿ عمل االسًتاتيجيات ادلختارة بشكل فعّاؿ
على األرض يف رلتمعات التعدين .كينبغي للحكومات أف تنظر يف كيفية التغلب على ىذه العقبة كأف تنشئ قنوات للحوار
مع عماؿ التعدين .كستساعد مشاركة عماؿ التعدين يف كضع كتنفيذ خطة العمل الوطنية يف كفالة صلاحها لؤلجل الطويل.

كستساعد مشاركة أصحاب ادلصلحة الرئيسيُت كاطلراطهم يف تنفيذ خطة العمل الوطنية كتطويرىا ادلتواصل على كفالة صلاح
اخلطة لؤلجل الطويل .كمن الضركرم أف تكوف آليات القياـ بذلك خاصة بكل بلد ،كىي ستكوف أمران يبت فيو الفريق العامل
كأصحاب ادلصلحة بشكل مجاعي .كال يوجد هنج كحيد غلب اتباعو كلكن األفكار كالنهج اليت ؽلكن حبثها تشمل ما يلي:


توفَت موقع زلايد كمكاف لعقد ادلشاكرات؛



الشفافية يف العملية كتبادؿ ادلعلومات؛



تقدًن الدعم اللوجسيت أك ادلارل للعاملُت يف التعدين كغَتىم من أصحاب ادلصاحل ذكم األعلية احلرجة من أجل
ادلشاركة يف جلسات التشاكر؛



عقد اجتماعات تشاكرية يف رلتمعات التعدين أك بالقرب منها؛



إشراؾ أصحاب ادلصلحة على مستول اجملتمع احمللي ،إما بدعوة قادة أك زعماء اجملتمعات احمللية أك مقدمي
اخلدمات الصحية ،كأصحاب مصانع التجهيز ،كغَتىم من الكيانات اجملتمعية اليت تدخل يف سلسلة اإلمداد
لتعدين الذىب ،إذل االجتماعات ،أك حبضور شلثلُت كطنيُت للمشاكرات مع اجملتمع احمللي؛



التماس مشاركة الفئات ادلمثلة سبثيبلن ناقصان (النساء كالشباب كاجملتمعات احمللية ادلتأثرة ،كما إذل ذلك) يف
ادلشاكرات؛



ضماف أف اجلمعيات أك الكيانات اليت سبثل أحد اجلهات صاحبة ادلصلحة أك رلموعة من اجلهات صاحبة
فعاؿ كربافظ على مصلحة القطاع الذم سبثلو.
ادلصلحة تعمل بشكل ّ

 8-5استراتيجية الصحة العامة

تشًتط الفقرة ( 2ح) من ادلرفق جيم أف تتضمن خطة العمل الوطنية ”اسًتاتيجية للصحة العامة بشأف تعرض احلرفيُت
كادلشتغلُت بتعدين الذىب الضيق النطاؽ كرلتمعاهتم احمللية للزئبق“ .فاألشخاص الذين يعيشوف يف رلتمعات تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ أك بالقرب منها ؽلكن أف يتعرضوا بشكل مباشر ألخبرة الزئبق اليت تنتج عن إحراؽ ادللغم ،أك ؽلكن أف
يتعرضوا بشكل غَت مباشر دليثيل الزئبق يف األمساؾ اليت يتم صيدىا من ادلياه الواقعة أسفل رلرل ادلياه من مواقع تعدين الذىب
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احلريف كالضيق النطاؽ .كمن اآلثار الرئيسية ادلثَتة للقلق التأثَتات على اجلهاز العصيب ،كعلى الكلى كاجلهاز القليب الوعائي،
كجهاز ادلناعة .كلوحظت لدل األشخاص الذين يقوموف بإحراؽ ادللغم مستويات عالية جدان من الزئبق يف البوؿ ،كىي
ادلستويات اليت تصاحبها تأثَتات على الكلى كاجلهاز العصيب ،كتشَت بعض التقارير إذل ارتفاع نسبة الزئبق يف البوؿ لدل
أشخاص آخرين شلن يعيشوف يف تلك اجملتمعات (منظمة الصحة العادلية ( .)WHO, 2013كالحظت الدراسات اليت حبثت
األشخاص الذين يعيشوف أسفل رلرل ادلياه من مواقع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ أف لديهم نسبان عالية لًتكيز الزئبق
يف الشعر ،كأبلغ عن تأثَتات على اجلهاز العصيب لدل األفراد الذين يستهلكوف السمك منهم أيضان (.)WHO, 2013
الموارد األخرل:
بناء على طلب من رئيس االجتماع السادس للجنة التفاكض احلكومية الدكلية ،كعلى النحو ادلطلوب يف قرار مجعية
الصحة العادلية الصادر يف أيار/مايو  ،4025كادلتعلق بدكر كزارات الصحة العامة كاألمانة يف دعم تنفيذ اتفاقية ميناماتا
بشأف الزئبق ،تقوـ منظمة الصحة العادلية حاليان بوضع توصيات السًتاتيجية الصحة العامة ادلتعلقة بتعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ .كىناؾ مشركع ؼلضع حاليان الستعراض األقراف كاالختبار التجرييب كسيقدـ يف االجتماع األكؿ
دلؤسبر األطراؼ الذم سيعقد يف أيلوؿ/سبتمرب  .4027كسيتم ربديث ادلبادئ التوجيهية خلطة العمل الوطنية عندما
تصدر توصيات منظمة الصحة العادلية.
كعبلكة على ذلك تشَت الفقرة (ح) من ادلرفق جيم إذل أف اسًتاتيجيات الصحة العامة اليت تتناكؿ ىذه اآلثار ”ينبغي أف
تتضمن [ ]...مجلة أمور ،من بينها مجع البيانات الصحية ،كتدريب ادلشتغلُت بالرعاية الصحية ،كالتوعية من خبلؿ ادلرافق
الصحية“ .كغلدر بادلبلحظة أف اليونيدك ،كيف إطار مشركعها العادلي للزئبق ،قامت بنشر بركتوكوالت من أجل مجع البيانات
البيئية كالصحية (اليونيدك .)4002 ،UNIDO
كتشمل العوامل اذلامة اليت ينبغي أف تؤخذ يف االعتبار عند كضع اسًتاتيجية للصحة العامة فيما يتعلق بتعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ ما يلي:


ال يقتصر مجع البيانات الصحية بالضركرة على البيانات الصحية ادلتعلقة بالزئبق ،كلكن ينبغي أف يقيم أيضان حالة
الصحة العامة للمجتمع احمللي عمومان .كاتباع هنج متكامل للصحة العامة قد يتيح أيضان فرصة لتسخَت ادلوارد
ادلشًتكة (البشرية كالتقنية كادلالية) اليت ؽلكن أف تستخدـ يف مجع البيانات كيف ازباذ إجراءات ادلتابعة البلزمة.



كقد يلزـ أيضان توفَت التدريب للعاملُت يف رلاؿ الرعاية الصحية ألهنم يف كثَت من األحياف ال يكونوف عارفُت بآثار
الزئبق كال ؽلكنهم التعرؼ على التسمم بالزئبق كتشخيصو كعبلجو.



كينبغي أف تكوف لدل النظم الصحية بركتوكوالت معاجلة قائمة للتأثَتات الصحة ادلتعلقة بالزئبق دبا يف ذلك التعرض
للزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.



كؽلكن ذلياكل الرعاية الصحية القائمة كادلندرلة بالفعل يف اجملتمعات كادلوثوؽ هبا يف تلك اجملتمعات أف توفر ىيكبلن
متاحان بسهولة للتوعية بالزئبق كسلاطره.



كؽلكن افًتاض كجود تعرض كبَت للزئبق يف العديد من احلاالت نتيجة لطريقة استخداـ الزئبق كإدارتو يف تلك ادلواقع.
كليس من الضركرم تأجيل اإلجراءات البلزمة حلماية الصحة العامة بسبب االفتقار إذل بيانات التعرض اخلاصة بكل
موقع.
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كتعد ادلشاركة الفعالة فيما بُت القطاعات ،بُت كزارة الصحة كالوزارات كالوكاالت األخرل ادلعنية أمران ال بد منو
لضماف التنفيذ الفعاؿ للتدابَت الرامية إذل معاجلة اآلثار ادلًتتبة على الصحة العامة من التعرض للزئبق يف تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كىي بادلثل ضركرية للغاية من أجل التأكد من تناكؿ القضايا الصحية على النحو
ادلناسب يف إطار التدابَت ادلتخذة يف رلاالت أخرل غَت اجملاؿ الصحي.

UNEP/MC/COP.1/17

 9-5منع تعرض الفئات السكانية الضعيفة للزئبق المستخدـ
في تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
الموارد األخرل:
تقوـ منظمة الصحة العادلية حاليان بوضع توصيات من أجل منع تعرض الفئات الضعيفة من السكاف للزئبق.
كسيتم ربديث ادلبادئ التوجيهية خلطة العمل الوطنية عندما تصدر توصيات منظمة الصحة العادلية.
تشًتط الفقرة (ط) من ادلرفق جيم أف تدرج البلداف يف خطة عملها الوطنية ”اسًتاتيجيات دلنع تعرض الفئات السكانية
الضعيفة للزئبق ادلستخدـ يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،ال سيما األطفاؿ كالنساء يف سن اإلصلاب ،كخباصة النساء
احلوامل“ .كقد تشمل الفئات السكانية الضعيفة أيضان أكلئك الذين يعتمدكف اعتمادان كبَتان على أكل األمساؾ اليت قد تتلوث
من أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
ككثَتان ما يتم استخداـ األطفاؿ للعمل يف مواقع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كسبثل عمالة األطفاؿ إحدل القضايا
احلساسة كاذلامة يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كتشَت تقديرات منظمة العمل الدكلية إذل أف حوارل مليوف طفل
تًتاكح أعمارىم بُت  5سنوات ك 27سنة يعملوف يف أنشطة التعدين كاستخبلص ادلعادف من احملاجر على الصعيد العادلي
(كيشمل ىذا الرقم مجيع أنواع التعدين ،كليس فقط تعدين الذىب باستخداـ الزئبق)( .)44كىناؾ أيضان أدلة تشَت إذل أف
األطفاؿ يشاركوف أيضان يف عمليات ادللغمة كحرؽ ادللغم ،األمر الذم يعرضهم بشدة خلطر التعرض للزئبق ( Bose-O’Reilly et
 .)al. 2008; HRW 2011, 2013; Kippenberg 2014كبالتارل ،ينبغي لبلسًتاتيجيات الرامية إذل منع تعرض األطفاؿ أف تنظر
أيضان يف االسًتاتيجيات اليت هتدؼ إذل إلغاء شلارسات عمالة األطفاؿ يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كباإلضافة إذل
ذلك ،ؽلكن أف تكوف مستويات الزئبق يف اذلواء مرتفعة يف اجملتمعات احمللية ،دبا يف ذلك يف البلداف كادلدف اليت غلرم فيها
االذبار بالزئبق كتصنيعو ،ككذلك يف األماكن اليت ؽلكن أف يتعرض فيها السكاف احملليوف ،دبن فيهم األطفاؿ ،إذل مستويات غَت
مأمونة من الزئبق.
كيف إطار اتفاقية منظمة العمل الدكلية رقم  284ادلتعلقة بأسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ ( ،)284Cكاليت صدؽ عليها 279
بلدان ،ربظر أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ جلميع األشخاص دكف سن الثامنة عشرة .كيشمل ذلك أشكاؿ عمل األطفاؿ اليت
تعرض األطفاؿ للمواد اخلطرة ،كيرجح أهنا تضر بصحة الطفل .كيف الكثَت من البلداف ىناؾ تشريعات كطنية ربظر عمالة
األطفاؿ على أم شخص دكف سن الثامنة عشرة .كلذلك ،تقوـ خطة العمل الوطنية بدكر أساسي يف التقليل من حاالت عمل
األطفاؿ مع الزئبق .كتشمل االسًتاتيجيات ادلفيدة الرامية إذل بلوغ ىذه الغاية ،ما يلي:


التواصل كالتوعية ادلوجهُت ،بشأف ادلخاطر ادلًتتبة على عمل األطفاؿ مع الزئبق يف رلتمعات تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ ،دبا يف ذلك مع القادة اجملتمعيُت كاآلباء كاألطفاؿ؛



تنفيذ اللوائح التنظيمية ادلتعلقة بالبيئة كالتعدين اليت ربظر استخداـ األطفاؿ للزئبق (أك عمالة األطفاؿ يف التعدين)،
بوسائل منها فرض العقوبات على أرباب العمل؛

( )44انظر ادلوقع:

http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/world-of-work-magazine/articles/

.WCMS_081364/lang--en/index.htm
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قياـ ادلسؤكلُت احلكوميُت مثل مفتشي التعدين كادلفتشُت البيئيُت كمفتشي العمل ،بعمليات التفتيش عن حاالت
استخداـ األطفاؿ للزئبق كتعرضهم لو؛



تعميم مراعاة مسائل عمالة األطفاؿ يف برامج تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كتبادؿ ادلعلومات ادلتعلقة
بعمالة األطفاؿ مع الوكاالت احلكومية كككاالت األمم ادلتحدة ادلعنية.

كإحدل ادلشكبلت األخرل ذات الصلة بادلوضوع ،ىي تعرض األطفاؿ الذين ال يعملوف ،كلكنهم موجودكف يف مواقع تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ نظران الفتقار األمهات إذل خدمات لرعاية األطفاؿ ،ككذلك تعرض األجنة للزئبق أثناء فًتة
احلمل .كقد تعاجل خطة العمل الوطنية ىذه ادلسألة عن طريق ضماف ما يلي:


كجود أنشطة موجهة للتواصل كالتوعية بشأف سلاطر التعرض للزئبق للجنُت كالطفل يف رلتمعات تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ ،كيشمل ذلك األنشطة ادلنفذة مع القادة اجملتمعيُت كالنساء -دبا يف ذلك مع قادة اجملتمعات
احمللية كالنساء -فيما يتعلق دبسألة استخداـ األطفاؿ للزئبق؛



أف تدرج اجلهات الفاعلة غَت احلكومية يف رلاؿ تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ مسألة تعرض األطفاؿ للزئبق
يف برارلها كأف تتبادؿ ادلعلومات ادلتعلقة بعمالة األطفاؿ مع الوكاالت احلكومية كككاالت األمم ادلتحدة ادلعنية؛



توعية كزارات التعليم كاألسرة دبخاطر الزئبق على النماء يف مرحلة الطفولة يف مناطق تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ،كبضركرة النظر يف تزكيد األسر بالدعم الذم يساعد على منع تعرض األطفاؿ للزئبق.

قرار مجعية الصحة العادلية بشأف دكر منظمة الصحة العادلية ككزارات الصحة العامة يف تنفيذ اتفاقية ميناماتا )43(.يدعو الدكؿ
األعضاء ،يف مجلة أمور ،إذل ”تعزيز خدمات الرعاية الصحية ادلبلئمة لوقاية كعبلج كرعاية الفئات السكانية ادلتضررة من جراء
التعرض للزئبق أك دلركبات الزئبق ،كيشمل ذلك االسًتاتيجيات الفعالة لئلعبلـ بادلخاطر ،كادلوجهة إذل الفئات الضعيفة مثل
األطفاؿ كالنساء يف سن اإلصلاب ،كال سيما احلوامل منهن “.كيتوقع أف تدرج منظمة الصحة العادلية التوجيهات ادلتعلقة بوضع
اسًتاتيجيات دلنع حاالت تعرض ىذه الفئات الضعيفة من السكاف يف إطار توجيهاهتا ادلتعلقة بالصحة العامة ،كتنصح البلداف
بالرجوع إذل تلك التوجيهات لدل إصدارىا .كسوؼ يتم ربديث الوثيقة التوجيهية لكي تظهر تلك ادلعلومات عند توفرىا.

( )43انظر.http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R11-en.pdf?ua=1 :
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 11-5استراتيجيات توفير المعلومات للعاملين في تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
كلمصنعي الذىب كالمجتمعات المحلية المتضررة
اإلجراءات المقترحة:
o

كضع خطة توعية تستهدؼ بوجو خاص اجملتمعات ادلتأثرة؛

o

كضع برنامج لتدريب العاملُت يف التعدين على شلارسات زبفيض استخداـ الزئبق أك اخلالية من الزئبق؛
ربديد كسائل االتصاؿ ادلناسبة إليصاؿ الرسائل إذل العاملُت يف تعدين الذىب ،كمصنعي الذىب ،كأعضاء اجملتمع
احمللي؛

o

إنشاء ركابط بُت األنشطة اإلظلائية اجلارية األخرل.

o

يتطلب التواصل مع العاملُت يف التعدين كاجملتمعات ادلتأثرة بو بشأف ادلسائل ادلتعلقة بالزئبق كتعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ معرفة مفصلة بالسياقات االجتماعية-الثقافية كاالقتصادية كادلؤسسية .ككثَتان ما تكوف ىذه ادلعرفة خاصة دبوقع معُت،
كال سيما يف ادلناطق كالبلداف اليت غلتمع فيها بسبب أظلاط اذلجرة أشخاص من خلفيات ثقافية متعددة .كتشابو ادلهارات
كالتقنيات البلزمة تلك ادلذكورة يف الفصل ( 2-2ب) ،دبا يف ذلك:


ربديد أىداؼ التوعية؛
ربديد اجلمهور ادلستهدؼ؛
ربديد الرسالة (أك الرسائل) احملورية اليت يتوخى إببلغها؛
النظر يف األنواع ادلناسبة من كسائط اإلعبلـ كغَتىا من تقنيات إشراؾ اجلمهور ادلستهدؼ؛



توفَت كسيلة لتقييم فعالية التواصل





كلكن االتصاالت ادلباشرة مع العاملُت يف التعدين كاجملتمعات ادلتأثرة بو قد تتطلب اتباع هنج أكثر مركنة ال يستهدؼ إببلغ
الناس فحسب بل أيضان تغيَت أظلاط السلوؾ.
كيف سياؽ االتفاقية ميناماتا ،كعملية خطة العمل الوطنية ،ستختلف أىداؼ التواصل باختبلؼ البلد ،كستتطور طواؿ عملية
خطة العمل الوطنية .كقد تركز اجلهود األكلية يف رلاؿ التوعية على تقدًن ادلعلومات إذل اجملتمعات احمللية لزيادة الوعي العاـ
بقضايا الزئبق كبأىداؼ اتفاقية ميناماتا نفسها ،يف حُت تتعامل التوعية البلحقة مع اجلوانب احملددة ادلتعلقة بالصحة العامة،
كتقنيات التعدين السليمة ،كالتغَتات ادلتصلة بالتشريع كالتنظيم ،أك غَت ذلك من جوانب إضفاء الطابع الرمسي ،كسبل العيش
البديلة ،ك/أك مسائل إدارة ادلوارد الطبيعية .كعبلكة على ذلك ،قد ترغب البلداف يف استخداـ عمليات التواصل مع العاملُت يف
التعدين كاجملتمعات ادلتأثرة بو ،حبيث تشمل طائفة أكسع من ادلواضيع الصحية كاالجتماعية كاالقتصادية اليت تتسم باألعلية يف
تلك اجملتمعات .فعلى سبيل ادلثاؿ ،ؽلكن لربنامج اتصاؿ يف رلاؿ الصحة أف يوفر ادلعلومات عن النظافة الصحية كالتصحاح،
فضبلن عن تقدؽلو الرسائل اذلامة ادلتعلقة دبنع التعرض للزئبق (.)Artisanal Gold Council, 2014
كسيستفيد تقدًن ادلعلومات إذل العاملُت يف التعدين كاجملتمعات احمللية ادلتأثرة بو من خطط كاسًتاتيجيات االتصاؿ اليت تصاغ
بعناية .كخطة االتصاؿ ،ىي عملية تنطوم على ربديد كسائط اإلعبلـ األنسب إليصاؿ الرسالة إذل تلك اجملتمعات (مثبلن
كسائط اإلعبلـ ادلطبوع كاإلذاعة كالتلفزيوف كاذلواتف احملمولة كشبكات التواصل االجتماعي) ،ككذلك األساليب األخرل (مثل
حلقات العمل ،كالدكرات التدريبية ،كادلناقشات العامة ،كادلسابقات الفنية ،كادلعارض/ادلهرجانات أك غَتىا من ادلناسبات
اجملتمعية كما إذل ذلك) ،كمن ىم األشخاص األكثر مصداقية من أجل إيصاؿ تلك الرسالة بالنظر إذل أحواذلم االجتماعية
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كالثقافية .كقد يكوف استخداـ شبكات التواصل االجتماعي القائمة ىو أحد أقل الوسائل تكلفة كأكثرىا فعالية لنشر ادلعلومات
ادلتعلقة بالزئبق .كؽلكن استخداـ ىذه الشبكات بطرؽ متنوعة:


ؽلكن أف يقوـ ادلتكلموف بزيارة ادلدارس ،كؽلكن كضع ادلواد للطبلب لكي ؽلكنهم أخذىا بعد ذلك إذل كالديهم يف
ادلنزؿ؛



ؽلكن االستعانة بالزعماء الدينيُت للمساعدة يف االتصاؿ ،ألف نصائحهم ربًتـ بوجو عاـ؛



ؽلكن أف تقوـ بتنفيذ الربامج ادلنظمات اجملتمعية اليت تشمل مواثيقها نشر ادلعلومات ادلتعلقة بالصحة العامة ك/أك
التنمية االقتصادية للمجتمعات احمللية .كثَتان ما تقوـ منظمات اجملتمع احمللي بالتواصل بانتظاـ مع اجملموعات األخرل
ذات األىداؼ ادلماثلة.

كينبغي بذؿ اجلهود للمشاركة مع ادلساعي األخرل ادلبذكلة يف احلفظ كالتنمية يف مناطق التعدين للتأكد من أف برامج العمل
متسقة فيما بينها كتستفيد من ادلوارد ادلتاحة.
كمن العقبات الكبَتة عند التواصل مع العاملُت يف التعدين كغَتىم بشأف اآلثار احملتملة لتلوث الزئبق على الصحة البشرية أف
ىذه اآلثار ال تظهر مباشرة للعياف يف كثَت من األحياف .كسبل التعرض للزئبق معقدة ،كتًتاكح تأثَتاتو يف البشر من ادلشكبلت
الرعاش) إذل ادلشكبلت القلبية الوعائية ،حيث تكوف اآلثار أكثر خفاء .كباإلضافة إذل ذلك،
العصبية ادللحوظة (مثل حاالت ُ
ؽلكن أف زبتلف استجابة النظم اإليكولوجية للتلوث بالزئبق حسب عوامل متعددة أحيائية أك ال أحيائية .كالتحدم الذم
يواجهو االتصاؿ ىو ترشيح ىذه ادلواضيع ادلعقدة إذل رسائل ربظى باالىتماـ كيسهل فهمها كمقاربتها من جانب اجلمهور
ادلستهدؼ.
كقد تود البلداف أيضان أف تدرج يف خطط عملها الوطنية معلومات االتصاؿ باجلهات ادلؤىلة يف رلاؿ توفَت اخلدمات الصحية
كأف تكفل إتاحة ىذه ادلعلومات الطبلع اجملتمعات احمللية اليت قد تتأثر بالزئبق.
كباإلضافة إذل ضركرة تقدًن معلومات عن اآلثار ادلتعلقة بالزئبق على الصحة البشرية كصحة النظاـ اإليكولوجي ،من ادلرجح أف
يلزـ توفَت أنشطة التعليم كالتدريب ادلصممة ربديدان للعاملُت يف التعدين كمصنعي الذىب ،كذلك فيما يتعلق بتقنيات تقليل
التعرض للزئبق إذل أدىن حد شلكن كتقنيات إنتاج الذىب ادلنخفضة الزئبق كاخلالية من الزئبق .كؽلكن حللقات العمل التدريبية أف
توفر للعاملُت يف التعدين ادلعلومات عن ربسينات عمليات سحق كطحن الركاز ،ككذلك ادلعلومات عن األساليب البسيطة
كالطرائق األكثر تقدمان من الناحية التكنولوجية لًتكيز اخلاـ الركاز كإزالة ادلعادف غَت ادلستهدفة منو ،ك/أك ادلمارسات اإلدارية
األفضل اليت ذبعل مواقع التعدين أكثر أمانان كأعلى إنتاجية .كمن النُهج اليت لقيت النجاح بوجو خاص ،التدريب ادلقدـ مباشرة
من عامل إذل آخر يف رلاؿ التعدين ألف العاملُت يف التعدين يتمتعوف دبصداقية كبَتة لدل أقراهنم .كؽلكن تدريب مصنعي
الذىب على استخداـ تكنولوجيات للحد من انبعاثات الزئبق.
كقامت اليونيدك بوضع دليل لتدريب العاملُت يف رلاؿ التعدين احلريف كالضيق النطاؽ ،كيقدـ الدليل معلومات مستفيضة عن
كيفية تنظيم حلقات عمل تدريبية للعاملُت يف التعدين ،دبا يف ذلك اجلهات اليت ينبغي أف تشارؾ فيها كأنواع ادلناىج الدراسية
اليت ينبغي أف تقدـ فيها ( .)UNIDO, 2006كقدمت سلتربات آرجوف الوطنية ( )Argonne National Laboratoriesكككالة محاية
البيئة يف الواليات ادلتحدة التدريب دلالكي متاجر الذىب فيا يتعلق باستخداـ نظم احتجاز الزئبق ( Argonne National
.)Laboratories, 2013
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حلقات العمل التدريبية للعاملين في التعدين (من :)UNIDO 2006
ينبغي أف تتضمن حلقة العمل التدريبية الناجحة ادلفاىيم التالية:
o

o

o

الًتكيز على مفاىيم فردية ،مثل صحة العاملُت يف التعدين كسبلمتهم أك ربسُت اسًتداد الذىب،
فالًتكيز على نطاؽ أكسع شلا ينبغي سيجعل إيصاؿ الرسالة إذل الفئات ادلستهدفة صعبان؛
إدراج اسًتاتيجيات تعليم متعددة إليصاؿ األفكار كادلفاىيم ادلتماثلة (مثبلن أفرقة صغَتة للمناقشة،
كأنشطة زلاكاة ،كاستخداـ أدكات السبلمة كمعدات التعدين اجلديدة ،كأفبلـ الفيديو كغَتىا من
كسائط اإلعبلـ ،كالتدريب بواسطة سبثيل األدكار ،كما إذل ذلك)؛
معاجلة الضغوط االجتماعية ادلتعلقة بادلمارسات غَت الصحيحة (مثبلن حالة استعماؿ ادلبلبس الواقية)؛

o

تعزيز القيم ادلشًتكة (على سبيل ادلثاؿ ،صحة كسبلمة األطفاؿ)؛

o

توفَت اخلربة مع التكنولوجيات اجلديدة من أجل التدرب على ادلهارات اجلديدة؛

o

كضع نظاـ لتدريب ادلدربُت من اجملتمع احمللي.
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11-5

الجدكؿ الزمني لتنفيذ خطة العمل الوطنية

اإلجراءات المقترحة:
o

ربديد اجلدكؿ الزمٍت لؤلىداؼ الرئيسية كادلهاـ ادلرتبطة بتلك األىداؼ؛

o

إجراء االستعراضات ادلنتظمة لتنفيذ األنشطة من أجل كفالة إصلازىا بالكامل.

ينطوم اجلدكؿ الزمٍت لتنفيذ خطة العمل الوطنية على ربويل األىداؼ كالغايات احملددة يف الفصوؿ الواردة أعبله إذل مهاـ
كأنشطة زلددة (انظر القسم  .)2-2كينبغي أف يتضمن اجلدكؿ الزمٍت الذم يوضع يف خطة العمل الوطنية خطان زمنيان لتنفيذ
كإصلاز كل مرحلة أك خطوة ،كيبُت كذلك من ىي الوكالة احلكومية أك ادلنظمة أك غَت ذلك من رلموعات أصحاب ادلصلحة
اليت تتوذل ادلسؤكلية عن تنفيذ النشاط .كمن ادلمكن أيضا تقسيم اخلط الزمٍت لؤلنشطة إذل اجلدكؿ الزمٍت لؤلنشطة إذل تدرجات
زمنية أصغر من شأهنا أف تتيح تتبع التقدـ احملرز بسهولة أكرب.
كعند كضع اجلدكؿ الزمٍت لتنفيذ خطة العمل الوطنية ،قد يكوف من ادلفيد االعتماد على رلموعات أصحاب ادلصلحة شلن
لديهم خربة كاسعة يف أنشطة معينة .كهبذه الطريقة ،تستفيد خطة العمل الوطنية بشكل أفضل من جوانب القوة لدل
اجملموعات األكسع من أصحاب ادلصلحة من أجل تيسَت التقدـ احملرز ،كتنفيذه كاستعراضو .كؽلكن للعمليات التفصيلية لتحديد
اجلدكؿ الزمٍت اخلاص بتنفيذ خطة العمل الوطنية أف ربصل على الدعم من خبلؿ ربديد أىداؼ مؤقتة أك مهاـ فرعية .كىذه
األىداؼ ادلؤقتة ينبغي أف تعترب ’األمور اليت يتعُت إصلازىا من أجل القياـ بالنشاط‘ .كمن أجل كل مهمة كنشاط ينبغي أف
تؤخذ يف االعتبار العوامل االقتصادية كاالجتماعية ،كالبيئية.
الجدكؿ الزمني للتنفيذ
يف إطار االتفاقية ميناماتا ،تطالَب احلكومات اليت لديها أنشطة غَت ضئيلة إذل حد غَت مهم من التعدين احلريف كضيق
النطاؽ أف تقدـ برامج عملها الوطنية يف غضوف ثبلث سنوات من بدء نفاذ االتفاقية .كيلزـ تقدًن التقارير البلحقة
كل ثبلثة أعواـ .كلذلك ،فإف اجلدكؿ الزمٍت األكؿ لتنفيذ خطة العمل الوطنية ينبغي أف يشمل االلتزاـ باالستعراض
كاإلببلغ كل ثبلث سنوات.
كينبغي للجدكؿ الزمٍت للتنفيذ أف يتضمن أيضان معلومات عن ادلعايَت اليت ستستخدـ لتحديد ما إذا كاف غلرم ربقيق األىداؼ
كالغايات .كؽلكن أف تكوف ىذه ادلعايَت مزغلان من القياسات النوعية كالكمية؛ كاالعتبار ادلهم ىو أف يسهل اإلببلغ عنها إذل
أصحاب ادلصلحة ادلختلفُت .كينبغي أف سبثل ىذه ادلعايَت أيضان أداة للتقييم .كإذا دل تتم تلبية ادلعايَت يف غضوف جدكؿ زمٍت
معقوؿ ،قد يكوف من الضركرم إعادة النظر يف هنج التنفيذ.
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6

اآلليات القائمة على السوؽ لتعزيز تقليل
استخداـ الزئبق ضمن قطاع تعدين
الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
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 - 6اآلليات الرامية إلى تعزيز سوؽ الذىب الخالي من الزئبق
تنص الفقرة  4من ادلرفق جيم التفاقية ميناماتا ،على أنو غلوز لبلد ما أف يدرج يف خطة عملو الوطنية اسًتاتيجيات إضافية
لتحقيق أىدافو ،منها ”استخداـ أك تطبيق معايَت لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ دكف استخداـ الزئبق ،كآليات قائمة
على األسواؽ ،أك أدكات للتسويق“.
كىناؾ سوؽ عادلية ناشئة تعتمد على تزايد االىتماـ ببيع/شراء الذىب اخلارل من الزئبق أك الذىب ادلنخفض الزئبق .كقد توجد
بعض القطاعات يف السوؽ (على سبيل ادلثاؿ ،اجلواىريوف الذين يعتمد مركزىم السوقي على ادلدخبلت األكثر استدامة) يكوف
ادلشًتكف فيها على استعداد لدفع أسعار مرتفعة للذىب الذم يليب معايَت ؽلكن التحقق منها للخلو من الزئبق .كؽلكن للمعايَت
كاآلليات األخرل القائمة على السوؽ أف تتيح حوافز للعاملُت يف التعدين من أجل التحوؿ من استخداـ الزئبق ك/أك من
ادلمارسات السيئة ،كالتوجو ضلو شلارسات أكثر استدامة بيئيان كاجتماعيان.
كتنطوم ادلعايَت كاآلليات القائمة على السوؽ بوجو عاـ على عنصرين علا :عملية ما للتثبت أك إلصدار الشهادات على ضلو
يضمن استخداـ ادلورد لؤلساليب اخلالية من الزئبق (أك يف بعض احلاالت األساليب منخفضة استخداـ الزئبق)؛ كالشفافية يف
سلسلة اإلمداد ،كإمكانية تتبعها .كيرد أدناه كصف للمعايَت كاآلليات ادلتعلقة بتصنيع الذىب كأمثلة عليها.






معيار الذىب المنتج بالتعدين الحرفي كالضيق النطاؽ  -تتطلب معايَت إنتاج الذىب اخلارل من الزئبق بوجو عاـ عملية
ادلورد لؤلساليب اخلالية من الزئبق .كتتيح عملية االعتماد فرصة لبلتصاؿ مع
إصدار شهادات اعتماد لضماف استخداـ ِّ
رلتمعات التعدين اليت ترغب يف احلصوؿ على شهادات االمتثاؿ للمعايَت .كبادلشاركة يف نظاـ إصدار شهادات االعتماد
يُشجع العاملوف يف التعدين على االشتغاؿ يف االقتصاد الرمسي كعلى تطوير عبلقات ذبارية لؤلجل الطويل مع الشركاء
التجاريُت .كبالنظر إذل أف ادلعيار ؽلكن أف يشمل أيضان الشركط االجتماعية كشركط العمالة ،فقد يستفيد العاملوف يف
التعدين أيضان من ربسُت ظركؼ العمل.

شركط بذؿ العناية الواجبة  .-تتطلب مبادرات العناية الواجبة من مشًتم الذىب أف ػلاكلوا احلصوؿ على الذىب من
ادلوردين الذين يلبوف معايَت معينة ،كال سيما ادلوردين الذين يلتزموف بالقوانُت كالشركط ادلتعلقة بإنتاج الذىب من التعدين
احلريف كالضيق النطاؽ .فعلى سبيل ادلثاؿ ،قانوف دكد-فرانك يف الواليات ادلتحدة( )42يُلزـ الشركات يف الواليات ادلتحدة
باإلفصاح عما إذا كانت ربصل على الذىب أك القصدير أك التنتالوـ أك التنغسنت من البلداف ادلتضررة من النزاعات يف
منطقة البحَتات الكربل كإذا كانت تلك ادلعادف تساىم يف النزاع .كعبلكة على ذلك ،كضعت منظمة التعاكف االقتصادم
كالتنمية يف ادليداف االقتصادم )45(،ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة ببذؿ العناية الواجبة لكفالة التحلي بادلسؤكلية يف مراحل
سلسلة توريد ادلعادف القادمة من ”ادلناطق ادلتضررة من النزاعات كادلناطق العالية ادلخاطر “.كتشمل ادلبادئ التوجيهية
الصادرة عن ادلنظمة مرفقان عن تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،يشَت إذل أف أصحاب ادلصلحة يؤيدكف إضفاء الطابع
الرمسي كالقانوين كيساعدكف العاملُت يف التعدين على إنشاء سبلسل توريد ؽلكن التحقق منها .كبتطوير البلداف للمزيد من
اللوائح كالقيود فيما يتعلق باستخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،ستؤثر مبادرات بذؿ العناية الواجبة
ىذه على مشًتيي الذىب بدفعهم إذل ضماف كوف مصادرىم للذىب يف سلسلة التوريد خالية من الزئبق أك تستخدـ
كميات منخفضة من الزئبق.
اآلليات االختيارية القائمة على السوؽ كأدكات التسويق  .-كضعت ادلبادرات الطوعية دلساعدة العاملُت يف التعدين
على ربسُت اإلنتاج كالتقليل من التأثَتات على البيئة ،كزيادة إمكانية التتبع ،خللق مصادر إمداد من الذىب اخلارل من
الزئبق يف األسواؽ .كقد يتضمن ىذا النوع من ادلبادرات عناصر تتناكؿ ربسُت اإلنتاج كالشفافية كإمكانية التتبع ،كىي
(.http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf )42
(.http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm ،http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf )45

الصورة :كيفن تيلمر
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عناصر تعترب حيوية للحصوؿ على إمكانية الوصوؿ إذل أسواؽ الذىب الذم غلرم تعدينو بدكف استخداـ الزئبق كاحملافظة
عليها .كؽلكن أف تساعد ىذه اآللية أيضان على إغلاد الطلب ،كتربط ادلنتجُت ادلعتمدين أك ادلنتجُت ادلعتمدين الراغبُت مع
السوؽ(.)46




سياسات التجار فيما يتعلق بسالسل اإلمداد .قاـ بعض ذبار الذىب باعتماد سياساهتم اخلاصة ذباه ادلصادر حبيث
تتطلب شلارسات بيئية جيدة يف إنتاج الذىب .كعلى الرغم من أف ىذه السياسات موجهة عمومان إذل التعدين الواسع
النطاؽ ،فهي ؽلكن أف تكوف مصممة أيضان حبيث زبلق األسواؽ دلنتجي الذىب على نطاؽ ضيق .كؽلكن ذلذه الربامج أف
تكافئ استخراج الذىب بوسائل ال تستخدـ الزئبق عن طريق تفضيل الشراء منها ،كما ؽلكن أف تشمل أيضان برامج
التدريب كالتعليم للمعدِّنُت احلرفيُت ،إذل جانب توفَت ادلعدات كإمكانية الوصوؿ إذل األسواؽ.
كمن الوسائل األخرل لتحسين توزيع الثركة في المناطق الريفية ،تنمية األعماؿ التجارية المحلية التي تقوـ بتصميم
كتصنيع المجوىرات المتميزة.

صناديق االستثمار المسؤكلة اجتماعيان

شهدت العقود األخَتة تطور كظلو صكوؾ االستثمار اليت تركز االستثمارات يف الشركات ادلسؤكلة اجتماعيان .كسبثل سوؽ
االستثمارات ادلسؤكلة اجتماعيان يف الوقت احلاضر استثمارات تقدر بًتليونات من الدكالرات ( .)47كؽلكن للقطاع اخلاص أف
يضع الصكوؾ اليت تشمل منتجي الذىب اخلارل من الزئبق يف سوؽ االستثمارات ادلسؤكلة اجتماعيان.
كؽلكن للحكومات تشجيع تطوير اآلليات القائمة على السوؽ عن طريق ما يلي:









إثبات صرامة التنفيذ كالرصد كاإلنفاذ خلطة العمل الوطنية كالقدرة على ضماف إمكانية تتبع ادلمارسات كاعتمادىا؛
تشجيع الشركات اليت تقوـ بالتعدين على نطاؽ صناعي على العمل مع قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
من أجل إصدار شهادات االعتماد كإمكانية تتبع سلسلة اإلمداد ،كذلك عن طريق احلوافز الضريبية كاحلوافز
األخرل؛
عقد اجتماعات ألصحاب ادلصلحة من أجل مناقشة كضع آلية قائمة على السوؽ ،كذلك مثبلن يف مؤسبرات التعدين
اإلقليمية؛
تقدًن حوافز ضريبية لقطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ من أجل ادلشاركة يف عملية إصدار شهادات
االعتماد؛
كيف البلداف اليت يتم شراء الذىب فيها بواسطة كياف حكومي كطٍت ،ؽلكن للبلداف أف تنظر يف برامج للشراء من
ادلعدِّنُت يف القطاع احلريف كالضيق النطاؽ الذين يفوف دبعايَت معينة إلنتاج الذىب اخلارل من الزئبق.

كلكي تنجح ىذه اآلليات فهي تتطلب يف كثَت من األحياف التدخل القوم كادلستمر؛ كالتحقق كاالعتماد ادلستقلُت؛ كالرصد
ادلستمر .كىذا النوع من التدخل قد يكوف صعبان كمستهلكان للوقت من أجل التنفيذ على نطاؽ كاسع .كيف عملية خطة العمل
الوطنية ،ؽلكن للبلداف أف زبتار الًتكيز أكالن على األكليات العليا ادلتمثلة يف ادلساعدة األساسية على االمتثاؿ كإضفاء الطابع
الرمسي ،يف حُت ؽلكن أف تقدـ اآلليات القائمة على السوؽ احلوافز التكميلية البلزمة لتشجيع التغيَت(.)48
( )46انظر ،على سبيل ادلثاؿ:

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

(.http://www.triplepundit.com/2012/11/total-sri-assets-374-trillion-enough-move-needle/ )47
( )48ؽلكن االطبلع على مراجع أخرل مفيدة عند النظر يف اآلليات القائمة على السوؽ على الركابط التالية:
كارتييو/غولد ليكhttp://www.cartier.com/maison/commitments/cartier-and-corporate-social- :
responsibility/resources-excellence/gold-12160؛ مبادرة الذىب ادلستداـ:
.http://www.responsiblejewellery.com/files/RJC-Solidaridad-joint-Press-Release_21.06.20121.pdf
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 - 7الشؤكف الجنسانية كعمالة األطفاؿ كتعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
بوجو عاـ ،يكوف للمرأة دكر أكرب بكثَت يف اجملتمعات احمللية لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،من دكرىا يف التعدين
الواسع النطاؽ ،كلكن بغض النظر عن الدكر الذم تقوـ بو ادلرأة فهي تتسم بأعلية بالغة يف القطاعُت من أجل استقرار اجملتمع
كظلوه .كبسبب نقص األحباث كالتوثيق ،يصعب التحديد الدقيق دلدل مشاركة ادلرأة يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
على مر السنُت .غَت أف دراسة أصلزت يف عاـ  4003تفيد بأنو بُت  40مليوف من العاملُت يف تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ،تقدر نسبة النساء ب ػ ػ ػ  30يف ادلائة (.)Hinton et al., 2003
كيتنوع دكر ادلرأة يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ضمن البلد الواحد كفيما بُت البلداف ،كذلك حبسب قرب مواقع
التعدين من القرل أك ادلنازؿ كحسب نوعية الفلز الذم يتم تعدينو .كبسبب دكر ادلرأة التقليدم يف نقل ادلواد كذبهيزىا ،ال تعرؼ
ادلرأة يف كثَت من األحياف كعاملة يف التعدين .كتكوف مشاركتها يف كثَت من األحياف غَت ظاىرة للعياف ،ألهنا توجد عادة يف
مكاف معيشة األسرة؛ كلذلك قد يكوف ىناؾ فارؽ كبَت بُت العدد التقديرم كالعدد الفعلي للنساء العامبلت يف تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ .كيف أكغندا يعمل الرجاؿ كالنساء يف ادلتوسط  7إذل  8ساعات يف اليوـ ،مث تعمل النساء بعد ذلك من
 5إذل  8ساعات إضافية بسبب مسؤكلياهتن ادلنزلية.
كاألدكار اليت يقوـ هبا كل من الرجل كادلرأة قد تنتج عنها تداعيات اجتماعية كبيئية كاقتصادية سلتلفة ،كىذه قد تكوف ذلا آثار
خطَتة على ادلرأة ربديدان .ففي اجملتمعات اليت تكوف فيها النساء كالفتيات كحدىن ادلسؤكالت عن مجع ادلياه ،تؤدم أنشطة
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ اليت تلوث ادلياه إذل إجبارىن على االنتقاؿ دلسافات أبعد بكثَت طلبان للمياه؛ كقد يكوف
ىذا زلفوفان بادلخاطر يف بعض البلداف .كباإلضافة إذل ذلك ،فإف انعداـ القانوف كالنظاـ يف بعض مناطق التعدين غلعل النساء
أكثر عرضة للجرائم ،كغلربىن اطلفاض الدخل على شلارسة البغاء (.)Buxton 2013
كألف المرأة ىي المعنية بالتجهيز كالتخلص من النفايات ،فهي تتعرض بسبب ذلك إلى المواد الكيميائية الضارة،
األمر الذم يؤدم إلى نتائج كخيمة لرفاه األسرة كصحتها ،كيشمل ذلك األضرار بالنسبة للحمل .كيمثل خطر
التعرض للزئبق أثناء الحمل ،كبالتالي تعرض الجنين لو ،أحد المخاطر الكبيرة داخل مجتمعات تعدين الذىب
الحرفي كالضيق النطاؽ.
كترتبط عمالة األطفاؿ ارتباطان كثيقان باألعباء ادلًتتبة على ادلرأة (سواء يف موقع التعدين كيف ادلنزؿ) ،كما ترتبط بفقرىم ادلدقع
كافتقارىم إذل التعليم ،كعدـ القدرة على التحكم بالدخل .كلؤلسف فعمالة األطفاؿ شائعة جدان يف رلتمعات تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ .كيقوـ األطفاؿ بأنشطة شاقة من قبيل الرفع ،كاحلفر ،كمحل الركاز اخلاـ كنقلو .كيعمل األطفاؿ أيضان مع
الزئبق ( .)Bose O’Reilly 2008: HRW 2011: HRW 2013: Kippenberg 2014كتًتاكح األعمار من صغار يف سن  6إذل 9
سنوات ،كيسهل كصوذلم إذل األنفاؽ بسبب صغر حجمهم .كمن ادلعركؼ أيضان أف بعض األطفاؿ ينخرطوف يف البغاء كيف
إدماف ادلخدرات كالكحوؿ كشلارسة العنف (.)Buxton 2013
كيف إطار اتفاقية منظمة العمل الدكلية رقم  284ادلتعلقة بأسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ ( ،)C182كاليت صدؽ عليها  279بلدان،
ربظر أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ جلميع األشخاص دكف سن الثامنة عشرة .كيشمل ذلك أشكاؿ عمل األطفاؿ اليت تعرض
األطفاؿ للمواد اخلطرة ،كيرجح أهنا تضر بصحة الطفل .كيف الكثَت من البلداف ىناؾ تشريعات كطنية ربظر عمالة األطفاؿ
على أم شخص دكف سن الثامنة عشرة.
كلكن معاجلة عمل األطفاؿ يف التعدين عملية معقدة .كينبغي للتدابَت الطويلة األجل أف تعاجل األسباب الكامنة كراء عمل
األطفاؿ ،كال سيما الفقر على مستول األسر ادلعيشية كإعلاؿ األطفاؿ؛ كمشلت التدابَت الناجحة يف ىذا الصدد ،على سبيل
ادلثاؿ ،منح االلتحاؽ بادلدارس كغَت ذلك من تدابَت احلماية االجتماعية.
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كؽلكن خلطط العمل الوطنية ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ أف تساعد يف معاجلة القضايا ذات الصلة بتعرض
األطفاؿ للزئبق عن طريق عدة آليات زلتملة .كىذه قد تشمل ما يلي:


التواصل كالتوعية ادلوجهُت بشأف ادلخاطر ادلًتتبة على عمل األطفاؿ مع الزئبق يف رلتمعات تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ.



تنفيذ اللوائح التنظيمية للتعدين اليت ربظر استخداـ األطفاؿ للزئبق (أك عمالة األطفاؿ يف التعدين)؛



إدراج عمالة األطفاؿ يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ كحزء من عمليات التفتيش الركتينية يف مناطق
التعدين؛



التعاكف مع كزارات التعليم كاألسر فضبلن عن اجلهات الفاعلة غَت احلكومية من أجل تعزيز مؤسسات رعاية الطفولة
ادلبكرة يف رلتمعات التعدين احلريف كالضيق النطاؽ ،كإلدراج عناصر التوعية اليت تركز على قضايا عمالة األطفاؿ يف
ادلشاريع احلالية كادلستقبلية اليت تنفذ يف اجملتمعات احمللية لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.

كمن ادلهم استثمار ادلزيد من الوقت يف فهم تقسيم العمل كاألدكار اليت تقوـ هبا النساء كاألطفاؿ كالرجاؿ يف رلتمعات تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،نظران لقيامهم مجيعان بأدكار رئيسية يف رلتمعاهتم .كؽلكن إجراء التغيَتات من أجل ربسُت
االقتصاد كاحلكومة كاألسر ادلعيشية على الصعيد احمللي ،كلكن األىم من ذلك أيضان تعزيز سبلمة األشخاص الذين يعملوف يف
ىذه اجملتمعات كحوذلا.
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الموارد كالمراجع الرئيسية المشار إليها
الموارد الرئيسية
ترد يف ىذا اجلزء حملة عامة عن ادلوارد الرئيسية ،اليت تقسم إذل أربع فئات :اجلوانب التقنية ،إضفاء الطابع الرمسي ،كإصدار
شهادات االعتماد للذىب ادلسؤكؿ ،كالصحة ،كالقضايا ادلتعلقة بنوع اجلنس كعمالة األطفاؿ .كػلتوم القسم التارل ”ادلراجع
ادلشار إليها“ ادلزيد من ادلنشورات ادلهمة.

الجوانب التقنية



يقدـ ”الدليل العملي“ حملة عامة شلتازة دلمارسات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كيقدـ مناقشة مستفيضة مع
األمثلة لطرؽ التقليل من االعتماد على الزئبق ،دبا يف ذلك تصنيع الذىب بدكف استخداـ أم 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



قاـ مشركع الزئبق العادلي الذم تنفذه اليونيدك بأعماؿ ميدانية كاسعة النطاؽ يف عدة بلداف يف رلاؿ تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ ،كما كضعت ادلنظمة دليبلن لكيفية التواصل مع العاملُت يف التعدين كرلتمعاهتم احمللية بشأف
القضايا ادلتعلقة باستخداـ الزئبق ،كالتكنولوجيات اجلديدة للعاملُت يف التعدين ،كمسائل الصحة العامة .كؽلثل ىذا
الدليل موردان بالغ األعلية ينبغي الرجوع إليو قبل القياـ بأم نشاط يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.

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



كضعت اليونيدك ادلبادئ التوجيهية إلدارة الزئبق اليت ؽلكن أف تساعد احلكومات يف كضع السياسات كالتشريعات
كاألنظمة اجلديدة  .كتغطي ادلبادئ التوجيهية طائفة كاسعة من ادلواضيع كتقدًن ما ينبغي اعتباره ادلعايَت الدنيا اليت
ؽلكن أف تشكل جزءان من اسًتاتيجية طويلة األجل للتخلص هنائيان 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



المدكنة الدكلية إلدارة السيانيد ،من أجل تصنيع السيانيد كنقلو كاستخدامو يف صناعة الذىب (ادلدكنة) ىي برنامج
طوعي يف الصناعة كضعو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كاذليئة اليت كانت تعرؼ آنذاؾ باسم اجمللس الدكرل ادلعٍت
بالفلزات كالبيئة .كتشجع ادلدكنة اإلدارة اآلمنة الستخداـ السيانيد يف تعدين الذىب .كؽلكن االطبلع على مزيد من
ادلعلومات بزيارة ادلوقع الشبكي.http://www.cyanidecode.org/ :



خطة العمل الوطنية التي كضعتها الفلبين مثلت جزءان من برنامج البداية السريعة من خبلؿ برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة من أجل اختبار الوثيقة التوجيهية لعاـ  4022ادلتعلقة بوضع خطة اسًتاتيجية كطنية بشأف تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ .كتقوـ اخلطة بتحديد ككصف األنشطة اليت تعترب قابلة للتحقيق من أجل التخلص التدرغلي من
استخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كؽلكن االطبلع على الوثيقة على الرابط التارل:
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http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/2011-06-03%20NSP-ASGM.FINAL.2011.pdf

للموقع يف .)4022/30/9

(آخر زيارة

إضفاء الطابع الرسمي كشهادات اعتماد الذىب المنتج بصورة مسؤكلة


يعد إضفاء الطابع الرمسي من العوامل األساسية يف سبكُت التوعية بشأف إدارة الزئبق كالشواغل االجتماعية األخرل يف
رلتمعات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كعلى الرغم من أف إضفاء الطابع الرمسي على القطاع ال يزاؿ ؽلثل
ربديان كبَتان ،فمن الشائع اعتبار أف عدـ إضفاء الطابع الرمسي يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يشكل
عقبة أماـ تطبيق العاملُت يف التعدين للتغيَت .كتقدـ كثيقة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ادلتعلقة بنُػ ُهج إضفاء الطابع
الرمسي حملة عامة شلتازة عن النهج ادلختلفة.
موقع شراكة تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ يتضمن معلومات مفصلة عن إضفاء الطابع الرمسي دبا يف ذلك
موجز لتحليل دراسات احلالة ادلتعلقة بإضفاء الطابع الرمسي من مخسة بلداف سلتلفة :إكوادكر ،كأكغندا ،كبَتك،
كتنزانيا ،كمنغوليا .كجرل االعتماد على الوثيقة ادلوجزة لدراسات احلالة ىذه يف الكثَت من ادلعلومات ادلقدمة يف الوثيقة
التوجيهية لربنامج العمل الوطٍت .كؽلكن االطبلع على ادلوقع الشبكي كالركابط ادلتعلقة بو (آخر زيارة للموقع يف
 )4022/9/30على الرابط:

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/PrioritiesforAction/ArtisanalandSmallScaleGoldMining/
FormalizationoftheASGMSector/tabid/79426/Default.aspx .



الوكالة السويسرية للتنمية كالتعاكف نشرت كثيقة تتناكؿ ما يلي :خربات الوكالة يف إضفاء الطابع الرمسي كادلمارسات
البيئية ادلسؤكلة يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف أمريكا البلتينية كآسيا (منغوليا).



مبادرة التعدين المنصف (فايرميند  )Fairmined -اليت أنشأىا ربالف التعدين ادلسؤكؿ ىي عبلمة تكفل
ادلمارسات ادلسؤكلة يف استخراج الذىب يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كؽلكن االطبلع على مزيد
من ادلعلومات بزيارة ادلوقع الشبكي.http://www.fairmined.org/ :



مجلس المجوىرات المسؤكلة ىو منظومة معركفة للمعايَت كاالعتماد تشجع ادلمارسات ادلسؤكلة يف سلسلة اإلمداد
بالذىب كاألعماؿ التجارية للصياغة كاجملوىرات .كللمزيد من ادلعلومات يرجى الرجوع إذل ادلوقع الشبكي التارل:
.http://www.responsiblejewellery.com/rjc-standards-committee/

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

الصحة


تتاح ادلواد التالية من منظمة الصحة العادلية:
o

o
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ادلبادئ التوجيهية بشأف ربديد السكاف الذين ىم يف خطر التعرض للزئبق ،كقد كضعت بشكل مشًتؾ بُت
منظمة الصحة العادلية كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف عاـ  .4008كىذه الوثيقة متاحة باإلنكليزية على الرابط:
.http://www.who.int/foodsafety/publications/chem/mercuryexposure.pdf
صحيفة كقائع بشأف التعرض للزئبق ،كاآلثار الصحية ادلرافقة كإمكانيات زبفيف تعرض اإلنساف دلصادر الزئبق.
كىي متاحة بالصينية كاإلنكليزية كالفرنسية كالركسية كاإلسبانية على الرابط:
.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/
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o

كيف عاـ  ،4022كلفت منظمة الصحة العادلية بإجراء استعراض للمؤلفات ادلتعلقة باآلثار الصحية للزئبق على
العاملُت ك/أك الذين يعيشوف بالقرب من اجملتمعات احمللية اليت سبارس نشاطات تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ .كيتاح ادلنشور العلمي الكامل ذلذه الدراسة اليت كلفت هبا منظمة الصحة العادلية على ادلوقع:
.Environmental Health Perspectives; DOI:10.1289/ehp.1307864 http://ehp.niehs.nih.gov/1307864/

o

كتقوـ منظمة الصحة العادلية أيضان بوضع رلموعة مواد عن تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ كالصحة العامة،
كتشمل ىذه اجملموعة التطبيقات البلزمة دبوجب ادلادة  7من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق .كتتضمن ما يلي:


أ) مواد تدريبية لبلستخداـ يف بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية على ربديد كمعاجلة مسائل الصحة
ادلهنية كالبيئية ادلرتبطة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كيتم الًتكيز بشكل خاص على التحديد
كادلعاجلة كزيادة الوعي فيما يتعلق دبنع كإدارة التعرض للزئبق؛



ب) ادلبادئ التوجيهية بشأف كضع اسًتاتيجية كطنية للصحة العامة فيما يتعلق بتعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ يف سياؽ االتفاقية؛



ج) إجراء تقييم سريع للحالة الصحية يف رلتمع من رلتمعات تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؛ ك



(د) مبادئ ادلمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخداـ الرصد البيولوجي لئلنساف يف سياؽ تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ.

كيتوقع أف تصدر ادلواد ادلبينة أعبله يف االجتماع ادلقبل للجنة التفاكض احلكومية الدكلية يف ربيع عاـ .4026
كقد أعد المجلس المعني بالذىب الحرفي ،بالتعاكف مع اليونيدك ،دليبلن ؽلكن استخدامو لتوفَت التدريب للعاملُت
يف القطاع الصحي فيما يتعلق باألخطار الشائعة يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.



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


كنشرت اليونيدك كثيقة بركتوكوالت للتقييمات البيئية كالصحية للزئبق الذم يطلقو العاملوف يف أنشطة تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽProtocols for Environmental and Health Assessment of Mercury Released by Artisanal .
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

الشؤكف الجنسانية كعمالة األطفاؿ




قاـ الباحثوف من كحدة السياسات ادلتعلقة بالنفط كالغاز كالتعدين التابعة للبنك الدكرل بنشر كثيقة هبدؼ
استخدامها كمجموعة أدكات ،كتركز الوثيقة على ادلستويات ادلعقدة لؤلدكار اجلنسانية ضمن رلتمعات تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .األبعاد اجلنسانية للتعدين احلريف كالضيق النطاؽ :رلموعة أدكات للتقييم السريع
(  ،)Gender Dimensions of Artisanal and Small-Scale Mining: A Rapid Assessment Toolkitيعرض
مقدمة موجزة كلكنها دقيقة عن ادلواضيع اجلنسانية كالتعدين احلريف كالضيق النطاؽ ،مث ؼلوض يف أعلية ىذه اجملموعة
من األدكات ككيفية استخدامها خبلؿ التقييمات ادليدانية.
كنشرت كزارة العمل في الواليات المتحدة األداة التفاعلية” :احلد من عمالة األطفاؿ كالعمل القسرم :رلموعة
أدكات لؤلعماؿ التجارية ادلسؤكلة“ ( Reducing Child Labor and Forced Labor: A Toolkit for Responsible
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) كؽلكن استخدامها يف كافة القطاعات كالصناعات من أجل ادلساعدة يف التصدم لعمالة األطفاؿBusinesses
: كؽلكن االطبلع على الوثيقة على الرابط التارل.كالعمل القسرم يف كافة حلقات سلسلة اإلمداد
.http://www.dol.gov/ilab/child-forced-labor/index.htm
:) عن الفتيات يف قطاع التعدين4007( كثيقة منظمة العمل الدكلية



.http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/girlsmining.pdf

 إهناء اإلمداد بادلعادف اليت يعمل األطفاؿ على:كثيقة مؤسسة باكت العالمية عن ”كسر حلقات السلسلة
Breaking the chain: Ending the supply of child-( :)4023( )Poole, Hayes, and Kacapor( “استخراجها
:) كؽلكن االطبلع عليها على الرابطmined minerals
.http://www.pactworld.org/sites/default/files/PACT%20Child%20Labor%20Report%20English%202013.pdf
:) عن األطفاؿ الذين يعملوف يف مواقع التعدين4024( كثيقة اليونيسيف





http://www.unicef.org/wcaro/english/Briefing_paper_No_4_._children_working_in_mines_and_quarries.pdf

 رلموعة أدكات للتقييم السريع:) عن األبعاد اجلنسانية للتعدين احلريف كالضيق النطاؽ4024( كثيقة البنك الدكلي



)Gender Dimensions of Artisanal and Small-Scale Mining: A Rapid Assessment Toolkit(
http://siteresources.worldbank.org/INTEXTINDWOM/Resources/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf
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المرفق  :1المادة  7كالمرفق جيم من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق
المادة 7
تعدين الذىب الحرفي كالضيِّق النطاؽ
-2

تنطبق التدابَت الواردة يف ىذه ادلادة كادلرفق جيم على تعدين كتصنيع الذىب احلريف كالضيق النطاؽ اليت تُستخدـ فيو
ملغمة الزئبق الستخراج الذىب من الركاز.

-4

يتخذ كل طرؼ ،ذبرم يف أراضيو عملية تعدين أك تصنيع حريف كضيق النطاؽ للذىب ،خاضعة ذلذه ادلادة ،خطوات
للحد من استخداـ الزئبق كمركبات الزئبق ،كالتخلص منو حيثما أمكن ،يف ىذا التعدين كالتصنيع ،كمنع انبعاثات
كإطبلقات الزئبق من ىذا التعدين كالتصنيع يف البيئة.

-3

ؼلطر كل طرؼ األمانة إذا كاف قد قرر ،يف أم كقت كاف ،أف تعدين كتصنيع الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف
أراضيو ىو أكثر من كونو عدًن األعلية .كيقوـ الطرؼ ،إذا قرر ذلك ،دبا يلي:
(أ)

كضع كتنفيذ خطة عمل كطنية كفقان للمرفق جيم؛

(ب) تقدًن خطة عملو الوطنية إذل األمانة يف موعد ال يتجاكز ثبلث سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لو أك
بعد ثبلث سنوات من إرساؿ اإلخطار إذل األمانة ،أيهما أبعد؛ ك
(ج) القياـ بعد ذلك بتقدًن استعراض كل ثبلث سنوات للتقدـ احملرز يف الوفاء بالتزاماتو دبوجب ىذه ادلادة كإدراج
ىذه االستعراضات يف تقاريره ادلقدمة عمبلن بادلادة .42
-2

غلوز لؤلطراؼ أف تتعاكف مع بعضها البعض كمع ادلنظمات احلكومية الدكلية ادلختصة كالكيانات األخرل ،كفقان
للمقتضى ،لتحقيق أىداؼ ىذه ادلادة .كغلوز أف يشمل ذلك التعاكف ما يلي:
(أ)

كضع اسًتاتيجيات دلنع ربويل كجهة الزئبق أك مركبات الزئبق الستخدامها يف تعدين كتصنيع الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ؛

(ب) مبادرات التثقيف كالتوعية كبناء القدرات؛
(ج) تشجيع إجراء حبوث بشأف ادلمارسات ادلستدامة لبدائل خالية من الزئبق؛
(د)

تقدًن ادلساعدة التقنية كادلالية؛

(ى) إقامة شراكات للمساعدة يف تنفيذ التزاماهتا دبوجب ىذه ادلادة؛ ك
(ك) استخداـ آليات تبادؿ ادلعلومات القائمة لتعزيز ادلعرفة ،كتشجيع أفضل ادلمارسات البيئية ،كالتكنولوجيات
البديلة الصاحلة بيئيان كتقنيان كاجتماعيان كاقتصاديان.
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المرفق جيم
تعدين الذىب الحرفي كالضيِّق النطاؽ
خطط العمل الوطنية
 - 2يدرج كل طرؼ ؼلضع ألحكاـ الفقرة  3من ادلادة  7يف خطة عملو الوطنية ما يلي:
(أ)

أىداؼ كطنية كنسب زبفيض مستهدفة؛

(ب) إجراءات إلهناء:
’ ‘2ملغمة الركاز الكاملة؛
’ ‘4احلرؽ ادلكشوؼ للملغم أك للملغم ادلعاجل؛
’ ‘3حرؽ ادللغم يف مناطق سكنية؛ ك
’ ‘2رشح السيانيد يف الركاسب أك الركاز أك النفايات اليت أضيف ذلا الزئبق دكف إزالة الزئبق
أكالن؛
(ج) خطوات تيّسر إضفاء طابع رمسي على قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ أك تنظيمو؛

(د) تقديرات أساسية لكميات الزئبق ادلستخدمة كللممارسات ادلستخدمة يف تعدين كتصنيع الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ على أراضيو؛
(ى) اسًتاتيجيات لتشجيع احلد من انبعاثات كإطبلقات الزئبق ،كالتعرض لو ،يف تعدين كتصنيع
الذىب احلرفيُت كالضيقي النطاؽ ،دبا يف ذلك الطرائق اليت ال تستخدـ الزئبق؛
(ك) اسًتاتيجيات إلدارة التجارة كمنع ربويل كجهة الزئبق كمركبات الزئبق القادمة من مصادر خارجية
كزللية الستخدامها يف تعدين كتصنيع الذىب احلرفيُت كالضيقي النطاؽ؛
(ز)

اسًتاتيجيات إلشراؾ أصحاب ادلصلحة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية كمواصلة تطويرىا؛

(ح) اسًتاتيجية للصحة العامة بشأف تعرض احلرفيُت كادلشتغلُت بتعدين الذىب الضيق النطاؽ
كرلتمعاهتم احمللية للزئبق .كينبغي أف تتضمن ىذه االسًتاتيجية مجلة أمور ،من بينها مجع البيانات
الصحية ،كتدريب ادلشتغلُت بالرعاية الصحية ،كالتوعية من خبلؿ ادلرافق الصحية؛
(ط) اسًتاتيجيات دلنع تعرض الفئات السكانية الضعيفة للزئبق ادلستخدـ يف تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ ،ال سيما األطفاؿ كالنساء يف سن اإلصلاب ،كخباصة النساء احلوامل؛
(م) اسًتاتيجيات لتوفَت ادلعلومات للحرفيُت كادلشتغلُت بتعدين الذىب الضيق النطاؽ كاجملتمعات
احمللية ادلتضررة؛ ك
(ؾ) جدكؿ زمٍت لتنفيذ خطة العمل الوطنية.
 - 4غلوز لكل طرؼ أف يدرج يف خطة عملو الوطنية اسًتاتيجيات إضافية لتحقيق أىدافو ،منها استخداـ أك
تطبيق معايَت لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ دكف استخداـ الزئبق ،كآليات قائمة على األسواؽ ،أك
أدكات للتسويق.
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المرفق  :2القائمة المقترحة لمحتويات خطة العمل الوطنية
 - 2ادلوجز التنفيذم
•
•

موجز خطة العمل الوطنية
تقدـ حملة عامة لصانعي القرار

 - 4مقدمة كمعلومات أساسية
•
•

األساس ادلنطقي كالسياؽ
نظرة عامة إذل عملية اإلعداد (صفحة كاحدة كحد أقصى)

 - 3حملة عامة كطنية
•

موجز للتحليل التفصيلي خلط األساس الوطٍت ( 5صفحات كحد أقصى)
)2

الناحية القانونية ،دبا يف ذلك استعراض احلالة القانونية كالتنظيمية لتعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ.

)4

االعتبارات اجلغرافية كاإلحصاءات ذات الصلة

)3

ادلعلومات الدؽلغرافية كغَتىا من ادلعلومات ادلتعلقة دبجتمعات التعدين ،دبا يف ذلك احلالة
التعليمية كإمكانية احلصوؿ على الرعاية الصحية كاخلدمات االجتماعية األخرل

)2

ادلعلومات االقتصادية ،من قبيل نصيب الفرد من الدخل ،كاإلمداد بالزئبق ،كذبارة الذىب
كتصديره

)5

البيانات ادلتعلقة بالتعدين ،دبا يف ذلك ادلعلومات عن كتل الركاز ،كالعمليات ادلستخدمة،
كعدد األشخاص الذين يضطلعوف بشكل مباشر أك غَت مباشر بتعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ (دبا يف ذلك اعتبارات نوع اجلنس كالعمر).

)6

تقديرات خط األساس لكميات الزئبق ادلستخدمة يف تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ،كدلمارسات ىذا النوع من التعدين (ادلرفق جيم ،الفقرة ( 2د)).

)7

ادلعلومات البيئية ،اليت تورد تفاصيل ادلعلومات ادلعركفة فيما يتعلق بنواح مثل التدمَت البيئي،
كادلواقع ادللوثة بالزئبق ،كإطبلقات الزئبق يف الًتبة كاذلواء كادلياه.

)8

معلومات بشأف األدلة ادلتوفرة عن اآلثار الصحية كعن التعرض للزئبق عن طريق الوسائط
ادلختلفة.

)9

القيادة كالتنظيم لقطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ على الصعيدين الوطٍت كاحمللي.

 )20التجارب ادلبتكرة يف التعامل مع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
 - 2الغايات الوطنية كنسب التخفيض ادلستهدفة (ادلرفق جيم ،الفقرة ( 2أ))
• قائمة من بياف ادلشكلة ،اذلدؼ ،الغايات الوطنية كنسب التخفيض ادلستهدفة (صفحة كاحدة
كحد أقصى).
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 - 5اسًتاتيجية التنفيذ ( 40-20صفحة)
• خطة عمل لؤلنشطة ادلضطلع هبا دعما خلطة العمل الوطنية يف غاياهتا ادلتعلقة بتعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ
اإلجراءات الرامية إذل القضاء على أسوأ ادلمارسات (ادلرفق جيم ،الفقرة ( 2ب))
خطوات لتيسَت إضفاء الطابع الرمسي على تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ أك كضع لوائحو
التنظيمية (ادلرفق جيم ،الفقرة ( 2ج))
االسًتاتيجيات الرامية إذل تقليل االنبعاثات كاإلطبلقات كسلاطر التعرض للزئبق (ادلرفق جيم ،الفقرة
( 2ق))
إدارة التجارة يف الزئبق كمركبات الزئبق (ادلرفق جيم ،الفقرة ( 2ك))
اسًتاتيجيات إضافية دبا يف ذلك اآلليات القائمة على السوؽ (تدرج اختياريان) (ادلرفق جيم ،الفقرة
.)4
• خطة االتصاؿ
اسًتاتيجيات إلشراؾ أصحاب ادلصلحة يف التنفيذ كمواصلة التطوير
خلطة العمل الوطنية (ادلرفق جيم ،الفقرة ( 2ز))
اسًتاتيجية لتوفَت ادلعلومات للحرفيُت كادلشتغلُت بتعدين الذىب الضيق النطاؽ كاجملتمعات احمللية
ادلتضررة (ادلرفق جيم ،الفقرة ( 2م)؛
• اسًتاتيجية الصحة العامة (ادلرفق جيم ،الفقرة ( 2ح))
منع تعرض الفئات السكانية الضعيفة للزئبق (ادلرفق جيم ،الفقرة ( 2ط))
• اخلط الزمٍت
اجلدكؿ الزمٍت لتنفيذ خطة العمل الوطنية (ادلرفق جيم ،الفقرة ( 2ؾ))
• ادليزانية اإلمجالية
 - 6آلية التقييم
• كصف سلتصر للكيفية اليت سيجرم هبا تقييم خطة العمل الوطنية كتتبعها
(عدد الصفحات  4-2كحد أقصى)
-7

ادلرفقات
• اختصاصات الفريق العامل (دبا يف ذلك أمساء كعناكين األعضاء)
• التحليل التفصيلي خلط األساس الوطٍت ( 40صفحة كحد أقصى)
• ادليزانية التفصيلية اإلمجالية
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المرفق  :3األسئلة المقترحة للنظر فيها عند جمع المعلومات عن قطاع تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
سوؼ تتسم الردكد على األسئلة ادلقًتحة التالية ،باإلضافة إذل أية أسئلة أخرل ػلددىا الطرؼ باألعلية عند إعداد التحليل
التفصيلي خلط األساس الوطٍت.
األسئلة األساسية المتعلقة بالمالمح القطاعية:
• ما ىو عدد األشخاص الذين يشاركوف يف أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف بلدكم؟
• أين غلرم التعدين ،كشراء الذىب أك تصنيعو يف البلد (ىل ىذه العمليات منتشرة يف مجيع أضلاء البلد أـ مركزة جغرافيا؟)
• من يقوـ بالتعدين كالتصنيع  -أسر من مالكي األراضي ،عماؿ مهاجركف ،عماؿ كافدكف ،أـ عماؿ مستأجركف من قبل
مالكي األراضي؟ ىل يشارؾ األطفاؿ كالنساء يف األعماؿ؟ كىل يعملوف كأفراد ،أك بصورة مجاعية ،أك بصور أخرل؟
• ما ىي كمية الذىب اليت ينتجها ىؤالء العاملوف يف التعدين كل عاـ؟ ما ىي األسعار اليت ػلصلوف عليها مقابل الذىب؟
• ما ىو الدخل الذم ػلصلوف عليو عادة يف السنة (أك يف اليوـ)؟
• كيف ػلصل العاملوف يف التعدين على الزئبق؟ كبأم سعر؟
• ما ىي كمية الزئبق الذم يستخدمونو إلنتاج الذىب؟ [ادلعيار األفيد يف ىذه احلالة ىو (كيلو)غراـ من الزئبق لكل (كيلو)
غراـ من الذىب ادلنتج].
• ما ىي التكنولوجيات كادلمارسات الشائعة اليت يستخدمها العاملوف يف التعدين؟ كأيها يستخدـ كميات أكرب من الزئبق؟
كيف يتم تنفيذ عملية السحق؟ ىل يضاؼ الزئبق إذل الركاز الكامل (قبل السحق أك اثنائو) أك يضاؼ بعد عمليات
الًتكيز؟ كيف تتم عملية ادللغمة؟ كيف يتم إحراؽ ادللغم؟
• كيف يقوموف بتنقية الذىب (إذا كاف يتم ذلك)  -ىل بواسطة مواقد الفحم ،أـ مشاعل الغاز ،أـ بوسائل أخرل؟
• ما مدل التوافر احمللي للتكنولوجيات البديلة ،أك حلقات العمل احمللية؟ كما ىو مستول ادلعرفة احمللية بالبدائل؟
• ىل يدرؾ العاملوف يف التعدين اآلثار الصحية كالبيئية للزئبق؟
• ما ىو رأم العاملُت يف التعدين بالزئبق مقابل بدائلو؟
• من يشًتم الذىب من العاملُت يف التعدين؟ أين تتم عملية الشراء؟ ىل يقوـ ادلشًتكف بتصنيع الذىب؟ كإذا كاف األمر
كذلك فكيف يتم التصنيع  -ىل يستخدموف أم أساليب حلماية البيئة عند تصنيع الذىب؟
• ىل يشارؾ ادلسؤكلوف احلكوميوف أك الوكاالت أك اذليئات القانونية يف ذبارة الزئبق ك/أك ذبارة الذىب؟
• ما ىو ادلسار الذم تسلكو إمدادات الزئبق؟
• ىل ىناؾ أنشطة تعدين للذىب على نطاؽ كاسع يف بلدؾ؟ ربديد الشركات ىل تعمل أم شركة من ىذه الشركات حاليان
مع عماؿ تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؟ ىل توجد أم منازعات مباشرة مع عماؿ تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ؟
[يرجى كصف كيفية احلصوؿ على ادلعلومات كاألشخاص الذين مت تلقي ادلعلومات منهم]
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األسئلة المتعلقة باآلثار الصحية كالبيئية:
• ما ىو حجم اآلثار اليت زبلفها األنشطة على ادلساحات الطبيعية كعلى الوسائط البيئية األخرل (أرفق الصور الفوتوغرافية
إف أمكن)؟
• ما ىي القدرات ادلتاحة للرصد البيئي؟
• ما ىي القدرات ادلتاحة يف رلاؿ الرصد البيولوجي لئلنساف فيما يتعلق بالتعرض للزئبق؟
• ىل تعرؼ ادلستول احلارل للتلوث البيئي (أك) التعرض للزئبق؟
• ما ىو عدد الوسائط البيئية (اذلواء كالًتبة كادلاء) ادلتأثرة؟
• ىل ىناؾ رلتمعات زللية أك مناطق تعترب متضررة كثَتان من اآلثار الصحية لتعدين الذىب احلريف أك الضيق النطاؽ أك
معرضة ذلا بشكل خاص؟ أم اجملتمعات كادلناطق ىي؟ كيف تتأثر؟
• ىل ىناؾ أم دراسات أك بيانات عن التلوث البيئي أك اآلثار الصحية اليت تنجم عن تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ؟ ىل ىناؾ خطط إلعادة تأىيل أم من ادلناطق ادللوثة الناذبة عن ذلك؟
• ىل لديكم أم تقديرات النبعاثات الزئبق أك إطبلقاتو على الصعيد الوطٍت؟ على الصعيد اإلقليمي؟ ما ىي التقديرات
ككيف مت التوصل إليها؟
[يرجى كصف كيفية احلصوؿ على ادلعلومات]
األسئلة القانونية/االجتماعية:
• ما ىي احلالة القانونية/التنظيمية لتعدين الذىب الضيق النطاؽ كلبائعي/مصنعي الذىب؟ كإذا دل يكن تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ قانونيان بالفعل فما ىي القضايا اليت ؽلكن أف تثار يف سياؽ منحو الصفة القانونية؟ ىل توجد لوائح تنظيمية
تؤثر على تصنيع الذىب؟
• ىل ؼلضع عماؿ التعدين لتنظيم معُت؟ كيف؟
• ىل يتمكن العاملوف يف التعدين من احلصوؿ على رأس ادلاؿ؟
• ما ىو النظاـ احلارل الذم يتبعو عماؿ التعدين من أجل إيصاؿ الذىب إذل السوؽ (دلن يبيعوف الذىب؟
كمن أين ػلصلوف على الزئبق؟ من ىم ادلصدركف النهائيوف؟)
• ىل يتأثر العاملوف يف التعدين بسعر الزئبق؟
• ىل يدخل تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف االسًتاتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر يف بلدكم؟
األسئلة المتعلقة بفرص التعليم/الرعاية الصحية
• ىل تعرؼ بوجود محبلت للتوعية البيئية ك/أك محبلت لصحة كسبلمة العماؿ يف بلدؾ ؽلكن ربطها بعماؿ التعدين كنشاط
التعدين كمشًتيي الذىب كرلتمعات التصنيع احمللية؟
• ىل توجد برامج قائمة للرعاية الصحية أك اخلدمات االجتماعية موجهة ضلو العاملُت يف التعدين ك/أك رلتمعات تعدين
كتصنيع الذىب (من قبيل التوعية دبرض نقص ادلناعة ادلكتسب اإليدز كتعزيز الصحة كنظافة ادلياه ك/أك برامج صحة
العماؿ كسبلمتهم)؟
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• ما ىو متوسط مستول التعليم يف بلدكم؟ كماذا عن متوسط مستول التعليم لعماؿ التعدين أك دلشًتيي الذىب كالقائمُت
بتصنيعو؟ ىل توجد حوافز تشجع على بقاء األطفاؿ يف ادلدارس يف بلدكم؟
• ىل يف بلدكم مؤسسات لتعليم التعدين كاجليولوجيا؟
• ىل يتمكن عماؿ التعدين كرلتمعاتو من االستفادة بشكل كاؼ من الرعاية الصحية؟ فإذا دل يكن احلاؿ كذلك ،ما ىي
األسباب (إذا كانت معركفة)؟ (مثبلن بعد ادلسافة عن ادلرافق ،عدـ كجود تأمُت صحي ،عدـ توفر اخلدمات الصحية كما
إذل ذلك)؟
• ىل مستول استهبلؾ األمساؾ مرتفع يف بلدكم؟ ىل األمساؾ ىي الكائنات اليت تؤكل عادة ،كتكوف يف العادة ملوثة
بالزئبق؟ ىل ىناؾ أغذية أخرل ػلتمل أف تكوف ملوثة بالزئبق (الثدييات البحرية ،على سبيل ادلثاؿ) كتؤكل يف العادة يف
بلدكم؟
االعتبارات المتعلقة بأصحاب المصلحة
• باإلضافة إذل عماؿ التعدين ،ما ىي اجلهات اليت تعترب صاحبة مصلحة أساسية على الصعد الوطنية كاإلقليمية
كاحمللية ،دبا يف ذلك ادلنظمات اجملتمعية العاملة يف رلتمعات التعدين ،كشركات التعدين الواسع النطاؽ،
كمشًتيي/بائعي الذىب (دبا يف ذلك البنك ادلركزم)؟ يرجى تقدًن قائمة دبعلومات االتصاؿ بتلك اجلهات حيثما
أمكن ذلك.
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المرفق  :4شكل نموذجي لخطة العمل كالجدكؿ الزمني كالميزانية
خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
الغاية :2
األنشطة

األكلوية (عالية،
متوسطة ،منخفضة)

مصدر (أك مصادر)
التمويل

الوكالة الرائدة

تكلفة النشاط (بدكالرات الواليات ادلتحدة)
الداخلية

اخلارجية

التربعات اجملموع
العينية

اخلط الزمٍت
السنة2

السنة 4

ادلؤشرات
السنة 3
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المرفق  :5مثاؿ على قائمة الجرد األساسية  -بوركينا فاسو
مقتطف من الوثيقة الصادرة عن برنامج رصد المنطقة المتجمدة الشمالية كتقييمها كبرنامج البيئة
 ،)2013الصفحة :98

( AMAP/UNEP

” يصف ادلثاؿ التارل الطريقة ادلستخدمة يف إجراء تقييم من الفئة الرابعة إلطبلقات الزئبق من تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ يف بوركينا فاسو خبلؿ إطار زمٍت مدتو سنتاف ( .)4024/4022كيقدر مدير كزارة التعدين كاجليولوجيا كاحملاجر ،أف
ىناؾ ضلو  600 000بالغ يعيشوف يف  442موقعان لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ جرم تسجيلها يف رخص الستغبلؿ
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ كحددت أماكنها على خريطة مساحية .كىناؾ على األقل عدد شلاثل من األشخاص
يعيشوف كيعملوف يف أراض غَت مسجلة .عقدت االجتماع قبل الزيارات ادليدانية مث بعدىا مع كل من :عماؿ التعدين يف
ادليداف ،كالوكاالت احلكومية ،كمجعيات العماؿ (الرمسية كغَت الرمسية) ،كذبار الذىب كذبار الزئبق .ككانت النتائج على النحو
التارل :مجيع أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ تستخدـ الزئبق .كبدأ ذلك حوارل العاـ  .4000ال غلرم تنفيذ
ملغمة الركاز الكامل على اإلطبلؽ .كتنفذ ملغمة الركاز بعد تركيزه .ال يتم تفعيل الزئبق .ال يقوـ عماؿ التعدين بالتخلص من
الزئبق ادلتسخ .ال يقوـ عماؿ التعدين على اإلطبلؽ باستخداـ ادلعوجات أك إعادة تدكير الزئبق بوسائل أخرل كػلرؽ ادللغم
باستخداـ اللهب ادلكشوؼ .تبلغ كمية الزئبق ادلستخدمة لكل كحدة من كحدات الذىب ادلنتج يف ادلتوسط  2,3إذل  2جزء
من الزئبق لكل جزء من الذىب (أم تكوف نسبة الزئبق إذل الذىب  2,3إذل  .)2كىذا يغطي كمية الزئبق اليت تنتهي يف ادللغم
(جزء كاحد) ككمية الزئبق اليت تضيع خبلؿ عملية معاجلة ادلخلفات ( 0,3من األجزاء) .كيطلق كل الزئبق ادلستخدـ إذل البيئة،
مع انبعاث نسبة  75يف ادلائة منو (أم الزئبق يف ادللغم  )2,33/2مباشرة يف اجلو خبلؿ عملية إحراؽ ادللغم ،يف حُت تضيع
الكمية ادلتبقية ( 0,3من األجزاء) يف ادلخلفات.
كيف بوركينا فاسو ،يرجح أف الكمية ادلفقودة يف ادلخلفات سوؼ تنبعث رلددان يف اجلو خبلؿ فًتة زمنية قصَتة نسبيان تًتاكح بُت
سنة كاحدة كعدة سنوات ألف ادلخلفات تتجمع يف أكواـ فوؽ سطح األرض ليعاد تصنيعها بعد ذلك .كيقدر أف 400 000
شخص من أصل  600 000من التعداد الرمسي للمشاركُت يف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ (أم نسبة  2إذل 3
منهم) ىم من عماؿ التعدين ادلشتغلُت بشكل فعلي يف ىذا القطاع .كىم ينتجوف كمية تًتاكح من  40إذل  30طنان من
الذىب كل سنة (أم حوارل  45طنان) .كىذه الكمية معقولة بالنظر إذل الطبيعة اجليولوجية ادلعركفة (البلد يف مجيع أضلائها غنية
بالتشكيبلت الصخرية اليت ربمل ركازات الذىب من نوعية عالية) ،كمنظور التصنيع (إنتاج الذىب لكل عامل تعدين
باستخداـ تقنيات التصنيع اليت سبت مشاىدهتا) ،كمن خبلؿ ادلنظور االجتماعي-االقتصادم على أساس تكلفة ادلعيشة يف
ادلناطق احمللية اليت غلرم فيها تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كنوقشت ىذه التقديرات مع مشًتيي الذىب كمالكي
ادلواقع ككزارة ادلناجم ككجدهتا ىذه اجملموعات معقولة .كهبذا جرل ربديد كمية الزئبق ادلستخدمة كادلنبعثة يف اجلو على النحو
التارل :غلرم إنتاج  45طنان من الذىب سنويان؛ كتتم ملغمة كل ىذا اإلنتاج باستخداـ  34,5طنان من الزئبق سنويان .كغلرم
احلرؽ ادلكشوؼ للملغم كلو ،األمر الذم يؤدم إذل انبعاث  45طنان بصورة مباشرة إذل الغبلؼ اجلوم ،يف حُت تطلق الكمية
ادلتبقية البالغة  7,5أطناف إذل اليابسة كادلياه عن طريق اجملارم (ادلخلفات) .كمن احملتمل أف ينبعث الزئبق الذم ربتوم عليو
ادلخلفات إذل الغبلؼ اجلوم أيضان يف غضوف عقد من الزمن .كقد يكوف من ادلفيد تقدًن كصف موجز لبعض ادلعلومات
الداعمة األخرل اليت تستخدـ عادة يف ربديد الكمية السنوية إلنتاج الذىب كاستخداـ الزئبق .كيف بوركينا فاسو ،يعمل عماؿ
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ يف العادة يف شراكات مؤلفة من  5إذل  20أشخاص ،كتتألف اجملموعة من عاملُت يف
احلفر كاحلمل كالسحق كالطحن كادللغمة .كتعمل النساء أيضان يف رلموعات ،كلكنهن يف العادة ال يقمن سول باحلمل كالسحق
كمعاجلة ادلخلفات .كتستخدـ كميات صغَتة نسبيان من الزئبق ( 2,3من كحدات الزئبق لكل كحدة من كحدات الذىب) ،كال
يتوفر إال القليل من الوعي دبخاطر الزئبق كلذلك ال تستخدـ ادلعوجات يف الوقت احلاضر ألسباب اقتصادية أك ألسباب
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صحية ،شلا يشَت إذل عدـ كجود أم عمليات إلعادة تدكير الزئبق .كتكوف درجة الركاز عالية ( 20إذل  50غراـ لكل طن يف
كثَت من األحياف) كلكن التعدين التقليدم يفتقر إذل الكفاءة (نسبة االسًتداد  25إذل  50يف ادلائة فقط) .كيف ادلتوسط
يستخرج عماؿ التعدين نصف غراـ يف اليوـ كذلك خبلؿ  470يومان كل سنة ،شلا يعادؿ  235غرامان من الذىب لكل عامل
تعدين يف السنة .كػلصل عماؿ التعدين على نسبة  70إذل  80يف ادلائة من السعر الدكرل عند بيع الذىب إذل مشًت زللي
على صلة دبالك أرض ادلوقع .كباستخداـ  80يف ادلائة من سعر الذىب البالغ  2 500دكالر لؤلكقية ( 28,42دكالران لكل
غراـ) يكوف الدخل الذم ػلصل عليو كل عامل من عماؿ التعدين  5 409دكالرات يف السنة أك  232دكالران كل شهر.
كلكن التكلفة اليت يتكبدىا عماؿ التعدين عالية أيضان ،كتقدر حبوارل  400إذل  500دكالر شهريان ،كتتألف من تكاليف
التصنيع كالتجهيز (الطحن كالزئبق) كالغذاء كادلأكل كالنقل كاألسرة دبا يف ذلك معيشة األسرة بعيدان عن موقع التعدين .كؽلكن
استخداـ تقديرات بوركينا فاسو أيضان لبياف نقاط ىامة فيما يتعلق بتقديرات االنبعاثات بوجو عاـ .كتشَت التقديرات السابقة
لبلنبعاثات (جرد عاـ  )4005يف بوركينا فاسو ،إذل أف االنبعاثات تبلغ حوارل  3أطناف من الزئبق لكل عاـ ،كذلك بناء على
أنشطة التعدين كادلعادف كالتنمية ادلستدامة يف عاـ  ،4002كعلى كجود أك عدـ كجود البيانات ادلستمدة من تقارير الصحف
كرلبلت ذبارة التعدين يف عاـ  .4008كالتقديرات احلالية البالغة  34,5طنان من الزئبق كل عاـ سبثل زيادة دبقدار عشرة
أضعاؼ .كىذه الزيادة ليست نتيجة الزدياد االستخداـ ،بل تعكس ربسن اإلببلغ“.
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المرفق  :6نموذج الكيلوغرامين ( )2KgMيدعم إضفاء الطابع الرسمي على تعدين الذىب الحرفي كالضيق النطاؽ
قاـ رللس الذىب احلريف بوضع ظلوذج الكيلوغرامُت كالًتكيج لو،
كىو كسيلة لتمويل نقل التكنولوجيا اخلالية من الزئبق مع تقدًن
الدعم إلضفاء الطابع الرمسي على قطاع تعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ .كمن حيث ادلبدأ ،تقدـ ادلعدات كالتدريب ادلتعلق
بتشغيلها على ىيئة قرض لعماؿ ادلناجم احلرفيُت الذين يسددكف
القرض عن طريق الذىب الذم ينتج يف نظاـ معاجلة خاؿ من
الزئبق .كتوزع التكلفة البالغة  80 000دكالر بُت ادلعدات
كالتدريب كالتكاليف العامة .كبأسعار الذىب احلالية ()4027
يساكم ىذا ادلبلغ سعر كيلوغرامُت من الذىب ،كمن ىنا جاءت
تسمية النموذج .كالشكل النموذجي جلدكؿ مواعيد السداد ىو
 30يف ادلائة من اإلنتاج دلدة ستة أشهر ،لكي يقوـ عماؿ ادلناجم
احلرفيوف بتسديد قيمة ما تلقوه من معدات كخدمات .كنظران ألف
استخبلص الذىب كاإلنتاجية اإلمجالية يزداداف بنسبة  30يف ادلائة
على األقل ،ال يتعرض عماؿ التعدين خلصومات يف أجورىم
خبلؿ عمليات الًتكيب بل الرتفاع فيها ،فإف دل ػلدث ذلك على
الفور فهو سيحدث بعد سداد القرض.
كبينما يستفيد عماؿ التعدين مباشرة من ىذه الطريقة مع ازدياد
استخبلص الذىب كارتفاع دخلهم ،يصمم الدعم التقٍت أيضان
دلساعدهتم يف التعامل مع البيئة التنظيمية من أجل احلصوؿ على
الًتاخيص البلزمة ،كيضمن االمتثاؿ البيئي التفاقية ميناماتا
كيتطلب التنظيم بُت عماؿ التعدين من أجل تشغيل النظاـ .كىذه
كلها خطوات ىامة ضلو إضفاء الطابع الرمسي .كربقق ىذه الطريقة
أكرب قدر شلكن من استخبلص الذىب ألف ادلخلفات اخلالية من
الزئبق مناسبة على ضلو مثارل لعمليات ادلعاجلة الثانوية كؽلكن
لعماؿ التعدين بيعها ألطراؼ ثالثة تقوـ بعمليات النض ،كبذلك
تبلغ كمية الذىب ادلستخلص ضلو  90يف ادلائة أك أعلى من ذلك.
كغلرم حاليان يف بوركينا فاسو كالسنغاؿ تشغيل نظم اجلاذبية ادلبينة
ىنا للركاسب يف الصخور الصلبة ،كذلك باستخداـ ظلوذج
الكليوغرامُت .كمن ادلقرر إنشاء ادلزيد من ىذه النظم يف نيكاراغوا
كىندكراس كبلداف أخرل.

النظاـ الذم يعمل بالجاذبية كالمستخدـ في نموذج الكيلوغرامين
كسارة فكية

آلة الطحن الرطب

غرباؿ آلة الطحن الرطب كقنوات تصريف ادلياه
يليها الغسل على سطح من احلصَت مث التصفية

حوض ادلخلفات اخلالية من الزئبق
كإعادة تدكير ادلاء

طاكلة الرج

الصهر ادلباشر

_____________
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