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  . املناطق الواقعة شامل عطربةيف  قرية بوالية هنر النيل    25اجتاحت الس يول أأكرث من    2022يف الأس بوع الأول من أأغسطس  

الصحية والبيئية  ، ما يعترب واحدة من أأكرب الكوارث  ا ىل الهنر أ الف الأطنان من خملفات التعدين امللوثة ابلزئبق  الس يول  جرفت  

نالسودان.  احمللية يف مناطق التعدين التقليدي يف    طالت اجملمتعاتاليت   س نوات طويةل من الاس تعامل العشوايئ ملواد كاميوية    ا 

 تعّرض  ،لساكن احملليني من حوهلماو ملتعاملني هبا  امحلاية  معلية  ات  ا جراءبدون اختاذ أأي    ،خطرة اكلزئبق والس يانيد والثيوراي

  ال لزام املطلوبة مهنا    ابلأدوارتقاعست احلكومات املتعاقبة عن القيام  لقد  مميتة.  ماليني املواطنني بلك احناء السودان خملاطر  

املفروض اتباعها يف التعامل مع  واملهنية  أأحصاب الرشاكت اخلاصة املس توردة لهذه املواد بتطبيق احتياطات السالمة الصناعية  

املواد  احلكومات  وفشلت    .هذه  ا  أأيضا  هذه  ابختاذ  املواطنني  توعية  لتجنب  يف  الرضورية   لأنفسهم  الأذىجلب  لتحوطات 

تعريض املواطنني لهذه  ا ىل املامرسات اليت أأدت  ك وتصحيح  ،من الرضوري تداركه ،نال   . لقد وقع رضر كثري حت ولأرسمه

 السموم. 

نتاج اذلهب املعلن يف البالد زايدة حادة من    .2009-2008بدأأت محى اذلهب يف السودان حوايل   أأطنان عام   10وشهد ا 

. وحسب ا حصائيات وزارة  20171طن حبلول عام    107.3، مث وصل ا ىل ذروة بلغت  2010طنا  حبلول عام    32ا ىل    2008

نتاج اذلهب يف  80املعادن، جاء   لهيا  ،السودان% من ا  من قطاع التعدين احلريف والصغري اذلي    ،خالل فرتة المنو املشار ا 

 
 انظر:    1

Ibrahim, M.S “Artisanal Mining in Sudan - Opportunities, Challenges and Impacts,” UNCTAD 17th 
Africa OILGASMINE, Khartoum, 23-26 November 2015. Extractive Industries and Sustainable Job 
Creation. Ibrahim, M.S, Ministry of Minerals, Republic of Sudan. 



 

. وقد حّددت ا حصاءات التجارة العاملية  )تفاعل الزئبق واذلهب(   2يس تخدم الزئبق الس تخراج اذلهب من خالل الغربةل وامللغمة 

ودان بوصفه أأكرب مس تورد للزئبق يف أأفريقيا  لواردات وصادرات الزئبق اليت جسلهتا قاعدة بياانت الأمم املتحدة )كومرتيد( الس

 . 20153-2010 خالل الفرتة  املنطقة٪ من مجيع واردات 38جنوب الصحراء، حيث اس تورد البدل 

فشلت احلكومة السودانية يف ا حاكم الس يطرة عىل معليات اس ترياد ونقل وختزين واس تخدام الزئبق والتخلص منه بسبب 

رض احلد الأدىن من معايري حامية حصة مواطنهيا وسالمة البيئة، مع ما يرتتب عىل ذكل من عواقب  فشلها يف ممارسة الرقابة وف

عن تضارب املصاحل داخل الهيأك والهيئات  يف ممارسة الرقابة  سواء. وقد نتج هذا الفشل    البيئة عىل حد  و مأأساوية عىل اال نسان  

زيز بدائل اس تخدام الزئبق يف قطاع تعدين اذلهب احلريف والصغري هبدف  احلكومية. ومل حتقق املبادرات ادلولية الرامية ا ىل تع 

   )يونيدو( تكل املبادرة اليت قادهتا منظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية ومهنا، مس تداما   زخام    احلد من اخملاطر الصحية والبيئية

ا ىل غياب متابعة وزارة املعادن للرتوجي للتقنيات اليت ُجّربت    ،ا ىل حد كبري  ،ويرجع ذكل  .2007يف والية النيل الأزرق يف عام  

 .مضن املرشوع

جاميلو   1.3:1نس بة    ا  س تخدم ، م ر البنك ادلويلقدّ    بني اس هتالك الزئبق يف السودان يف فرتة الامثين س نوات    اذلهب املنتج،  ا 

. ويف حني طابقت مكية واردات  4طنا  من الزئبق   336السودان  . وخالل نفس الفرتة اس تورد  ا  طن  346بنحو    2015و  2008

، توصلت مصادر  2020ا ىل    2014طنا  س نواي  يف الفرتة من    36تقدير البنك ادلويل بواقع    ،تقريبا  ،  السودان املعلنة رمسيا  

نتاج التع دين احلريف والصغري يف العبيدية  أأخرى ا ىل تقديرات أأعىل الس تخدام الزئبق. واستنادا  ا ىل املالحظة املبارشة دلورة ا 

  12-10 بـ مقابل اذلهب  ابحثون أ خرون، نس بة الزئبق املس تخدمة يشاركنا التقديرومناطق التعدين الأخرى، نقدر، وكذكل 

نتاج السودان املعلنة  طنا  س نواي    626، مما يشري ا ىل اس تخدام ما يصل ا ىل  جرام  1: . ورمبا تأأيت  حمسوبة عىل أأساس مقادير ا 

الفجوة بني الواردات الرمسية وهذا الرمق من الهتريب والواردات غري املرصح هبا من البدلان اليت ال تعلن عن صادراهتا من الزئبق  

 .ا ىل قاعدة بياانت الأمم املتحدة )كومرتيد( 

منح تراخيص لرشاكت اس ترياد خاصة    وحتديدا  الأخرية اليت اختذهتا سودامني،    لتجاريةهيالت التس املتعلقة ابجراءات  اال  أأدت  

الس ترياد الزئبق ابمسها، ا ىل زايدة مقلقة يف مكيات الزئبق اليت تدخل السودان بشلك قانوين. يف واقع الأمر، تُظهر السجالت  

عداد  لأ   ت صحالرمسية اليت فُ    ابس ترياد   2022وعام    2021 النصف الثاين من عام  بنيالسلطات صّدقت  أأن  ورقة  ال  ههذغراض ا 

املقدرة    2020التجارة ادلولية الرمسية يف الزئبق لعام    جحم  من٪  450  من  طن، أأي ما يقرب  4000  جتاوزت الـالزئبق  مكية من  

 . جحم هذه التجارة ادلولية أأربعة أأضعاف ونصف، أأي 5طن  891 بـ

  ،٪ من اذلهب من اخلام اذلي يقومون مبعاجلته ابلزئبق30والصغري اس تخراج ما يقرب من  يس تطيع العاملون يف التعدين احلريف  

يف العراء حتتوي    ا  أأكوام   تشلّك ماليني طن من النفاايت )تسمى اخمللفات أأو "الكرتة"(    10ا ىل    5ما يقدر بنحو  وراءمه  وخيلفون  

 
نتاج    541جسلت التقارير الس نوية للرشكة السودانية للموارد املعدنية   2 أأنتج مهنا قطاع    ، 2020و   2014اذلهب يف الفرتة بني  من  طنا  اك جاميل ا 

- 2018% من ا جاميل اال نتاج. انظر التقارير الس نوية للرشكة السودانية للموارد املعدنية للس نوات  80طنا ، أأو    434.4التعدين احلريف والصغري  

2020 . 

3 World Bank, “Mercury Trade and Use for Artisanal and Small-Scale Gold Mining in Sub-Saharan Africa,” 
2016, p. 25, available at: http://cegemi.com/wp-content/uploads/2016/02/Mercury-Sub-Saharan-

Africa-Trade-Report-12-December.pdf.  
4 World Bank, “Mercury Trade and Use for Artisanal and Small-Scale Gold Mining in Sub-Saharan Africa,” 

2016, p. 26.  السابق جعاملر  

5 U.N. Human Rights Council, “Mercury, small-scale gold mining and human rights,” September 2022, 
A/HRC/51/35 (E), available at: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/403/63/PDF/G2240363.pdf?OpenElement 

http://cegemi.com/wp-content/uploads/2016/02/Mercury-Sub-Saharan-Africa-Trade-Report-12-December.pdf
http://cegemi.com/wp-content/uploads/2016/02/Mercury-Sub-Saharan-Africa-Trade-Report-12-December.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/403/63/PDF/G2240363.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/403/63/PDF/G2240363.pdf?OpenElement


 

٪ املتبقية  70عت وزارة املعادن السودانية عىل تطوير رشاكت معاجلة اخمللفات الس تخراج الـ  . شّ 6عىل نس بة عالية من الزئبق 

املعاجلة   ينتج عن  الس يانيد وما  املفروضة عىل اس تخدام  الضوابط  الس يانيد. لكن  اخمللفات ابس تخدام  من اذلهب من هذه 

 مسية من أأي من املادتني الأخريني، فضفاضة أأو  ، وهو أأكرثmercuric cyanide  س يانيد الزئبقابس تخدامه، مبا يف ذكل  

 .غري موجودة

املصادقة عىل معاهدة ميناماات، ويه اتفاقية عاملية هتدف ا ىل التصدي لل اثر السلبية للزئبق،   عنالسودان    تقاعسيعكس  

بيئة. كام أأن ضعف القوانني  غياب اال رادة الس ياس ية للحكومات املتعاقبة عن مواهجة مسؤولياهتا جتاه سالمة وحصة الانسان وال 

جيعلها رشيكة   ،واحتاكر ادلوةل الس ترياد الزئبق وامللواثت البيئية الأخرى املس تخدمة يف معليات التعدين   ،والس ياسات الرقابية

 يف هذه الانهتأاكت.  

من   حزمة  ادلويل  واجملمتع  السودانية  السلطات  تتخذ  أأن  احلايل  للوضع  التصدي  هذه  يتطلب  تبدأأ  أأن  وجيب  اال جراءات. 

اال جراءات بتقليص اس تخدام الزئبق واعامتد بدائل هل صديقة للبيئة، مبا يف ذكل من خالل التوعية، ووضع الضوابط، وتقليل  

. كذكل جيب أأن يصادق السودان عىل معاهدة ميناماات. وهو ما يتطلب هجدا  متضافرا   هنائيا  منعا     ها ىل منع  اس تخدامه وصوال  

رشاك أأحصاب املصلحة للتصدي للاكرثة البيئية الناجتة عن  ل لضغط عىل احلكومة السودانية لتبين س ياسات وطنية متاكمةل وا 

 . اس تخدام الزئبق يف التعدين

س تخدام  ى اد اخملاطر الصحية والبيئية اجملمتعات احمللية يف مناطق التعدين احلريف لذلهب يف مجيع أأحناء السودان. وقد أأدّ هتدّ 

الكمييائية اخلطرة مثل الزئبق والس يانيد والثيوراي  ا ا ىل تعريض املاليني من عامل منامج  و   مديد لزمن  ملواد  بدون حامية اكفية 

لزام من   اذلهب واجملمتعات احمللية يف مجيع أأحناء السودان ا ىل خماطر مميتة. وفشلت احلكومات املتعاقبة يف الوفاء مبسؤوليهتا يف ا 

فشلت   كام  الالزمة.  الصناعية  السالمة  تدابري  بتطبيق  املواد  هذه  احلكومات  يس تخدمون  ابختاذ    يفهذه  املواطنني  توعية 

يذاء أأنفسهم وأأرسمه. لقد وقع رضر كثري حت ال ن، ومن الرضوري اختاذ ا جراءات عاجةل ملنع   التحوطات الالزمة لتجنب ا 

 .حدوث الرضر يف املس تقبل

ة ال اثر الضارة  س تتناول ورقة قادمو تناقش هذه الورقة خماطر اس تخدام الزئبق عىل عامل التعدين وأأرسمه وجممتعاهتم والبيئة.  

   .للك من الس يانيد والثيوراي، وما هو مطلوب لتقليل خماطرهام عىل اال نسان والبيئة 

مورس التعدين يف السودان منذ العصور القدمية. واكن اذلهب يس تخرج تقليداي  من خالل معليات الفصل الفزياييئ ابس تخدام 

يف العقد الأول من القرن الواحد والعرشين  والوداين وجماري املياه الطبيعية.    تعدين يمت عىل سطح الرتبة يفال ما اكن    املاء. وغالبا  

بأأعامق تبلغ أأحياان  عرشات عمتد اس تخدام الزئبق تدرجييا  للحصول عىل اذلهب يف السطح وعرب حفر ال ابر واخلنادق اليت متتد  اُ 

ما يدواي  أأو ابس  و الأمتار.   ولعدة ،  . ومع مرور الزمن أأصبح التعدين املهدد البييئ الاول يف السودانتخدام حفاراتيمت احلفر ا 

 .7 س باب يف مقدمهتا اس تخدام الزئبقأأ 

 
سبمترب   9"، جريدة اجلريدة، هب التقليدي يف السودان: حتدايت توطني التكنولوجيا النظيفةاذلالعودة ا ىل تعدين د. عز ادلين يوسف: "  : انظر 6

2020 . 

7 UNEP, “Sudan First State of Environment and Outlook Report,” 2020 available at 

Sudan First State of Environment and Outlook Report 2020 | UNEP - UN Environment Programme  

https://www.unep.org/resources/report/sudan-first-state-environment-outlook-report-2020


 

اليت  اس تعراضبعد   اذلفهيا  ميارس    املواقع  والتنظميي  القانوين  اال طار  الورقة  هذه  تناقش  البدل،  احلريف يف  حيمك   يالتعدين 

د الورقة الروابط بني التعدين احلريف والصناعي، مبا يف ذكل معاجلة خملفات التعدين احلريف بواسطة اس تخدام الزئبق. مث حتدّ 

، وكيفية اس تخدام الزئبق يف ك مهنام. وتناقش الورقة ابلتفصيل أأمثةل عىل تأأثري اس تخدام الزئبق عىل اال نسان  لفاتاخمل رشاكت  

مجموعة واسعة  ملوهجة ا ىل ك من السلطات الوطنية واجلهات الفاعةل ادلولية من منظور  اوخُتتمت مبجموعة من التوصيات  والبيئة.  

 .صناعة اذلهب خنراط خمتلف اجلهات يفمن املصاحل، مثل التسمم امجلاعي واجلرامئ العابرة للحدود الوطنية، وا

د يف الطبيعة يف أأشاكل خمتلفة وهو من املعادن الثقيةل، ويعترب املعدن الوحيد اذلي يوجد يف شلك سائل يف و وج مالزئبق  

  ، خاصةنسانمن اخملاطر العاملية كونه يؤثر عىل حصة اال    ا  درجة حرارة الغرفة. وهو من املعادن شديدة السمية وميثل واحد

 8منه،  ورمبا يتسبب يف الوفاة يف حاةل التعرض لمكيات كبرية  ،اجلهاز العصيب والرئتني واجلهاز الهضمي واللكى واجلدل والعني

يشمل التلوث ابلزئبق الرتبة واملياه والهواء و هات وعىل حصة الأطفال.  مّ بصورة كبرية عىل منو الأجنة يف بطون الأ   كذكل  ويؤثر

 السلسةل الغذائية.   يف دخليحيث  ،والأسامك

ره وقدرته عىل الاحتاد مع اذلهب املوجود  تلكفته وتوفّ اخنفاض  صول عىل اذلهب لسهوةل اس تخدامه و حليف االزئبق  س تخدم  يُ 

  . الزئبق اذلي يرتسب وينفصل عن ابيق احمللول بسبب اختالف الكثافة  (لغممممدموج )  ليشلّك   ،مع معادن أأخرى  ،يف اخلام

الزئبق    الزئبق  فصليُ و  ميثيل  تصاعد  تتسبب يف  اليت  للحرارة  بتعريضه  اذلهب  بعضف عن  اذلهب )مع   9الشوائب(. يتبقى 

 .سائلا ىل  ليتحول    م°1000ب أأكرث من  ه بيامن يتطلب اذل  ،°م356درجة  عند  الفصل انجتة من أأن الزئبق يتصاعد    وسهوةل

جسم الانسان واملياه القريبة  من  أأجزاء    ذكل  مبا يف  ،رطب   سطحف مره أأخرى يف أأقرب  وهذه العملية جتعل الزئبق يتكثّ 

ميكن أأن  وعالوة عىل ذكل،    .ةخطري ا ىل درجة    لبيئة الطبيعيةا تلويث  من  ليه و ا  سان  ن ض اال  يد من تعرّ فت واملسطحات املائية،  

رمغ أأن خباره ال راحئة هل وال يسبب الهتيج، مما جيعل   ،طر حصيةامكيات ولو اكنت صغرية من الزئبق خم اس تنشاق  يسبب  

 اكتشافه وجتنبه أأمرا  صعبا . 

وتنترش معليات التعدين يف   10. الرمسيةحسب التقديرات  ،  18الـ  والية من والايت السودان    15يف    ا  ينترش التعدين حالي

وتعترب والايت هنر النيل والشاملية والبحر الأمحر وغرب كردفان أأعىل  . السودان يف مئات املنامج  يضار أأ مساحات واسعة من 

 ذلهب يف السودان. ل ا  والايت انتاج ال

العام   التعدين منذ هناايت   ،مع فهيا الرضائب والرسومجتُ مركزية    ا  سواقأأ   فأأسست ،  2014بدأأت ادلوةل اعادة تنظمي معليات 

اعد أأن تس  ه يفرتضنأأ ورمغ    مثلام يف حاةل الطواحني الرطبة.  س تخدم فهيا الزئبق بصورة واسعةيُ معليات املعاجلة اليت    ترتكز فهياو 

كثافة اس تخدام ىل  ا  ى  دّ أأ بصورة ش به اتمة  الرقابة  ليات  مع لكن غياب    ،دوات الرقابة والتنظميأأ   تطبيقعىل  هذه الرتتيبات  

 ابلزئبق يف تكل املناطق. كبري تلوث ا ىل   قادا بدون حماذير، مسواق الرمسية وغري الرمسية الزئبق يف مواقع الأ 

 
8 EPA, “Health Effects of Exposure to Mercury,” last updated April 14, 2022, available at Health Effects 
of Exposures to Mercury | US EPA 

  لفيديو املوجود عىل الرابط التايل: شاهدة امب  بشلك أأكربف عىل العملية ميكن التعرّ  9

https://web.facebook.com/Albayati.gold/videos/543209953270677. / 

 يرة الورد: القاهرة. ، سعر اذلهب: التلكفة البيئية والاجامتعية للتعدين، جز 2018محمد صالح عبد الرمحن،   10

https://www.epa.gov/mercury/health-effects-exposures-mercury
https://www.epa.gov/mercury/health-effects-exposures-mercury
https://web.facebook.com/Albayati.gold/videos/543209953270677/


 

يقدر عدد املنخرطني  لكن  ،  تقليديوعىل وجه اخلصوص التعدين ال   ،لعاملني يف قطاع التعدينعداد ادقيق لأ   حرصوجد  يُ ال  

ىل  العدد  هذا  ويرتفع    .مليون عامل  2اذلهب بأأشاكلها اخملتلفة بأأكرث من    يف معليات احلفر وطرق احلصول عىل مليون    5حوايل  ا 

ذا أأضفنا التعدين   يُعترب. ذلا 11ساكن السودان ا جاميل % من 13وهو ما يعادل  ،العاملني يف املهن املصاحبة ومعليات املعاجلة  ا 

الكبري   هما يزيد من أأمهية هذا القطاع وما يرتتب عىل توسع  ، وهوينيمن السودان الأعداد  س توعب أأكرب  ت   أأحد اجملاالت اليت 

 املناخية املتطرفة.  اتلتغري اتسم ابلهشاشة البيئية و ي  بدليف 

 

 
 لسابق. ا املصدر 11

 ، برخصة الاس تخدام اال بداعي املشاع.  NordNordWest املصدر:
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 ، عىل احتاكر اس ترياد الزئبق عرب واحدة من الرشاكت احلكومية )رشكة سودامني احملدودة( 2012قررت ادلوةل يف السودان منذ العام  

ميكل بنك السودان نس بة بيامن  % من أأسهم الرشكة،  99حتوز وزارة املالية  و .  التوجه العاملي حنو التقليل من اس تخدام الزئبقمن  رمغ  ال

وتشري نفس القامئة ا ىل   12. 2021% املتبقية، حسب ما ورد يف قامئة الرشاكت اململوكة للحكومة اليت نرشهتا وزارة املالية يف أأبريل  ـ1الـ  

أأن رشكة سودامني اكنت متكل أأسهام  يف عدد من الرشاكت اخلاصة والعامة يف قطاع التعدين اليت تنخرط يف معاجلة خملفات تعدين  

ُحّولت مجيع هذه الأسهم منذ ذكل احلني ا ىل الرشكة السودانية للموارد املعدنية. ويه رشكة  وقد  .  2014حت عام    اذلهب والتنقيب عنه

، وفقا  للقامئة الرمسية للرشاكت مهنا  %15% من أأسهمها، ومتكل ك من وزارة املعادن وبنك السودان املركزي  70عامة متكل وزارة املالية  

لهيا أ نفا   حتوز رشكة سودامني احتاكر ادلوةل الس ترياد الزئبق والس يانيد والكاميوايت واملواد الأخرى املس تخدمة يف  . و احلكومية املشار ا 

قطاع تعدين اذلهب. ويبدو أأن ذكل حّول الرشكة ا ىل وس يط يبيع حقه يف الاحتاكر ا ىل رشاكت القطاع اخلاص لتس تورد الزئبق ابمس  

عالمية، سودامني، وتأأيت غالب الواردات من اال مار  ات العربية املتحدة. وكام أأوحض مدير سودامني السابق كامل حسن املايح يف مقابةل ا 

. 13جتمع سودامني نصف أأرابح بيع الزئبق بعد أأن تقتطع الرشاكت املس توردة مصاريفها الرأأساملية واال دارية واللوجستية من اال يرادات 

قدين معها من الباطن عىل نقاط البيع الرئيس ية يف اخلرطوم ويف أأسواق اذلهب وورد أأن الرشكة توزع الزئبق املس تورد من قبل املتعا

عداد هذه الورقة، ا ضافة  الرئيس ية حتت امسها عىل حنو ما كشفت أأوراق ا حدى القضااي اليت نُظرت يف احملمكة واليت درس ناها لأغراض ا 

ا رشاف بييئ أأو حصي من قبل املتخصصني مدجمة يف هذا النظام  . وال توجد رقابة أأو  14ا ىل مقابالت ُأجريت مع مطلعني عىل الصناعة 

 اخلاص بتجارة وتوزيع الزئبق. 

تس تورد الرشاكت اليت تتعاقد معها سودامني من الباطن، ابال ضافة ا ىل ذكل، مواد كمييائية أأخرى مبا يف ذكل س يانيد الصوديوم والكربون  

 خفّت، يف الوقت نفسه، الضوابط املفروضة عىل التوزيع، حيث هتمين عىل النشط. وقد أأّدى ذكل ا ىل زايدة العرض يف السوق، بيامن 

رشاف امسي من قبل ادلوةل، رمغ اخملاطر   هذا العمل رشاكت القطاع اخلاص اليت تس تورد هذه املواد الكمييائية نيابة عن سودامني اب 

رشكة مملوكة لدلوةل يف توزيع واس تخدام هذه املواد عقبات الاكمنة يف الاس تخدام غري املنضبط لهذه املواد. يف الواقع، ختلق مشاركة  

جراءات فورية من   أأمام الرقابة والرصد البييئ حت من قبل املراقبني املس تقلني، مثل مجعيات البيئية. ويس تدعي هذا املوقف اختاذ ا 

ة بشأأن اس ترياد املواد السامة املس تعمةل يف قطاع قبل سودامني ووزارة املعادن واجمللس الأعىل للبيئة واملوارد الطبيعية لتحسني الشفافي

 .تعدين اذلهب احلريف والصغري واس تخداماهتا

 
 متاح عىل الرابط:  ، وزارة املالية السودانية "رصد أأويل للرشاكت احلكومية العامة" 12

http://mof.gov.sd/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/item/633   
 ، متاح عىل الرابط:  2016أأغسطس  11، "كتشفها املدير)سودامني(.. قصة اختالسات بطلها موظفان وم "موقع النيلني اال خباري،  13

https://www.alnilin.com/12802400.htm 

زازي متعددة  ادعت رشكة  وقد  صادر.  امل  نا ، حس امب أأفادت 2012قامت رشكة سودامني بتأأمني احتاكر حرصي الس ترياد الزئبق والتجارة فيه منذ عام   14

، حيث  2014يعود ا ىل  و بيهنام  ُأبرم  مل حترتم رشوط عقد    أأن سودامني   ،2019و  2018يف عايم  جرت  ا جراءات حتكمي    ، أأثناء(خاصة)رشكة  الأنشطة  

يداع عائدات البيع دلى    رشكة زازي مبوجب ذكل العقداكن يُطلب من   . يف املقابل، اكن دور سودامني  سودامنيمتويل واس ترياد وتوزيع الزئبق، قبل ا 

لرشكة والنفقات اللوجستية للك حشنة  ل ال  املورد، بعد سداد رأأس  هو ا جراء مراجعات شهرية حلساابت الرشاكة وتقس مي الأرابح ابلتساوي مع املس ت 

 الأمر.  سودامني القضية يف هناية وقد رحبت حصهتا يف الأرابح.   تمس تلمة. وزمعت الرشكة أأن سودامني جحب 

http://mof.gov.sd/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/item/633
https://www.alnilin.com/12802400.htm
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نتاج اذلهب نيابة عن ادلوةل وتدير مصنعني ملعاجلة اخمللفات الغنية ابلزئبق اذلي   من انحية أأخرى، رشكة سودامني يه املسؤوةل عن ا 

احلرفيون  املعّدنون  ومنتِج و مكس ت  ها،دور  ها جيعل و .  15ينتجه  دورها  ورد  أأخرىكذكل  معاجلة  زايدة    ،يف رشاكت  صاحبة مصلحة يف 

أأن   ،مرارا  وتكرارا  ، ت اس هتالك الزئبق، وهو ما يتعارض مع مسؤولية ادلوةل يف حامية املواطنني من أ اثره الضارة. ويف هذا الس ياق، ثب

 . اس هتالك اعاليمرد الترصحيات الرمسية املتعلقة مباكحفة اس تخدام الزئبق ليست أأكرث من جم

عداد هذه الورقة، ا ىل مناقصات مفتوحة ملنح عقود    طرحعدم  أأنه ابال ضافة ا ىل    أأشارت واثئق معامالت جرت مؤخرا ، وراجعناها عند ا 

يف الس نوات الأخرية    ، رشعت سودامني2016جريت مع مدير سودامني السابق عام  املقابةل اليت أُ   مناس ترياد الزئبق، كام هو وحض  

 يف التعاقد املبارش مع الرشاكت اليت تعتربها رشاكء تشغيليني من أأجل اس ترياد لوازم التعدين. 

موافقة وزارة املالية للتعاقد مبارشة مع مخس رشاكت   2022أأبريل    26عىل سبيل املثال، طلبت رشكة سودامني يف خطاب بتارخي  

 .16طن من الكربون  400طن من الس يانيد و  600الزئبق وطنا  من  80خاصة الس ترياد ما مجموعه 

ماكنية اخنراط سودامني يف ممارسات فساد كربى مما أأصبح مأألوفا  جدا  للجمهور يف السودان. وقد جسّ  لت  هناك خماطر أأخرى تمكن يف ا 

. وهذه ممارسة اكنت  تنيخاص   كرشكتني  مسجلتني،  ني حكوميتنيام رشكت تهي والرشكة السودانية للموارد املعدنية، وك   ك من سودامني

يرادات ا ىل كياانت مس تقةل  املؤسسات املدرّ من خاللها  ّولت  شائعة طوال عقود عهد البشري الثالثة حُ  من بريوقراطية    يف مأأمنة لال 

خدمة ا ىل  توجيه موارد هذه املؤسسات    الواهجات املرتبطة به(و )  احلكومة والرقابة عىل املال العام. ويسهل بذكل للحزب احلامك وابروانته

للنظام   نق ن اخل يف الواقع، اك واال نفاق عىل منظومة احملاابة الواسعة اليت اكن يديرها النظام.  ،جدول الأعامل الس يايس والأيديولويج 

ه كبار مسؤويل حكومة  غرتفن عامال  ميرسا  للفساد الكبري اذلي ا ا د للرقابة احلكومية عىل التدفقات املالية الكبرية اليت تودلها الرشكت املتعمّ 

ثراء أأنفسهم وأأقارهبم ورشاكهئم التجاريني.   النظام السابق وحزبه احلامك، مما مكهنم من ا 

ال  أأعقاب سقوط اس مترت ك من سودامني والرشكة  القطاع اخلاص يف  المتتع ابلوضع املس تقل لرشاكت  للموارد املعدنية يف  سودانية 

عام   ال عادة موارد 2019البشري يف  املدنيني  بقيادة  الأوىل  املرحةل الانتقالية  املعنيون خالل  الوزراء  هبا  قام  اليت  . ومل تكن احملاوالت 

٪ من أأسهم سودامني يف أأكتوبر  34الأسوأأ من ذكل ختيل وزارة املالية غري املربر عن الرشكتني ا ىل س يطرة احلكومة انحجة بشلك اتم. و 

مجموعة من جتّمعات املهنيني، مبا يف    هستنكرت، وهو ما اقائد معليات قوات ادلمع الرسيعل   كهول شاع اهنا مم لصاحل رشكة خاصة ي   2020

ن هذه الأسهموزارة املعادن ومبادرة جامعة اخلرطوم ال صالح قطاع التعدين  يفذكل املهنيني    ،. وقالت وزارات املالية واملعادن حيهنا ا 

لتنقيب يف منطقة جبل عامر يف  ا  عن مربع  ، لصاحل احلكومة،  التنازل مليون دوالر، ُدفعت مقابل    50ا ضافة ا ىل تعويضات نقدية قدرها  

أ نذاك ادلكتور محمد حيىي  17يف املنطقة لعدة س نوات ادلمع الرسيع  ديره  ي   شامل دارفور ومصنع للمعاجلة اكن . لكن وكيل وزارة املعادن 

ىل ممارسات  ، يبدو أأن الأمور عادت ابلاكمل ا  2021ويف أأعقاب الانقالب العسكري يف أأكتوبر    18وصف الصفقة بأأهنا "صفقة س ياس ية".

 عهد البشري بسبب اهنيار أأي مظهر من مظاهر السلطة احلكومية والرقابة يف مجيع اجملاالت. 

مداداهتا يف جمال التعدين، أأداة لرتامك و ن تصبح سودامني، بلأ   هناك جمال يرادات من بيع ذههبا وا  صفها رشكة مملوكة للقطاع العام تدر ا 

رأأس املال والالتفاف عىل الضوابط اليت فُّوضت لفرضها. وهذه اخملاطر ليست جمرد افرتاضات، فقد أأظهرت الواثئق اليت مقنا مبراجعهتا  

 
 مصدر سابق.  ،2016أأغسطس  11، ")سودامني(.. قصة اختالسات بطلها موظفان ومكتشفها املدير "انظر: موقع النيلني اال خباري،  15

عداد هذه الورقة. غراض حسب نسخة من اخلطاب اطلعنا علهيا لأ  16  ا 

 . متاح عىل الرابط: 2020أأكتوبر    19محمد حلفاوي، "كياانت التعدين تهتم املالية ابلتنازل بسهوةل عن أأسهم سودامني للجنيد"، أألرتا سودان،   17

.https://tinyurl.com/2s245uz3  
 . متاح عىل الرابط:  2020نومفرب  8املعادن محمد حيى: أأيلوةل جبل عامر ا ىل احلكومة صفقة س ياس ية"،   وكيلالراكوبة " 18

https://tinyurl.com/2p994c9b . 

https://tinyurl.com/2s245uz3
https://tinyurl.com/2p994c9b
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الباطن مع رشكة خاصة مرتبطة بشخصية س ياس ية ابرزة ومنخرطة يف صناعة تعدين    ال عداد هذه الورقة أأن سودامني تعاقدت من

، وطبقا  ل خر ما توفر لنا من معلومات فقد مت ابلفعل اس ترياد  2021طن من الزئبق يف منتصف عام  2000اذلهب من أأجل اس ترياد 

 طن من هذه المكية.  400

طنا     346ا ، وفقا  للبنك ادلويل، أأحد أأكرب مس توردي الزئبق يف أأفريقيا جنوب الصحراء، حيث مت اس ترياد ما يقدر بـ  يعد السودان سلف

ا ىل متوسط  2015و  2008بني عايم   ما يشري  الواردات س نواي    43.25،  اليت  19طنا  من  الرمسية  السجالت  أأشارت  . ورمغ ذكل، 

 . س نواي   طنا  من الزئبق 36ما متوسطه   2020و 2014دان اس تورد رمسيا  بني عايم حفصناها لأغراض هذه الورقة ا ىل أأن السو 

جيب حفص هذه الأرقام مقابل الأرقام الأحدث لمكيات الزئبق اليت متت املوافقة عىل اس تريادها ا ىل السودان من خالل املتعاقدين مع  

وحت    2021سودامني من الباطن. وتشري السجالت الرمسية اليت راجعناها لأغراض هذه الورقة ا ىل أأنه اعتبارا  من انقالب أأكتوبر  

طن املعمتدة    400طن من الزئبق، مبا يف ذكل تكل الـ    4000قة، وافقت سودامني عىل تراخيص الس ترياد أأكرث من  وقت كتابة هذه الور

 ابرزة.  س ياس ية للرشكة املرتبطة بشخصية 

رقة، هو اندفاع  يف الواردات املرخصة، وفق ا ملطلعني متت مقابلهتم يف س ياق اال عداد لهذه الو   خالتفسري الوحيد املعقول لالرتفاع الصار 

لتحقيق رحب رسيع. ويظل    2021املرتبطة س ياس يا  الس تغالل بيئة احلومكة الفوضوية اليت أأعقبت انقالب  اجلديدة  العديد من الرشاكت  

ذا اكنت هذه الرشاكت املعمتدة حديثا  متكل القدرة واملوارد املالية الس ترياد المكيات اليت متت املوافقة علهيا، سؤاال  مفتو  حا  وقت كتابة  ما ا 

هذا التقرير. قد تس تفيد سودامني أأيضا  من تدفق مقديم الطلبات لتحسني التدفقات النقدية اليت جتنهيا من الرسوم والأنصبة يف الأرابح  

التفسريات املعقوةل  ، مبا يف ذكل الس يانيد. وتتعلق  ذلهب ل  لتعدين احلريف والصغرياخلاصة اباملتوقعة من جتارة الزئبق واال مدادات الأخرى  

أأنفسهم لتوفري الزئبق ملناطق تعدين اذلهب احلريف والصغري النائية وغري املنظّ  مة يف  الأخرى ابهامتم بعض كبار التجار ابلزئبق لهتيئة 

 .20والييت جنوب كردفان وجنوب دارفور ويف مناطق أأبعد يف منطقة الساحل

ىل السودان رشاكت املعاجلة  بناء  عىل املعلومات الواردة من مطلعني عىل الص  ناعة، هناك أأيضا  مكيات غري معروفة من الزئبق اس توردهتا ا 

اخلاصة بدون موافقة مس بقة أأو اتفاق تعاقدي مع سودامني. ويف بعض احلاالت، تسمح سودامني لهؤالء املس توردين بتخليص الشحنات 

 .21عىل نس بة مئوية من الزئبق عينا   من امجلارك يف بورتسودان بناء  عىل اتفاق حتصل مبوجبه سودامني

ابال ضافة ا ىل الواردات الرمسية من الزئبق اليت تمت من خالل سودامني، هناك مكيات غري معروفة من املادة هتّرب ا ىل السودان عرب  

الوة عىل ذكل، جيري تداول . وع22احلدود الغربية والشاملية مع تشاد وليبيا. ويدرك املسؤولون أأن الهتريب ميثل حتداي  يواهجونه يوميا  

خبارية بشأأن معليات السلطات ضد همريب الزئبق يف وسط دارفور وجنوب دارفور واخلرطوم عىل نطاق واسع يف وسائل  قصص ا 

 .23اال عالم السودانية 

 
19 World Bank, “Mercury Trade and Use for Artisanal and Small-Scale Gold Mining in Sub-Saharan Africa,” 
December 2016, p. 26, available at: http://cegemi.com/wp-content/uploads/2016/02/Mercury-Sub-Saharan-
Africa-Trade-Report-12- December.pdf.  

 . 2022مقابالت أأجراها املرصد السوداين للشفافية والس ياسات، اخلرطوم، أأكتوبر  20

 . 2022م، أأغسطس جريت ال عداد هذه الورقة، اخلرطو مقابةل أُ  21

22 Mohammed Bashir Abdalla, Minister of Minerals admitted in a statement to Sudan Tribune on September 8, 
2021 that mercury is smuggled and used in mining in farms and factories. See 
https://sudantribune.net/article249987/.  

 . https://sudan4news.net/3341 عىل الرابط: 24التلفزيونية سودانية  القناةانظر عىل سبيل املثال  23

http://cegemi.com/wp-content/uploads/2016/02/Mercury-Sub-Saharan-Africa-Trade-Report-12-%20December.pdf
http://cegemi.com/wp-content/uploads/2016/02/Mercury-Sub-Saharan-Africa-Trade-Report-12-%20December.pdf
https://sudantribune.net/article249987/
https://sudan4news.net/3341
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املعدل عام   2001تتعّرض العديد من القوانني السودانية لقضااي التلوث بصورة عامة. عىل سبيل املثال، يضع قانون حامية البيئة للعام  

اطارا  واحضا  للتعامل مع املرشوعات ابشرتاطه وجود دراسات الأثر البييئ لأي مرشوع أأو نشاط وهو ما يغيب عن معظم    2020

الزئبق يف عام    نقلو لتنظمي واس تخدام    الحئةودان، ويف مقدمهتا التعدين التقليدي. وقد اعمتدت وزارة املعادن  جتارب التعدين يف الس

نفاذ متطلبات ختزين، 2011  ، واس تخدام هذه املادة السامة. نقلو ، ومع ذكل، ال يوجد دليل عىل الاتساق يف ا 

الزئبق عىل حصة اال نسان والبيئة ا ىل تصاعد املقاومة الشعبية ل اثر التعدين املدمرة للبيئة. واس تجابة لهذه أأدى الوعي املتايد مبخاطر  

  املقاومة، أأصدر جملس الوزراء الانتقايل، بقيادة رئيس الوزراء محدوك، يف وقت مبكر من الفرتة الانتقالية اليت قادها املدنيون )سبمترب 

. ومع ذكل، مل يُنفّذ هذا القرار بسبب اس مترار 24 معليات التعدين حيظر اس تخدام الزئبق والس يانيد يف ( مرسوما  2021أأكتوبر  - 2019

ضغوط مجموعات التعدين وفصائل النظام القدمي اليت اكنت تس يطر عىل صناعة خملفات اخلام. واكن مصري احلظر اخلطايب الصادر من  

قدم لقطاع تعدين اذلهب احلريف والصغري هنجا  شامال  يواكب معلية التخلص التدرجيي  لأنه مل ي  ،حكومة محدوك عىل الزئبق الفشل أأيضا  

 واعامتد تقنيات بديةل ونظيفة الس تخراج اذلهب.  عزيزمن الزئبق مع ت

تُنفّذ للمواصفات واملقاييس بروتوكوالت الس تخدام الزئبق، لكهنا مل  ف عىل . ورمغ تفويض الهيئة يف اال رشا هوضعت الهيئة السودانية 

صادرات اذلهب، مل تطلب تنفيذ الربوتوكوالت اخلاصة هبا كرشط مس بق للحصول عىل موافقات التصدير، مما جعل هذه الربوتوكوالت  

 غري فعاةل.

ملعدالت  اشرتاطات خاصة ابلبيئة والصحة والسالمة املهنية، كام وضعت حدودا   ،  بدورها  ،وضعت الرشكة السودانية للموارد املعدنية

جزءا  يف   0.004التلوث املسموح هبا، ومن مضهنا الزئبق. عىل سبيل املثال، ُحّدد احلد الأقىص املسموح به للزئبق يف مياه الرشب عند  

املليون. لكن طبيعة الرشكة كوهنا املسؤول عن حتصيل الرسوم واال اتوات، فضال  عن تنظمي قطاع التعدين واال رشاف عليه، جعلهتا  

ايدة اال نتاج عىل احلفاظ عىل البيئة وسالمهتا، خصوصا يف س ياق الأزمة الاقتصادية اليت مير هبا السودان. ومعليا ، فا ن نقص  ترّجح ز

قترص عىل حتصيل الرضائب واال اتوات حيد من قدرة ووجود الرشكة يف الاسواق امل   ،وعدم توفري املعدات  ،تدريب املوظفني واملرشفني

 يف التفتيش بسبب اهامتهما بزايدة اال نتاج واال يرادات.الرشكة عىل أأداء دورها 

. واالتفاقية معنية حبامية حصة  2017ودخلت حزي النفاذ يف اغسطس    2013فُتحت اتفاقية ميناماات بشأأن الزئبق للتوقيع يف أأكتوبر عام  

لكهنا مل تصادق علهيا بعد. وس متثل املصادقة  ، 2014اال نسان والبيئة من انبعااثت الزئبق. وقعت حكومة السودان عىل االتفاقية يف عام 

عىل هذه االتفاقية خطوة هممة لوضع خطة متاكمةل للحد من اس تخدامات الزئبق. ومن شأأن هذه اخلطة أأن تفتح اجملال لتوفري ادلمع  

ة للحكومات املتعاقبة منذ  ادلويل حلكومة السودان يف هذا اجملال. ومع ذكل، فا ن عدم املصادقة علهيا يعرب عن غياب اال رادة الس ياس ي 

 وتفضيلها زايدة انتاج اذلهب عىل السالمة. وهو أأمر يتطلب توس يع الضغط حلث احلكومة عىل املصادقة عىل االتفاقية.  2013عام 

وك  هناك صكوك دولية أأخرى، ابال ضافة ا ىل ما تقّدم، تتعلق مباكحفة التلوث بصورة عامة ومن مضنه التلوث ابلزئبق. وتشمل هذه الصك

"،  1998مواد كمييائية ومبيدات أ فات معينة خطرة يف التجارة ادلولية   عىل ا جراء املوافقة املس بقة عن عمل تطبيق "اتفاقية روتردام بشأأن

فن  "، و"االتفاقية ادلولية ملنع التلوث النامج عن الس1989عرب احلدود   و"اتفاقية ابزل بشأأن التحمّك يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص مهنا

أ رهوس بشأأن املعادن الثقيةل  1973)ماربول(   ".  2001"، و"اتفاقية اس تكهومل بشأأن امللواثت العضوية الثابتة  1998"، و"بروتوكول 

وهناك حاجة ا ىل تشديد الرقابة من أأجل تنفيذ التامات السودان ادلولية من خالل الرقابة الفّعاةل من قبل اكفة املؤسسات الوطنية  

 
التعدين"،   24 يف  والس يانيد  الزئبق  اس تخدام  يقاف  ا  يقرر  "السودان  نيوز،  الرابط: 2019أأكتوبر    10ساكي  عىل  متاح   ، 

https://bit.ly/3qc3qSI . 

https://bit.ly/3qc3qSI
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ارصة التلوث النامج عن اس تخدام الزئبق، ويف مقدمهتا اجمللس الأعىل للبيئة واملوارد الطبيعية اذلي جيب أأن يقود معليات املعنية لضامن حم 

 الرقابة كونه املسؤول عن حامية البيئة والتمنية املس تدامة للموارد الطبيعية يف البدل. 

 

، س يطر تعدين اذلهب احلريف والصغري عىل اال نتاج بنسب تفوق حصة  2008/2009يف السودان حوايل عام    منذ انفجار طفرة اذلهب 

نتاج تعمتد عىل اخمللفات النامجة عن نشاط قطاع    تعدين احلريف والصغري. ال رشاكت الامتياز واملعاجلة. وقد اكتفت هذه الرشاكت بامنذج ا 

التعدين احلريف هو أأكرث أأنواع التعدين ش يوعا  يف السودان. ووفقا  لتقارير وزارة املعادن والرشكة السودانية للموارد  .1

نتاج اذلهب يف البالد بني عايم  81.6املعدنية أأنتج املعّدنون احلرفيّون متوسطا  س نواي  قدره     2014٪ من ا جاميل ا 

نتاج من معاجلة اخمل2020و نتاج عىل التوايل.7.7٪ و10.69لفات ما بني ، بيامن بلغ اال   ٪ لرشاكت اخمللفات واال 

وبيامن   .2 احلرفيون.  املعّدنون  ينتجها  واليت  اذلهب  حتوي  اليت  اخمللفات  مبعاجلة  التعدين  خملفات  معاجلة  تقوم رشاكت 

دام الس يانيد  ٪ من اذلهب يف اخلام ابس تخدام الزئبق، ميكن لرشاكت املعاجلة ابس تخ 30يس تخرج احلرفيون حوايل  

 ٪ املتبقية من اذلهب. 70٪ من الـ  95اس تخراج ما يصل ا ىل 

طالق اال نتاج   .3 نتاج اذلهب وا  تتكون رشاكت اال نتاج من رشاكت الامتياز املتعاقدة مع حكومة السودان من أأجل ا 

ع ذكل، تعمتد الصناعي بعد البحث والاس تكشاف العام يف املناطق ذات الرتس بات اليت ميكن اس تغاللها جتاراي . وم 

غالبية رشاكت الامتياز التسعة العامةل حاليا  ابلاكمل عىل اخلام اذلي يوفره عامل املنامج احلرفيون اذلين يعملون  داخل  

 مناطق الامتياز اخلاصة هبا وفقا  لعقود ثالثية بني ادلوةل والرشكة واملعدنني احلرفيني. 

. وهذا منوذج للتعدين انترش يف عدد من ادلول اجملاورة ويعرف اقلمييا  ابلمنوذج  201225التقليدي يف  بدأأت اعادة معاجلة خملفات التعدين  

عادة معاجلة اخمللفات امللوثة  26السوداين  . وتدمع ادلوةل هذا المنوذج مربرة ذكل ابلتخلص من الزئبق العالق يف اخمللفات. ويف الواقع فا ن ا 

 
 ، مرجع سابق. رمحنمحمد صالح عبد ال 25

ltancy corporation (Feb2017). (غري منشورة )  

 
26 Environmental and Social Impact Assessment study for gold mining activity in block 52 in North Sudan. 
University of Khartoum consu 

املعدنون احلرفيون

81%

رشاكت اال متياز

7.7%

الكرتةمعاجلة

10,69%

من ينتج اذلهب؟
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من ال اثر البيئية ويصّعب هممة معاجلهتا، فالس يانيد يس تخلص املعادن ومن مضهنا الزئبق، ويتحد  ابلزئبق ابس تخدام الس يانيد يضاعف  

مع الزئبق يف شلك س يانيد الزئبق شديد اخلطورة. وقد نهّبت دراسة صادرة عن ادلار الاستشارية جلامعة اخلرطوم ا ىل خطورة ذكل 

ومجيعها ،  ىل ذكل يكّون الس يانيد مركّبات مع الاكدميوم والكوابلت والرصاص. وابال ضافة ا27يف غياب ادلراسات املتعلقة هبذا الأمر 

  28غريها من املعادن الثقيةل املوجودة يف اخلام بشلك طبيعي. كذكل مع و  ،معادن ثقيةل خطرة وسامة

اجلة بواسطة رشاكت الامتياز ابختصار، يُس تخدم الزئبق يف السودان بصورة عشوائية من قبل املعدنني التقليديني، وترّوج ادلوةل للمع 

ذ تلكّف معاجلة جرام واحد من س يانيد الزئبق أأكرث من   دوالر أأمرييك.    360الواقعة حتت نفوذ خنهبا. لكهنا معاجلة تزيد من اخملاطر، ا 

تب عىل أأنشطة . وهذا الوضع جيعل معاجلة الأثر املرت 29ويه قمية أأعىل بكثري من قمية اذلهب املنتج اذلي متّخضت عنه هذه اخمللفات 

ذ تركز اجلهود الرمسية   رشاكت معاجلة اخمللفات عىل حنو سلمي أأمرا  غري جمد  اقتصاداي . ك ذكل يمت يف ظل غياب ادلراسات ادلقيقة، ا 

عىل تلبية احتياج ادلوةل للعمةل الصعبة عن طريق تصدير اذلهب. وعالوة عىل ذكل ترتكز عائدات التعدين ابضطراد وسط مجموعات 

عادة معاجلة اخمللفات ذات  . حظوة من خنب الأعامل والس ياسة والأمن تس تخدم نفوذها للحصول عىل رخص ا 

س تخدم الزئبق ابلعديد من  ويُ   .الزئبق للحصول عىل اذلهب يف مجيع مواقع التعدين التقليدي يف السودان  العاملون يف التعدين س تخدمي 

الطرق اليت يس تخدم فهيا الزئبق يه:  وأأمهالطرق حسب عوامل خمتلفة من مضهنا نوع اذلهب وطريقة احلصول عليه. 

 . كرث ش يوعا  يه الطريقة الأ و  يف الاحواض غسل  ال  .1

ال ابر    ،احلجرطحن  يُ   اخلام من  احلصول عىل  السطحيأأ بعد  التعدين  اخلام يف شلك   ،و  للحصول عىل  ابس تخدام طواحني هوائية 

عرب   كذكليترسب  و (.  يتبّخر الزئبق  )قد يس تنشقونه حني  ةمبارش للزئبق  ض العامل  تعرّ ي و   .غسل مبارشة ابس تخدام الزئبقيُ   مسحوق

 ( . عىل الغالف  نظر الصورةا ( )ةيف حبيبات اخلام )الكرت ا  عالق همن ويظل جزء   ،حواضتربة الأ 

عىل حافة بركة العامل    جيلسالعملية    يغمرونه يف بركة ماء صغرية خملوطا  ابلزئبق. وأأثناء هذه)طشت( و   أ نية معدنيةالزئبق  املعدنون  يضع  

أأي  ب  ابلغسل يدواي    ونويقومامللوثة ابلزئبق  املاء   أأغلب مناطق السودان انتشار  يُ و اية.  نوع من امحلدون  النساء  من  امةل  عِ ال الحظ يف 

يف  و  بكثافة  يف  همن  الأطفال  اذلهب  كردفان تعدين  جنوب 

الأزرق والأطفال  رأأثّ تتو   .والنيل  وامل  النساء  لواثت  ابلزئبق 

  ضار بشلك خاص ابلأجنة   ، وهواملصاحبة لذلهب الأخرى  

 وابحلوامل.  

 ( الطواحني الرطبة)املائية  الطواحني   .2

  سبيا  ن   احلديثة  الطرق  من   واحدة  الرطبة  الطواحني  تعترب

اذلهب  ب و   .الس تخالص  للقيام  الغسل  تُس تخدم  عمليات 

يف مقدار متحمك فيه من املاء اجلاري عرب حوض  أ ليا       والطحن 

 
26 Environmental and Social Impact Assessm 
27 Environmental and Social Impact Assessment study for gold mining activity in block 52 in North Sudan. 

University of Khartoum consultancy corporation (Feb2017). ( غري منشورة )  

، اللجنة السداس ية ملناهضة تعدين اذلهب  2018محمد صالح، "أأثر تعدين اذلهب عىل البيئة يف صواردة واملناطق اجملاورة"، نومفرب    ،الرمحن  عبد 28

 بصواردة. 

29 Coles, A. C, Cochrane, K. “Mercury Cyanide contamination of groundwater from gold mining and prospects for 
removal,” Sea to Sky Geotechnique, 2006 

 2018الطواحني املائية يف الوالية الشاملية، 
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عادة الغسل اليدوي ا  الزئبق، ويمت بعدها  لغم(  مممدموج )   ختتلط فيه املاء مع قدر اثبت من الزئبق يف ك دورة. وينتج عن العملية

تسع  ي و عىل حنو ما أأوحضنا أأعاله.  للحصول عىل اذلهب    دموجمل ل

ابضطرادا املائية  الطواحني  يف   س تخدام  العالية  كفاءهتا  بسبب 

   .واملاء كرب من الزئبقأأ مكيات  لكهنا تس تخدم ؛الاس تخالص 

   الغرابيل .3

غالبا  تُ  الغرابيل  التعدين  س تخدم  عىل   يف  للحصول   السطحي 

الغرابيلاذلهب رواسب   وتُنصب  و عىل    .  الأهنار  جماري  قيعان 

ياه اجلافة اليت تترصف مياهها خالل مومس الأمطار ا ىل والية  امل 

خاصة يف الس نوات ذات الأمطار  ،  هنر النيل والوالية الشاملية

للحصول عىل    الرتبةف  لتجريت  س تخدم ال التُ و شديدة الغزارة.  

  غسل ابس تخدام الزئبق للحصول عىل اذلي يُعاجل ابلغربةل مث يُ اخلام 

 اذلهب. 

دون  ب أ خر لتقوم بعمليات احلفر واملعاجلة  ا ىل  نقل الغرابيل من موقع  تُ 

تمت معليات الغسل بصورة عشوائية يف  و  ادلوةل.قبل أأي رقابة من 

اخلام  ب حس  اال نتاج،مناطق  مجيع   وجود  هذه    .مواقع  فا ن  ذلا 

التجريف  غري  حيث ي   ،املعاجلة شديدة التأأثري عىل البيئة  يفالطريقة  

تسبب  ميكن أأن ي و   ،ونظم الترصيفجماري املياه الطبيعية    مسارات

الزئبق   انتشار  نطاقيف  فهيا  واقع  امل يف  و  . واسع   عىل  جتري  اليت 

ما يضاعف   ،مواقع بعيدةا ىل    الزئبق   تنقلاخلريان املومسية ميكهنا أأن  

 . والبرش واحليواانت اليت تعيش أأسفل اجملرى الزراعةو  النيلهنر بيئة  الزئبق عىل  من أ اثر

  هذا السوق  س تخدمن أأكرب اسواق التعدين يف السودان. ذلا  أأقدم و وتعترب من  .كيلومرت 330حبوايل تقع العبيدية شامل العامصة اخلرطوم  

ا ىل منطقة مسّورة ترتكز فهيا اال مدادات    ويشري مسمى "سوق اذلهب" يف قاموس صناعة التعدين يف السودان  . كمنوذج الس تخدام الزئبق

امل  العاملني يف  للمعدنني احلرفيني  املائية، وحمالت صاغة وجتار اذلهب،  واخلدمات الالزمة  ناطق اجملاورة. وتشمل مجمعات الطواحني 

املعدنية   والبقاالت واملطامع، وأأندية الفيديو الرتفهيية. والأكرث أأمهية أأن هذه الأسواق يه املواقع اليت تقمي فهيا الرشكة السودانية للموارد

 ذلهب يف املنطقة. مواقعها مجلع اال اتوات والرضائب والرسوم من منتجي ا

رتاوح  ي  حتتشد يف ك واحد من اجملمعات ماو   ا ،مجمع   560الطواحني الرطبة يبلغ عددها حوايل    من  مجمعاتعىل  العبدية    حيتوي سوق

توزع يف ش به دائرة يف مساحة ت ، جند داخل اجملمع الواحد طواحني متعددة أأدانهوكام توحض الصورة  .(حصن )  طحنوعاء  50و  10 بني

 مرت مربع تقريبا .   200

تُس تخدم مكيات كبرية من الزئبق يف الطواحني املائية والغسل اليدوي 

 2022التايل لها، والية هنر النيل، 

جتريف سطح الرتبة، تشكيل أأكوام من   الاس تخدام الواسع للغرابيل،

 2022أأنقاض الرتبة وتلويث مساحات كبرية، الوالية الشاملية، 
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ال أأن  نظراي   اق واسع، رمغ أأن املطاحن الرطبة تقلل  الزئبق بشلك عشوايئ وعىل نطيُس تخدم     يف الواقع   الاس تخداممن اس تخدامه، ا 

   اخمللفات املوجودة والمكيات الأكرب من اخلام املعاجل، مقارنة ابلغسل اليدوي.المكيات الكبرية من بسبب  ،مرتفع جدا  

احلرق، خاصة عامل املنامج  معلية  دون أأي احتياطات محلاية املشاركني يف  بس تخدام،  الايف بعض طرق    ،الزئبق  (ملغممدموج ) رق  حيُ 

يتسبب حرق الزئبق يف ا طالق أأخبرة الزئبق يف اجلو والبيئة احمليطة، و صاغة وجتار اذلهب.  ال، أأو  ها أأحصاب املطاحن وعامل أأو  احلرفيني،  

 . تلوث ابلزئبقمواد ال أأخطر   ويه

 

املس هتلكة يف معاجلة ك جرام من اذلهب  الزئبق    قُّدرت مكية  في سوق صواردة ابلوالية الشامليةف  ،اس تثنائية  حاةل  ليست   العبيدية  منطقة 

قامت   توصلت دراسة  الشالل اخلامس للنيل عند  يف منطقة أأم رسح الواقعة غرب منطقة الرشيك  و  .30جرام   17.4  بـ  2018يف العام  

للحصول عىل جرام واحد   س هتكلأأن جحم الزئبق امل   من التشغيل التجاري ا ىلس بوع  أأ حساب الزئبق قبل وبعد معليات املعاجلة لفرتة    عىل

اذل تعادل  من  حُ و ،  31ا  جرام  38هب  اخل  ت للّ عندما  من  ام  عينات 

السلفايت  وُ  من  عالية  نس بة  أأهنا  و جدت  زايدة  اكنت  يعتقد  سبب 

عىل عوامل خمتلفة املس تخدم  تعمتد مكيات الزئبق  و اس هتالك الزئبق.  

اخلام،  مهن  نوع  نوع و جودة الاس تخالص،  و طريقة الاس تخالص،  و ا 

الزئبق مناطق  املس تخدم  وجودة  مجيع  بني  املشرتك  لكن  التعدين  . 

من   الزئبق  جرام  12ا ىل    10اس تخدام  واحد  جرام  ك  مقابل    من 

جرامات من الزئبق للك    10البالغ    الأقلابس تخدام التقدير  و  اذلهب.

جرام من اذلهب، ميكننا تقدير مكيات الزئبق اليت رمبا تكون ترسبت  

ىل    2014ا ىل البيئة. خالل الفرتة من     438.4أأنتج السودان    2020ا 

ال يشمل أأن هذا الرمق  أأي    -لال حصاءات الرمسية    ا  من اذلهب وفق   ا  طن

كون  تخالل فرتة الس بع س نوات، رمبا  ا  طن  4384، أأو من الزئبق س نواي    ا  طن 626.2. ويشري هذا ا ىل أأن متوسط بت رّ المكيات اليت هُ 

ا ىل اجلو.  تبخرت

 
 مرجع سابق. محمد صالح ، "أأثر تعدين اذلهب عىل البيئة يف صواردة واملناطق اجملاورة"،   ،الرمحن عبد 30

 . 2022مقابةل مع أأحد العاملني يف منطقة أأم رسح ، يونيو  31

 2022مجمع للطواحني املائية يف سوق العبيدية، والية هنر النيل، 
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معاجلة  لل  طريقة جديدةمؤخرا  انترشت    .لذلهب وتوجد فهيا أأكرب أأعداد املنامج والعامل  ا  تعترب والية هنر النيل أأكرب والايت السودان انتاج

القريبة من واملنازل  ابخلالطات. وانترشت هذه العمليات داخل املنازل يف القرى    لمخلفات بواسطة الأهايل فامي يعرف حمليا  لالعشوائية  

س تخدم فهيا  وي النيل، ابال ضافة اىل املزارع وجماري املياه الطبيعية.  

الس يانيد  املعدنون   من  نس بة  عىل  حتتوي  اليت  الثيوراي  مادة 

س تخدم بشلك واسع يف  ااملعروف بتسببه يف القتل الرسيع اذلي  

اال   اُ جرامئ  اليت  امجلاعية  الثانيةابدة  العاملية  احلرب  يف    . رتكبت 

تاز بكفاءة عالية  مت دم الثيوراي يف اس تخالص اذلهب حيث  س تختُ و 

من  رمغ صدور قرار رمسي  و العالية.    ايف الاس تخالص رمغ مسيهت 

الثيوراي يف اليت تس تخدم اخلالطات   تشغيلمبنع قبل حامك الوالية 

ىل اطريقه  القرار  مل جيد    32، والية هنر النيل . بل عىل العكس  لتنفيذا 

 يوراي. اس تخدام الث  زاد من ذكل

 

، عىل مما زاد من أ اثرها البيئية  ،لزئبق بصورة كبرية داخل املواقع السكنية وابلقرب من النيلاب  التلوث  تس ببت هذه املامرسات يف انتشار

  33واملوارد الطبيعية.  امجلعية السودانية محلاية البيئة وجامعة النيلني واجمللس الأعىل للبيئة  أأجرهتادراسة حديثة حنو ما وثّقته 

 

 

 
  sd.net/read?id=709004-https://suna  ُمنع اس تخدام الطواحني واخلالطات يف املناطق السكنية والزراعية بهنر النيل. انظر 32

عداد ابحثني من جامعة النيلني واجمللس الأعىل للبيئة واملوارد الطبيعية وامجلعية "التلوث ابلزئبق يف املناطق السكنية واملزارع يف والية هنر النيل" 33 ، ا 

 .  2022السودانية محلاية البيئة، يناير 

 أأدانه حساب يقوم عىل الاس تنباط من املالحظة املبارشة يف سوق العبيدية. 

 . يوميا  كجم من اخلام  100سعة والات ج  10متوسط  يف الطاحونة املائية الواحد )وعاء الطحن(  طحن الصحن ي ▪

 ني احو طيف ك مجمع  20ون  صحالمتوسط عدد   ▪

 560ا جاميل عدد اجملمعات  ▪

 جوالات من اخلام.  10  ملعاجلة قل يف اليومجرام عىل الأ  500حصن يتطلب ك  ▪

 .ةل تشغيلها بطاقهتا الاكمحاةل مجيع اجملمعات يف  يف  يوميا   س تخدمتُ من الزئبق   ا  طن 5.6ن أأ يعين هذا 

معليات   يف ةس تخدمامل  جرام 500من الـ ا  جرام  60أأكرث من  ن ك مطحنة تفقد أأ ، مقنا هبا مؤخرا  الحظنا خالل زايرة ميدانية 

 . ا  البيئة يومي  ا ىل ترسبت  كجم من الزئبق 672. وهذا يعين أأن ا جاميل جوالات 10الاس تخالص للك 

 . هذا الرمق اكريثو 

 TAMمن   املزارع وجوار املناطق السكنية، الصورةاخلالطات مقامة داخل 

https://suna-sd.net/read?id=709004
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اخمللفات حممتةل تسبهبا  رت العديد من اجلهات من اكرثة  ذح

رف الس يول  جت  من أأنفها  وأأبدت ختوّ   ،املش بعة ابلزئبق

يتكرر اخلطرة  حدوهثا    اليت  الكاميوايت  أأجرى 34هذه   .

 ، نيلنيال وجامعة    ،اخلرطوم  ةفريق حبيث مشرتك من جامع

البيئة،و  محلاية  السودانية  لل   امجلعية  الأعىل  بيئة  واجمللس 

الطبيعية عام    واملوارد  متعدد    ا  حبث  2021خالل 

بربر.  التخصصات يف والية هنر النيل بني مدينيت عطربة و 

ا ىل معدالت   2022أأشار تقرير البعثة الصادر يف يناير و 

ونسب عالية من الزئبق يف ادلم والبول والشعر   ،مقلقة  تلوث البيئة 

احلرفيني  عدنني  من عينات عشوائية من امل  ت ع وأأنسجة اجلدل اليت مُج 

الأ  حليب  حتليل  أأظهر  كام  ادلراسة.  منطقة  يف  اجملمتع  ر  ابق وأأفراد 

واملنت يف  واملاعز  ابلزئبق  التلوث  معدالت  ارتفاع  الزراعية  جات 

 .35املنطقة 

  700الاستشعار عن بعد ا ىل وجود    ابس تخدام  لت ادلراسةتوصّ 

بني    القصريةسافة  امل عىل    تتوزعكوم من اخمللفات أأو النفاايت املعدنية  

والعبيدية طولها    عطربة  جحم  ادلراسة  وقدرت    .ا  كيلومرت   64البالغ 

بـ   الزراعية والسكنية  املواقع  توى  حت   ،أألف طن  450اخمللفات يف 

ن وساكن البدلات الصغرية  طن. قام املزارعو  1.91زئبق يقدر بـ  عىل  

أأكوام   بنقل  املنطقة  هذه  يف  الزراعية اخلام  والقرى  أأراضهيم  ا ىل 

عددا  مذهال  من اخلالطات    وساحات منازل عائالهتم، حيث أأقاموا 

الس تخراج    ا  س تخدم الثيوراي احملظورة رمسيي خالط معاجلة    7000  بلغ

ه الأمطار  ترصيف ميا  جمرىعىل  مبارشة     تقع  اكنت الأكوامو اذلهب.  

قت ادلراسة زايدة معدالت اال هجاض  املومسية ا ىل هنر النيل. كام وثّ 

حاالت   عن  عديدة  حصفية  تقارير  وردت  كام  احلوامل.  النساء  بني 

الشلل والعمى وزايدة الأمراض يف املناطق اليت ترتكز فهيا النفاايت 

  .36شديدة السمية 

 
 . 2022أأبريل   26، هنظمها برانمج الأمم املتحدة اال منايئ بشأأن اخملاطر املتعلقة ابلزئبق وس بل التعامل مع ورشة  34

لتلوث ابلزئبق يف املناطق السكنية والزراعية بوالية هنر  اللبيئة واملوارد الطبيعية، وجامعة النيلني، "  اجمللس الأعىلو   ،امجلعية السودانية محلاية البيئة 35

 .امجلعية السودانية محلاية البيئةأأاتحهتا لنا  . نسخة ورقية من التقرير2022يناير النيل"، 

 . متاح عىل الرابط:  2022يوليو   18  التعدين التقليدي يف السودان.. تشوهات وأأمراض ودمار للبيئة من أأجل اذلهب"،اجلزيرة، " 36

https://bit.ly/3AMVmwI 

 اخمللفات داخل املناطق السكنية 

 TAMمن اخلالطات داخل املنازل، الصورة 

 اخمللفات داخل املنازل

https://bit.ly/3AMVmwI
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أأكوام 2022يف أأغسطس    املنطقة واخملتصني والناشطني البيئينيخيشاها أأهايل  اكن  وقعت الاكرثة اليت   ، حيث جرفت مياه الس يول 

والنبوية ودار مايل ومناطق غرب   قرية، من مضهنا قرى املاكيالب والسعدابية   25وقد ترضرت    .37لنيل يف ا  أألقت هبا( و ةاخمللفات )الكرت

ولن   39.أألف أأرسة املأأوى  25. وفقدت  38بربر وغريها من القرى القريبة من النيل عىل طول املسافة الواقعة شامل عطربة وجنوب العبيدية 

منا س ميتد ا ىل القرى الواقعة عىل النيل شامال  بدرجات متفاوتة.   يقترص تأأثري هذه الاكرثة عىل هذه القرى، وا 

مبعدالت أأعىل كثريا  من أأولئك اذلين يعيشون يف مناطق  لزئبق  أأن الناس يف مناطق التعدين معرضون للتلوث ابادلراسات  كشفت  

ومن  أأخرى اليت    بني.  ادلراسات  من  الامنذج   نعرضت  ُأجري العديد 

 التالية: 

النيل    يت جر أُ  • هنر  العام  و دراسة يف والية    2015نرشت يف 

مُج و  اليت  ادلم  عينات  الزئبق يف  تركزي  متوسط  أأن  من    ت ع وجدت 

متوسط تركزي الزئبق   بيامن بلغمليجرام/لرت    30.5  ±  23.6املعدنني تبلغ  

املرجعية    يف   ووجد  0.6  ±1.4العينات  تركزي    تمليجرام/لرت.  أأن 

  1.7  ±2.99بلغت  من املعدنني    تع عينات الشعر اليت مُج   الزئبق يف

العينات املرجعية أأعىل من نس بة تركزي الزئبق يف  مليجرام/جرام ويه  

تركزي  جسلت    0.9  ±0.7  قدره  ا  اليت 

 .   40مليجرام/جرام 

خري يف منطقة أأبو محد بوالية هنر أأ دراسة  ُأجريت   •

ن تركزي أأ وجدت  و   2014و  2012  عايميل بني  الن 

رتاوح  يالزئبق يف عينات ادلم وسط عامل التعدين  

تركزيا     بيامن بلغ  ،مليجرام/لرت  32.24  –  24.9بني  

العينات  يف    لرت  /رامجليم   0.94_  1.4رتاوح بني  ي

 .41 خرىأأ من مناطق  ت ع اليت مُج 

 
  "وقع احملظور مفن املسؤول"، خرب عىل صفحة جتمع الأجسام املطلبية عىل الفيس بوك عن جرف الس يول خمللفات التعدين. انظر:  37

https://m.facebook.com/TAMSudan/?pageid=100311821492063&ftentidentifier=168872044636040&paddin
g=0 

البيئةمجلعية السو ا بوالية هنر    واجمللس الأعىل  ،دانية محلاية  املناطق السكنية والزراعية  "التلوث ابلزئبق يف  النيلني،  الطبيعية، وجامعة  للبيئة واملوارد 

 . مرجع سابق  ،2022النيل"، يناير 

 . 2022أأغسطس  13 مقابةل مع مأأمون أأبرّش، أأحد قادة اعتصام العبيدية، 38

 متاح عىل الرابط: .  2022أأغسطس   14، "السودان.. توقعات اكرثية بعد اختالط خملفات اذلهب مبياه الس يول" ساكي نيوز عربية، 39

 https://bit.ly/3cHjpp2 

 Kodi A (2016) Human Mercury Exposure Associated with Artisanal Gold Miners in Sudan. Int J 
Earth Environ Sci 1: 118. doi: http://dx.doi.org/10.15344/ijees/2016/118 . 
41 Tayrab E, Abd Elrahim MA, Ali Elameen ME, Yassin A, Kodi A (2016) Human Mercury Exposure 
Associated with Artisanal Gold Miners in Sudan. Int J Earth Environ Sci 1: 118. 
doi: http://dx.doi.org/10.15344/ijees/2016/118 . 

 التعدين يف ا حدى القرىالس يول جترف خملفات 

https://m.facebook.com/TAMSudan/?pageid=100311821492063&ftentidentifier=168872044636040&padding=0
https://m.facebook.com/TAMSudan/?pageid=100311821492063&ftentidentifier=168872044636040&padding=0
https://bit.ly/3cHjpp2
http://dx.doi.org/10.15344/ijees/2016/118
http://dx.doi.org/10.15344/ijees/2016/118
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 42،حبرية النوبة أأقيص شامل السودان عىل احلدود السودانية املرصيةمنطقة وادي حلفا مشلت منطقة  يف  دراسة    يت جر أُ  •

  37.5ويف منطقة مك النارص   ؛يف املليون  جزءا    58.4بلغ  ي يف الرتبة يف منطقة رصص    أأن تركزي الزئبق  تووجد

من قبل الواكةل الأمريكية محلاية    مقارنة ابحلد املسموح به  ،يف املليون   جزءا    22.2ويف منطقة مسنة    ؛يف املليون  جزءا  

أأعىل يف الرتبة واملياه يف هذه   يف املليون.  جزءا    0.2البيئة وهو   أأن معدالت الزئبق  أأخرى ا ىل  توصلت دراسات 

 . اذلي حددته منظمة الصحة العاملية  0.001املناطق تتجاوز احلد البالغ 

يف   جزءا     0.0061  ويف منطقة رصصيف املليون؛    جزءا    0.0063منطقة مُجي  يف    اءجسل تركزي الزئبق يف عينات امل •

ومنطقة مسنة  يف املليون؛    جزءا    0.0064ومنطقة ادلويشات  يف املليون؛    جزءا    0.0065ومنطقة عاكشة  املليون؛  

عىل املس توى  و يف املليون.    جزءا    0.0064

تعمتد  احمل للمواصفات    الهيئةيل  السودانية 

دن أأعىل حد ( ووزارة املعا2015واملقاييس )

يف   جزءا    0.004عند مس توى  مسموح به  

معيار  43املليون  وضع  املنطقي  غري  ومن   .

معا    عارضتي  والوطنية  ادلولية  املعايري  مع 

ثل هذه املعايري مف   ،بداء أأي مربراتا  دون  

نرش يات  ل مع الضعيفة تضفي الرشعية عىل  

 التلوث. 

خمتلف  كزي  ا ىل أأن تر ا  وتوصلت    ،اجنوهب الواقعة  جريت دراسة مشلت منطقة وادي حلفا واملناطق  أُ   2017يف العام   •

 .44مناطق التعدين يف النيل وهنر زايدة مس مترة يف حبرية النوبة وأأسواق التعدين وعىل   يف املعادن الثقيةل

أأخرى يف العام  أُ  • أأن تركزي الزئبق يف املياه  ف  2016جريت دراسة  التعدين  وجدت  اجلوفية يف ال ابر حول مناطق 

 . 45املليون  يف  جزءا   0.3981مرتفعة وقد بلغت 

جد أأن املياه اليت وصلت القرية بواسطة الس يول الطبيعية جرفت معها ملواثت عديدة من مضهنا الزئبق  وُ   صواردة  يف •

  46.خرىأأ عينة يف  0.0019و  جزءا  من املليون 0.0022 اءاذلي بلغ تركزيه يف امل 

ا  وونرش وامجلعية السودانية محلاية البيئة وجامعة النيلني  واملوارد الطبيعية  اجمللس الأعىل للبيئة  أأجرى    2022يف العام   •

عينة دم   14من    واحدةبول و من ال عينات   7من  2% من عينات مياه الرشب، و20دراسة هممة توصلت اىل أأن 

ترتاوح أأطفال قد أأخذت من العينات  اكنت معظمو  .الزئبق احتوت عىل نسب عالية من مُجعت من والية هنر النيل 

نفوق الطيور واحليواانت اليت رشبت من  ا ىل جانب    ،هجاضا  قت ادلراسة حاالت  س نة. كام وثّ   11اىل    4بني  أأعامرمه  

 
nts and Guidelines on Health, Safety and Environment Management System (HSEMS(,” 2017. 
System (HSEMS), 2017, (SMRC) Ministry of Minerals.pdf. 
43 SMRC, Ministry of Minerals, “Requirements and Guidelines on Health, Safety and Environment 
Management System (HSEMS(,” 2017. System  (HSEMS), 2017, (SMRC) Ministry of Minerals.pdf. 

 مرجع سابق. ، سعر اذلهب: التلكفة البيئية والاجامتعية للتعدين، 2018محمد صالح عبد الرمحن،   44

45 University of Khartoum consultancy corporation, “Environmental and Social Impact 
Assessment study for gold mining activity in block 52 in North Sudan,” (Feb 2017(, Unpublished. 

 .رة"، مرجع سابقعبد الرمحن، محمد صالح، "أأثر تعدين اذلهب عىل البيئة يف صواردة واملناطق اجملاو  46

58,4

37,5
22,2 0,2

0

50

100

صرص مكي ناصر سمنة ة وكالة حماية البيئ
األمريكية

ة رتب ل ا يف  ق  ب زئ ل ا زي  ك را ت

PPM



 19  لعنة الذهب في السودان 

 

  700لف طن منترشة بكثافة يف  أأ   450اليت تبلغ حوايل  ن اخمللفات امللوثة  كشفت، عالوة عىل ذكل، أأ و   .امللوث  اءامل

 .47والية هنر النيل يف موقع 

لغ معدل  قد بو   .ابلزئبق  دراسة أأن منطقة دار مايل بوالية هنر النيل تعاين من تلوث عال    كشفت   2018يف العام   •

  48. أأعىل من املعدالت املسموح هبا عامليا   ةمر  29حوايل   اءالتلوث يف امل

 .49  يف منطقة العبيدية وجود معدالت تلوث عالية يف الرتبة واملياه 2019العام أأثبتت دراسة أأخرى نرشت يف  •

يش تيك  هجاض، وحاالت نفوق الطيور واحليواانت. كام  من تزايد حاالت اال    ،من السودان  عدةناطق  يف م   ،مواقع التعدين  يش تيك ساكن

    .من تزايد حاالت تشوه الأطفال حدييث الوالدة ،50ادللنج و  الرتتر يت من مضهنا حملي  ،والية جنوب كردفانمن مناطق خمتلفة  ساكن

 

التعدين    متثّل الزئبق بصورة عشوائية  الراهنة  معليات  املقاييسوبدون رقابة سلمية  يف السودان اليت تس تخدم  بيئية بلك    وقد   .اكرثة 

الورقة التوصيات قرتح  تويف سبيل ذكل    .شامةلجراء معاجلات  ا  يتطلب    الأمر اذلي  ،السودانجعلت من التعدين املهدد البييئ الأول يف  

 : التالية

ىل    دانية كومة السو احلا 

 . والوفاء ابملسؤوليات الواردة فهيا ماات ااملصادقة عىل معاهدة مين  •

و"اتفاقية    "؛عرب احلدود النفاايت اخلطرة والتخلص مهنا يف نقل  ابزل بشأأن التحمّك يف "اتفاقية    الوفاء ابملسؤوليات الواردة   •

"، مواد كمييائية ومبيدات أ فات معينة خطرة يف التجارة ادلولية عىل ا جراء املوافقة املس بقة عن عمل تطبيق روتردام بشأأن

اد اخلطرة، مبا فهيا والسودان مصادق عىل كتهيام. وتلزم هااتن االتفاقيتان السودان ابلتجارة والاس تخدام املسؤول للمو 

 الزئبق. 

نشاءو  ،ابس تخدام الزئبق تعلقةية امل وطن توس يع معليات الرقابة عرب تنفيذ وتطوير املواصفات ال  • رقايب يقود أأعامهل  جسم ا 

لقيام بعمليات الرقابة يف أأسواق من أأجل ااجمللس الأعىل للبيئة واملوارد الطبيعية مبشاركة اجلهات الرمسية واجملمتع املدين 

 ومصانع التعدين. 

 . عىل تبنهيا  ، وتشجيع اجلهات العامةل يف هذا اجملال ذات الصةلوتبين البدائل ادلولية    تطوير بدائل وطنية صديقة للبيئة •

 جلهات املعنية بني ا  الالتنس يق الفعّ   كفاةلو   ،التام احلكومة ابالتفاقيات ادلولية والترشيعات الوطنية ذات الصةل   كفاةل •

 . التعدين  الفاعةل يف قطاعالكياانت بعة امتثال مجيع تا مب  فامي يتعلق

 
لتلوث ابلزئبق يف املناطق السكنية واملزارع يف والية هنر ا" جامعة النيلني، واجمللس الأعىل للبيئة واملوارد الطبيعية، وامجلعية السودانية محلاية البيئة، 47

 . 2022النيل"، يناير 

48 Mushtaha, A. L. İ., Elhagwa, A., & Elfaki, J., “An investigation of mercury distribution in the 
soils around the gold mining area at Dar-Mali locality, River Nile State, Sudan,” Eurasian Journal 

of Soil Science, 7(4), 2019, pp.365-37 .   
49 Ahmed, A. M., Purwanto, P., & Sunoko, H. R., “Consequences of Mercury Used by Artisanal 
and Small-Scale Gold Mining Processes a Case of River Nile State Sudan,” Journal of Ecological 
Engineering, 20(2), 2019, pp. 106-115. 

 ادلميقراطية أأوال  أ اثر التعدين يف ادللنج، شاهد الفيمل الواثئقي عىل الرابط:   السودان وثّقت منظمة 50

https://www.facebook.com/100003197051753/videos/3232358970213973  

https://www.facebook.com/100003197051753/videos/3232358970213973
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د املواقع اليت ميكن القيام ابلتعدين فهيا واملناطق اليت مينع فهيا  اس تخدامات الأرايض حتدّ   بشأأنوضع س ياسة وطنية   •

 جيال القادمة. عىل التوازن البييئ ولتحقيق اس تدامة املوارد وحفظ حق الأ  حفاظا   ،ذكل

ىل الأطراف يف اتفاقييت ابزل وروتردام وأأمانيهتام  ا 

بالغ جلن  تنييتعني عىل الأطراف يف االتفاقي  •  بعدم امتثال السودان التفاقييت ابزل وروتردام. املعنيتنيالامتثال  يت ا 

ىل وزارة املعادن ورشكة سودام   ني التابعة لها والرشكة السودانية للموارد املعدنية ا 

  ديد حتديد جحم الرضر املرتتب وحت من أأجل  جراء دراسة تفصيلية حول اس تخدام الزئبق يف معليات التعدين  ا   •

 املتأأثرين بصورة دقيقة. 

للزئبق • العشوايئ  ال   ،غلقةاملواقع املوحرص اس تخدامه عىل    ،منع الاس تخدام  تقلل من  تلوث وفرض س ياسات 

ايقاف حنو  مغلقة. وذكل كخطوة أأولية    مواقع  يف  اذلهب/الزئبقمدموج )ملغم(  حرق  بسبب  الناجت عنه، خصوصا  

 . متاما   الزئبق اس تخدام

ملنع    رشاكت انتاج تقوم بعمليات تعدين متاكمةل متهيدا  ا ىل  اخمللفات ابلتحول التدرجيي    )معاجلة(  تشجيع رشاكت •

 عن العمل كوهنا أأخطر أأشاكل التعدين يف السودان من مجيع النوايح.   رشاكت اخمللفات هنائيا  

ىل اجمللس الأعىل للبيئة واملوارد الطبيعية  ا 

فامي يتعلق  اخملتصة    السلطة، بصفته  السودان  يف  الطبيعية  واملوارد  للبيئة  الأعىل  للمجلس  العام  عىل الأمني  جيب  •

بالغ جلنروترداماتفاقية  التنس يق بشأأن    وهجةتفاقية ابزل  اب عن اال خفاق يف   تنيلالتفاقي   تنيالامتثال التابع   يت ، ا 

 . امهلالامتثال 

الأمني  ينبغي  • التابعتني   يتجلن  مساعدة  يطلب   أأن   الطبيعية  واملوارد  للبيئة  الأعىل  للمجلس  العام   عىل  الامتثال 

 . الامتثالحتقيق   يف اال خفاق التغلب عىليف  وروتردام ابزل التفاقييت 

ىل     منظامت اجملمتع املدين السودانية ا 

لتصديق عىل اتفاقية من أأجل ااجملمتع املدين السوداين لدلعوة والضغط عىل احلكومة    جامعاتتوس يع التضامن بني   ●

 التعدين. جمال  دف احلد من اس تخدام الزئبق، خاصة يف هب ة يشفاف تمتتع ابل ووضع خطة وطنية شامةل  ،ميناماات

 . ميناماات اتفاقية عىل ابلتصديق  السودانية احلكومة مطالبة ●

 بتحمل مسؤولياهتا مبوجب اتفاقييت ابزل وروتردام. يةكومة السودان احلمطالبة  ●

 من   أأو  اذلايت  اال بالغ  خالل   من)وروتردام    ابزل  السودانية التفاقييت   احلكومة  امتثال  عدم  عن  ابال بالغ  املطالبة ●

 (. من أأطراف االتفاقية  أ خر طرف قبل

 الاحتاد   لقانون  الامتثال  الأورويب  الاحتاد  الرشاكت املنخرطة يف صناعة التعدين يف السودان من داخل  مطالبة ●

 لبرش والبيئة. ابرضار من اال   ااخلاصة هب  ادنل توريد املعسالس وتنقية الأورويب

رشادات  بتنفيذ   الأورويب  الاحتاد  الرشاكت املنخرطة يف صناعة التعدين يف السودان من خارج   مطالبة ●  منظمة   ا 

 . املعادن توريد بسالسل املتعلقة والتمنية الاقتصادي  التعاون
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ىل    اجملمتع ادلويل ا 

 لرشاكت العامةل يف أأورواب املعنية ابس ترياد اذلهب ا 

الرشاكت    جيب  ● متتثل  ل   املنخرطة يف صناعةأأن  الأورويب اذلهب  الصادرة عن    821/ 2017  رمق  الحئة الاحتاد 

ب   2017مايو    17بتارخي    أأوروابجملس  عن  الربملان الأورويب و  يتعلق  الواجبة وتقياميت اخملاطر بذل  فامي  العناية 

 سالسل توريد املعادن. املتعلقة ب 

املناطق املتأأثرة ابلزناع بشأأن    الالحئة  ابلأحاكم ذات الصةل الواردة يف  تأأخذ علام  أأن  نخرطة  جيب عىل الرشاكت امل  ●

 مهنا.   ا  عد السودان واحدي (، اليت CAHRAsة )ناطق ذات اخلطوروامل 

ة لأي ا رشادات أأخرى متعلقة ابلأعامل التجارية وحقوق اال نسان، مبا يف ذكل نخرطجيب أأن متتثل الرشاكت امل  ●

 لأعامل التجارية وحقوق اال نسان. املتعلقة ابة التوجهيية مبادئ الأمم املتحد

 يف اس ترياد اذلهب   املنخرطة لرشاكت العامةل يف أأماكن أأخرى  ا 

امل  ● التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي يف جتارة اذلهب  نخرطة  جيب عىل الرشاكت  اتباع توجهيات منظمة 

كفاةل التحيل ابملسؤولية يف سالسل توريد املعادن من املناطق املترضرة من أأجل  املتعلقة ببذل العناية الواجبة  

 من الزناعات واملناطق شديدة اخلطورة. 

الأداة العملية ملنظمة التعاون الاقتصادي والتمنية بشأأن   تطبيقعىل وجه اخلصوص،   ،  الرشاكتهذه  جيب عىل   ●

للحد من الأنشطة الضارة داخل سالسل توريد اذلهب    دناالعناية البيئية الواجبة يف سالسل توريد املعبذل  

 . ااخلاصة هب

وحقوق اال نسان، مبا يف ذكل   تعلق ابلأعامل التجاريةت أأخرى    لأي توجهياتنخرطة  جيب أأن متتثل الرشاكت امل  ●

مبادئ الأمم املتحدة التوجهيية بشأأن الأعامل التجارية وحقوق اال نسان. 
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نتاج اذلهب   : الأرقام الرمسية مقابل تقديرات الاس هتالك ا 

نتاج اذلهب من القطاع   الس نة  ا 

 احلريف والصغري

تقدير اس هتالك الزئبق   واردات الزئبق الرمسية 

مقدار اذلهب  مباء عىل  

 املنتج 

2014 63.3 10.005 633 

2015 67.8 68.6 678 

2016 78.2 62.1 782 

2017 91.7 31.1 917 

2018 77.7 45.5 777 

2019 38.4 19.7 384 

2020 20.9 18 209 

 4384 255.005 438.4 اال جاميل 

 

 

 

 


