تقييم الزئبق العالمي 2018
النتائج الرئيسية

برنامج أ
المم المتحدة للبيئة

أبرز االستنتاجات المتعلقة
بالسياسة العامة
أ
ت
ال� سبق
يُ ّ
عد التقييم العالمي للزئبق لعام  2018رابع تقييم من هذا النوع يجريه برنامج المم المتحدة للبيئة ،وذلك بعد التقارير ي
أ
ف
ن
عده برنامج المم المتحدة للبيئة بالتعاون مع برنامج رصد
الثا� من نوعه الذي يُ ِّ
إصدارها ي� السنوات  2002و 2008و ،2013وهو التقييم ي
المتخصص�ن
الخ�اء
ي
أعدت فصولها ِفرق من ب
المنطقة المتجمدة الشمالية وتقييمها .ويدعم هذا التقييم وثيقة معلومات تقنية أساسية َّ
ت
بسيطة وواضحة .واع�افاً
بلغة
ٍ
وراجعها نظراء لضمان جودتها العلمية .وتعرض هذه الوثيقة الموجزة االستنتاجات الرئيسية للوثيقة التقنية ٍ
قدم هذا القسم أبرز االستنتاجات المتصلة اتصاال ً
بأهمية استنتاجات التقييم العالمي للزئبق لعام  2018بالنسبة لواضعي السياسات ،يُ ِّ
وثيقاً بالسياسة العامة.
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ف
جري حرص عالمي جديد النبعاثات
ي� عام  ،2015أُ َ
الزئبق ف� الهواء من المصادر ش
أن
الب�ية وتوصل إىل َّ
ي
حجم االنبعاثات العالمية الناتجة من  17قطاعاً رئيسياً
يبلغ نحو  2220طناً.

Larry C. Price

المفصل.
يتسن بعد تحديد كميتها ضمن الحرص العالمي
وثمة مصادر شب�ية أصغر حجماً لم
ّ
َّ
الكل
وتُق َّيم االنبعاثات المتأتية من هذه المصادر إ
الضافية عن طريق مقارنتها بالمجموع ي
أ
لالنبعاثات بكمية تت�اوح من ش
ع�ات إىل مئات الطنان سنوياً .ولذلك لن يكون لهذه المصادر
أ
إجمال قائمة الحرص العالمي لالنبعاثات ولكنها قد تكون ذات أهمية
تأث� يُذكَر عىل
الصغر حجماً ي ٌ
ي
محلية أو إقليمية.

ف ي� عام ُ ،2015ق ِّدرت انبعاثات الزئبق العالمية من
المصادر ش
الب�ية ف ي� الغالف الجوي بنحو  20ف ي� المائة
المحدثة
تقريباً ،ارتفاعاً مما كانت عليه ف ي� التقديرات
َّ
لعام .2010
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انخفاض طفيف ف ي� االنبعاثات
الجراءات المستمرة للحد من االنبعاثات عن تحقيق
وقد أسفرت إ
ٍ
أ
ف
ف
أن زيادة النشاط االقتصادي ،وال سيما ي� آسيا،
ورو�  .ويبدو َّ
ي� أمريكا الشمالية واالتحاد ال ب ي
واستخدام المنتجات المضاف إليها الزئبق وطريقة التخلص منها قد أضعفت الجهود الرامية إىل
الحد من انبعاثات الزئبق.
ّ

النتيجة الرئيسية 3

عام  2015تشابهاً
تتشابه أنماط االنبعاثات
المسجلة َ
َّ
ت
عام .2010
ال� جرى توثيقها َ
ي
كب�اً مع تلك ي

ففي عام  ،2015جاءت غالبية االنبعاثات من آسيا (49%؛ ش�ق وجنوب ش�ق آسيا بالدرجة أ
الوىل)
الك�ى ( .)16%وتمثّل االنبعاثات المرتبطة
تليها أمريكا الجنوبية ( )18%وأفريقيا جنوب الصحراء ب
بالتعدين الحر ف� للذهب ذو النطاق الضيق ما يقرب من  38ف
جمال العالمي وهو
ال
من
المائة
�
ي
إ ي
ِ َ ي َّ
المساهم الرئيس ف� االنبعاثات من أمريكا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الك�ى .ف
و� مناطق
ب
ِ
ي
ي ي
أخرى ،تكون الغلبة لالنبعاثات المرتبطة بإنتاج الطاقة واالنبعاثات الصناعية.

Larry C. Price
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الحفوري والكتلة أ
االح�اق الثابت للوقود أ
إن ت
الحيائية
َّ
حوال  24ف ي� المائة من االنبعاثات
مسؤوالن عن ي
ً
نتيجة لحرق الفحم ()21%
العالمية المقدرة ،وذلك
بالدرجة أ
الوىل.
savva_25 / Shutterstock

ف
ف
الف ِل َّزات يغ�
أما القطاعات الصناعية الرئيسية ،فما زالت تتمث َُّل ي� الصناعات المتخصصة ي� إنتاج ِ
الف ِل َّزات
الحديدية ( 15%من قائمة الحرص العالمية لالنبعاثات) ،وإنتاج إ
السمنت ( )11%وإنتاج ِ
ت
ال� تشمل المنتجات المضاف إليها الزئبق نحو 7
الحديدية ( .)2%وتُشكِّل االنبعاثات من النفايات ي
ف ي� المائة من قائمة الحرص العالمية لالنبعاثات لعام .2015
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أدت أ
الب�ية إىل زيادة مجموع ي ز
النشطة ش
ترك�ات
َّ
ف
ف
الزئبق ي� الغالف الجوي بنحو  450ي� المائة فوق
المستويات الطبيعية.

tanakornsar / Shutterstock

الب�ية ف� ض
ت
وتشمل هذه الزيادة آثار الزئبق المنبعث من المصادر ش
ال� ال تزال تدور ف ي�
ي
الما� ي
ي
ت
ُعرف باسم الزئبق القديم .وقد ساهمت االنبعاثات التاريخية ح� نهاية
المحيط الحيوي ،وت َ
أ
ف
ن
القرن التاسع ش
ع� ،وال سيما تلك الناتجة عن تعدين الذهب والفضة ي� ال
مريكت� وتعدين
ي
ف
ف
ت
ش
أك� ي� الزئبق المنبعث حالياً من المصادر الب�ية ي� ال�بة
نجفر) وتكريره ،مساهمةً ب
الزئبق (ال ُز ُ
ف
ش
والمحيطات من جميع المصادر الصناعية ي� القرن الع�ين مجتمعة .ويُؤ ِّدي وجود الزئبق
التغ�ات
تغ� المناخ ،إىل تعقيد قدرتنا عىل تقييم ي ّ
بتأث� من ي ُّ
القديم ،واحتمال إعادة تنشيطه ي ٍ
المحتملة ف ي� المستقبل.
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ف
الح َر ف ي�َّ للذهب ذو النطاق
ي� عام  ،2015أ َّدى التعدين ِ
ف
ال�ية
الضيق إىل انبعاث  1220طناً من الزئبق ي� البيئة ب
وبيئة المياه العذبة ،ولكن ال يمكن فصل هذه الكمية
من االنبعاثات فصال ً موثوقاً ي ن
ب� ما جرى ترصيفه ف ي�
ت
ال�بة ي ن
وب� ما ترسَّب إىل المياه.
Larry C. Price

الطالقات العالمية من الزئبق شب�ي المنشأ من مصادر أخرى إىل البيئات المائية
وقد بلغ مجموع إ
ُ
المساهمة ف ي� هذه االنبعاثات البالغة
ئيسية
ر
ال
القطاعات
َّل
ث
وتتم
.2015
عام
حوال  580طناً ف ي�
ِ
ي
 580طناً ف ي� معالجة النفايات ( )43%وتعدين الخامات ومعالجتها ( )40%والطاقة (.)17%
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النتاج الطبيعي لميثيل الزئبق ف ي� المحيطات
ال يقترص إ
أ
ف
ف
كث� من الحيان عىل مدخالت
و� بعض ي
ي
البح�ات ي� ي ٍ
الزئبق يغ� العضوي.
الخرى ،مثل تغ� المناخ والتغ�ات الحاصلة ف� عمليات النظم اليكولوجية أ
فالعوامل أ
الرضية
إ
ي ُّ
ي ُّ
ي
م�ايدة أ
والمائية ،تُؤِّدي بدورها أدواراً ت ز
الهمية ف ي� دورة حياة الزئبق ،ما يؤثّر عىل التوزيع
ف
والتفاعالت الكيميائية واالمتصاص البيولوجي للزئبق ي� البيئة.
The Stephen Low Company

برنامج أ
المم المتحدة للبيئة
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قد تستغرق تخفيضات انبعاثات الزئبق وما ينتج
عنها من انخفاضات ف� ي ز
ترك�ات الغالف الجوي
ي
ترك�ات الزئبق �ف
بعض الوقت لتظهر كتخفيضات ف� ي ز
ي
ي
الكائنات الحية.
وسيستمر إنتاج ميثيل الزئبق لبعض الوقت من الزئبق القديم الذي كان يودع سابقاً ف� ت
ال�بة
ي
والرواسب والنظم المائية.

Pure Earth
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تبلغ أحمال الزئبق ف� بعض شبكات أ
الغذية المائية
ي
اليكولوجية
مث�ة للقلق بالنسبة إىل الصحة إ
مستويات ي
ش
والب�ية.
وت َُعد انبعاثات الزئبق من المصادر ش
َ
العوامل الرئيسية
الب�ية وإطالقاته ،الحالية والقديمة،
والتعرض له.
المساهمة ف ي� زيادة مستويات الزئبق
ِ
ُّ

Daniel Poleschook
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ف
الم ْهن َّية (بما ف ي� ذلك التعدين
ويحدث
التعرض للزئبق العنرصي ي
وغ� العضوي أساساً ي� البيئات ِ
ُّ
الح َر ف ي�َّ للذهب ذو النطاق الضيق) أو عن طريق االتصال بالمنتجات المحتوية عىل الزئبق .وال
ِ
يزال القلق بالغاً بشأن الفئات الضعيفة ،بما ف� ذلك بعض السكان أ
ن
صلي�
ال
وغ�هم من السكان
ي
ي
ي
يتعرضون للزئبق تعرضاً غذائياً أو ِم ْهن َّياً بنسبة مرتفعة.
الذين ّ

WILDLIFE GmbH / Alamy Stock Photo

معينة من الزئبق،
لكميات
معرضون
ٍ
ٍ
الناس جميعهم َّ
وبالنسبة إىل العديد من المجتمعات ف ي� جميع أنحاء
الغذا� أ
ئ
العالم ،يُ َعد االستهالك
للسماك والمحار
ي
أ
وغ�ها من الغذية أهم مصادر
والثدييات البحرية ي
التعرض لميثيل الزئبق.
ُّ

ف
ين
قدم
محسنة لتقدير انبعاثات الزئبق وإطالقاته
يستند التقييم العالمي للزئبق لعام  2018إىل
وتحس� فهم دورة حياته ي� البيئة .إ
بالضافة إىل ذلك ،يُ ِّ
ٍ
معلومات َّ
ف
ش
التعرض للزئبق لدى الحيوانات والب� .وقد جاءت هذه التحسينات نتيجةً للبحوث المتعلقة بالزئبق وجهود رصده ي� جميع
تقرير  2018معلومات جديدة بشأن ُّ
ش
وتعرض الب�.
تعرض النظم إ
أنحاء العالم .وهي توفّر قاعدة معرفية قوية لدعم إ
اليكولوجية ُّ
الجراءات الرامية إىل الحد من انبعاثات الزئبق وإطالقاته والحد من ُّ
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تحس� فمهنا للزئبق أن يزيد من صقل قدرتنا عىل تحديد الجراءات الفعالة للحد من التلوث بالزئبق وآثاره .وتشمل هذه التحسينات البحوث أ
ين
الساسية
من شأن
إ
َّ
ّ
تدم� الزئبق باعتباره عنرصاً
بشأن جوانب دورة حياة الزئبق فضال ً عن أساليب الرصد المنتظم لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لقياسات التلوث بالزئبق .ال يمكن ي
ملوثة بالزئبق ،ما قد يكون بدوره مصدراً
كيميائياً .ومن شأن الزئبق المستخرج من الوقود والمواد الخام من أجل خفض االنبعاثات أن يُؤ ِّدي إىل إنتاج نفايات ّ
وسيساعد
تحوله إىل مشكلة ف ي� إدارة النفايات أو
للإطالقات .ويجب أن يُدار الزئبق المستخرج من االنبعاثات ومن إ
الطالقات إدار ًة مسؤولة لتجنب ّ
مصدر ثانوي لهاُ .
ٍ
فهم كيفية إدارة الزئبق المستخرج من االستخدامات والمصادر الحالية ،وكيفية إدارته وتخزينه بأمان ف ي� المستقبل ،ف ي� حساب دورة الحياة الكاملة للزئبق المنبعث
جراء أ
الب�ية ،وحماية البيئة ش
النشطة ش
والب� من أخطاره عند استخراجه.
َّ
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