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املفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 
  لزئبقاملعين با

  االجتماع الثاين
 ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ١٠ - ٦، نريويب، كينيا

  * من جدول األعمال املؤقت٣ البند
استعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية 

  والصكوك القانونية الدولية القائمة أو اجلديدة

تقرير عن العرض والطلب بشأن الزئبق يف الوقت الراهن، مبا يف ذلك إسقاطات تأخذ 
  يف اعتبارها التخلص التدرجيي من التعدين األويل للزئبق

  ألمانةمذكرة من ا

  إضافة
حيتوي مرفق هذه اإلضافة على النص الكامل للتقرير املشار إليه يف الوثيقة 

UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/6.  
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  موجز تنفيذي
  السند املنطقي هلذه الدراسة  -١

أنشأ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية الستعراض وتقييم خيارات تعزيز 
ومن أعلى األولويات يف هذا . يدة أو القائمة بشأن معاجلة مشاكل الزئبقالتدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية اجلد

الشأن تقليل املعروض من الزئبق يف األسواق العاملية، مع التركيز بوجه خاص على التخلص التدرجيي من إنتاج زئبق جديد 
ويف تشرين . الذي يدور يف االقتصادألن هذا الزئبق يزيد مباشرة من الكمية اإلمجالية من الزئبق ) أي، من مناجم الزئبق(

، طلب الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية إىل أمانة اليونيب أن تدرس ما إن كان ميكن تلبية ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
الطلب على الزئبق يف املستقبل إذا ما مت التخلص التدرجيي من تعدين الزئبق، وأن تنظر على وجه اخلصوص يف تعدين 

  .أجل التصدير والذي جيري يف الوقت الراهن يف قريغيزستان فقطالزئبق من 

  الزئبق من التعدين األويل  -٢
وتستخدم . قريغيزستان هي البلد الوحيد الذي يقوم يف الوقت الراهن بتعدين كميات هلا شأن من الزئبق من أجل التصدير

سبانيا إ، يف حني أنه مت إغالق مناجم الزئبق يف ائالً سمناجم الزئبق يف الصني من أجل حاجاا اخلاصة وال تصدر زئبقاً
  ).أنظر اجلدول أدناه(واجلزائر، ومل تعد متد األسواق العاملية بالزئبق 

  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠إنتاج مناجم الزئبق الرئيسية، 
  تعدين الزئبق

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  )أطنان مترية(

  صفر  صفر  ٧٤٥  ٧٢٧  ٥٢٣  ٢٣٦  سبانياإ
  صفر  ٩٠  ٢٣٤  ٣٠٧  ٣٢٠  ٢١٦  ئراجلزا

  ١٠٩٤-٨٠٠  ١١٤٠-٧٠٠  ٦١٢  ٤٩٥  ١٩٣  ٢٠٣  الصني
  ٣٠٤  ٤٨٨  ٣٩٧  ٥٤٢  ٥٧٤  ٥٩٠  قريغيزستان

  االستهالك العاملي من الزئبق  -٣
سقاطات بشأن االستهالك إ، عالوة على ٢٠٠٥لرئيسية يف عام يبني اجلدول التايل استهالك الزئبق حبسب االستخدامات ا

وميثل السيناريو األول أعلى استهالك يف . وجيري وصف السيناريوهني املتوقعني مستقبالً. ٢٠١٥ عام يف املستقبل حىت
ويعكس السيناريو . املستقبل، ويعكس االجتاهات والتشريعات واملبادرات املتواضعة املوضوعة بالفعل موضع التنفيذ

وتعتمد تلك األهداف إىل حد ما . ت احملتوية على الزئبق من استهالك الزئبق يف املنتجا مستويات أكثر اخنفاضاً)١(الثاين
  .ت السياسات اجلديدة، أو التمويل اخلاص أو عوامل تشجيع أخرى مل تتأكد بعدرامبادعلى تدابري أكثر تدرجيية مثل 

                                                   
 .لتابعة لليونيب يف إطار ختفيض الزئبق يف جمال شراكة املنتجوضعته شراكة الزئبق العاملية ا  )١(
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  ٢٠١٥ - ٢٠٠٥االستهالك العاملي من الزئبق، 
  ٢٠٠٥نطاق االستهالك يف   التطبيقات

  )باألطنان(
" ع احلايلالوض"سقاطات إ

  ٢٠١٥املتحفظة حىت 
أهداف شراكة املنتج األكثر تدرجيية 

   التابعة لليونيب٢٠١٥من أجل 
  *ال ينطبق  ال يوجد تغيري له شأنه  ١٠٠٠ - ٦٥٠  تعدين حريف

كلوريد /لفينيل كلوريد امومنر
  متعدد الفينيل

، يعقبها ١٢٥٠زيادة إىل   ٨٢٥ – ٧١٥
  نقص تدرجيي

  *ال ينطبق

  *ال ينطبق  ٪٣٠ختفيض بنسبة   ٥٥٠ - ٤٥٠  قلوي -  كلور
  ٪٧٥ختفيض بنسبة   ٪٥٠ختفيض بنسبة   ٤٥٠ - ٢٦٠  بطاريات

  ٪١٥ختفيض بنسبة   ٪١٠ختفيض بنسبة   ٤٠٠ - ٣٠٠   السينامللغم
  ٪٦٠ختفيض بنسبة   ٪٤٥ختفيض بنسبة   ٣٥٠ - ٣٠٠   القياس والتحكمأجهزة

  ٪٢٠ختفيض بنسبة   ٪١٠ختفيض بنسبة   ١٥٠ - ١٢٠  املصابيح
  ٪٥٥ختفيض بنسبة   ٪٤٠ختفيض بنسبة   ٢١٠ - ١٧٠   الكهربائية واإللكترونيةجهزةاأل
  ٪٢٥ختفيض بنسبة   ٪١٥ختفيض بنسبة   ٤٢٠ - ٢٠٠  قات أخرىيتطب

      ٤٣٦٥ - ٣١٦٥  االستهالك اإلمجايل
 من ٪٢٠زيادة من   )٨٣٠ - ٦٥٠(  الزئبق املعاد تدويره واملستعاد

  ٪٢٨االستهالك إىل حوايل 
  *طبقال ين

      ٣ ٥٠٠ – ٢ ٥٠٠  االستهالك الصايف
  ليست مغطاة يف إطار شراكة املنتجات *

بيد أنه ال ميكن توقع اخنفاض يف استهالك . ٢٠١٥استهالك الزئبق حىت عام  احلاالت أن يتناقص ومن املتوقع يف معظم
وباملثل، فعلى الرغم من اخلطوات . ئبقالزئبق يف تعدين الذهب احلريف بدون بذل جهود مركزة ملعاجلة هذا االستخدام للز
املتعدد   كلوريد الفينيل والكلوريدمومنراألولية اليت اختذا احلكومة الصينية، فمن املتوقع أن يزيد استهالك الزئبق يف إنتاج 

  .الفينيل بأكثر من ذلك قبل أن يبدأ يف التناقص

  استهالك الزئبق يف املستقبل مقابل املعروض من الزئبق  -٤
واألهم مبكان أن احلظر . يفترض هذا التقرير أنه يوجد، بالنسبة للسنوات العشر املقبلة، ثالثة تصدعات يف إمدادات الزئبق

ومن شأن ذلك أن يزيل من . ٢٠١١املفروض على صادرات الزئبق من االحتاد األورويب سيدخل حيز النفاذ يف عام 
القلوي يف االحتاد األورويب، عالوة على الزئبق من  - ىل من صناعة الكلوراملعروض العاملي الزئبق املستعاد بالدرجة األو

  .صهر الركازات وتنقية الغاز الطبيعي
ومن املفترض، فيما يتعلق . زستانويتمثل التصدع الثاين للمعروض يف التخلص التدرجيي احملتمل من تعدين الزئبق يف قريغي

 آثار إغالق مجيع مناجم الزئبق األويل، أن يتوقف إنتاج املنجم يف عام سب مقاصد هذا التحليل الذي يتطلب النظر يفحب
ومن املالحظ أن االحتياطيات املتاحة يف قريغيزستان من أجل التنمية التجارية ستؤازر اإلنتاج عند املستويات . ٢٠١١

  .اسي بإغالق املنجم سنوات فقط، مع حدوث اخنفاض الحق يف اإلنتاج حىت بدون قرار سي١٠ إىل ٨الراهنة ملدة 
للمعروض من الزئبق، يفترض " الفروضأسوأ "والتصدع الثالث، والذي أدرج لكفالة أن ينظر هذا التحليل يف سيناريو 

  . إىل احتياطيات املنجم احملدودة، استنادا٢٠١٢ً من عام حدوث اخنفاض يف إنتاج منجم الزئبق الصيين اعتباراً
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 تأثري مضاف، يف الرسم البياين التايل لعرض الزئبق واستهالكه يف املستقبل، مبقارنةوتنعكس هذه التصدعات، واليت هلا 
أسوأ " للمعروض من الزئبق مع التقديرات األعلى الستهالك الزئبق من أجل ختيل سيناريو التقديرات األكثر اخنفاضاً

  ".الفروض
   مقابل استهالكه ض العاملي للزئبق مستقبالًوعرامل

 

  .٢٠١٢ - ٢٠١١ويكشف هذا الشكل، إذ يعكس شىت تصدعات العرض، عن اخنفاض حاد يف املعروض من الزئبق يف 
هذا، فإن املعروض من الزئبق باملقارنة مع االستهالك بالنسبة لكامل " الفروضأسوأ "بيد أنه حىت إذا ما حدث سيناريو 

وكان من الطبيعي . ٢٠٠٥ فقط، أو نصف االستهالك العاملي يف  طن١٦٠٠ - ١٥٠٠ يبلغ ٢٠١٧ - ٢٠٠٥الفترة 
 سنني أن ختزن الفوائض من الزئبق املولدة يف بعض السنوات وأن تسترجع بعد ذلك ١٠يف سوق الزئبق على مدار فترة 
  .عندما حيدث عرض غري كاف

. ادر أخرى متاحة لتلبية العجزومع ذلك، ففي حالة ظهور حاجة إىل املزيد من املعروض من الزئبق، فإن هناك مص
  .وباإلضافة إىل ذلك، ستكون هناك بعض املرونة يف تاريخ اإلغالق احملتمل ملنجم قريغيزستان إذا ما اعترب ذلك ضرورياً

  مصادر الزئبق البديلة  -٥
صادر هو الزئبق وأهم هذه امل. اليت تستغل يف املعهود الستيفاء الطلب - خبالف التعدين - هناك عدد من مصادر الزئبق

اإلنتاجية واليت تعترب ضرورية لكي تعمل عملية الزئبق " اخلاليا"فهناك كمية كبرية من الزئبق يف قاع . من صناعة الكلور
الزئبق، يزال الزئبق أو حتول إىل عملية خالية من " لويةق - خلية زئبق كلورية"ما يغلق مرفق وعند. على الوجه الصحيح

  .من اخلاليا
) موازين احلرارة وحشوات األسنان واملصابيح الفلورية والبطاريات(لزئبق املعاد تدويره أو املستعاد من املنتجات كما أن ا

وباملثل، . للزئبق بنفس املعىن، يقلل من احلاجة إىل تعدين زئبق جديد" مصدراً"وغريها من عمليات التصنيع، رغم أنه ليس 
  .لنفايات مثل تلك اليت تولدها صناعة الكلور القلويقد يستعاد الزئبق من محأة ااري ومن ا

 لتقديرات املنخفضة للمعروض من الزئبق مقابل التقديرات املرتفعة لالستهالكا
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وقد تراكم هذا املخزون على مدار . سبانياإوأكرب خمزون متلكه منظمة مبفردها من الزئبق املتاح بصفة جتارية موجود يف 
د للمنجم املغلق الكثري من الزبائن الطويلي األم  حسب احلاجة إىلعدد من السنني من شىت املصادر، وال يزال بيعه مستمراً

  .يف الوقت احلايل
 إىل ونظراً.  ما حيتوي القصدير والنحاس والرصاص والركازات غري املعدنية األخرى على تركيزات نزرة من الزئبقوكثرياً

النظر وب.  قبل إطالقهدرجة احلرارة املرتفعة لعميلة الصهر، ينبعث الزئبق الرتر يف املعهود إىل اجلو ما مل يتم احتباسه قصداً
هذه " املنتج الثانوي"، فمن احملتمل أن يكون للزئبق املتاح من مصادر إىل كميات الركاز اهلائلة اليت يتم تصنيعها عاملياً

  .الغاز" تنقية"وباملثل، حيتوي معظم الغاز الطبيعي على الزئبق بكميات نزرة يتم إزالتها يف املعهود عندما يتم . شأنه
وحيث أا متباينة جدا فإا تكون .  تقدمها هذه املصادر تفاوتا كبريا من سنة إىل أخرىوتتفاوت كميات الزئبق اليت

 يف الوقت نفسه من صعوبة رصدها على وجه بيد أن تنوعها يزيد أيضاً.  للطلب املتغريقادرة على االستجابة بسرعة نسبياً
  .الدقة

واملصادر الرئيسية يف الوقت احلاضر هي الزئبق . سبق وصفهويوجز اجلدول التايل املصادر الرئيسية للزئبق على حنو ما 
  .القلوي - املستعدن والزئبق املستعاد من صناعة الكلور

  ٢٠٠٥املعروض العاملي من الزئبق، 
  املعروض من الزئبق  املصادر الرئيسية

  )باألطنان املترية(
  ١٥٠٠ - ١١٥٠  تعدين الزئبق

  ٥٨٠ - ٤١٠  مبا يف ذلك تنقية الغاز الطبيعيالزئبق كمنتج ثانوي من الركاز األخرى، 
  )أ  الزئبق املعاد تدويره من املنتجات والعمليات احملتوية على زئبق

  ٩٠٠ - ٧٠٠  )ب) (بعد وقف العمل ا(القلوي -زئبق من خاليا الكلور
  ٤٠٠ - ٣٠٠  األرصدة واملخزونات

  ٣٣٨٠ - ٢٥٦٠  اموع
  :مالحظات

  .من الزئبق" الصايف"ديد االستهالك مدرجة يف اجلدول السابق لتح  ) أ(
  . من اخلاليا بعد وقف العمل فيهازاالً م أولياًيعترب زئبقاً" القلوي - الزئبق من خاليا الكلور"  ) ب(

ويف حاالت أخرى، تكون للتكلفة وثاقة صلة .  رئيسياًويف بعض احلاالت، تعترب تكلفة تعبئة مصادر إضافية للزئبق اعتباراً
 بشكل متزايد ملعاجلة النفايات، فإن الزئبق املزال من النفايات يكون  صاحلاً أن إعادة التدوير تعترب خياراً، حيثفمثالً. أقل

ومن ناحية أخرى، إذا . قد مت تسديد تكلفته بالفعل يف املعهود من قبل املنظمة اليت أرسلت نفايات الزئبق إلعادة تدويرها
ازات املداخن الصناعية من أجل زيادة املعروض من الزئبق فحسب، غلزئبق من عدة إلزالة اما تعني على املرء أن يركب م

  .فإن التكلفة تكون مانعة
  ويفيد اجلدول التايل أنه ميكن استعادة كميات إضافية هائلة من الزئبق من شىت املصادر بتكلفة تعادل ما يصل إىل 

 من سعر الزئبق يف الوقت احلايل حبيث ميكن اعتبار هذه  جداً أمريكيا للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعترب قريباً دوالرا٥٠ً
 أمثال السعر ٥ - ٤كما يبني اجلدول الكميات األخرى من الزئبق اليت قد تتاح مقابل . املصادر موارد إضافية صاحلة
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توقعة ، وقد حتدث ثانية يف ظروف م٢٠٠٥ ومنتصف عام ٢٠٠٣وقد حدثت زيادة ذا احلجم يف منتصف عام . احلايل
  .٢٠١٢ - ٢٠١١من املعروض املتناقص حوايل 

  )سنة/أطنان(زئبق إضايف مستعاد من مصادر رئيسية مقابل تكلفة معقولة 
زئبق مستعاد بالفعل   استهالك الزئبق  :استعادة معززة من الزئبق من

  يف صورة زئبق معدين
زئبق إضايف مستعاد 

  دوالرا٥٠ًمقابل 
  للكيلوغرام

زئبق إضايف مستعاد 
 ١٠٠ - ٥٠قابل م

  دوالر للكيلوغرام
  ٢٠٠ - ١٠٠  ٥٠٠ - ٤٠٠  صفر   ١٠٠٠ - ٦٥٠  التعدين احلريف

كلوريد / كلوريد الفينيلمومنرإنتاج 
  متعدد الفينيل

٢٠٠ - ١٥٠  ١٥٠ - ١٠٠  ٣٥٠  ٨٢٥ - ٧١٥  

  ١٠٠ - ٨٠  ١٠٠ - ٨٠  ١٢٠ - ١٠٠  ٥٥٠ - ٤٥٠  صناعة الكلور والقلويات
  صفر  صفر  ٨٠ - ٥٠  ٤٠٠ - ٣٠٠   السينامللغم

منتجات أخرى حتتوي على زئبق، 
  "أخرى"وتطبيقات 

٢٠٠ - ١٠٠  ٢٠٠ - ١٠٠  ٢٥٠ - ١٥٠  ١٥٨٠ - ١٠٥٠  

تعدين (مصادر منتجات ثانوية 
  )فلزات غري حديدية، غاز طبيعي

١٥٠ - ١٠٠  ١٠٠ - ٥٠  ٦٠٠ - ٤٠٠  ١٤٠٠ - ١١٠٠  

  صفر  صفر  ضئيل  ١٥٠٠   انبعاثات احتراق الفحم
  ٨٠٠ - ٥٥٠  ١٠٠٠ - ٧٥٠      اموع

  املالحظات الرئيسية  -٦
، فبغض النظر عن الوضع احلايل يف أوالً. هناك ملحوظتان رئيسيتان تربزان على وجه اخلصوص كنتيجة هلذا التحليل

لقد كانت مسامهات قريغيزستان يف املعروض العاملي من الزئبق على مر .  أساسياًالصني، فإن تعدين الزئبق ال يعترب عنصراً
لقد دللت التجربة احلديثة العهد اخلاصة بإغالق عمليات التعدين يف . السنني هامة ولكن ليس مما ال ميكن االستغناء عنه

 أكرب بكثري يف املعروض العاملي مما كان ميثله منجم قريغيزستان، على أنه سبانيا واجلزائر، وهو ما كان ميثل جزءاًإكل من 
  .هولة بدون الزئبق األويل من قريغيزستانميكن تلبية الطلب على الزئبق بس

 يوقد تل. ساسية ملبادئ السوق األ على أن شىت عناصر سوق الزئبق العاملية تعمل بفعالية وفقاً، دللت التجارب أيضاًوثانياً
ادة ، زي٢٠٠٤ و٢٠٠٣، والذي أعقبه عن كثب إغالق املنجم يف اجلزائر، يف عامي إسبانياإغالق منجم الزئبق اهلام يف 

ونتيجة لذلك، تناقص استهالك الزئبق العاملي يف املنتجات، فيما تدافع ضرب من املصادر غري . حادة يف أسعار الزئبق
وما أن يتم حتقق توازن بني العرض والطلب، فإن سعر الزئبق يستقر إىل حد ما، رغم أنه يظل أعلى . املنجمية لتلبية الطلب

  .٢٠٠٣بعدة مرات من سعره قبل مستوى 
 معاجلة عدد أكرب من أنواع وكميات نفايات الزئبق الستعادة ونتيجة للتقلبات احمليطة ذه التعديالت السوقية، جيري حالياً

الزئبق مما كان حيدث من قبل، ويتم فصل املزيد من املنتجات احملتوية على الزئبق من تيار النفايات، ويتم توليد املزيد من 
ومبعىن آخر، .  باملزيد من الزئبق يف املخازن ملعاجلة تصدعات العرض املستقبليةاالحتفاظ حالياًالزئبق كمنتج ثانوي، ويتم 

ناهيك بالوعي املتزايد بالشواغل البيئية (، فيما تستمر أسعار الزئبق املرتفعة أصبح املعروض العاملي من الزئبق أكثر تنوعاً
مواصلة ختفيض االستهالك والتحول إىل البدائل اخلالية من يف إضافة ضغوط على مستخدمي الزئبق من أجل ) والصحية

  .الزئبق الصاحلة لالستمرار
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  التحدي املتمثل يف تلبية الطلب على الزئبق بدون القيام بتعدين أويل
  احملتويات

  ١١.................................................................................معلومات أساسية  - ١
  ١١...............................................................................اهلدف العاملي  ١-١
  ١١............................................................االستجابات على الصعيد اإلقليمي  ٢-١

  ١١..........................................................لزئبقختفيض الطلب على ا  ١- ٢-١
  ١٢...................................................ختفيض كمية املعروض من الزئبق  ٢- ٢-١

  ١٣..................................................................األساس املنطقي هلذا التحليل  ٣-١
  ١٣.................................................٢٠١٧- ٢٠٠٥استهالك الزئبق العاملي يف الفترة   - ٢

  ١٣............................................................................معلومات أساسية  ١-٢
  ١٣................................................................الزئبق“ استهالك”  ١- ١-٢
  ١٤........................................................“اإلمجايل”استهالك الزئبق   ٢- ١-٢
  ١٤...............................................................٢٠٠٥سنة األساس   ٣- ١-٢
  ١٤.......................................................................ملأقاليم العا  ٤- ١-٢
  ١٤..................................................تدفقات الزئبق يف اجلنوب والشرق  ٥- ١-٢

  ١٤....................................................التطبيقات الرئيسية اليت يستخدم فيها الزئبق  ٢-٢
  ١٥.....................................................تعدين الذهب بواسطة احلرفيني  ١- ٢-٢
  ١٥.........................................................إنتاج مومنر كلوريد الفينيل  ٢- ٢-٢
  ١٦...............................................................لويإنتاج الكلور الق  ٣- ٢-٢
  ١٦........................................................................البطاريات  ٤- ٢-٢
  ١٧....................................................التطبيقات يف جمال طب األسنان  ٥- ٢-٢
  ١٨............................................................أجهزة القياس والتحكُّم  ٦- ٢-٢
  ١٨................................................................املصابيح الكهربائية  ٧- ٢-٢
  ١٩....................................................األجهزة الكهربائية واإللكترونية  ٨- ٢-٢
  ٢٠..........................................التطبيقات األخرى اليت يستخدم فيها الزئبق  ٩- ٢-٢

  ٢٠.............................تقدير استهالك الزئبق يف احلاالت اليت تكون البيانات فيها غري كافية  ٣-٢
  ٢٣.....................................................٢٠٠٥االستهالك اإلقليمي للزئبق يف عام   ٤-٢

  ٢٦.......................................................................حالة الصني  ١- ٤-٢
  ٢٧....................................................بل حسب القطاعاستهالك الزئبق يف املستق  ٥-٢

  ٢٨.....................................................تعدين الذهب بواسطة احلرفيني  ١- ٥-٢
  ٢٩.........................................................إنتاج مومنر كلوريد الفينيل  ٢- ٥-٢
  ٢٩...............................................................إنتاج الكلور القلوي  ٣- ٥-٢
  ٣٠........................................................................البطاريات  ٤- ٥-٢
  ٣٠....................................................التطبيقات يف جمال طب األسنان  ٥- ٥-٢
  ٣١............................................................أجهزة القياس والتحكُّم  ٦- ٥-٢
  ٣١................................................................املصابيح الكهربائية  ٧- ٥-٢
  ٣٢....................................................بائية واإللكترونيةاألجهزة الكهر  ٨- ٥-٢
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  ٣٢..........................................التطبيقات األخرى اليت يستخدم فيها الزئبق  ٩- ٥-٢
  ٣٣...................................مقابل أهداف اليونيب“ الوضع الراهن”إسقاطات   ١٠- ٥-٢

  ٣٣.............................................٢٠١٧- ٢٠٠٥االستهالك العاملي للزئبق يف الفترة   ٦-٢
  ٣٣..............................٢٠١٧-٢٠٠٥االستهالك اإلمجايل للزئبق خالل الفترة   ١- ٦-٢
  ٣٤.......................................................إعادة تدوير الزئبق واسترداده  ٢- ٦-٢
  ٣٦.....................................٢٠١٧- ٢٠٠٥استهالك الزئبق الصايف يف الفترة   ٣- ٦-٢

  ٣٧..........................................................٢٠١٧-٢٠٠٥إمدادات الزئبق العاملية   - ٣
  ٣٧.............................................................املصادر الرئيسية إلمدادات الزئبق  ١-٣

  ٣٨...........................................................تعدين خام الزئبق األويل  ١- ١-٣
  ٤٠............................................الزئبق املتخلف من صناعة الكلور القلوي  ٢- ١-٣
  ٤٢...............................................................الزئبق كمنتج ثانوي  ٣- ١-٣
  ٤٦...........................................................أرصدة وخمزونات الزئبق  ٤- ١-٣
  ٤٧...........................................٢٠٠٥املعروض العاملي من الزئبق يف عام   ٥- ١-٣
  ٤٨................................ لتصدير الزئبقاآلثار املترتبة على حظر االحتاد األورويب  ٦- ١-٣

  ٤٩...........................................٢٠١٧- ٢٠٠٥املعروض العاملي من الزئبق يف الفترة   ٢-٣
  ٥٠.....................٢٠١٧- ٢٠٠٥ الفترة العاملي مقابل املعروض منه يف) الصايف(استهالك الزئبق   - ٤

  ٥٠.................................................مقابل العرض) الصايف(استهالك الوضع الراهن   ١-٤
  ٥١......................................................................بيان أسباب عدم اليقني  ٢-٤

  ٥٢.......................................................الزئبق اإلضافية اليت ميكن حشدها“ مصادر”  - ٥
  ٥٢...........................................خيارات جانب العرض مقابل خيارات جانب الطلب  ١-٥
  ٥٣........................................................تكلفة حشد كميات إضافية من الزئبق  ٢-٥

  ٥٣..........حتسني أساليب إعادة تدوير الزئبق املُستخدم يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني  ١- ٢-٥
  ٥٤.........................حتسني استرداد الزئبق املستخدم يف إنتاج مومنر كلوريد الفينيل  ٢- ٢-٥
  ٥٤................................حتسني استرداد الزئبق من نفايات إنتاج الكلور القلوي  ٣- ٢-٥
حتسني عمليات الفصل والتجميع وإعادة التدوير املتعلقة باخلالئط الزئبقية اليت تستخدم يف    ٤- ٢-٥

  ٥٥...............................  .طب األسنان وباملنتجات اليت حتتوي على زئبق، وإخل
  ٥٥...................................دين والصهرحتسني استرداد الزئبق من عمليات التع  ٥- ٢-٥
  ٥٦..................................حتسني استرداد الزئبق من نفايات تنقية الغاز الطبيعي  ٦- ٢-٥
  ٥٦............................................حتسني استرداد الزئبق من غازات املداخن  ٧- ٢-٥
  ٥٧...................................موجز املصادر اإلضافية اليت تتسم بفعالية التكاليف  ٨- ٢-٥

  ٥٨.......................................................................................مالحظات  - ٦
  ٥٩..................................................................................................................املراجع
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  اجلداول
  ٢١................................................................السكان والنشاط االقتصادي يف األقاليم  ١-٢اجلدول 

  ٢٣................................االستهالك اإلمجايل للزئبق على الصعيد العاملي حسب اإلقليم ووجه االستخدام الرئيسي  ٢-٢اجلدول 

  ٢٧................................................................استهالك الزئبق يف الصني  ٣-٢اجلدول 

  ٣٣................................٢٠١٥التنبؤات باستهالك الزئبق على الصعيد العاملي لعام   ٤-٢اجلدول 

  ٣٤................................باألطنان) الوضع الراهن(استهالك الزئبق اإلمجايل على الصعيد العاملي   ٥-٢ اجلدول

  ٣٤................................الوضع الراهن إلعادة تدوير الزئبق وإمكانياا احلقيقية  ٦-٢اجلدول 

  ٣٦  )باألطنان (٢٠١٧-٢٠٠٥، )الوضع الراهن(االستهالك العاملي للزئبق   ٧-٢اجلدول 

  ٣٨................................٢٠٠٥-٢٠٠٠يف إسبانيا، ) باألطنان املترية(ن الزئبق إنتاج املنجم السنوي م  ١-٣اجلدول 

  ٣٨................................٢٠٠٥-٢٠٠٠يف الصني، ) باألطنان املترية(اإلنتاج السنوي ملناجم الزئبق   ٢-٣اجلدول 

  ٣٩................................٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الصني، ) باألطنان املترية(إمدادات الزئبق   ٣-٣اجلدول 

  ٤٠................................٢٠٠٥-٢٠٠٠يف قريغيزستان، ) باألطنان املترية(إنتاج مناجم الزئبق   ٤-٣اجلدول 

  ٤٢................................٢٠١٥-٢٠٠٥الزئبق احملرر نتيجة إلخراج مرافق إنتاج الكلور القلوي من اخلدمة،   ٥-٣اجلدول 

  ٤٥................................................................)٢٠٠٥(اإلنتاج العاملي للزئبق كمنتج ثانوي   ٦-٣اجلدول 

  ٤٧................................................................٢٠٠٥املعروض العاملي من الزئبق   ٧-٣اجلدول 

  ٤٨................................٢١٠٠يف السوق العاملية بعد حظر االحتاد األورويب للتصدير يف عام الزئبق عرب املتاح   ٨-٣اجلدول 

  ٤٩................................مع مسامهة قريغيزستان) الوضع الراهن(املعروض العاملي من الزئبق   ٩-٣اجلدول 

  ٤٩................................بدون مسامهة قريغيزستان) الوضع الراهن(املعروض العاملي من الزئبق   ١٠-٣اجلدول 

  ٥٠................................مقابل املعروض منه بدون مسامهة قريغيزستان) صايفال(استهالك الزئبق   ١-٤اجلدول 

  ٥١................................................................التأثري العام ألوجه عدم اليقني األخرى  ٢-٤اجلدول 

  ٥٧................................)سنة/طن(الزئبق اإلضايف الذي ميكن استرداده من مصادر رئيسية   ١-٥اجلدول 
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  معلومات أساسية  -  ١
  اهلدف العاملي  ١- ١

يف ختفيض املخاطر اليت تلحق ) اليونيب(الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة يتمثَّل اهلدف العاملي الشامل لربنامج 
للزئبق إىل نتيجة مفادها أنه ال ميكن بلوغ هذا  )٢(يوقد خلص التقييم العامل. بالصحة البشرية والبيئة من جراء الزئبق

  .يف احمليط احليوي“ عبء الزئبق”اهلدف إالّ عن طريق ختفيض 
ر (د جملس إدارة اليونيب وقد حدأن من بني التدابري ذات األولوية لتخفيض خماطر الزئبق على صحة ) ٢٤/٣يف املقر

  :اإلنسان والبيئة ما يلي
 ختفيض الطلب العاملي على الزئبق، املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية؛ •

يف إيقاف التعدين األويل للزئبق مع مراعاة ترتيب أمهية ختفيض املعروض من الزئبق عاملياً، مبا يف ذلك النظر  •
  .املصادر

  االستجابات على الصعيد اإلقليمي  ٢- ١
  ختفيض الطلب على الزئبق  ١- ٢-١

يتخذ على الصعيدين الوطين والدويل عدد من التدابري الرامية إىل ختفيض الطلب على الزئبق وتشجيع استخدام بدائل خالية 
  .ائفة من التطبيقات املتصلة باملنتجات والعملياتمن الزئبق يف ط

وإذا أخذنا مثال الزئبق يف املنتجات وحده، جند أن كميات كبرية منه تستخدم على الصعيد العاملي يف صنع واستعمال 
 .منتجات كثرية وذلك ميثل ثلث الطلب العاملي على الزئبق تقريباً، مع أن هناك بدائل ناجعة ملعظم هذه املنتجات

واملصابيح الكهربائية ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة واليت حتتوي على الزئبق، هي أوضح مثال حيث أن البدائل اخلالية 
ومن املهم ختفيض الزئبق املستخدم يف املنتجات أو إزالته متاماً إن . من الزئبق ال تزال حمدودة أو ذات تكلفة باهظة فعالً

 الزئبق سيؤدي يف اية املطاف إىل ختفيض انبعاثات الزئبق يف اهلواء أو األرض أو املاء أمكن، ألن أي ختفيض يف استخدام
وسوف يؤدي التصدي الستخدام الزئبق يف املنتجات إىل ختفيض . وإىل ختفيض إمكانية تعرض اإلنسان له وأثره على البيئة

  .انتقال الزئبق من وسط بيئي إىل آخرالطلب العاملي على الزئبق ويساعد يف اية املطاف على كسر دورة 
واجلهد الرئيسي الذي يبذل حالياً من أجل تنسيق األنشطة الرامية إىل ختفيض الزئبق يف املنتجات هو جمال شراكة املنتجات 

بادرات ويقوم جمال للشراكة بتنسيق ودعم جمموعة من امل. )٣(احلاوية للزئبق يف إطار شراكة الزئبق العاملية التابعة لليونيب
اليت ترمي إىل تشجيع اإلحالل حيثما كان ذلك عملياً وتطوير بدائل خالية من الزئبق يف ااالت اليت ال توجد فيها حالياً 
هذه البدائل؛ وحتديد وختفيض وإزالة انبعاثات الزئبق العاملية يف اهلواء أو األرض أو املاء املتصلة بصنع املنتجات احلاوية 

نافع اقتصادية وتعليمية للشركاء وعامة اجلمهور عن طريق تشجيع احللول القادرة على املنافسة جتارياً للزئبق؛ وتوفّر م
واملسؤولة بيئياً واليت دف إىل ختفيض استخدام املنتجات ذات اإلضافات الزئبقية؛ وحتدد أماكن استخدام الزئبق يف 

                                                   
 .٢٠٠٢اليونيب،   )٢(
 .موقع املراجع على شبكة اإلنترنت  )٣(
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فعالة لتعزيز استخدام البدائل العملية للمنتجات ذات اإلضافات املنتجات وقطاعات التصنيع، وتقوم بتنفيذ استراتيجيات 
  ..... الزئبقية وتتبع التخفيضات يف استخدام الزئبق وإخل

  ختفيض كمية املعروض من الزئبق  ٢- ٢-١
بصفة مت أيضاً االضطالع بعدد من املبادرات دف ختفيض الكمية اإلمجالية للمعروض من الزئبق يف األسواق، مع التركيز 

ألن هذا الزئبق حيدث زيادات مباشرة يف الكمية ) من مناجم الزئبق(خاصة على التخلص التدرجيي من إنتاج الزئبق األويل 
  .اإلمجالية للزئبق الدائر يف االقتصاد

اجلزائر إسبانيا و(ويف العقود القليلة املاضية كان تعدين الزئبق جيري بصفة رئيسية يف ثالث دول تنتجه بغرض التصدير 
بيد أن إسبانيا واجلزائر قد أتا يف السنوات . تنتجه لتغطية استهالكها الداخلي) الصني(ويف دولة رابعة ) وقريغيزستان

القليلة املاضية عمليات تعدين الزئبق اليت تقومان ا واليت كانت متثِّل ما يزيد على نصف اإلنتاج السنوي من الزئبق 
ليت دفعتهما إىل ذلك عدداً من العوامل االقتصادية والتقنية والسياسية، ولكن قراراما تطابقت وتشمل األسباب ا. األويل

مع زيادة املراقبة الدولية الدقيقة ملواقع تعدين الزئبق األويل، ومع توافق آراء متنام مفاده أن تعدين الزئبق األويل مل يعد 
  .مرغوباً فيه بل لعله صار غري ضروري

وعلى الرغم . يف قريغيزستان“ خايدراكان”الرئيسي الوحيد الذي ال يزال يصدر الزئبق هو جممع التعدين املسمى واملنجم 
من التحديات اللوجستية اليت تواجه امع مبا يف ذلك وعورة مسالكه النسبية وصعوبة احلصول على قطع الغيار، يظل هذا 

و بدعم من حكوميت سويسرا والواليات املتحدة األمريكية . و ال يزال قيد التشغيلاملنجم هاماً بالنسبة لالقتصاد الوطين وه
  .بدأ مشروع لتطوير خطة عمل ملعاجلة مسألة تعدين الزئبق األويل يف قريغيستان

ق من ويف السنوات القليلة املاضية وضعت مجهورية الصني الشعبية قيوداً على واردات الزئبق وزادت اإلنتاج احمللي للزئب
وتارخيياً مل تكن الصني تصدر كمية كبرية من الزئبق وعلى ما يبدو ليست لديها . أجل تلبية احتياجاا الداخلية الكبرية

بيد أنه نظراً لكميات الزئبق الضخمة اليت تستهلكها الصني ونظراً إىل الزيادة السريعة . القدرة على فعل ذلك أو الرغبة فيه
 يف قطاعات معينة، فقد تضطر الصني إىل إعادة النظر يف واردات الزئبق يف املدى القريب ما مل تتخذ يف الطلب على الزئبق

  .تدابري أخرى لتقليل الطلب
تشمل التدابري األوسع نطاقاً الرامية إىل تقليل تداول الزئبق وتوفُّره مبادرات من قبيل عمليات حظر تصدير الزئبق املقترحة 

ويف حالة االحتاد األورويب يقترن، حظر التصدير جبملة أمور منها . ورويب والواليات املتحدة األمريكيةمن االحتاد األ
أما يف الواليات املتحدة األمريكية فقد قررت . الزئبق اآليت من صناعة الكلور القلوي“فائض”اشتراط يتعلق بتخزين

.  التخزين طويل األجل عوضاً عن بيعها يف السوق املفتوحةاحلكومة االحتادية أن تضع املخزونات احلكومية من الزئبق يف
وتؤدي هذه التدابري كلها إىل احلد من كمية املعروض من الزئبق واضعة بذلك ضغطاً تصاعدياً على أسعار الزئبق مما يسهم 

  .يف تقليل الطلب عليه
ألنشطة الرامية إىل احلد من املعروض العاملي من ويف إطار شراكة الزئبق العاملية التابعة لليونيب، مت الشروع يف عدد من ا

وعلى سبيل املثال هناك اعتراف بأن العمل املركَّز من أجل مساعدة قريغيزستان على التصدي ملسألة التحول . الزئبق
 أخرى يف وجيري النظر يف االضطالع بأعمال. للزئبق ميثّل أولوية بالنسبة للمجتمع الدويل“ خيدركان”احملتمل ملنجم 

  .إطار جمال الشراكة هذا
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  األساس املنطقي هلذا التحليل  ٣- ١
قام جملس إدارة اليونيب بإنشاء الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق من أجل استعراض وتقييم خيارات 

  .)٤(قتعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية اجلديدة أو القائمة بشأن الزئب
نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١٢ الفريق العامل مفتوح العضوية أول اجتماع له يف بانكوك، تايلند يف الفترة من وعقد

ومن بني املهام األخرى . وطلب االجتماع من أمانة اليونيب أن تضطلع ببعض األعمال حتضرياً الجتماعه الثاين. ٢٠٠٧
إذا ما ] على الزئبق[تقييم ملا إن كان من املمكن تلبية الطلب املتوقَّع ”إعداد اليت كُلِّفت ا األمانة، طُلب منها أن تقوم ب

مت التخلص التدرجيي من تعدين الزئبق األويل، وأن تقدم، بناًء على املعلومات املتاحة، موجزاً مقتضباً للمصادر الرئيسية 
ألقاليم، مستفيدة يف ذلك من مجلة مصادر من بينها إلطالقات الزئبق حبسب البلدان، أو إن مل يكن ذلك متاحاً فبحسب ا

االنبعاثات من حمطات توليد الكهرباء اليت تستخدم الفحم احلجري، : دراسة االنبعاثات اجلوية، اليت تغطي ااالت التالية
دين الذهب بواسطة ، واالستخدام يف تع)مثل حرق النفايات والفلزات غري املعدنية وإنتاج األمسنت(واالنبعاثات الصناعية 

  .“احلرفيني واالنبعاثات النامجة عن ذلك واستخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات
وكما هو مذكور أعاله، فقد مت يف السنوات األخرية التخلّص تدرجيياً من عدد كبري من عمليات تعدين هامة للزئبق، ومع 

ويهدف هذا . ارتفعت أسعاره يف األسواق خالل هذه الفترةذلك ظلَّ باإلمكان تلبية الطلب العاملي على الزئبق وإن 
التحليل إىل تقييم جدوى االستمرار يف ختفيض املعروض العاملي من الزئبق األويل املستخرج من املناجم، أي إجراء دراسة 

الزئبق األويل، فإن وعلى افتراض استمرار ختفيض املعروض من . أدق جلدوى التخلص التدرجيي من اإلنتاج يف قريغيزستان
وهذا هو حمور . املسألة بالغة األمهية اليت تدرس هنا هي هل سيظل هناك معروض من الزئبق كاف لتلبية الطلب املتوقّع

  . العرض الواردة يف بقية أجزاء هذا التقرير-تركيز التحليل والسيناريوهات القادمة للطلب 
 مبا يف ذلك املراعاة -جزء صغري من عملية تقييم أثر أوسع نطاقاً بكثري وجدير بالذكر أن هذا التحليل ال ميثّل سوى 

 ينبغي االضطالع ا قبل اختاذ أي إجراء جوهري بشأن عمليات التعدين يف -الكاملة للرفاه االقتصادي للسكان احملليني 
  .قريغيزستان

  ٢٠١٧-٢٠٠٥استهالك الزئبق العاملي يف الفترة   -٢
  معلومات أساسية  ١- ٢
  الزئبق“ استهالك”  ١- ١-٢

الزئبق على أنه استهالك الزئبق يف “ استهالك”جيب علينا منذ البداية أن نؤكِّد أنه ألغراض االتساق، يتم تعريف 
  الشامل يف اإلقليم“ الطلب”املنتجات والعمليات على الصعيد اإلقليمي وليس 

اإلقليمي الصيين على “ الطلب”مما يعكس ( الصني فمثالً على الرغم من أن معظم أجهزة القياس والتحكُّم تنتج يف
  .والتخلص منه يف بلدان أخرى“ استهالكه”، فإن عدداً كبرياً من هذه املنتجات يتم تصديره و )الزئبق

                                                   
 .٢٩، الفقرة ٢٤/٣انظر املقرر   )٤(
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  “اإلمجايل”استهالك الزئبق   ٢- ١-٢
، أي قبل أي عمليات “إمجالياً ”وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن استهالك الزئبق، ما مل يذكَر خالفاً لذلك، يعتبر استهالكاً

  .إعادة تدوير أو استعادة
وهذا متييز مهم ألنه بالنسبة للصناعات القادرة على القيام بإعادة تدوير جزء كبري من نفايات الزئبق أو املنتجات 

 التحليل التايل ويتم يف. “اإلمجايل”من الزئبق أقل كثرياً من استهالكها “ الصايف”املرفوضة، ميكن أن يكون استهالكها 
  .تقييم استهالك الزئبق اإلمجايل أوالً مث يعقب ذلك مناقشة عامة إلعادة تدوير الزئبق يف مجيع القطاعات الرئيسية

  ٢٠٠٥سنة األساس   ٣- ١-٢
 ١٠ولكي يتسىن إجراء حتليل لفترة . الستهالك الزئبق“سنة األساس” ليكون ٢٠٠٥مت يف هذا التحليل اختيار عام 

ويوجد جزء كبري من تقييم . ٢٠١٧لة ابتداًء من التاريخ احلايل، مت إجراء اسقاطات الستهالك الزئبق حىت عام سنوات مقب
بيد أن املناقشة التالية قد نقحت أرقام خط األساس هذه يف . )٥(خط األساس يف تقرير التجارة الصادر عن اليونيب

  .التجارةاحلاالت اليت ظهرت فيها معلومات جديدة منذ نشر تقرير 

  أقاليم العامل  ٤- ١-٢
وبصفة عامة فإن األقاليم اليت اختريت مبا يف ذلك البلدان . “األقاليم”يطلق هذا التحليل على أجزاء العامل املختلفة مسمى 

تماثل أو أوجه ال/ تتسق مع تصنيفات األمم املتحدة ألقاليم العامل، اليت تعكس عادة اجلوار اجلغرايف و١املدرجة يف التذييل 
  .اجلغرافية

  تدفقات الزئبق يف اجلنوب والشرق  ٥- ١-٢
مع استمرار االخنفاض طويل األجل يف استهالك الزئبق يف معظم البلدان ذات الدخل املرتفع، يظل هذا االستهالك كبرياً 

 للزئبق يف مثل االستخدام الكبري(نسبياً يف كثري من االقتصادات ذات الدخل األقل، وال سيما يف جنوب وشرق آسيا 
بصفة خاصة (ويف أمريكا الوسطى واجلنوبية ) املنتجات وإنتاج مومنر كلوريد الفينيل وتعدين الذهب بواسطة احلرفيني

والعوامل الرئيسية وراء اخنفاض استهالك الزئبق ). استخدام الزئبق يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري
 التخفيض الكبري يف كمية الزئبق وإحالل مواد أخرى حمله يف املنتجات والعمليات اليت يف البلدان ذات الدخل األعلى هي

، وزيادة )مثل الدهانات والبطاريات ومبيدات اآلفات وصناعة الكلور القلوي وما إىل ذلك(تشملها الضوابط التنظيمية 
مثل (صنيع املنتجات اليت يستخدم فيها الزئبق الضوابط التنظيمية املتعلقة بالنفايات اخلطرة والنقل التدرجيي لعمليات ت

وتناقَش أدناه . من البلدان ذات الدخل األعلى إىل البلدان ذات الدخل األقل) موازين احلرارة والبطاريات وما إىل ذلك
  .التطبيقات الرئيسية اليت يستخدم فيها الزئبق كل على حدة

  ئبقالتطبيقات الرئيسية اليت يستخدم فيها الز  ٢- ٢
إذا مل يذكَر خالف ذلك، فإن املصادر الرئيسية للمعلومات الواردة يف هذا الفصل هي تقرير التجارة الصادر عن اليونيب، 
الذي يتضمن عرضاً عاماً الستخدامات الزئبق على الصعيد العاملي؛ وحتليالً مستفيضاً وورقة من إعداد كاين وآخرين 

                                                   
 .٢٠٠٦اليونيب،   )٥(
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لواليات املتحدة األمريكية؛ ومشروع حتليل جارٍ للمفوضية األوروبية يبين بالتفصيل يركّزان على استخدامات الزئبق يف ا
  .)٦(التطبيقات اليت يستخدم فيها الزئبق يف االحتاد األورويب

  تعدين الذهب بواسطة احلرفيني  ١- ٢-٢
ملي، وهو، حسبما تفيد يظل تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري أكرب استخدام للزئبق على الصعيد العا

التقارير مستمر يف االزدياد مع اجتاه أسعار الذهب حنو الصعود، كما أنه ميثّل أكرب مصدر لإلطالقات ويرتبط ارتباطاً ال 
  .فكاك منه بقضايا الفقر وصحة اإلنسان

مرفق البيئة / األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج/وطبقاً ملشروع الزئبق العاملي املشترك بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 بلداً يف معيشتهم على ٥٥ مليون شخص على األقل يف أكثر من ١٠٠العاملية يعتمد، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، 

. )٧(وهم يقطنون بصفة رئيسية يف إفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية. تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري
 من إنتاج الذهب عاملياً، أي ما يقارب ٪٣٠-٢٠سطة احلرفيني وعلى نطاق صغري ميثل ما يقَدر حبوايل والتعدين بوا

 مليون ٤,٥ مليون من عمال املناجم من بينهم ١٥-١٠ويعمل يف هذا اال ما يقدر بــ .  طن يف السنة٨٠٠-٥٠٠
نولوجيات بدائية، ويقوم به يف العادة عمال مناجم ال ويعتمد هذا النوع من التعدين على أساليب وتك. امرأة ومليون طفل

ميلكون رأمسال أو لديهم رأمسال اقتصادي صغري، وهم يعملون يف القطاع االقتصادي غري الرمسي يف أغلب األحيان 
واسطة وبالنظر إىل عدم كفاءة ممارسات التعدين املتبعة يف جمال التعدين ب. بصورة غري قانونية وبشيء قليل من التنظيم

 طن من ١ ٠٠٠ و٦٥٠احلرفيني وعلى نطاق صغري، ينجم عن اندماج الزئبق استهالك وإطالق كمية تقدر مبا يتراوح بني 
  .)٨(الزئبق يف السنة

، مت اشتقاق التقديرات اإلقليمية الستخدام الزئبق يف عمليات التعدين بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري ٤-٢يف القسم 
طرية املستندة إىل اتصاالت شخصية مع عدد من اخلرباء املرتبطني ارتباطاً مباشراً مبشروع الزئبق العاملي من التقديرات الق

  .)٩(مرفق البيئة العاملية/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/املشترك بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  إنتاج مومنر كلوريد الفينيل  ٢- ٢-٢
لى القلق الشديد هو حجم االستخدام الكبري واملتزايد بصفة رئيسية يف الصني لكلوريد الزئبق كعامل مثة جمال آخر يبعث ع

 طناً مترياً ٦١٠  وأكَّدت الدراسات اليت أُجريت يف الصني استهالك ما يقدر بــ. حفّاز يف إنتاج مومنر كلوريد الفينيل
 يف السنة مع ازدهار ٪٣٠-٢٥ستخدام للزئبق يزداد بنسبة وأخذ هذا اال. ٢٠٠٤من الزئبق يف هذا التطبيق يف عام 

                                                   
 .DG ENV 2008؛ CAIN, 2007؛ ٢٠٠٦اليونيب،   )٦(
فالبعض . عدين الذهب على نطاق صغري ال يستخدمون كلهم الزئبقجتدر اإلشارة إىل أن احلرفيني العاملني يف ت  )٧(

ويستخدم آخرون أساليب غرافومترية دون . يستخدم السيانيد الذي يسمح باستخراج كمية من الذهب أكرب مما يستخرج باستخدام الزئبق
 .حاجة إىل زئبق أو سيانيد

 .٢٠٠٦اليونيب،   )٨(
تيلمر وفييغا، (رة إىل أن الكاتبني اقترحا، يف ورقة صادرة منذ فترة وجيزة جداً وجتدر اإلشا. ٢٠٠٨انظر تيلمر،   )٩(

 طناً بالنسبة الستخدام الزئبق يف قطاع التعدين بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري واإلشادة إىل ١ ٣٥٠-٦٤٠استخدام النطاق ) ٢٠٠٨
 . بلدا٧٠ًنشاط التعدين بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري يف 
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وحسب التقديرات فقد تصاعد هذا . االقتصاد الصيين وزيادات الطلب الصيين على املنتجات النهائية ملومنر كلوريد الفينيل
  .)١٠(٢٠٠٥ طن من الزئبق يف عام ٨٠٠-٧٠٠االستخدام إىل 

 لقطاع الصناعة الكيميائية الروسي، أبلغ تريغور عن استهالك حمدود يبلغ “خطة عمل الس القطيب الشمايل”ويف دراسة 
ى ويعتقَد أنه توجد يف منطقة كمنولث الدول املستقلة استخدامات أخر.)١١( طناً من الزئبق لنفس الغرض١٥حوايل 

  .ولكنها مل تعرف بصورة حمددة
 استعادة أقل من نصف كمية الزئبق الذي يستهلك يف إنتاج وتفيد التقارير بأنه يف روسيا والصني تتم يف مرحلة الحقة

أما بقية الزئبق فتدخل بصفة رئيسية يف املُنتج الثانوي وهو حامض . مومنر فلوريد الفينيل من بقايا املادة احلافزة املستنفدة
نفايات املائية املنخفضة جداً يف الكلور املهدرج الذي ميكن أن يسترد منه الزئبق أيضاً مع بعض االنبعاثات يف اهلواء وال

  .العادة

  إنتاج الكلور القلوي  ٣- ٢-٢
وقام كثري من مشغلي املصانع بالتخلّص تدرجيياً من . صناعة الكلور القلوي هي املستخدم الرئيسي الثالث للزئبق عاملياً

 واخلالية من الزئبق، بينما خيطِّط آخرون هذه التكنولوجيا والتحول إىل العملية الغشائية األكثر كفاءة يف استخدام الطاقة
ويف كثري من احلاالت تتعاون احلكومات . لفعل ذلك وال يزال هناك آخرون أيضاً مل يعلنوا عن أي خطط من هذا النوع

يف و. أو توفّر حوافز اقتصادية لتيسري التخلّص التدرجيي من التكنولوجيا القائمة على استخدام الزئبق/مع ممثلي الصناعة و
اآلونة األخرية قامت احلكومات والوكاالت الدولية بإنشاء شراكات مع قطاع الصناعة دف تشجيعه على توسيع نطاق 

  .اإلصالحات املتعلقة بإدارة الزئبق وإطالقاته
 كما يستند استهالك الزئبق يف.  إىل دراسات سابقة٤-٢الوارد يف القسم  )١٢(ويستند نطاق االستهالك العاملي للزئبق

االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية إىل األرقام اليت يقرها قطاع الصناعة كما هو احلال بالنسبة للهند والربازيل 
أما تقديرات استهالك الزئبق بالنسبة للمكسيك وبعض البلدان األخرى فتستند إىل قدرات فرادى املصانع اليت . وروسيا

  .)١٣(مصحوبة بعوامل استهالك زئبق متثيلية على النحو احملدد بالنسبة ملختلف أقاليم العاملتوفرها خمتلف اجلهات الصناعية 

  البطاريات  ٤- ٢-٢
إن استخدام الزئبق يف البطاريات، رغم أنه ال يزال كبرياً، مستمر يف االخنفاض ألن دوالً كثرية قد أخذت تنفِّذ سياسات 

  .النتشارية املتصلة بالبطارياتملعاجلة املشاكل املتصلة بإطالقات الزئبق ا
، فقد أفادت التقارير ٢٠٠٠ويف الوقت الذي تأكد فيه أن استخدام الزئبق يف البطاريات الصينية كان مرتفعاً خالل عام 

بأن معظم الصانعني الصينيني ينتقلون حالياً إىل تصميمات تستخدم كميات أقل من الزئبق متاشياً مع االجتاهات التشريعية 

                                                   
)١٠(  NRDC, 2006 ،٢٠٠٦؛ و تسينجهوا. 
)١١(  ACAP, 2005. 
الزئبق قبل أي عمليات إعادة تدوير للنفايات علماً بأنه يتم كما هو احلال “ استهالك”واإلجراء املتبع هنا هو حساب   )١٢(

 .نفايات الزئبق للتصريفيف كثري من الصناعات، إعادة تدوير لبعض النفايات بغية استرداد الزئبق بينما يرسل اجلزء األكرب من 
 .SRIC, 2005؛WCC, 2006؛ Euro Chlor, 2007؛ EEB, 2006، ٢٠٠٦اليونيب،   )١٣(
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) عشرات الباليني(بيد أنه ال تزال تنتج يف الصني كميات ضخمة . ية وطلبات املستهلكني يف أجزاء العامل األخرىالدول
وعالوة على ذلك تدل . من البطاريات ذات احملتوى الزئبقي املنخفض نسبياً، وكميات أقل يف بلدان أخرى كذلك

تستخدم أكسيد الزئبق، وذلك مبعدالت منخفضة، ولكنها ال اإلحصاءات التجارية على وجود جتارة يف البطاريات اليت 
وبعض هذه البطاريات ينتج يف اجلزء القاري من الصني كما تنتج على ما يبدو أعداد أخرى كبرية يف مناطق . تزال كبرية

  .)١٤(التجارة احلرة اجلمركية يف أراضي الصني
 تصنع يف كثري من البلدان املختلفة وحتتوي على الزئبق بنسب وهناك أيضاً عدد كبري من خاليا البطاريات الزرارية اليت

، ولكنها يف الوقت )١٥(وهذه اخلاليا سوف يستعاض عنها يف اية املطاف خباليا زرارية خالية من الزئبق. ٪٢تصل إىل 
العاملي للزئبق املستخدم يف لذلك فإن االستهالك . الراهن تنتج أيضاً بعشرات الباليني وتستهلك كميات كبرية من الزئبق
  .البطاريات ال يزال فيما يبدو يف عداد املئات من األطنان املترية سنوياً

ويف اآلونة األخرية وضع مشروع دراسة للمفوضية األوروبية تقديراً للزئبق املستخدم يف البطاريات بالنسبة لدول االحتاد 
يفسر متاماً اإلحصاءات التجارية اليت تدل على استهالك كبري لبطاريات وتقدير االحتاد األورويب هذا ال . ٢٥-األورويب 

. ، نظراً ألنه مل يقدم حىت اآلن إثبات مادي ملستويات االستهالك هذه)ومعظمها أكرب من حجم الزرار(أوكسيد الزئبق 
اريات يف الواليات املتحدة األمريكية، ومنذ فترة وجيزة قام الدكتور كاين وزمالؤه بإعداد تقدير للزئبق املستخدم يف البط

ويفترض أن تكون هناك عالقة متبادلة تربط بني التقديرات . وهو تقدير استنبطت منه هذه الدراسة البيانات اخلاصة بكندا
 ٣-٢اإلقليمية األخرى للزئبق املستهلك يف البطاريات والنشاط االقتصادي اإلقليمي على النحو املوصوف يف القسم 

  .هأدنا
  التطبيقات يف جمال طب األسنان  ٥- ٢-٢

قامت الدامنرك والسويد وفنلندا والنرويج واليابان، من بني بلدان أخرى، بتنفيذ تدابري رامية إىل احلد بدرجة كبرية من 
ويف هذه البلدان وبعض البلدان األخرى ذات الدخل . )١٦(استخدام اخلالئط احملتوية على زئبق يف جمال طب األسنان

والبدائل الرئيسية . ما فتئ استخدام الزئبق يف جمال طب األسنان ينخفض حالياً) مثل الواليات املتحدة األمريكية(ألعلى ا
بيد أن معدل سرعة ). مواد تركيبية معدلة(؛ واالينومريات الزجاجية والكومريات )وهي األكثر شيوعاً(هي املواد التركيبية 

 حيث أن استخدام الزئبق ال يزال كبرياً يف معظم البلدان، يف الوقت الذي توقّف فيه االخنفاض خيتلف اختالفات كبرية،
ويف كثري من البلدان ذات الدخل األقل، ميكن أن  يؤدي تغري ). السويد والنرويج(توقُّفاً كامالً تقريباً يف بعض البلدان 

  .إىل زيادة مؤقتة يف استخدام الزئبقأنواع الطعام وحتسن فرص الوصول إىل العناية باألسنان يف الواقع 

                                                   
، بلغ “بطارية معجونية”وبالنسبة لنوع واحد فقط من البطاريات هو احلجم دال . NRDC, 2006تشري هذه الفقرة إىل   )١٤(

 وقد قدر الكاتبان كمية كلوريد الزئبق املستهلكة يف إنتاج هذه البطاريات مبا .٢٠٠٤ بليون بطارية يف عام ٩ ٣٤٩اإلنتاج الصيين املعروف 
وتزعم البطاقة املركّبة على البطارية أن كمية الزئبق تقل .  من األطنان٤٣,٩١ باألطنان، وتقدر كمية الزئبق فيها مبا يساوي ٤٧,١١يساوي 

 . جزء يف املليون٢٥٠عن 
وطنيني لألجهزة الكهربائية يف الواليات املتحدة األمريكية إىل التخلص التدرجيي من كل الزئبق دعت رابطة املصنعني ال  )١٥(

 .٢٠١١املستخدم يف خاليا البطاريات الزرارية يف الواليات املتحدة األمريكية حبلول عام 
 مماثل الستخدام الزئبق يف وتعتزم السويد فرض حظر. فرضت النرويج حظراً عاماً على استخدام الزئبق يف املنتجات  )١٦(

 .٢٠٠٨املنتجات قبل اية عام 
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 استهالك الزئبق اإلقليمي يف استخدامات طب األسنان، وذلك على أساس مشروع العمل اخلاص ٤-٢ويرد يف القسم 
، متسقة ٤-٢والتقديرات اخلاصة بأمريكا الشمالية املستخدمة يف القسم . باملفوضية األوروبية وتقديرات قطاع الصناعة

  .)١٧(، وهي تشمل كندا كذلك“سسة تبادل املعلومات فيما بني الواليات للتثقيف بشأن الزئبق واختزالهمؤ”مع بيانات 

  أجهزة القياس والتحكُّم  ٦- ٢-٢
هنالك طائفة واسعة من أجهزة القياس والتحكُّم احملتوية على الزئبق منها موازين احلرارة ومقاييس الضغط اجلوي وأجهزة 

 ال يزال تصنيعها جارياً، مع غلبة موازين احلرارة وأجهزة قياس الضغط الشرياين من حيث اليت... قياس الضغط وإخل
ومن . ومع ازدياد الوعي السوقي، أخذ معظم املوردين الدوليني يعرضون حالياً بدائل خالية من الزئبق. استخدام الزئبق

لتدرجيي من مثل هذه املعدات وتشجيع استخدام بني اإلجراءات األخرى، جيري تنفيذ تشريع أورويب يرمي إىل التخلص ا
  .البدائل اخلالية من الزئبق ألن هذه البدائل صارت متاحة بالنسبة لكل التطبيقات تقريباً

، يستند النطاق العاملي الستخدام الزئبق يف هذه التطبيقات بدرجة كبرية إىل اإلنتاج الصيين من أجهزة ٤-٢ويف القسم 
 طناً من الزئبق املستخدم يف إنتاج ٢٧٠رارة الذي يزيد، وفقاً حلسابات السلطات الصينية، على قياس الضغط وموازين احل

 من اإلنتاج ٪٩٠-٨٠، رغم أنه من احملتمل أن ميثّل اإلنتاج الصيين )١٨(٢٠٠٤هذين النوعني وحدمها من األجهزة يف عام 
من استهالك  ٪٨٠زين احلرارة وأجهزة قياس الضغط متثّل حوايل وعلى نفس املنوال، يعتبر أن موا. العاملي هلذين املنتجني

  .الزئبق اإلمجايل يف هذا القطاع
 مستمد من مشروع الدراسة املعدة للمفوضية األوروبية الذي ٤-٢ الوارد يف القسم ٢٥ -إن تقدير االحتاد األورويب 

أما التقدير .  هذه التطبيقات يف االحتاد األورويبيؤكد حدوث اخنفاض ملحوظ يف السنوات األخرية يف استخدام الزئبق يف
اخلاص بأمريكا الشمالية املستند إىل ما أورده كاين فهو يويل اهتماماً خاصاً لكميات الزئبق املستهلكة يف أجهزة قياس 

ية األخرى للزئبق أما التقديرات اإلقليم. الضغط املرتبطة بإنتاج األلبان وموازين احلرارة وأجهزة الضغط الصناعية وغريها
املستهلَك يف أجهزة القياس والتحكُّم فيفترض أن تكون مرتبطة بعالقة متبادلة مع النشاط االقتصادي اإلقليمي على النحو 

  . أدناه٣-٢املوصوف يف القسم 

  املصابيح الكهربائية  ٧- ٢-٢
 واملصابيح الفلورية صغرية احلجم ومصابيح التفريغ املصابيح الفلورية األنبوبية(تظل املصابيح الكهربائية احملتوية على الزئبق 

هي املعيار بالنسبة للمصابيح الكهربائية ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة، حيث تبذل ) ذات الكفاءة العالية وما إىل ذلك
ة يف عدد الصناعة جهوداً متواصلة خلفض كمية الزئبق يف كل مصباح كهربائي، إىل حد ما، عن طريق الزيادة املستمر

وما من شك يف أنه سوف يزداد . املصابيح ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة اليت تشترى وتركَّب يف مجيع أحناء العامل
بشكل مطرد توافر البدائل اخلالية من الزئبق مثل الصمامات الثنائية املشعة للضوء، ولكن البدائل بالنسبة إىل معظم 

  .باهظة الثمن للغايةأو /التطبيقات ما تزال حمدودة و
                                                   

)١٧(  Industry مؤسسة تبادل املعلومات فيما بني ”؛ قام موظفو البيئة الوالئيون يف الواليات املتحدة األمريكية بإنشاء
إىل إزالة الزئبق من املنتجات االستهالكية وتيار ، وذلك ملساعدم يف تنفيذ القوانني والربامج الرامية “الواليات للتثقيف بشأن الزئبق واختزاله

ومتثِّل هذه املؤسسة وقاعدة بياناا برناجماً من برامج رابطة موظفي إدارة النفايات يف اجلزء الشمايل الشرقي من الواليات . النفايات والبيئة
 .املتحدة

)١٨(  SEPA, 2008. 
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وبإلقاء نظرة على املاضي، جند أن تقرير التجارة الصادر عن اليونيب يتضمن تقديراً أقل مما جيب لالستهالك العاملي للزئبق 
 بصورة أفضل حجم االستخدام الكبري للزئبق يف إنارة ٤-٢ويعكس النطاق املستخدم يف القسم . يف املصابيح الكهربائية

 ابتداًء من لوحات التحكُّم اإللكترونية إىل أجهزة احلاسوب -العرض البللورية السائلة من مجيع األحجام خلفية أجهزة 
ومت بالنسبة للصني وحدها تقدير . وعليه فقد مت رفع اجلزء املنخفض من النطاق املستخدم يف دراسة اليونيب. والتلفازات

 طناً لعام ٦٤لفلورية األنبوبية واملصابيح الفلورية صغرية احلجم مبا يعادل الزئبق املستخدم بصفة غالبة يف إنتاج املصابيح ا
وقد مت تصدير جزء كبري من هذه املصابيح الكهربائية، وعليه . ، وما فتئ اإلنتاج الصيين يزداد منذ ذلك احلني)١٩(٢٠٠٥

  .ميكن القول بأن استهالك الصني من الزئبق يف سوقها الداخلي أقل إىل حد ما
 استخداماً ملحوظاً للزئبق يف املصابيح الكهربائية الصغرية اليت ٤-٢تضمن تقدير االحتاد األورويب الوارد يف القسم وي

أما تقرير أمريكا الشمالية بشأن املصابيح الكهربائية الذي . تستخدم يف إضاءة خلفية أجهزة العرض البللورية السائلة
ويفترض أن تكون التقديرات اإلقليمية األخرى .  أجهزة العرض البللورية السائلةعرضه كاين فهو ال يتضمن إنارة خلفية

للزئبق املستخدم يف املصابيح الكهربائية مرتبطة بعالقة متبادلة مع النشاط االقتصادي اإلقليمي على النحــو املوصوف 
  . أدناه٣-٢يف الفرع 

  األجهزة الكهربائية واإللكترونية  ٨- ٢-٢
نفيذ توجيه االحتاد األورويب بشأن فرض قيود على املواد اخلطرة وغريه من املبادرات املماثلة يف أماكن منها يف أعقاب ت

اليابان والصني وكاليفورنيا جيري بنشاط تشجيع استخدام البدائل اخلالية من الزئبق للمفاتيح واملرحالت الكهربائية اليت 
ويف الوقت . لزئبق يف هذه التطبيقات اخنفاضاً ملموساً يف السنوات األخريةوقد اخنفض استخدام ا. )٢٠(تستخدم الزئبق

نفسه، توضح قاعدة بيانات مؤسسة تبادل املعلومات فيما بني الواليات للتثقيف بشأن الزئبق واختزاله يف الواليات 
  . أن استخدام الزئبق يف هذه األجهزة ال يزال كبرياً)٢١(ةاملتحد

فيض النطاق العاملي الستهالك الزئبق يف هذا القطاع من الرقم املقدر لليونيب على أساس البيانات  مت خت٤-٢يف القسم 
ويف الوقت نفسه، رفع النطاق األقل لذلك التقدير، ألن . احملسنة الواردة من االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية

ك الزئبق يف هذه الفئة، مبا يف ذلك أجهزة تنظيم احلرارة وأجهزة الورقة اليت قدمها كاين توضح أن تقديرات استهال
 ٢٥-ويسلِّــم تقدير االحتــاد األورويب. ومفاتيح ومرحالت الشبكات الكهربائية، أعلى من التقديرات السابقــة

ة نتيجة للتشريع  حبدوث اخنفاض ملحوظ يف استخدام الزئبق يف هذه التطبيقات يف السنوات األخري٤-٢الوارد يف القسم 
املتعلق بتوجيه االحتاد األورويب بشأن فرض قيود على املواد اخلطرة، الذي يؤكده مشروع التقييم املعد للمفوضية األوروبية 

يف األجهزة الكهربائية واإللكترونية مرتبطة بعالقة . هلكتس األخرى للزئبق املويفترض أن تكون التقديرات اإلقليمية
  . أدناه٣-٢شاط االقتصادي اإلقليمي على النحو املوصوف يف القسم متبادلة مع الن

                                                   
)١٩(  Lennett, 2007. 
 The Act for Resource Recycling" ، املسمى RoHS/WEEE/ELVالكوري املماثل للتشريع ولالطالع على التشريع   )٢٠(

Electronic Products and Automobiles” /of Electricalانظر : /NEWSART_BF/articles/pooled/net.europeanleadfree.www  
view.asp?Q=BF_NEWSART_195645.  وبالنسبة لليابان انظر: www.jeita.or.jp/index.htm; and farnell.com/jsp/ 

bespoke/bespoke8.jsp?bespokepage=farnell/en/rohs/rohs/facts.jsp. 
ن الواليات املتحدة تقدمي تقارير سنوية يطلب من مجيع موردي املنتجات احملتوية على زئبق إىل اجلزء الشمايل الشرقي م  )٢١(

 .org.newmoa.www://http: على النحو املوصوف يف

http://www.jeita.or.jp/index.htm;
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  التطبيقات األخرى اليت يستخدم فيها الزئبق ٩- ٢-٢
تشمل هذه الفئة عادة استخدام الزئبق ومركّباته يف تطبيقات متنوعة من قبيل مبيدات اآلفات ومبيدات الفطريات واملواد 

الصيدالنية وكمواد حافظة يف الدهانات والطب التقليدي واالستخدامات املتعلقة الكيميائية املختربية ويف املستحضرات 
بيد أنه هناك بعض التطبيقات األخرى اليت ظهرت مؤخراً إىل الوجود . بالثقافة والطقوس وموارد للتجميل وما إىل ذلك

  .واليت يكون استهالك الزئبق فيها ملحوظاً بصفة خاصة
دام املستمر للزئبق يف إنتاج املطاط الصناعي ميثِّل واحداً من هذه االستخدامات املنتشرة وعلى وجه اخلصوص فإن االستخ

  .كذلك مل حيظ مبالحظة خاصة، إال مؤخراً، استخدام كميات كبرية من الزئبق يف بعض األجهزة التقنية. )٢٢(إىل حد ما
أكرب بدرجة ملحوظة من ما هو وارد يف “ ت أخرىتطبيقا” جند أن النطاق العاملي للزئبق املستهلَك يف ٤-٢ويف القسم 

التقديرات السابقة لليونيب، على أساس مشروع الدراسة املعدة للمفوضية األوروبية اليت حتدد استخدام الزئبق بصورة 
وريد متعدد الكل/ملحوظة يف املركّبات اليت تستخدم كوسائط كيميائية ومواد حافزة، باستثناء إنتاج مومنر كلوريد الفينيل 

الفينيل ، فضالً عن عنصر الزئبق الذي ال يزال يستخدم بكميات كبرية يف أدوات البحوث والتجارب ناهيك عن 
  .االستخدامات األقل نطاقاً يف أغراض الصيانة الروتينية للمنائر وما إىل ذلك

على “ التطبيقات األخرى”املستهلكة يف  لكمية الزئبق ٤-٢ويعتمد التقدير اخلاص بأمريكا الشمالية والوارد يف القسم 
. دالئل تشري إىل أن التطبيقات اجلارية يف هذا اإلقليم هي تقريباً نفس التطبيقات اليت مت حتديدها يف إقليم االحتاد األورويب

حي الثقافية أما التطبيقات األخرى يف األقاليم األخرى فتختلف اختالفات كبرية، مبا يف ذلك االستخدامات املتعلقة بالنوا
والطقوسية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واالستخدامات التقليدية يف الطب الصيين واالستخدامات 

ونظراً لعدم . الدينية يف اهلند واالستخدامات يف أغراض التجميل مثل دهانات تفتيح البشرة يف كثري من البلدان/الثقافية
اخلاصة باألقاليم األخرى مرتبطة “ األخرى”أن تكون تقديرات استهالك الزئبق يف التطبيقات وجود بيانات أدق، يفترض 

  . أدناه٣-٢بعالقة متبادلة مع النشاط االقتصادي اإلقليمي على النحو املوصوف يف القسم 

  تقدير استهالك الزئبق يف احلاالت اليت تكون البيانات فيها غري كافية  ٣- ٢
بق املتنوعة بقدر جيد من الدراسة يف إقليمي االحتاد األورويب وأمريكا الشمالية ويف عدة بلدان حظيت استخدامات الزئ

بيد أنه، باستثناء تطبيقات حمددة، ال توجد سوى تقديرات تقريبية فقط الستخدام الزئبق يف . مثل روسيا وماليزيا وغريمها
. )٢٣(ه اليونيب أفضل عرض عام متاح يف الوقت الراهنويتضمن تقرير التجارة الذي يصدر. معظم األقاليم األخرى

وسوف يضفي هذا التحليل مزيداً من التحسني على التقديرات السابقة، وذلك عن طريق الربط بني استهالك الزئبق يف 
ئية وال سيما البطاريات واملصابيح الكهربائية وأجهزة القياس والتحكُّم واألجهزة اإللكترونية والكهربا(املنتجات 

                                                   
يف بعض األحيان يف إنتاج لدائن البوليوثريان، اليت ) أساساً مواد التقسية أو املعاجلة(الزئبقية “ احلفازةاملواد ”تستخدم   )٢٢(

 .اليت تظل فيها املواد احلفازة باقية يف املُنتج النهائي... يف عجالت التزلُّج السكاكينية وإخل“ املطاط الصناعي”وصفها ضرباً منتستخدم ب
 .٢٠٠٦اليونيب،   )٢٣(
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بالنسبة لألقاليم والتطبيقات اليت ال توجد فيها بيانات أفضل، والنشاط االقتصادي اإلقليمي معبر ) “التطبيقات األخرى”و
  .)٢٤(عنه بتكافؤ القوة الشرائية

وهي نسبة  ( والنسبة املئوية لسكان احلواضر يف اإلقليم٢٠٠٥ أدناه تعداد سكان األقاليم احملددة يف عام ١-٢يبين اجلدول 
والناتج احمللي اإلمجايل للفرد ولإلقليم وحصة اإلقليم من ) هلا صلة باستخدام املنتجات احلاوية للزئبق والتخلص منها

  .اإلمجالية لكل إقليم“ القوة الشرائية”النشاط االقتصادي العاملي معبراً عنها بـ 
  السكان والنشاط االقتصادي يف األقاليم  ١-٢اجلدول 
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  ٪٢٧,٦  ١٦ ٨٨٢  ٨ ١٨٥  ٪٤٤  ٢ ٠٦٣  شرق وجنوب شرق آسيا
  ٪٧,٨  ٤ ٧٣٨  ٣ ١٧٤  ٪٢٩  ١ ٤٩٣  جنوب آسيا

  ٪٢٠,٩  ١٢ ٧٦٠  ٢٧ ٧٠٦  ٪٧٤  ٤٦٠  ) بلدا٢٥ً(االحتاد األورويب 
  ٪٥,١  ٣ ١١٠  ٩ ٣٠٦  ٪٦٣  ٣٣٤  كومنولث الدول املستقلة وبلدان أوروبية أخرى

  ٪٣,٥  ٢ ١٢٦  ٨ ٩٤٣  ٪٦٦  ٢٣٧  دول الشرق األوسط
  ٪١,٤  ٨٤٤  ٥ ٥٤٢  ٪٥٤  ١٥٢  مشال أفريقيا

  ٪٢,٥  ١ ٥١١  ١ ٩٩٧  ٪٣٥  ٧٥٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
  ٪٢٢,٣  ١٣ ٦٣٧  ٤١ ٠٦٢  ٪٨١  ٣٣٢  )باستثناء املكسيك(أمريكا الشمالية 

  ٪٢,٧  ١ ٦٢٣  ٩ ٠٠١  ٪٦٨  ١٨٠  أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب
  ٪٥,١  ٣ ١٣١  ٨ ٤١٢  ٪٨٢  ٣٧٢  أمريكا اجلنوبية

  ٪١,٢  ٧٥٦  ٢٨ ٨٧٢  ٪٨٤  ٢٦  استراليا ونيوزلندا وأقيانوسيا
  :حواشي

قاعدة بيانات إدارة الشؤون ، ٢٠٠٦تنقيح عام : ٢٠٥٠-١٩٥٠ آفاق النمو السكاين العاملي ٢٠٠٧األمم املتحدة،   - ١
  .٢٠٠٧يوليه /االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان، نيويورك، مت احلصول عليه يف متوز

 إدارة الشؤون االقتصادية .بياناتالقاعدة ، ٢٠٠٥تنقيح عام : ، آفاق النمو احلضري العاملي٢٠٠٦األمم املتحدة،   - ٢
  .واالجتماعية، شعبة السكان، نيويورك

، قيم إمجالية تقديرية ملكتب واشنطن العاصمة. قرص مدمج. ٢٠٠٧، مؤشرات التنمية العاملية ب٢٠٠٧البنك الدويل،   - ٣
  .تقرير التنمية البشرية، البنك الدويل

: البيانات املتاحة يف تقارير التنمية البشرية اليت يصدرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: املصدر
http://hdrstats.undp.org/indicators/indicators_table.cfm.  

                                                   
ني تستخدم نظرية تكافؤ القوة الشرائية أسعار صرف عملتني يف حالة توازن طويل األجل للمقارنة بني قوتيهما الشرائيت  )٢٤(

وميكن استخدام تكافؤ القدرة الشرائية للمقارنة بني مستويات املعيشة يف الدول ألن هذا التكافؤ يأخذ يف . بالنسبة لسلّة معينة من السلع
 .اعتباره تكلفة املعيشة النسبية ومعدالت التضخم يف خمتلف البلدان، خالفاً لقيمة الناتج احمللي اإلمجايل

http://hdrstats.undp.org/indicators/indicators_table.cfm
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، فإن ما يقرب من ثلثي سكان العامل يقطنون يف شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا ١-٢كما يتضح من الشكل 
  .واملنطقة األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى

  ٢٠٠٥ -سكان العامل حسب األقاليم   ١-٢الشكل 

  
 أن ما يقرب من ثلثي النشاط االقتصادي العاملي حيدث يف شرق وجنوب ٢-٢النقيض من ذلك، يبني الشكل وعلى 

ورغم وجود بعض االختالفات الرئيسية فيما يتعلق باالستهالك اإلقليمي . شرق آسيا وأمريكا الشمالية واالحتاد األورويب
)  اجلنوبية على النحو املوصوف أدناهأمريكاومعها (اليم الثالثة ملختلف املنتجات احلاوية للزئبق، فمن الواضح أن هذه األق

وبصفة غالبة شرق وجنوب شرق آسيا هي املسؤولة عن جزء كبري من استهالك الزئبق يف املنتجات والعمليات يف خمتلف 
  .أرجاء العامل

    ٢٠٠٥ –النشاط االقتصادي اإلقليمي   ٢-٢الشكل 

  

٢٠٠٥ -سكان العامل حسب األقاليم 

شرق وجنوب شرق آسيا

  جنوب آسيا
 كمنولث الدول املستقلة

   وبية أخرىوبلدان أور

) بلدا٢٥ً(االحتاد األورويب 

 أمريكا اجلنوبية

 أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب

 دول الشرق األوسط

  مشال أفريقيا 

استراليا ونيوزلندا وإقيانوسيا

 )باستثناء املكسيك(أمريكا الشمالية 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

٢٠٠٥ -) يةتكافؤ القدرة الشرائ- الناتج اإلمجايل (النشاط االقتصادي اإلقليمي 

  شرق وجنوب شرق آسيا

 جنوب آسيا

 ) بلدا٢٥ً(االحتاد األورويب 

 أمريكا اجلنوبية 

  أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب

 دول الشرق األوسط

 مشال أفريقيا

 ىأفريقيا جنوب الصحراء الكرب

أستراليا ونيوزلندا وإقيانوسيا

)باستثناء املكسيك(أمريكا الشمالية 

  وبلدان أوروبية أخرى كمنولث الدول املستقلة
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  ٢٠٠٥االستهالك اإلقليمي للزئبق يف عام   ٤-٢
يف حاالت االفتقار إىل إحصاءات مفيدة، يأخذ النهج املذكور أعاله يف االعتبار الرفاه االقتصادي النسيب ملختلف األقاليم 

  .بغية إجياد عالقة متبادلة بني القوة الشرائية لإلقليم واستهالكه من املنتجات احلاوية للزئبق
، مت تطبيق هذا النهج على األقاليم واالستخدامات الرئيسية للزئبق ٣-٢ االفتراضات اليت نوقشت يف القسم واستناداً إىل

  . يف الصفحة التالية٢-٢يف حاالت ندرة البيانات، استكماالً للجدول 

  ١االستهالك اإلمجايل للزئبق على الصعيد العاملي حسب اإلقليم ووجه االستخدام الرئيسي  ٢-٢اجلدول 

  ٢٠٠٥نصر الزئبق ع
  )باألطنان املترية(

تعدين الذهب بواسطة 
  احلرفيني

  البطاريات  إنتاج الكلور القلوي  إنتاج مومنر كلوريد الفنينل

احلد   
  األدىن

احلد 
  األقصى

احلد   املتوسط
  األدىن

احلد 
  األقصى

احلد   املتوسط
  األدىن

احلد 
  األقصى

احلد   املتوسط
  األدىن

احلد 
  األقصى

  املتوسط

  ٢٤٠  ٣٠٠  ١٨٠  ٨  ١٠  ٥  ٧٥٠  ٨٠٠  ٧٠٠  ٤٦٤  ٥٢٠  ٤٠٨  جنوب شرق آسياشرق و
  ٣٣  ٤٥  ٢٠  ٣٨  ٤٠  ٣٥  صفر  صفر  صفر  ٧  ١٠  ٣  جنوب آسيا

  ١٨  ٢٥  ١٠  ١٧٥  ١٩٧  ١٥٢  صفر  صفر  صفر  ٤  ٥  ٣  ) بلدا٢٥ً(االحتاد األورويب 
كمنولث الدول املستقلة وبلدان 

  أوروبية أخرى
١٢  ١٥  ٨  ١٠٨  ١١٥  ١٠٠  ٢٠  ٢٥  ١٥  ٢٩  ٤٠  ١٨  

  ٨  ١٠  ٥  ٥٤  ٥٨  ٥٠  صفر  صفر  صفر  ٢  ٣  ١  ول الشرق األوسطد
  ٣  ٤  ٢  ٩  ١٠  ٧  صفر  صفر  صفر  ٥  ١٠  صفر  مشال أفريقيا

  ٦  ٧  ٤  ١  ٢  ١  صفر  صفر  صفر  ٨٩  ١١٨  ٥٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
  ١٩  ٢٠  ١٧  ٦٠  ٦٥  ٥٥  صفر  صفر  صفر  ٣  ٤  ٢  أمريكا الشمالية

  ٦  ٧  ٤  ١٧  ١٨  ١٥  صفر  صفر  صفر  ٢٠  ٢٥  ١٥  أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب
  ١١  ١٤  ٨  ٣٣  ٣٥  ٣٠  صفر  صفر  صفر  ٢٠١  ٢٦٠  ١٤١  أمريكا اجلنوبية 

  ٣  ٣  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣  ٥  صفر  استراليا ونيوزلندا وأقيانوسيا
الكمية اإلمجالية بالنسبة لكل وجه 

  استخدام
٣٥٥  ٤٥٠  ٢٦٠  ٥٠٠  ٥٥٠  ٤٥٠  ٧٧٠  ٨٢٥  ٧١٥  ٨٢٥  ١ ٠٠٠  ٦٥٠  

  
  ٢٠٠٥ر الزئبق عنص

  )باألطنان املترية(
  املصابيح الكهربائية  أجهزة القياس والتحكم  التطبيقات يف جمال طب األسنان

  املتوسط  احلد األقصى  احلد األدىن  املتوسط  احلد األقصى  احلد األدىن  املتوسط  احلد األقصى  احلد األدىن  
  ٤٧  ٥٠  ٤٤  ١٢٩  ١٣٦  ١٢٢  ٧٨  ٨٦  ٧٠  شرق وجنوب شرق آسيا 

  ١٤  ١٥  ١٣  ٣٦  ٣٨  ٣٤  ٢٧  ٣٢  ٢٢  ب آسياجنو
  ١٤  ١٦  ١١  ١٠  ١٥  ٥  ٩٠  ١٠٠  ٨٠  ) بلدا٢٥ً(االحتاد األورويب 

  ٩  ١٠  ٨  ٢٤  ٢٥  ٢٢  ١١  ١٢  ١٠  كمنولث الدول املستقلة وبلدان أوروبية أخرى
  ٦  ٧  ٥  ١٧  ١٨  ١٥  ١٩  ٢٣  ١٥  دول الشرق األوسط

  ٢  ٢  ١  ٦  ٦  ٦  ٥  ٦  ٤  مشال أفريقيا
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  ٢٠٠٥ر الزئبق عنص
  )باألطنان املترية(

  املصابيح الكهربائية  أجهزة القياس والتحكم  التطبيقات يف جمال طب األسنان

  ٤  ٤  ٣  ١٢  ١٣  ١١  ٧  ٩  ٥  كربىأفريقيا جنوب الصحراء ال
  ٢٧  ٣٠  ٢٣  ٥٠  ٥٥  ٤٥  ٣٩  ٤٥  ٣٣  أمريكا الشمالية

  ٥  ٥  ٤  ١٣  ١٣  ١٢  ٢٤  ٢٧  ٢٠  أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب
  ٨  ٩  ٧  ٢٤  ٢٥  ٢٣  ٤٧  ٥٥  ٣٨  أمريكا اجلنوبية 

  ٢  ٢  ١  ٦  ٦  ٥  ٤  ٥  ٣  استراليا ونيوزلندا وأقيانوسيا
  ١٣٥  ١٥٠  ١٢٠  ٣٢٥  ٣٥٠  ٣٠٠  ٣٥٠  ٤٠٠  ٣٠٠  امالكمية اإلمجالية لكل وجه من استخد

  

  ٢٠٠٥عنصر الزئبق 
  ااميع اإلقليمية  ٢تطبيقات أخرى  األجهزة الكهربائية واإللكترونية  )باألطنان املترية(

  املتوسط  احلد األقصى  احلد األدىن  املتوسط  احلد األقصى  احلد األدىن  املتوسط  احلد األقصى  احلد األدىن  

  ١ ٨٣١  ٢ ٠٣٣  ١ ٦٢٨  ٥٥  ٦٦  ٤٤  ٦٠  ٦٥  ٥٥  سيا شرق وجنوب شرق آ

  ١٨٧  ٢٢٠  ١٥٣  ١٥  ٢٠  ١٠  ١٨  ٢٠  ١٦  جنوب آسيا

  ٤٢٠  ٥٣٤  ٣٠٥  ١٠٩  ١٧٤  ٤٣  ٢  ٢  ١  ) بلدا٢٥ً(االحتاد األورويب 

  ٢٣٣  ٢٦٧  ١٩٩  ١٠  ١٢  ٨  ١٢  ١٣  ١٠  كمنولث الدول املستقلة وبلدان أوروبية أخرى

  ١٢٠  ١٣٧  ١٠٣  ٧  ٨  ٥  ٩  ١٠  ٧  دول الشرق األوسط

  ٣٥  ٤٥  ٢٥  ٣  ٣  ٢  ٤  ٤  ٣  مشال أفريقيا

  ١٢٩  ١٦٦  ٩٢  ٥  ٦  ٤  ٦  ٧  ٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

  ٣٤٧  ٣٩٤  ٣٠٠  ٩٠  ١١٠  ٧٠  ٦٠  ٦٥  ٥٥  أمريكا الشمالية

  ٩٤  ١٠٨  ٧٩  ٥  ٦  ٤  ٦  ٧  ٥  أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب

  ٣٤٥  ٤٢٤  ٢٦٦  ١٠  ١٢  ٨  ١٣  ١٤  ١١  أمريكا اجلنوبية 

  ٢١  ٢٧  ١٥  ٣  ٣  ٢  ٣  ٣  ٢  ندا وأقيانوسيااستراليا ونيوزل

  ٣ ٧٦٠  ٤ ٣٥٥  ٣ ١٦٥  ٣١٠  ٤٢٠  ٢٠٠  ١٩٠  ٢١٠  ١٧٠  اموع  لكل وجه استخدام

وعلى سبيل املثال، بالرغم من أن . اإلقليمي للزئبق على أنه الطلب السوقي اإلقليمي على منتجات الزئبق“ االستهالك”يعرف   ١احلاشية 
  .م تنتج يف الصني، فإن الكثري منها يصدر ويستهلك فيما بعد يف األسواق اإلقليمية األخرىمعظم أجهزة القياس والتحكُّ

استخدامات الزئبق يف إنتاج مبيدات اآلفات ومبيدات الفطريات واملواد احلفازة والدهانات واملواد “ األخرى”تشمل التطبيقات   ٢احلاشية 
عيادات ومعدات األحباث والتجارب واملواد الصيدالنية ومواد التجميل وصيانة عدسات املنائر الكيميائية الوسيطة والتطبيقات يف املختربات وال

  .وغري ذلك من املعدات يف جمال الطب التقليدي واالستخدامات املتصلة باجلوانب الثقافية والطقوسية وما إىل ذلك
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جنوب شرق آسيا بنصيب األسد فيما يتعلق  رمساً بيانياً يوضح استئثار الصني وجرياا يف شرق و٣-٢يتضمن الشكل 
 تعدين -وجتدر اإلشارة إىل أن معظم استهالك هذا اإلقليم يتم يف قطاعات اقتصادية معينة . باالستهالك الشامل للزئبق

. الكلوريد متعدد الفينيل والبطاريات وأجهزة القياس والتحكم/الذهب بواسطة احلرفيني وإنتاج مومنر كلوريد الفينيل 
  .كذلك جتدر اإلشارة إىل أن هذا الرقم ميثِّل استهالك الزئبق اإلمجايل أي قبل حساب أي إعادة تدوير أو استرجاع

   استهالك الزئبق العاملي حسب وجه االستخدام واإلقليم٣-٢الشكل 

  

)٢٠٠٥باألطنان، (االستهالك العاملي للزئبق حسب وجه االستخدام واإلقليم 
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حيث ميكن أن نرى أن نصيب الفرد من  يبني استهالك الزئبق اإلقليمي الشامل بطريقة خمتلفة،   ٤-٢الشكل 
وأن تقدير نصيب الفرد من استهالك . استهالك الزئبق ال خيتلف اختالفاً كبرياً فيما بني األقاليم االقتصادية الرئيسية األربعة

يتم أكرب استهالك يف إنتاج الكلور القلوي وأجهزة القياس (الزئبق يف شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية 
استهالك كبري (وأمريكا اجلنوبية ) “األخرى”تحكُّم واألجهزة الكهربائية واإللكترونية واالستخدامات يف التطبيقات وال

أكرب استهالك يف إنتاج الكلور القلوي واالستخدامات يف (واالحتاد األورويب ) نسبياً يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني
.  غرام للفرد١,٠٥ غرام للفرد تقريباً وحوايل ٠,٩يتراوح بني ) “خرىاأل”جمال طب األسنان ويف جمال التطبيقات 

ويبدو أن نصيب الفرد من استهالك الزئبق يف هذه األقاليم األربعة يزيد مبا يقارب رتبة عشرية على نصيب الفرد من 
  .استهالك الزئبق يف جنوب آسيا كما هو وارد يف هذا التحليل

  ك الزئبق، حسب اإلقليمنصيب الفرد من استهال  ٤-٢الشكل 

  
  حالة الصني  ١- ٤-٢

بيد أن حالة . يعكس الطلب العاملي على الزئبق التأثري القوي الستهالك الصني احمللي وإنتاج املنتجات احلاوية للزئبق
ب يف بقية أحناء العامل، نظراً ألن معظم العرض والطلب على الزئبق يف الصني ال تؤثّر تأثرياً كبرياً على توازن العرض والطل

كذلك مبا أن تعدين الزئبق حملياً كان يف املاضي يزداد استجابة للطلب . اإلمدادات الصينية من الزئبق تأيت من مصادر حملية
ها الصيين، فيمكن أن نفترض أن إمدادات الزئبق احمللية يف الصني سوف تنخفض بصورة موازية لتخفيض الصني الستهالك

  .من الزئبق
وجدير بالذكر أن هذا اجلدول ميثِّل مجيع .  تقديراً تقريبياً للطلب الصيين الشامل على الزئبق٣-٢يتضمن اجلدول 

استخدامات الزئبق يف الصني قبل حساب أي إعادة تدوير أو استرجاع ويشمل الزئبق املستخدم يف صنع السلع اليت تصدر 
والغرض من هذا العرض اخلاص بالصني هو ). ريات واملصابيح الكهربائية وأجهزة القياسوبصفة خاصة البطا(فيما بعد 

  .تيسري املقارنة فيما بعد مع مصادر إمدادات الزئبق الشاملة يف الصني

 )*٢٠٠٥) (نصيب الفرد(االستهالك اإلقليمي للزئبق 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

  أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانوسيا
  أمريكا اجلنوبية

   الكارييبأمريكا الوسطى ومنطقة البحر
  أمريكا الشمالية

  أفريقيا جنوب الصحراء
  مشال أفريقيا

  دول الشرق األوسط
  كمنولث الدول املستقلة وبلدان أوروبية أخرى

  ) بلدا٢٥ً(االحتاد األورويب 
  جنوب آسيا

  شرق وجنوب شرق آسيا

...ايل أي قبل إعادة التدوير إخلاستهالك الزئبق اإلمج*  .  غرام من الزئبق للفرد
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  استهالك الزئبق يف الصني  ٣-٢اجلدول 
سنة األساس   

  للحساب أو التقدير
  استهالك الزئبق

  )باألطنان املترية(
  آلونة األخريةاالجتاه يف ا

)٢٠٠٥- ٢٠٠٠(  

  - -  -  ٢٥٠-١٥٠  ٢٠٠٥  البطاريات
  + + +  ٨٠٠-٧٠٠  ٢٠٠٥ الكلوريد متعدد الفينيل/مومنر كلوريد الفينيل

  +  ٧٠-٦٠  ٢٠٠٥  املصابيح الكهربائية
  + +  ٣١٠-٢٨٠  ٢٠٠٥  أجهزة القياس

  ؟  ٢٤٠-١٢٠  ٢٠٠٠  تعدين الذهب على نطاق صغري
  تطبيقات أخرى

  ...)ق وإخل مركَّبات الزئب(
٨٠-٤٠  ٢٠٠٥  +  

  + +  ١ ٧٥٠- ١ ٤٠٠    اموع
  -  :مفتاح الرموز

- -  
- - -  

  اخنفاض طفيف
  اخنفاض متوسط

  اخنفاض كبري

+  
+ +  

+ + +  

  زيادة طفيفة
  زيادة متوسطة

  زيادة كبرية

  .CRC, 2007؛ NRDC, 2006؛ ٢٠٠٦ اليونيب،   :املصادر

  استهالك الزئبق يف املستقبل حسب القطاع  ٥- ٢
. ٢٠١٥ و٢٠٠٦يف الفترة بني عامي ) اإلمجايل(الستهالك الزئبق العاملي “ الوضع الراهن”صف هذا القسم تطور ي

، اليت تعكس االجتاهات “سري العمل كاملعتاد”وميكن اعتبار إسقاطات الوضع الراهن الستهالك الزئبق يف املستقبل حالة 
وال تعكس هذه اإلسقاطات التدابري األكثر تدرجيية اليت ميكن . ة بالفعلالظاهرة والتشريعات واملبادرات املتواضعة القائم

  .أن تكون متوقفة على مبادرات سياسية جديدة أو متويل خاص أو عوامل أخرى غري مؤكدة
وخالل السنوات اخلمس القادمة، سوف يتوقف معدل اخنفاض استهالك الزئبق بصورة رئيسية على حدوث ختفيضات يف 

 البطاريات واملنتجات الكهربائية وأجهزة القياس؛ واالستخدامات يف جمال طب األسنان؛ ومرافق إنتاج قطاعات تصنيع
وتتمثل يف هذه القطاعات أكرب اإلمكانيات إلحداث ختفيضات قصرية األجل وذلك ألن التكنولوجيات . الكلور القلوي

ات نوعية مساوية أو أفضل كما أن أسعارها تنافسية يف معظم أو املنتجات البديلة اخلالية من الزئبق متوفرة بسهولة، وأا ذ
والتحديات بالنسبة هلذه القطاعات ليست تقنية، بل هي باألحرى متصلة مبدى التشجيع الذي توفِّره البلدان أو . األحيان

  .األقاليم من خالل املساعدة املالية واآلليات القانونية أو الطوعية
هالك الزئبق يف تعدين الذهب على نطاق صغري ميثُّل حتدياً رئيسياً خالل السنوات اخلمس أو ويف املقابل، فإن ختفيض است

وأخرياً فإن ختفيض استهالك الزئبق املستخدم يف صنع . العشر القادمة، وحتديات أخرى حىت فيما بعد هذا اإلطار الزمين
طويل األجل، على الرغم من أن استهالك الزئبق الصايف مومنر كلوريد الفينيل ميثل، على األصح، حتدياً متوسط األجل إىل 

  .ميكن بالفعل ختفيضه أكثر من خالل إعادة تدوير أنشط
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وسوف . ومع ذلك، فإن هذه التنبؤات بشأن استهالك الزئبق يف املستقبل ال ميكن اعتبارها أكثر من ختمينات مستنرية
  . مزيد من املناقشة ألوجه عدم اليقني٢-٤جيري يف القسم 

وجدير بالذكر أن اليونيب منخرط يف عدد من الشراكات واملبادرات األخرى اليت يتناول كثري منها مسألة ختفيض 
 واليت من املأمول أن تدفع يف املستقبل مستويات استهالك الزئبق إىل مستويات أقل بكثري -استهالك الزئبق يف املنتجات 

  .من هذه التقديرات
بيد أن . ، تزداد صعوبة التنبؤ بالطلب يف املستقبل تعقيداً بسبب تأثري أسعار السلع على الطلبويف كثري من أسواق السلع

تكلفة الزئبق يف هذه احلالة تشكِّل نسبة مئوية ضئيلة بصفة عامة من التكلفة الشاملة للعملية أو اجلهاز الذي يستخدم فيه 
 ٢٥-٥ على األقل يف حدود النطاقات - طفيفاً نسبياً بتغيرات األسعار الزئبق، ولذلك فإن الطلب على الزئبق يتغير تغيراً

وحىت يف حالة تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري اليت . ٢٠٠٠كيلوغرام اليت شوهدت منذ عام /دوالر
رياً من قيمة الذهب الذي يتم هي أكثر حساسية ألسعار الزئبق وقيود اإلمداد، فإن تكلفة الزئبق املستهلَك متثِّل جزءاً صغ

  .استخراجه عادة
وتتضمن . )٢٥(وقد مت إعداد بعض اإلسقاطات الستهالك الزئبق يف املستقبل من أجل تقرير التجارة الذي يصدره اليونيب

  .املناقشة التالية معلومات جديدة كُشف النقاب عنها منذ نشر تقرير التجارة، وترد مصادرها يف احلواشي

  دين الذهب بواسطة احلرفينيتع  ١- ٥-٢
ال توجد أي عالمات تدل على اخنفاضٍ يف االستخدام املكثَّف للزئبق يف جمال تعدين الذهب بواسطة احلرفيني يف كثري من 

ويف املدى القريب، يتوقَّع أن جيتذب ارتفاع أسعار الذهب أعداداً أكرب من العاملني يف قطاع تعدين الذهب . أجزاء العامل
ويف الوقت نفسه، ميكن أيضاً . احلرفيني وعلى نطاق صغري، وأن يؤدي إيل ازدياد استهالك الزئبق يف هذا القطاعبواسطة 

وما يتصل بذلك من ) غري أنشطة التعدين بواسطة احلرفيني(أن نتوقع أن حتفز أسعار الذهب املرتفعة أنشطة املناجم األكرب 
  .إنتاج الزئبق كمنتج ثانوي

فبينما يبدو أن النشاط يف قطاع تعدين الذهب . من الصعب وضع تنبؤات بشأن قطاع التعدين غري الرمسيوفيما عدا هذا 
بواسطة احلرفيني على نطاق صغري آخذ يف االزدياد، توجد عالمات تدل على أن ارتفاع سعر الزئبق يشجع بالفعل بعض 

وبناًء على اخلربة . أكرب أو عدم استخدامه على اإلطالقاملشتغلني بالتعدين على التماس سبل الستخدام الزئبق بكفاءة 
للكيلوغرام، فسوف تبذَل / دوالر٢٥املكتسبة خالل السنوات اخلمس املاضية، فإنه إذا ازداد سعر الزئبق يف السوق عن 

أكرب؛ وإذا جهود أكثر جدية يف جمال تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري من أجل استخدام الزئبق بكفاءة 
للكيلوغرام، فسوف يقل اهتمام العاملني يف جمال التعدين باختاذ مثل هذه / دوالر١٠اخنفض سعر الزئبق يف السوق عن 

ويف الوقت . التدابري، ما مل تضاعف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وغريها من الربامج امليدانية الرئيسية جهودها
وإذا بقي السعر يف هذا النطاق يف املستقبل املنظور، فيمكن . للكيلوغرام/ دوالر٢٠ و١٥ بني الراهن يتراوح سعر الزئبق

أن نتوقع أنه لن حتدث يف االستخدام اإلمجايل للزئبق يف جمال تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري زيادات 
  .ال ميكن توقُّع اخنفاضه بدرجة كبريةكبرية يف املستقبل املنظور فوق املستوى احلايل املرتفع، كما أنه 

                                                   
 .٢٠٠٦اليونيب،   )٢٥(



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/6/Add.1 

29 

  إنتاج مومنر كلوريد الفينيل  ٢- ٥-٢
الصني هي موطن األغلبية الساحقة من اجلهات املصنعة اليت تستخدم كلوريد الزئبق كمادة حفّازة يف إنتاج مومنر كلوريد 

ع سريع يف إنتاج مومنر كلوريد وقد تضافرت طلبات السوق مع توفُّر الفحم الرخيص يف الصني إلحداث توس. الفينيل
ويقدر جملس محاية املوارد الطبيعية أن . الفينيل، كما أخذت تستخدم عملية احلفز الزئبقي يف جزء كبري من ذلك اإلنتاج

 طن متري يف ٨٠٠-٧٠٠استهالك الزئبق ألغراض إنتاج مومنر كلوريد الفينيل يف الصني، ميكن أن يكون قد ازداد من 
  .)٢٦(٢٠٠٧ طن متري يف عام ١ ٠٠٠إىل أكثر من  ٢٠٠٥عام 

  مصنع إلنتاج مومنر كلوريد الفينيل يف الصني  ٥-٢الشكل 

  
، من املمكن أن نتوقع حدوث ضغط متزايد من خارج الصني وجهوداً ٢٠٠٩بعد شيء من الزيادة املستمرة إىل عام 

وقد بدأت . ة من الزئبق ويف زيادة استرجاع الزئبقمتزايدة  داخل الصني من أجل تشجيع االستثمار يف البدائل اخلالي
الكلوريد متعدد الفينيل ألغراض التصدير /املنافسة األوروبية تعرب عن قلقها من أن الصني تنتج مومنر كلوريد الفينيل

  . يف أقاليم العامل األخرى- ألسباب بيئية -“ مقبولة”باستخدام عملية زهيدة التكلفة للغاية ولكنها مل تعد

  إنتاج الكلور القلوي  ٣- ٥-٢
تبين أن الزئبق املستخدم يف أي مرفق إلنتاج الكلور القلوي يتحول عرب مسارات كثرية إىل جزء من االنبعاثات اجلوية 

، ويف الوقت نفسه تتم إعادة )٢٧(“غري مفسرة”واملائية ويدخل يف املنتجات الكيميائية ويف النفايات الصلبة ويف فواقد 
  . أو إعادة تدوير بعض النفايات بغية استخالص الزئبقجتهيز

 مليون ٤ إىل أقل من ٢٠٠٥ مليون طن متري يف عام ١٠وميكن أن نتوقّع اخنفاض قدرة خاليا الكلور الزئبقية من حوايل 
وايل  من ح٢٠٠٥وبناًء على ذلك ميكن توقّع اخنفاض استهالك الزئبق اإلمجايل خالل عام . ٢٠٢٠طن متري حبلول عام 

                                                   
)٢٦(  NRDC, 2006. 
 .“رصيدال - إىل -فرق ال”، وهي مجعية مصنعي الكلور القلوي األوروبيني بعبارة “ كلور-يورو ”تشري إليه أيضاً   )٢٧(
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وهذه التخفيضات غري متناسبة ألنه على . ٢٠١٥ طناً مترياً من الزئبق حبلول عام ٣٥٠ طن متري إىل حوايل ٥٠٠
الصعيد العاملي، يرجح أن تكون كمية الزئبق، لكل طن من القدرة اإلنتاجية اليت يستهلكها مصنع الزئبق املتوسط الذي 

  .توسط الذي يواصل العمل يف جزء آخر من العامليتوقف عن العمل أقل مما يستهلكه املرفق امل

  البطاريات  ٤- ٥-٢
ويف الوقت الراهن ختصص كمية كبرية من .  طنا٤٥٠ً-٢٦٠ قُدر استهالك الزئبق يف البطاريات مبا يعادل ٢٠٠٥يف عام 

ت ما زالت قائمة بشأن الزئبق املستخدم يف هذا القطاع إلنتاج خاليا البطاريات الزرارية، على الرغم من أن هناك تساؤال
وعليه فإن سرعة االنتقال إىل اخلاليا الزرارية اخلالية من الزئبق . )٢٨(استمرار إنتاج واستخدام بطاريات أكسيد الزئبق أيضاً

وملا كانت جهات التصنيع يف الواليات املتحدة قد التزمت . سوف تؤثّر على اخنفاض استخدام الزئبق يف هذا القطاع
، فالسؤال الرئيسي هو مىت حتذو )املرجع (٢٠١١ج اخلاليا الزرارية اخلالية من الزئبق دون سواها حبلول عام بالفعل بإنتا

وبالنظر إىل طابع املنافسة الشديدة الذي يتسم به قطاع صنع البطاريات، . حذوها جهات التصنيع يف األقاليم األخرى
والضغوط  )٢٩(ية إىل زيادة ختفيض كمية الزئبق يف البطارياتوتطبيق التشريعات الصينية وغريها من التشريعات الرام

التنظيمية اليت ستوضع على هذا القطاع، جيوز التنبؤ بأن كبار مصنعي البطاريات سوف يقدمون على هذا االنتقال حبلول 
 طن، وإن كانت ٢٠٠ ، مما يرجح أن يؤدي إىل ختفيض استهالك الزئبق السنوي يف هذا القطاع إىل أقل من٢٠١٥عام 

  .هذه األرقام تعتمد إىل حد ما على املعلومات األخرى اليت قد يتم احلصول عليها بشأن بطاريات أكسيد الزئبق

  التطبيقات يف جمال طب األسنان  ٥- ٥-٢
صنوعة من خالئط تتوفَّر حالياً على نطاق واسع املواد التركيبية وغريها من املواد اليت تستخدم كبدائل حلشوات األسنان امل

والتقدم احملرز يف جمال استخدام وسائل خالية من الزئبق يف العناية باألسنان وختفيض كمية . احملتوية على الزئبق“ الفضة”
الزئبق يف كثري من البلدان قد تقابله زيادة حتدث يف بلدان أخرى نتيجة لتحسن العناية باألسنان ومعاجلة الثقوب مبا يف 

ة يف استخدام حشوات مصنوعة من اخلالئط الزئبقية زهيدة الثمن، وذلك على األقل يف املدى القريب ذلك بعض الزياد
وجيب أن يوضع يف االعتبار أيضاً التغيرات يف نوع الطعام يف كثري من بلدان آسيا وأفريقيا، اليت يصاحبها يف . إىل املتوسط

ومع أن . اد أكرب من املواطنني اللتماس العالج لدى أطباء األسنانبعض األحيان ازدياد يف استهالك السكر، مما يدفع أعد
االعتبارات اجلمالية تدعو إىل استخدام حشوات أسنان أكثر بياضاً وأن مواد جديدة أرخص سعراً ستدخل بصورة 

لى الصعيد  االخنفاض يف استخدام الزئبق ألغراض طب األسنان ع٪١٠سواق، فمن املمكن أالّ يتجاوز تدرجيية إىل األ
ومن ناحية أخرى، قد يزداد هذا االجتاه تسارعاً بسبب تغيري السياسات يف إدارة األغذية . ٢٠١٥العاملي حبلول عام 

  .)٣٠(واألدوية التابعة للواليات املتحدة اليت أقرت مؤخراً بأن اخلالئط قد ال تكون مأمونة متاماً

                                                   
، تظل هناك أسئلة بدون إجابات بشأن البطاريات )٢٠٠٦اليونيب، (كما جاء يف تقرير التجارة الصادر عن اليونيب   )٢٨(

 تساوي ٢٠٠٥وتبين قاعدة البيانات واردات عاملية يف عام . “بطاريات أكسيد زئبق”على أا “ كومتريد”نات املسجلة يف قاعدة البيا
وحىت لو افترض املرء .  لذا فإن معظمها ليس خباليا زرارية-يف املتوسط غرام  ٦٥ طن من هذه البطاريات، زنة كل منها ٣ ٠٠٠أكثر من 

ويف اخلتام، لن يعرف . مرات خالل السنة، فهي مع ذلك متثّل عدة مئات من األطنان من الزئبقأن كثرياً من هذه البطاريات قد بيع عدة 
 .على حنو أفضل“ بطاريات أكسيد الزئبق”متاماً النطاق الكامل للزئبق املستخدم يف البطاريات، إىل أن يتم فهم هذه التجارة الدولية يف 

)٢٩(  NRDC, 2006. 
)٣٠(  FDA, 2008. 
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  أجهزة القياس والتحكُّم  ٦- ٥-٢
 طناً على أساس تقريرٍ صدر ٣٥٠ - ٣٠٠ مبا يعادل ٢٠٠٥الزئبق يف أجهزة القياس والتحكُّم يف عام قُدر استهالك 

ونظراً لتوافر بدائل خالية من الزئبق . )٣١(مؤخراً بشأن اإلنتاج واسع النطاق ملوازين احلرارة ومقاييس الضغط يف الصني
واستعمال بعض هذه األجهزة احملتوية على الزئبق، وهو ومأمونة على نطاق واسع، فقد حظر االحتاد األورويب تسويق 

كذلك ما فتئت بعض الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية تتخذ تدابري حلظر . عاكف على دراسة املزيد من التقييدات
نظمات وقطاع الرعاية الصحية هو القطاع الذي تتركّز فيه معظم أنشطة امل. تصنيع وبيع بعض أجهزة القياس والتحكم

ويتوقّع بعض اخلرباء . غري احلكومية املتعلقة بأجهزة القياس، والذي حققت فيه أكرب قدر من النجاح يف ختفيضات الزئبق
وعلى الرغم من ذلك، فإن . )٣٢( خالل السنوات العشر القادمة٪ ٧٠-٦٠أن حيدث ختفيض يف استخدام الزئبق بنسبة 

الستهالك “ الوضع الراهن”كون على ما يبدو تنبؤاً أكثر حمافظة بشأن  ي٢٠١٥ حبلول عام ٪ ٥٠-٤٠ختفيضاً بنسبة 
  .الزئبق يف هذا القطاع

  املصابيح الكهربائية  ٧- ٥-٢
وباعتماد الصني واليابان .  طنا١٥٠ً-١٢٠ مبا يعادل ٢٠٠٥قُدر استهالك الزئبق املستخدم يف املصابيح الكهربائية يف عام 

د تشريعات مماثلة للتشريعات الواردة يف توجيه االحتاد األورويب بشأن فرض قيود على وبلدان أخرى أو نظرها يف اعتما
املواد اخلطرة، ميكن أن تعتمد، على نطاق أوسع بكثري، احلدود اليت وضعها االحتاد األورويب لكمية الزئبق يف املصابيح 

اح الواحد على األقل على مدى السنوات الثالث بيد أن أي ختفيض حيدث يف كمية الزئبق املستخدم يف املصب. الكهربائية
إىل مخس القادمة، ميكن أن يقابله طلب متزايد على املصابيح الفلورية الصغرية احملتوية على زئبق، نظراً ألن خمتلف البلدان 

ابيح الفلورية تقترح التخلص التدرجيي من املصابيح الكهربائية ذات الفسيلة املتوهجة التقليدية واالستعاضة عنها باملص
وبعبارة أخرى فإنه يف الوقت الذي تنخفض فيه كمية الزئبق يف املصباح الواحد يزداد عدد املصابيح الزئبقية . )٣٣(الصغرية
  .املركبة

وقد أخذت تظهر بدائل خالية من الزئبق للمصابيح الكهربائية ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة، ولكن نطاق التطبيقات 
ومع ظهور جمموعة أكرب من املصابيح الزهيدة الثمن وغريها من املصابيح ذات الكفاءة يف األسواق، . )٣٤(اًيظل حمدود

  . سنوات قادمة١٠إىل  ٥ميكن تصور حدوث اخنفاض صاف ومستمر يف استخدام الزئبق يف هذا القطاع خالل 
 يف استهالك الزئبق، ٪١٠ ختفيض بنسبة  سنوات١٠ين مدته وبناًء على ذلك فإنه ميكن بصفة عامة أن يتحقق يف إطار زم

  .مع أنه ستكون هناك بالتأكيد تقلبات يف اموع العاملي

                                                   
)٣١(  CRC, 2007. 
)٣٢(  USEPA, 2008. 
 .“الوهج احلراري”يشار إليها يف دوائر صناعة اإلضاءة مبسمى مصابيح   )٣٣(
على سبيل املثال أخذ يتزايد استخدام الصمامات الثنائية املشعة للضوء، عوضاً عن مصابيح الزئبق، يف إضاءة خلفية   )٣٤(
 أخذت شركة سوين تستخدم الصمامات الثنائية ٢٠٠٥وابتداًء من عام . ٢٠٠٨ ومن املنتظر أن يزداد ذلك يف عام. “الدفترية”احلواسيب 

أما شركة فوجيتسي فقد أدخلت احلواسيب الدفترية ذات . VAIOاملشعة للضوء يف بعض احلواسيب الدفترية النحيفة املتطورة من طراز 
 قامت شركات آسوس و ديل و أبل أيضاً ٢٠٠٧ويف عام . ٢٠٠٦اإلضاءة اخللفية اليت تستخدم الصمامات الثنائية املشعة للضوء يف عام 

 HPوستقوم شركات أخرى مثل . بإدخال اإلنارة القائمة على الصمامات الثنائية املشعة للضوء يف بعض موديالت حواسيبها الدفترية
 ).٢٠٠٨ويكي (وء يف القريب العاجل بتسويق احلواسب الدفترية ذات اإلضاءة اخللفية اليت تستخدم الصمامات الثنائية املشعة للض
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  األجهزة الكهربائية واإللكترونية  ٨- ٥-٢
وكما ورد أعاله، .  طنا٢١٠ً-١٧٠ استهالك الزئبق يف األجهزة الكهربائية واإللكترونية مبا يعادل ٢٠٠٥قُدر يف عام 

ترض أن يكون لتوجيه االحتاد األورويب بشأن فرض قيود على املواد اخلطرة الذي حيظر استخدام الزئبق يستطيع املرء أن يف
ومن بني املبادرات الوطنية . ، تأثري على السوق العاملية٢٠٠٦يوليه / متوز١يف األجهزة الكهربائية واإللكترونية بعد 

وقد . كما تقدمت كوريا مبقترحها اخلاص. )٣٥(لى املواد اخلطرةاألخرى، تقوم الصني بتنفيذ التشريع املتعلق بفرض قيود ع
بدأ توجيه االحتاد األورويب بشأن فرض قيود على املواد اخلطرة يؤثر على القوانني الوالئية يف بعض الواليات املتحدة اليت 

  .يتوقّع أن ينتشر فيها تدرجياً هذا األثر إىل واليات أخرى كذلك
اري التدرجيي على الصعيد العاملي ملعايري التشريعات النمطية اليت تتناول سلعاً تتم املتاجرة فيها على ونتيجة للتوحيد املعي

 ميكن اخلاص باستهالك الزئبق يف هذا القطاع“ احلالة الراهنة”نطاق واسع مثل املعدات الكهربائية واإللكترونية، فإن تنبؤ 
مع أن هذه النتيجة قد تتحقق عن طريق ختفيض بوتائر أسرع إىل حد ما و. ٢٠١٥ حبلول عام ٪٤٠أن ميثّل ختفيضاً بنسبة 

، يعقبه ختفيض بوتائر أبطأ بعض الشيء بني )عندما تدخل التشريعات اجلديدة حيز النفاذ(خالل السنوات اخلمس القادمة 
وترية خطّية على مدى فترة السنتني السادسة والعاشرة، فإنه ألغراض هذا التحليل من املناسب افتراض حدوث التخفيض ب

  .السنوات العشر

  التطبيقات األخرى اليت يستخدم فيها الزئبق  ٩- ٥-٢
 طناً استهالك الزئبق يف استخدامات متنوعة مثل الدهانات ومبيدات اآلفات ٤٢٠-٢٠٠ قُدر مبا يعادل ٢٠٠٥يف عام 

واملواد الكيميائية الوسيطة ) مومنر كلوريد الفينيلغري تلك املستخدمة يف إنتاج (ومبيدات الفطريات واملواد احلفّازة 
والكواشف املختربية وأدوات البحث والتجارب وصيانة املنائر واملضخات التفريغية الزئبقية واملواد الصيدالنية والطب 

  .التقليدي واالستخدامات املتصلة بالنواحي الثقافية والطقوسية وكثريٍ من التطبيقات األخرى
ات العامة على أن بعضاً من هذه االستخدامات للزئبق سوف يواصل االخنفاض تدرجيياً ولكن جتربة املاضي وتدل االجتاه

 ح أن استخدامات جديدة للزئبق تربز يف بعض األحيان كما يتم من جديد حتديد استخدامات أخرى جارية لعددتوض
  .)٣٦(وروبيةكبري من السنني كما حدث يف مشروع الدراسة املعدة للمفوضية األ

وقد يفترض أنه مع زيادة االهتمام العاملي باستخدام الزئبق وختفيضه بصفة عامة، ميكن توقُّع حدوث اخنفاض أكرب يف 
وعالوة على ذلك، بدأ يف النرويج تطبيق تشريع حيظر بيع . “االستخدامات األخرى”كمية الزئبق املستعمل يف هذه 

. ٢٠٠٨ومن املتوقع أن تتخذ السويد تدبرياً مماثالً يف وقت الحق من عام . على الزئبقاملنتجات املطورة حديثاً واحملتوية 
وهذه االستخدامات شديدة التنوع حبيث ال . وستنظر بلدان أخرى بصورة متزايدة يف اختاذ تدابري من هذا القبيل أيضاً

“ الوضع الراهن” أن حيدث يف حالة  سنوات، ولكنه من احملتمل جدا١٠ًميكن التنبؤ بتخفيضات كبرية خالل فترة 
  .٪٢٠ - ١٠ختفيض أكثر تواضعاً تتراوح نسبته بني 

                                                   
سنت الصني تشريعاً للمواد اخلطرة مشااً للتشريع املنبثق عن التوجيه األورويب بشأن فرض حظر على املواد اخلطرة   )٣٥(

. اد األورويبغري أن نطاق التشريع الصيين قد مت تطويره بصورة مستقلة متاماً عن تشريع االحت. ٢٠٠٧مارس / آذار١دخل حيز النفاذ يف 
وعالوة على ذلك وبالرغم من وجود قدر كبري من التطابق بني التشريعني األورويب والصيين، فإن أنواعاً كثرية من املنتجات اليت ال يشملها 

 ).http://www.chinarohs.com/faq.html: انظر(التشريع األورويب تندرج يف نطاق التشريع الصيين 
)٣٦(  DG ENV, 2008. 

http://www.chinarohs.com/faq.html
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  مقابل أهداف اليونيب“ الوضع الراهن”إسقاطات   ١٠- ٥-٢
 أدناه تلخيص لتنبؤات الوضع الراهن املوصوفة أعاله، ومقارنة هلا بالتخفيضات املستهدفَة األكثر ٤-٢يرد يف اجلدول 

ة للتحقيق بالتأكيد واليت مت االتفاق عليها مع املنظمات غري احلكومية يف خطة أعمال جماالت شراكة تدرجيية ولكنها قابل
وتتضمن خطة األعمال نسبة . املنتجات احلاوية للزئبق، املشتركة بني وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة واليونيب

وتنبؤات احلالة الراهنة . )٣٧(ال من جماالت املنتجات الرئيسيةمئوية للتخفيضات املستهدفة يف استخدام الزئبق يف كل جم
ليست متفائلة بقدر تفاؤل أهداف اليونيب، وذلك ألنه من الواضح أن هذه األخرية تعتمد إىل حد ما على مبادرات 

  .املنظمات غري احلكومية والدعم السياسي والتمويل وهي مسائل غري مؤكدة

  ٢٠١٥ك الزئبق على الصعيد العاملي لعام التنبؤات باستهال  ٤-٢اجلدول 

  ٢٠٠٥نطاق االستهالك   التطبيق
  )باألطنان(

التخفيض املتعلق باحلالة الراهنة 
  ٢٠١٥حبلول عام 

  )نسبة مئوية(
التخفيض الذي تستهدفه شراكة 

  املنتجات التابعة لليونيب

  ال ينطق  ٪صفر   ١ ٠٠٠-٦٥٠  تعدين الذهب بواسطة احلرفيني

الكلوريد متعدد /الفينيلمومنر كلوريد 
 الفينيل

 يعقبها ١ ٢٥٠زيادة تصل إىل   ٨٢٥-٧١٥
  نقصان تدرجيي

  ال ينطبق

  ال ينطبق  ٪٣٠  ٥٥٠-٤٥٠  إنتاج الكلور القلوي

  ٪٧٥  ٪٥٠  ٤٥٠-٢٦٠  البطاريات

  ٪١٥  ٪١٠  ٤٠٠-٣٠٠  اخلالئط املستخدمة يف جمال طب األسنان

  ٪٦٠  ٪٤٥  ٣٥٠-٣٠٠  أجهزة القياس والتحكُّم

  ٪٢٠  ٪١٠  ١٥٠-١٢٠  ابيح الكهربائيةاملص

  ٪٥٥  ٪٤٠  ٢١٠-١٧٠  األجهزة الكهربائية واإللكترونية

  ٪٢٥  ٪١٥  ٤٢٠-٢٠٠  االستخدامات األخرى

  ٢٠١٧-٢٠٠٥االستهالك العاملي للزئبق يف الفترة   ٦- ٢

  ٢٠١٧- ٢٠٠٥االستهالك اإلمجايل للزئبق خالل الفترة   ١- ٦-٢
 ٢٠١٥تنبؤات السابقة باالستهالك العاملي للزئبق حسب قطاع االستخدام حىت عام  أدناه تلخيصاً لل٥-٢يتضمن اجلدول 

حىت (وجدير بالذكر أن هذا اجلدول ال يشمل آثار إعادة التدوير وبالتايل ال ميثِّل . ٢٠١٧ومتديداً لالجتاهات حىت عام 
  .استهالك الزئبق الصايف الذي يتعين تلبيته باملعروض من الزئبق) اآلن

                                                   
)٣٧(  USEPA, 2008. 
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  باألطنان) الوضع الراهن(استهالك الزئبق اإلمجايل على الصعيد العاملي   ٥-٢ول اجلد
  

طة 
واس

ب ب
لذه

ن ا
عدي

ت
يني
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ا

  

يد 
لور

ر ك
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ل ط

 جما
 يف
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ا
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امي

ا
)

الك 
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ا
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( )
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ستخ

ت
ض 

غرا
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سط
ملتو

م ا
القي

ض
لعر

ح ا
ضو

و
(  

  )تستخدم القيِم املتوسطة لكفالة وضوح العرض(
٣ ٧٦٠  ٣١٠  ١٩٠  ١٣٥  ٣٢٥  ٣٥٠  ٣٥٥  ٥٠٠  ٧٧٠  ٨٢٥  ٢٠٠٥  
٣ ٨٣٥  ٣٠٥  ١٨٢  ١٣٤  ٣١٠  ٣٤٧  ٣٣٧  ٤٨٥  ٩١٠  ٨٢٥  ٢٠٠٦  
٣ ٩١١  ٣٠١  ١٧٥  ١٣٢  ٢٩٦  ٣٤٣  ٣٢٠  ٤٧٠  ١ ٠٥٠  ٨٢٥  ٢٠٠٧  
٣ ٩٤٦  ٢٩٦  ١٦٧  ١٣١  ٢٨١  ٣٤٠  ٣٠٢  ٤٥٥  ١ ١٥٠  ٨٢٥  ٢٠٠٨  
٣ ٩٨٢  ٢٩١  ١٦٠  ١٣٠  ٢٦٧  ٣٣٦  ٢٨٤  ٤٤٠  ١ ٢٥٠  ٨٢٥  ٢٠٠٩  
٣ ٨٦٨  ٢٨٧  ١٥٢  ١٢٨  ٢٥٢  ٣٣٣  ٢٦٦  ٤٢٥  ١ ٢٠٠  ٨٢٥  ٢٠١٠  
٣ ٧٥٣  ٢٨٢  ١٤٤  ١٢٧  ٢٣٧  ٣٢٩  ٢٤٩  ٤١٠  ١ ١٥٠  ٨٢٥  ٢٠١١  
٣ ٦٣٩  ٢٧٧  ١٣٧  ١٢٦  ٢٢٣  ٣٢٦  ٢٣١  ٣٩٥  ١ ١٠٠  ٨٢٥  ٢٠١٢  
٣ ٥٢٤  ٢٧٣  ١٢٩  ١٢٤  ٢٠٨  ٣٢٢  ٢١٣  ٣٨٠  ١ ٠٥٠  ٨٢٥  ٢٠١٣  
٣ ٤١٠  ٢٦٨  ١٢٢  ١٢٣  ١٩٣  ٣١٩  ١٩٥  ٣٦٥  ١ ٠٠٠  ٨٢٥  ٢٠١٤  
٣ ٢٩٥  ٢٦٤  ١١٤  ١٢٢  ١٧٩  ٣١٥  ١٧٨  ٣٥٠  ٩٥٠  ٨٢٥  ٢٠١٥  
٣ ١٨١  ٢٥٩  ١٠٦  ١٢٠  ١٦٤  ٣١٢  ١٦٠  ٣٣٥  ٩٠٠  ٨٢٥  ٢٠١٦  
٣ ٠٦٦  ٢٥٤  ٩٩  ١١٩  ١٥٠  ٣٠٨  ١٤٢  ٣٢٠  ٨٥٠  ٨٢٥  ٢٠١٧  

  إعادة تدوير الزئبق واسترداده  ٢- ٦-٢
  من املنتجات أو ٢٠٠٥ تلخيصاً حلالة الزئبق املعاد تدويره أو املسترد يف عام ٦-٢يتضمن العمود األول من اجلدول 

صادر األخرى اليت وهو ال يشمل الزئبق كمنتج ثانوي أو امل. عمليات التصنيع اليت يضاف إليها الزئبق بطريقة مقصودة
أما العمود الثاين فيضع افتراضات، على أساس سري العمل العادي، بشأن إعادة التدوير يف املستقبل يف . ٣تناقَش يف القسم 

ويبين العمود الثالث أدناه أهداف إعادة التدوير احملتملة اليت ميكن حتقيقها ببذل بعض اجلهود . إطار سيناريو الوضع الراهن
ببذل جهود أكرب بكثري ومبيزانية ) مثل استخدام الزئبق يف التعدين بواسطة احلرفيني( املتواضعة ويف بعض احلاالت اإلضافية

  .كبرية
  الوضع الراهن إلعادة تدوير الزئبق وإمكانياا احلقيقية  ٦-٢اجلدول 
إسقاطات الوضع الراهن ملعدالت   ٢٠٠٥إعادة التدوير يف عام   القطاع

  ٢٠١٥ عام إعادة التدوير حىت
  معدالت إعادة التدوير التدرجيية

  ٢٠١٥حىت عام 
التعدين بواسطة 
احلرفيني على 

  نطاق صغري

حيدث شيء من إعادة تدوير الزئبق 
وتنظيفه يف مواقع التعدين بواسطة 
احلرفيني، ولكن استهالك الزئبق املقدر يف 

 متثّل كمية الزئبق اإلمجالية ١-٢-٢القسم 
هذه األنشطة يف املفقودة بعد أخذ 

وبالنسبة هلذه الصناعة، فإن هذا . احلسبان
هو الطريق الواقعي الوحيد حملاولة بيان 

  استخدام الزئبق

الذي (كان جمتمع التعدين الصناعي 
) ميثله الس الدويل للتعدين واملعادن

يؤيد تأييداً شديداً اختاذ تدابري حمددة 
* فيما يتعلق بالتعدين بواسطة احلرفيني

يمكن أن نفترض بثقة أنه حبلول عام ف
 سوف يتحقق ختفيض يف ٢٠١٥

على ٪١٠-٥استهالك الزئبق بنسبة 
  .األقل

ميكن أن تؤدي إعادة جتهيز الزئبق املستخدم 
يف التعدين بواسطة احلرفيني وإعادة تدويره 
على نطاق واسع إىل حدوث ختفيض حمتمل 

ا يكون ورمب. ٪٣٢يف االستهالك بنسبة 
 ٪٢٥ممكناً ختفيض استهالك الزئبق بنسبة 

أو إعادة تنشيط /إضافية بطريق تنظيف و
ومع أن بلوغ هذه األهداف احملتملة *. الزئبق

انظر القسم (يتطلب زمناً طويالً ومتويالً كبرياً 
فإن هذه اجلهود هلا من األمهية بالنسبة ) صفر
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إسقاطات الوضع الراهن ملعدالت   ٢٠٠٥إعادة التدوير يف عام   القطاع
  ٢٠١٥ عام إعادة التدوير حىت

  معدالت إعادة التدوير التدرجيية
  ٢٠١٥حىت عام 

لصحة اإلنسان والبيئة ما جيعل من الواقعي   .٢٠٠٨تلمري، *  
أي ختفيض شامل  (٪٥٠خي حتقيق نسبة تو

حبلول )  من استهالك الزئبق٪٣٠-٢٥بنسبة 
  .٢٠١٥عام 
  .٢٠٠٨تلمري و فيغا، *  

إنتاج مومنر 
كلوريد 

الكلوريد /الفينيل
 متعدد الفينيل

وفقاً لإلدارة احلكومية الصينية حلماية البيئة 
 ٪ ٩٥ إعادة تدوير ٢٠٠٤متت يف عام 

ومثة تقارير . ستنفَدةمن املواد احلفَّازة امل
رمبا (عن جهات إعادة تدوير غري رمسية 

على استعداد ) بضمانات بيئية حمدودة
لشراء املواد احلفازة املستنفدة بأسعار أعلى 
من األسعار اليت تدفعها عمليات إعادة 

ونظراً ألن احملتوى الزئبقي . التدوير الرمسية
يف املواد احلفّازة املستهلكة يستنفد بنسبة 

 من احملتوى الزئبقي ٪٥٠تقل عن 
األصلي فيمكن أن تبلغ الكمية اإلمجالية 

 طناً ٣٥٠الناجتة عن إعادة التدوير حوايل 
  .٢٠٠٥من الزئبق يف عام 

وتفيد التقارير بأن روسيا تعيد تدوير 
 أطنان من الزئبق يف مرافق إنتاج ٨حوايل 

  .مومنر كلوريد الفينيل التابعة هلا

 إعادة تدوير إذا كانت تتم فعالً
 من املواد احلفّازة ٪٩٥حوايل 

املستنفَدة، فيمكن أن نتوقع ازدياد 
  .هذا املعدل

والسترداد املزيد من الزئبق يتعين 
النظر بصفة رئيسية يف حامض الكلور 

بيد أن . املهدرج امللوث يف العمليات
عدم اليقني حييط بالتكاليف 

  .والتحديات التقنية يف هذا اال

وة املنطقية هي تشجيع اختاذ جمموعة من اخلط
التدابري من أجل التخلص التدرجيي من هذه 
التكنولوجيا واالستعاضة عنها ببدائل خالية 

وسوف يستغرق تنفيذ مثل هذه . من الزئبق
االستراتيجية الكثري من السنوات، ولكن 
السلطات ميكن أن تبدأ بالفعل يف حظر 

لية تشييد أي مرافق جديدة تستخدم عم
  .الزئبق

ويف الوقت نفسه، ميكن حتديد هدف يتمثل 
يف استرداد كمية إضافية من الزئبق تساوي 

 على األقل من عملية حامض ٪٢٠-١٠
  .٢٠١٥الكلور املهدرج حبلول عام 

إنتاج الكلور 
  القلوي

 أعادت صناعة إنتاج ٢٠٠٥يف عام 
الكلور القلوي بالواليات املتحدة 

 طناً من الزئبق ٥٠األمريكية تدوير حوايل 
 من استهالكها من ٪٨٠أكثر من (

نفايات إنتاج الكلور القلوي، كما ) الزئبق
 ٣٥أعاد االحتاد األورويب تدوير حوايل 

 من استهالكه من ٪٢٠أقل من (طناً 
بينما يقدر يف بلدان أخرى ما ) الزئبق

 طناً ليصبح الرقم اإلمجايل ٣٥-١٥يعادل 
. عاملي طناً على النطاق ال١٢٠-١٠٠

 بقليل من ٪٢٠وهذا ميثّل أكثر من 
  .استهالك الصناعة اإلمجايل للزئبق

أخذ استرداد الزئبق يصبح بديالً 
جذّاباً بصورة متزايدة يف جمال 

وسوف توقف . التخلص من النفايات
د أكرب من املرافق يف الواليات أعدا

املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب 
ولكن . واهلند استخدام عملية الزئبق

التشجيع الرمسي على إعادة التدوير 
وميكن لنا أن نفترض . قد يكون قليالً

 سيتم استرداد ٢٠١٥أنه حبلول عام 
 أخرى على األقل من الزئبق ٪١٠

  .املستهلك

مية الكلية الستهالك هذه بالنظر إىل أن الك
 ٥٠٠الصناعة اإلمجايل من الزئبق تقترب من 

، وما ٢٠٠٥طن على الصعيد العاملي يف عام 
أوضحته الواليات املتحدة األمريكية بشأن 
كمية الزئبق املمكن استردادها، ميكن لنا أن 
نفترض أنه مع التشجيع الكايف ميكن حبلول 

 ٪٢٥ إىل ٢٠ استرداد من ٢٠١٥عام 
افية فوق معدالت إعادة التدوير لعام إض

  . على الصعيد العاملي٢٠٠٥

الزئبق املوجود 
يف املنتجات 
واالستخدامات 

  “األخرى”

 استرد االحتاد األورويب ٢٠٠٥يف عام 
 طناً من الزئبق من املنتجات ٨٠حوايل 

املضاف إليها زئبق ونفايات التصنيع ذات 
يب الصلة، مقارنة باستهالك االحتاد األورو

 طناً من الزئبق هلذه ٣٢٠البالغ حوايل 
  .الفئات من املنتجات خالل السنة نفسها

ويقدر أن بقية العامل قد استردت ما ال 
 من الكمية اإلمجالية ٪١٥-١٠يزيد على 

 طن مستهلكة يف ١ ٤١٠للزئبق البالغة 
  .٢٠٠٥املنتجات يف عام 

بالنظر إىل نطاق االهتمام الدويل 
بتخفيض الزئبق الدائر يف االقتصاد، 
واالرتفاع املتوقّع ألسعار الزئبق 

لتصدير يف وحظر االحتاد األورويب ل
 والزيادة املتواصلة يف ٢٠١١عام 

تكاليف التخلص من النفايات اخلطرة 
وما إىل ذلك، ميكننا أن نفترض أنه 

 سوف تزداد ٢٠١٥حبلول عام 
معدالت إعادة تدوير الزئبق 

- ٢٠واسترداده من املنتجات بنسبة 
 على األقل من الزئبق املستهلك ٪٢٥

ية مركزة أن يفوق ميكن مع بذل جهود إضاف
 من الزئبق ٪٣٠معدل إعادة التدوير 

  .٢٠١٥املستهلك يف املنتجات حبلول عام 
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إسقاطات الوضع الراهن ملعدالت   ٢٠٠٥إعادة التدوير يف عام   القطاع
  ٢٠١٥ عام إعادة التدوير حىت

  معدالت إعادة التدوير التدرجيية
  ٢٠١٥حىت عام 

ويصل هذا على الصعيد العاملي إىل أكثر 
ن الزئبق املسترد من  طن م٢٥٠من 

 طناً ١ ٧٣٠املنتجات، باملقارنة مع حوايل 
من الزئبق استهلكت يف املنتجات، أي ما 

  .٪١٥يقل قليالً عن معدل استرداد قدره 

  .يف املنتجات

املنتجات 
والعمليات 
القيم (جمتمعة 

  )املتوسطة

من اجلمع بني املعلومات املذكورة أعاله 
واملتعلقة بإعادة التدوير يتضح أنه يف عام 

 استردت كمية إمجالية تقارب ٢٠٠٥
ئبق من املنتجات  طناً من الز٧٥٠

والعمليات اليت يستخدم فيها، مقارنة مبا 
 طن من الزئبق الذي ٣ ٨٠٠يقارب 

استهلك يف املنتجات والعمليات، وبذا 
  .٪٢٠يبلغ معدل االسترداد العام حوايل 

باجلمع بني املعلومات الواردة أعاله 
بشأن اسقاطات إعادة التدوير املتعلقة 

ن يتم  باملنتجات والعمليات، ينتظر أ
، استرداد حوايل ٢٠١٥حبلول عام 

 طناً من الزئبق باملقارنة مع ما ٩١٠
 طن من الزئبق ٣ ٣٠٠يقرب من 

املستهلك يف املنتجات والعمليات، 
فييصبح معدل االسترداد الشامل قريباً 

  .٪٢٨من 

سوف ترفع االفتراضات الواردة أعاله معدل 
يد استرداد الزئبق وإعادة تدويره الشامل ملا يز

  .٪٤٠قليالً عن 

  ٢٠١٧-٢٠٠٥استهالك الزئبق الصايف يف الفترة   ٣- ٦-٢
 ٦-٢ والشكل ٧-٢، يتضمن اجلدول )اإلمجايل(بعد طرح كمية الزئبق املعاد تدويرها واملستردة من استهالك الزئبق 

ية الزئبق اليت يتعين ضمان وميثِّل استهالك الزئبق الصايف كم. إسقاطات استهالك الزئبق الصايف يف املنتجات والعمليات
  .مصادرها يف أي سنة معينة

  )باألطنان (٢٠١٧-٢٠٠٥، )الوضع الراهن(االستهالك العاملي للزئبق   ٧-٢اجلدول 
الزئبق املسترد من املنتجات   استهالك الزئبق الصايف  

  والعمليات ذات اإلضافات الزئبقية
  استهالك الزئبق الصايف

  
٣ ٠١٨  ٧٤١  ٣ ٧٦٠  ٢٠٠٥  
٣ ٠١١  ٨٢٤  ٣ ٨٣٥  ٢٠٠٦  
٣ ٠٠٥  ٩٠٦  ٣ ٩١١  ٢٠٠٧  
٢ ٩٨٠  ٩٦٧  ٣ ٩٤٦  ٢٠٠٨  
٢ ٩٥٦  ١ ٠٢٦  ٣ ٩٨٢  ٢٠٠٩  
٢ ٨٥٧  ١ ٠١٠  ٣ ٨٦٨  ٢٠١٠  
٢ ٧٦٠  ٩٩٣  ٣ ٧٥٣  ٢٠١١  
٢ ٦٦٥  ٩٧٤  ٣ ٦٣٩  ٢٠١٢  
٢ ٥٧٠  ٩٥٥  ٣ ٥٢٤  ٢٠١٣  
٢ ٤٧٦  ٩٣٤  ٣ ٤١٠  ٢٠١٤  
٢ ٣٨٣  ٩١٢  ٣ ٢٩٥  ٢٠١٥  
٢ ٣١٠  ٨٧١  ٣ ١٨١  ٢٠١٦  
٢ ٢٣٦  ٨٣٠  ٣ ٠٦٦  ٢٠١٧  

 طن ١ ٠٠٠-٨٠٠ استرداد حوايل ٢٠١٧تشري افتراضات الوضع الراهن إىل أنه ميكن توقُّع أن يتم خالل الفترة حىت عام 
 وينخفض إىل ٢٠٠٥ طن يف عام ٣ ٠٠٠يف السنة من الزئبق، وأن يبلغ استهالك الزئبق الصايف ما يزيد بقليل على 

  .٢٠١٧ طن يف عام ٢ ٢٠٠يزيد قليالً عن   ما
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  ٢٠٠٧-٢٠٠٥) الوضع الراهن(استهالك الزئبق واسترداده على الصعيد العاملي   ٦-٢الشكل 

  
  ٢٠١٧-٢٠٠٥إمدادات الزئبق العاملية   -٣

  املصادر الرئيسية إلمدادات الزئبق  ١- ٣
“ إمدادات”اك أربعة مصادر رئيسية لــ باإلضافة إىل الزئبق املسترد من املنتجات والعمليات اليت نوقش أعاله، هن

  :الزئبق
  تعدين وجتهيز خامات الزئبق األولية؛  - ١
  مجع زئبق العمليات يف خاليا إنتاج الكلور القلوي املُخرجة من اخلدمة؛  - ٢
الزئبق كمنتج ثانوي من تنقية بعض الفلزات احلديدية ومعظم الفلزات غري احلديدية؛ ومن تنقية الغاز   - ٣

  الطبيعي؛
يف العادة يكون املصدر األصلي هو منجم للزئبق أو منتج (أرصدة الزئبق املتراكمة من السنوات السابقة   - ٤

  ).ثانوي أو وحدة إنتاج الكلور القلوي خمرجة من اخلدمة أو مصادر كبرية أخرى

 استهالك الزئبق املنتظر على الصعيد العاملي )متوسط(
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  تعدين خام الزئبق األويل  ١- ١-٣
  إسبانيا

إال أن الشركة .  توقَّف التجهيز٢٠٠٤ويف عام ) إسبانيا(ئبق األولية يف املادن  توقَّف تعدين خامات الز٢٠٠٣يف عام 
 حجم االخنفاض يف إمدادات الزئبق األولية ١-٣ويبين اجلدول . مازالت تقوم بتخزين الزئبق وبيعه يف األسواق العاملية

  .الذي حدث عندما أُغلق املنجم
  ٢٠٠٥-٢٠٠٠يف إسبانيا، ) باألطنان املترية(زئبق إنتاج املنجم السنوي من ال  ١-٣اجلدول 

  إنتاج املنجم من الزئبق
  )باألطنان املترية(

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

  صفر  صفر  ٧٤٥  ٧٢٧  ٥٢٣  ٢٣٦  إسبانيا
  .مراسالت ماياسا  :املصدر

  اجلزائر
اكل التقنية املتواصلة ومستوى اإلنتاج ، وذلك يف ضوء املش٢٠٠٤أغلقت اجلزائر منجم الزئبق التابع هلا يف اية عام 

بيد أن . يف السنة إال يف حاالت نادرة/ طن متري٢٠٠ تقريباً مل تنتج اجلزائر أكثر من ٢٠٠٠ومنذ عام . املنخفض نسبياً
هم جعل هلذين احلدثني أثراًَ أكرب بكثري على األسواق، مما أس“ املاذن”تصادف توقيت إغالق هذا املنجم مع إغالق منجم 
  .يف حدوث الزيادة احلادة يف أسعار الزئبق يف السوق

  الصني
 طناً، ومل يتم اإلبالغ عن أية صادرات يف ذلك ٣٥٤ بلغت ٢٠٠٤أفادت التقارير بأن واردات الصني من الزئبق يف عام 

ناعة الفلزات غري احلديدية ووفقاً حلولية ص. وبالتزامن مع زيادة استهالك الزئبق يزداد أيضاً اإلنتاج احمللي. الوقت أو بعده
بيد أن مركز . ١٩٩٠، وهو أعلى إنتاج منذ عام ٢٠٠٤ من األطنان يف عام ١ ١٤٠بلغ إنتاج مناجم الزئبق الصينية 

تسجيل املواد الكيميائية التابع لإلدارة احلكومية حلماية البيئة يف الصني مل يتمكن من التحقق من حدوث مثل هذه الزيادة، 
، كان إنتاج ٢٠٠٥ويف عام .  طن، وهو رقم أكثر اتساقاً مع السنوات السابقة٧٠٠نتاج مبا يساوي ولذلك قدر اإل

، ومن الواضح أن ٢٠٠٦ومل يبلَّغ عن أي واردات يف عام .  طنا١٨٠ً طناً كما بلغت الواردات ١ ٠٩٤املناجم املُبلَغ عنه 
  .)٣٨(السلطات أخذت تفرض قيوداً صارمة على الواردات

  ٢٠٠٥-٢٠٠٠يف الصني، ) باألطنان املترية(اإلنتاج السنوي ملناجم الزئبق   ٢-٣ل اجلدو
  إنتاج مناجم الزئبق

  )باألطنان املترية(
٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

  ١ ٠٩٤-٨٠٠  ١ ١٤٠-٧٠٠  ٦١٢  ٤٩٥  ١٩٣  ٢٠٣  الصني
وات األخرية، وال يشمل كمية متواضعة من الزئبق يقال ، يكشف عن عدم يقني يف السن)٢٠٠٧(مركز تسجيل املواد الكيميائية   :املصادر

، أي بواسطة جمموعات صغرية من العاملني يف املناجم الذين ال يتقيدون بالضرورة باللوائح “غري رمسية”أا آتية من عمليات تعدين 
  .التنظيمية حلماية صحة العاملني

                                                   
)٣٨(  CRC, 2007 SEPA, 2008;. 
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 ٢٠٠٤ويف عام .  طن يف السنة١٠٠د للزئبق ينتج أكثر من وجدير بالذكر أنه ال يوجد حالياً يف الصني سوى منجم واح
وبالنظر إىل حمدودية االحتياطيات، فإن الباقي من العمر اإلنتاجي للمنجم يقَدر .  طناً من الزئبق٣١٢,٥٤أنتج هذا املنجم 
سنة، فيتوقَّع أالّ تتمكّن  طن يف ال١ ٠٠٠كذلك إذا ظل الناتج اإلمجايل للمناجم يف حدود .  سنوات٦-٥مبا ال يزيد عن 

  .)٣٩( سنوات تقريبا١٠ًمناجم الزئبق الصينية من احملافظة على هذا املستوى ألكثر من 
 بطريقة تقديرية ٢٠٠٥ و٢٠٠٤والصني بوصفها أكرب منتج ومستهلك للزئبق، ميكن تقدير إمداداا من الزئبق يف عامي 

  .٣-٣على النحو الوارد يف اجلدول 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الصني، ) باألطنان املترية(إمدادات الزئبق   ٣-٣اجلدول 
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  املصدر

  ١ ٠٩٤-٨٠٠  ١ ١٤٠-٧٠٠  التعدين القانوين
  ١٨٠  ٢٣٣  الواردات

  ٣٥٠  ٢٩٠  إعادة تدوير املواد احلفَّازة
  ٢٠٠ -صفر  ٢٠٠ -صفر  *التعدين غري الرمسي

  ١ ٨٣٠-١ ٣٣٠  ١ ٨٦٠-١ ٢٢٠  اموع
ع بالتعدين غري الرمسي أو التعدين بواسطة احلرفيني أفراد أو يف العادة يضطل *

جمموعات صغرية خارج النظام التجاري والقانوين العادي ولذلك من الصعب جداً احلصول 
  .على معلومات جيدة بشأن نطاق هذه األنشطة

  .CRC, 2007 وNRDC, 2006مستمدة من :  املصادر

  قريغيزستان
 مكمن من مكامن ٤٠٠وهناك حوايل .  كمية من موارد الزئبق يف العامل بعد إسبانيا والصنيمتتلك قريغريستان ثالث أكرب

ومكمن واحد  )  طن٢٠ ٠٠٠تشونكوي وخيدركان حيث يوجد أكثر من (الزئبق منها اثنان يتألفان من حقول كبرية 
ويقع جممع خيدركان . ة نسبياًأما بقية املكامن فهي مكامن صغري).  طن١ ٥٠٠زاردبوكا حيث يوجد (متوسط احلجم 

وما فتئ معدنو . إلنتاج الزئبق الذي هو منتج الزئبق الوحيد يف آسيا الوسطى، يف منطقة باتكن يف إقليم جنويب قريغيزستان
. خام الزئبق يف خيدركان، مصدر اخلام الرئيسي للمجمع يعملون على استخراج الرواسب من مناطق أعمق فأعمق

  من٪٠,٤، حيث يبلغ متوسط عيار اخلام ك فإن قاعدة املوارد تقتصر حالياً على الطرف الغريب للمنطقةوعالوة على ذل
ورمبا تساعد هذه العوامل ).  يف حالة خامات كربيتيد الزئبقيك يف منجم املادن بإسبانيا٪٣باملقارنة مع أكثر من (الزئبق 

ة من أن حيقق إنتاجاً يقارب قدرته املقررة على التجهيز واليت على توضيح سبب عدم متكُّن امع يف السنوات األخري
وسوف تسمح االحتياطيات املثبتة واملتاحة للتطوير التجاري باستمرار .  طن من الزئبق يف السنة٦٠٠تساوي ما يقارب 

  .)٤٠(. سنوات١٠ إىل ٨اإلنتاج باملعدالت احلالية لفترة ال تزيد على 

                                                   
)٣٩(  CRC, 2007; SEPA, 2008. 

)٤٠(  Masters, 2007. 



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/6/Add.1 

40 

، كما كانت يف املاضي تستقبل ركازات ٤-٣اج منامجها، كما هو موضح يف اجلدول تصدر قريغيزستان كل إنت
 طناً من ٣٥٠ يقدر مبا يساوي ٢٠٠٦وكان اإلنتاج املنجمي يف عام .  الزئبق من روسيا ألغراض التنقية-االنتيمون 

  .الزئبق
  ٢٠٠٥-٢٠٠٠يف قريغيزستان، ) باألطنان املترية(إنتاج مناجم الزئبق   ٤-٣اجلدول 

  إنتاج مناجم الزئبق
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  )باألطنان املترية(

  ٣٠٤  ٤٨٨  ٣٩٧  ٥٤٢  ٥٧٤  ٥٩٠  قريغيزستان
  .؛ مراسالت شخصية)٢٠٠٤اليونيب (حلقة عمل اليونيب بشأن التوعية، كييف، أوكرانيا   :املصادر

  األخرى“ التعدين”أنشطة 
 يف عدد قليل من البلدان األخرى، ولكنها أنشطة صغرية جداً وغري رمسية يف زئبق أخرى“ تعدين”قد تكون هناك أنشطة 

ويف أكرب هذه األنشطة مبراحل، يف موقع منجم فضة ظل خامالً لسنوات كثرية، يستخرج الزئبق من خملفات منجم . العادة
 ٦٠,٦٣ترداد كمية إمجالية قدرها وأُبلغ عن اس. فضة يف زاكاتيساس يف مقاطعيت غوادالوب و فيتا غراندي املكسيكيتني

وعليه فيمكن تقدير كمية الزئبق . ، رغم عدم توفُّر بيانات أحدث)٤١(١٩٩٨من األطنان املترية من الزئبق خالل عام 
  . طن غري مشمولة يف املناقشة السابقة١٠٠-٥٠املستخرج من املناجم يف مواقع يف خمتلف أرجاء العامل مبا يعادل 

  ية للزئبق املُستخرج من املناجمالكمية اإلمجال
انظر ( سواء بطريقة قانونية أو بطريقة غري رمسية –، تبلغ الكمية اإلمجالية للزئبق املُستخرج من املناجم ٢٠٠٥بالنسبة لعام 

“ سري العمل كاملعتاد”وعلى افتراض .  طنا١ً ٤٩٨-١ ١٥٤ املوصوفة أعاله -) ٣-٣التعريف الوارد يف اجلدول 
 تعدين الزئبق األويل بنسبة ، خالل السنوات العشرة القادمة فإنه من املمكن أن حيدث اخنفاض يف)يو الوضع الراهنسينار(

ومن ناحية أخرى فإنه من املمكن أن تفتح يف .  بعد السنة السادسة، وذلك نتيجة لتناقص إنتاج املناجم يف الصني٪٢٠
وفيما عدا ذلك ال ينتظَر حدوث أي تغيريات ملموسة . دث يف املاضيالصني مصادر تعدين بديلة لتعويض النقص كما ح

سوى التأثري الواضح الذي ميكن أن حيدث إذا ما قرر بلد مثل قريغيزستان التخلص تدرجيياً من عمليات التعدين اليت يقوم 
  .ا
  الزئبق املتخلف من صناعة الكلور القلوي  ٢- ١-٣

تنتجها مرافق إنتاج الكلور القلوي، توجد كمية كبرية من زئبق العملية يف قيعان إىل جانب النفايات الزئبقية اليت 
وعندما يتم إغالق مرفق خاليا زئبقية أو . التحليل الكهريب الالزم لكي تشتغل عملية الزئبق على النحو السليم“ خاليا”

  .االنتقال إىل عملية غشائية، ميكن إزالة زئبق العملية

                                                   
)٤١(  CEC, 2001. 
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 ٥,٨خاليا زئبقية إلنتاج الكلور تبلغ قدرا حوايل  )٤٢(٢٥ -قيد التشغيل يف االحتاد األورويب  بقيت ٢٠٠٥ويف عام 
  أعلنت جهات صناعية من بينها مصانع يف إيطاليا وبولندا٢٠٠٧-٢٠٠٥وخالل الفترة . مليون من األطنان املترية

  . على إنتاج الكلورعن إغالق أو حتويل ما يقرب من مليون طن متري من هذه القدرة... وإخل 
 خاليا زئبقية إلنتاج الكلور تبلغ ٢٠٠٥، بقيت هناك يف عام ٢٥ -وعلى الصعيد العاملي خارج بلدان االحتاد األورويب 

 ٤٢٨ مليون طن متري يف الواليات املتحدة األمريكية و١,١قدرا حوايل أربعة ماليني من األطنان املترية، منها حوايل 
مليون ٢,٠-١,٥ ألف طن متري يف الربازيل و٣٤١ ألف طن متري يف االحتاد الروسي و٤٣٠د وألف طن متري يف اهلن

ويف هذه األقاليم أيضاً جيري بصورة متزايدة إخراج مرافق اخلاليا الزئبقية إلنتاج . )٤٣(طن متري يف بقية أجزاء العامل
ومن بني . نتقاالً مستمراً من عملية اخلاليا الزئبقيةالكلور القلوي من اخلدمة وتشييد مرافق خالية من الزئبق، مما يعكس ا

 موعداً للتخلص من ٢٠١٢أوجه التقدم األخرى يف هذه الصناعة، أفادت التقارير بأن اهلند تعمل على أن يكون عام 
 مل تدخل حيز وباستثناء توسيع غرفة خاليا الزئبق يف مرفق باندهار بإيران الذي حدث قبل سنوات قليلة،. اخلاليا الزئبقية

  .التشغيل أي خاليا زئبقية جديدة منذ بداية التسعينات
، فإنه )“اإلخراج من اخلدمة”وهذا أيضاً يسمى (وعندما يتوقَّف مرفق خاليا زئبقية إلنتاج الكلور القلوي عن العمل 

ومن املتوقّع أن يتم يف . دوليةميكن إعادة استخدام زئبق العملية داخل الصناعة نفسها أو بيعه خارج الصناعة يف السوق ال
وسوف يؤدي هذا إىل .  إخراج معظم مرافق اخلاليا الزئبقية األوروبية املتبقية من اخلدمة٢٠٢٠الفترة من اآلن حىت عام 

يورو ”ولدى .  طن متري من الزئبق يف اخلاليا ومزيد من الزئبق من أجزاء املصانع األخرى١١ ٠٠٠يقرب من  حترير ما
 رابطة الصناعة األوروبية اتفاق مفاده أن كل الزئبق الذي ال حتتاجه صناعة الكلور القلوي األوروبية ينبغي ، وهي“كلور

، اليت تقوم بعد ذلك ببيعه يف )اليت كانت فيما مضى شركة تعدين(، الشركة التجارية اإلسبانية “ماياسا”أن يباع إىل 
 األوروبية إىل اتفاق سياسي بشأن تشريع حيظر تصدير هذا الزئبق ومنذ فترة وجيزة توصلت املفوضية. السوق العاملية

طويل األجل اعتباراً “ التخزين اآلمن”ويقضي بإرسال الزئبق اآليت من مصانع الكلور القلوي اليت خترج من اخلدمة إىل 
  .)٤٤(٢٠١١مارس / آذار٣١من 

 مرافق إنتاج الكلور القلوي   يقدر أنه سوف تتوفر من٥-٣وبناًء على اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي الوارد يف اجلدول 
ناقصاً كل الزئبق ( طناً يف املتوسط ٧٦٠ طن من الزئبق يف السنة يف املتوسط منها ١ ٠٠٠املُخرجة من اخلدمة حوايل 

مارس /التخزين يف آذاراحملول إىل االستخدام اجلاري يف إطار صناعة الكلور القلوي يف االحتاد األورويب ويتعني إرساهلا إىل 
 أن تبلغ مسامهة قطاع الكلور القلوي غري التابع لالحتاد ٢٠١١وعليه فإنه ميكن أن يفترض اعتباراً من عام . ٢٠١١

  . طن يف السنة يف املتوسط٢٤٠األورويب يف إمدادات الزئبق العاملية حوايل 

                                                   
)٤٢(  Euro Chlor, 2005. 
)٤٣(  WCC, 2006. 
-http://eur على املوقع COM (2006) 636 finalميكن االطالع على نص التشريع املقترح   )٤٤(

lex.europa.eu/LexUrServ/LexUriServ.do? uri=CELEX:52006PC0636:EN:HTML. 
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  ٢٠١٥-٢٠٠٥ر القلوي من اخلدمة، الزئبق احملرر نتيجة إلخراج مرافق إنتاج الكلو  ٥-٣اجلدول 

القدرة على إنتاج   البلد أو اإلقليم
  )سنة/طن(الكلور 

ختفيض القدرة احملتمل 
 )سنة/طن(

٢٠١٥-٢٠٠٦  

الزئبق املسترد من 
- ٢٠٠٦اخلاليا
  )باألطنان (٢٠١٥

الزئبق املتاح 
متوسط /باألطنان(

  )سنوي
  ٧٦٠  ٧ ٦٠٠   مليون٣,٨   مليون٥,٨  االحتاد األورويب

  ١٠٠  ١ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠   مليون١,١  يات املتحدة األمريكيةالوال
  ٦٠  ٦٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  ٤٢٨ ٠٠٠  اهلند

  ١٠  ١٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ٣٤١ ٠٠٠  الربازيل
  ١٦  ١٦٠  ٨٠ ٠٠٠  ٤٣٠ ٠٠٠  االحتاد الروسي
  ٨٠  ١ ٠٠٠-٦٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠-٣٠٠ ٠٠٠   مليون٢ -١,٥  بلدان أخرى

  ١ ٠٠٠  ١٠ ٣٠٠      اموع
  .)٤٥( طن من الزئبق٩٠٠-٧٠٠ حبوايل ٢٠٠٥ هذا املصدر يف عام قُدرت الكمية املتاحة من

  الزئبق كمنتج ثانوي  ٣- ١-٣
  جتهيز خامات الفلّزات غري احلديدية ١-٣-١-٣

يرجح أن يؤدي جتهيز الزنك والنحاس والرصاص والذهب والنيكل وفلزات أخرى غري حديدية إىل إطالق الزئبق ألن 
  .تركيزات ضئيلة من الزئبق، وألن األساليب احلرارية تستخدم يف جتهيزهاهذه اخلامات حتتوي عادة على 

الرواسب “ أحزمة”واملعروف أن . ويعتمد احملتوى الزئبقي للخام على البنية اجليولوجيا والرواسب املعدنية يف املوقع املعني
دة وكندا وشرقي أستراليا ويف أجزاء معينة الزئبقية الكبرية توجد يف منطقة البحر األبيض املتوسط وغريب الواليات املتح

إذ أنه يف عام : وكثري من هذه املناطق اجلغرافية ينتج أيضاً جزءاً كبرياً من ذهب العامل. )٤٦(من وسط الصني ويف بريو
جنوب  (متثّل أربعة من أكرب مخسة منتجني للذهب )٤٧( كانت أستراليا والواليات املتحدة األمريكية والصني وبريو٢٠٠٤

ففي عام : وهذه املناطق الوفرية الزئبق هي مناظرة أيضاً للمناطق الرئيسية إلنتاج الزنك). إفريقيا كانت هي أكرب منتج
 كانت الصني وحدها تنتج حوايل ربع كل الزنك املستخرج من املناجم يف العامل كما أنتجت أستراليا وبريو ٢٠٠٤

بيد أنه من املهم أال يغيب عن البال أنه مت توثيق وجود رواسب خامات .  أخرى٪٤٠وكندا والواليات املتحدة جمتمعة 
؛ وأن احملتوى الزئبقي ميكن أن خيتلف اختالفاً كبرياً حىت )٤٨(ذات حمتوى زئبقي عال يف أجزاء أخرى من العامل كذلك

  .داخل املنطقة اجلغرافية الواحدة
نزر ينبعث يف العادة إىل الغالف اجلوي خالل عملية الصهر، ما مل يتم والزئبق املوجود يف خمتلف اخلامات يف شكل فلز 

وميكن حبس إطالقات الزئبق عن طريق استخدام الكربون املُنشط أو تقنيات . إزالته من العملية قبل أن ميكن انبعاثه
                                                   

)٤٥(  UNEP, 2006.  
)٤٦(  Rytuba, 2003. 
)٤٧(  USGS Minerals Yearbook, 2005 for Gold. 
 .٢٠٠٥اليونيب،   )٤٨(
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ستخدام تقنيات إزالة معينة ومن ناحية أخرى فإنه إذا مت ا. أخرى، وغالباً ما يتم التخلص منها باعتبارها نفايات خطرة
أو املطلوب مبوجب إذن التشغيل كما هو (وكان احملتوى الزئبقي عالياً مبا فيه الكفاية، فقد يكون من ادي اقتصادياً 

  .إعادة تدوير النفايات الزئبقية واسترداد الزئبق) احلال يف فنلندا
إزالة الزئبق املتقدمة، فإنه ميكن تركيب معدام يف مصاهر الزنك ووفقاً ملا ذكره موظفو الشركة الرئيسية لبيع تكنولوجيا 

بيد أنه فيما عدا مرافق إنتاج الذهب اليت تستخدم . والنحاس والرصاص والذهب وغريها بغية ختفيض انبعاثات الزئبق
يكا الشمالية وأمريكا خاصة يف أمر(املعاجلة احلرارية األولية والتنقية الكهربائية السترداد الزئبق كمنتج ثانوي 

، فإن مصاهر الزنك بصفة أساسية وبعضاً من أكربها فقط قد اختارت أن تقوم باالستثمار الالزم ملنع وصول )٤٩()اجلنوبية
  .)٥٠(انبعاثات الزئبق اليت تسببها إىل الغالف اجلوي

  خامات الزنك
يدن حبساب إنتاج الزئبق كمنتج ثانوي بناًء على يف حماولة لتقدير كمية الزئبق يف نفايات صهر الزنك، قام موظفو بول

وعلى الصعيد العاملي قدر . القدرة التصميمية للوحدات وكمية الغاز املدار يف الوحدات واحملتوى الزئبقي النمطي للغاز
واليت يتم بعد (اليت تنتج سنوياً يف مصاهر الزنك “ كالوميل” طناً من الزئبق يف نفاية٢٦٠هؤالء املوظفون وجود حوايل 

 نظراً لعدم اليقني بشأن فرادى عمليات ٪٥٠، زائداً أو ناقصاً )زء اآلخرذلك إعادة تدوير جزء منها والتخلّص من اجل
 طناً من الزئبق املُنتجة يف ٢٤ و٢٢وأضيفت الكمية اليت تتراوح بني . املصنع يف احلالة التشغيلية للوحدة وما إىل ذلك

 باستخدام عملية أخرى، إىل التقدير األول حلساب إمكانية استرداد الزئبق على الصعيد ٢٠٠٥مصهر فنلندا يف عام 
وجدير بالذكر أن هذه ليست سوى اإلمكانية اليت تتيحها معدات إزالة الزئبق املركّبة . )٥١(العاملي من خامات الزنك

  .حالياً

  خامات الذهب
يف مقابل تعدين الذهب (يات تعدين الذهب على املستوى الصناعي وفيما يتعلق باسترداد الزئبق كمنتج ثانوي يف عمل

، فإن املصادر الرئيسية للزئبق املستعاد هي أمريكا اجلنوبية والواليات املتحدة )بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري
 يف بريو وواحد يف  ثالثة منها-وبصورة إمجالية، هناك مخسة مناجم ذهب يف أمريكا اجلنوبية تسترد الزئبق . األمريكية

ومن غري حساب عملية األرجنتني . وواحد على وشك أن يبدأ عمله يف األرجنتني) وهي عملية كبرية بصفة خاصة(شيلي 
 ١٠٠-٨٠فإن الكمية اإلمجالية للزئبق املسترد من هذه املناجم األربعة تبلغ ) إذ أنه من السابق ألوانه وضع تقديرات هلا(

  .طن متري سنوياً
وأساسا (هذا القطاع بشيء من التفصيل وأشار إىل أن الواليات املتحدة ) ٢٠٠٦(قَش جملس محاية املوارد الطبيعية وقد نا

بروكس وماتوس، ( طن متري من الزئبق من عمليات تعدين الذهب اخلاصة ا ١٠٠تسترد حالياً على األقل ) والية نيفادا
 من عمليات تعدين ٢٠٠٥تند إليه تقدير كمية الزئبق املسترد يف عام ، مما يوفّر أساساً يس)٢٠٠٦؛ جونز و ميلر، ٢٠٠٥

ويقال إن من الدوافع اهلامة السترداد الزئبق زيادة اهتمام الشركات .  طن متري٢٠٠الذهب يف مجيع أحناء العامل حبوايل 
  . يف صناعة الصهربصورا البيئية مما يدل على أن استرداد الزئبق هو ممارسة يرجح أن تصبح أكثر شيوعاً

                                                   
)٤٩(  Hylander, 2008. 
اليت ميكن إعادة ) قكلوريد الزئب(“ الكالوميل” نورزنك اليت ميتلكها حاليا اوتوكومبو نفاية -تنتج عملية بوليدن   )٥٠(

 .تدويرها بغرض استرداد الزئبق
 .٢٠٠٦اليونيب،   )٥١(
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  اخلامات األخرى
. احملتوى الزئبقي يف خامات الرصاص والنحاس أقل بكثري يف املتوسط ولكن الكميات اليت يتم جتهيزها جد مرتفعة

 الزئبق يف طاجيكستان ومن بعض عمليات التعدين -وباإلضافة إىل ذلك يسترد الزئبق كمنتج ثانوي من منجم لألنتيمون 
  )٥٢(....خرى يف االحتاد الروسي وإخليف أماكن أ

اليونيب املتعلقة “ جمموعة أدوات”وبناًء على البيانات املتعلقة باحملتوى الزئبقي للخامات غري احلديدية الوارد يف 
 من األطنان املترية من الزئبق يطلَق يف كل عام من خمتلف ١ ٥٠٠-١ ٠٠٠، يقَدر بصورة تقريبية أن حوايل )٥٣(بالزئبق

ويذهب معظم الزئبق إىل الغالف اجلوي ولكن جزءاً كبرياً منه يحبس ويستعمل . )٥٤(اخلامات عن طريق عمليات التنقية
وينتج عن مجع خمتلف املصادر غري احلديدية على النحو الوارد يف اجلدول . على النحو املوصوف أعاله أو يتم التخلص منه

 املترية من الزئبق املستعاد على الصعيد العاملي من عملية الصهر يف من األطنان ٥٠٠-٤٠٠ كمية تقدر بــ ٦-٣
  .٢٠٠٥عام 

  تنقية الغاز الطبيعي  ٢-٣-١-٣
، لفت وفد ماليزيا االنتباه إىل انبعاثات الزئبق املتصلة )٥٥(يف حلقة العمل املعنية بالزئبق واليت نظمها اليونيب يف بانكوك

  .كون كبرية للغاية والناجتة أساساً عن عملية إشعال الغازحبقول الغاز يف بلده واليت حيتمل أن ت
ووفقاً للبنية اجليولوجية يف كثري من أقاليم العامل مثل هولندا . وحيتوي معظم الغاز الطبيعي على بعض الزئبق بكميات نزرة

ل خطرية للمعدات أثناء تكون تركيزات الزئبق مرتفعة مبا يكفي لتسبيب مشاك... وحبر الشمال واجلزائر وكرواتيا وإخل 
 قبل أن ميكن ٣م/ ميكرو غرام١٠يتعين ختفيض الزئبق إىل ما دون  ”وذكر بريون وزمالؤه أنه . )٥٦(عملية املعاجلة

. )٥٧(استخدام الغاز، وإن كان الزئبق يزال من الغاز يف بعض األحيان حىت على مستويات تركيز أقل من ذلك بكثري
. )٥٨(طنان املترية من الزئبق تستعاد سنوياً من نفايات الغاز الطبيعي يف االحتاد األورويب وحده من األ٣٠-٢٥ويقَدر إن 
   طناً من الزئبق يف نفايات تنقية٥٥ـ غراض إعادة التدوير ما يقدر ب صدرت هولندا إىل أملانيا أل٢٠٠٥ويف عام 

وقد قدر تقرير التجارة الصادر عن اليونيب الزئبق املستعاد . )٥٩(الغاز رغم أن هذه النفايات مل تتراكم كلها يف سنة واحدة
 من األطنان يف السنة، رغم أن هذا قد يكون تقديراً مبخوساً إىل ٤٠-٣٠على الصعيد العاملي من الغاز الطبيعي مبا يعادل 

  .)٦٠( حد ما
                                                   

 .٢٠٠٦اليونيب،   )٥٢(
 .٢٠٠٥اليونيب،   )٥٣(
)٥٤(  Maxson, 2006. 
  حلقة عمل اليونيب خلفض استخدام الزئبق وإطالقاته يف املنتجات مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، بانكوك، تايلند،  )٥٥(

 .٢٠٠٧مايو / أيار١٩-١٧
وهي (وعلى وجه التحديد، يتكثَّف الزئبق يف شكل زئبق سائل يف داخل األنابيب واملعدات، أو يتحد مع األلومينيوم   )٥٦(

، مما يؤدي إىل تآكل الفلزات تدرجيياً وإضعافها، األمر الذي يسبب حوادث صناعية )ما عدا احلديد(أو الفلزات األخرى ) أصعب حالة
 .خطرية

)٥٧(  Pirrone, 2001. 
)٥٨(  Maxson, 2006. 
)٥٩(  Netherlands, 2008. 
 .٢٠٠٦اليونيب،   )٦٠(
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  اإلنتاج العاملي للزئبق كمنتج ثانوي  ٣-٣-١-٣
 طن من ٦٠٠-٤٠٠صاً للنقاط الرئيسية يف املناقشة السابقة ويقدر اإلمجايل العاملي حبوايل  أدناه تلخي٦-٣يتضمن اجلدول 

وهذا يقل كثرياً عن نصف احملتوى الزئبقي اإلمجايل املقدر للمواد اخلام . الزئبق املستعاد سنوياً من مصادر املنتجات الثانوية
  .الواردة يف اجلدول

  )٢٠٠٥(ق كمُنتج ثانوي اإلنتاج العاملي للزئب  ٦-٣اجلدول 
  اإلنتاج الفلزي األويل  مصدر املُنتج الثانوي

  )باألطنان(
  حمتوى الزئبق اإلمجايل

  )باألطنان(
  الزئبق الفلزي املستعاد

  )باألطنان(
  ١٢٠-٨٠  ٦٥٠-٥٠٠   مليون٩  خامات الزنك

  صفر  ٣٠-٢٠   مليون٣,٥  خامات الرصاص
  ٤٠-٢٠  ٢٧٠-٢٠٠   مليون١٤  خامات النحاس

  ٢٢٠-١٨٠  ٢٥٠-٢٢٠   ألف٢,٤  امات الذهبخ
  ١٥٠-١٠٠  ال ينطبق  ال ينطبق  منتجات ثانوية منجمية أخرى

  ٥٠-٣٠  ال يوجد تقدير متاح  ال ينطبق  الغاز الطبيعي
  ٥٨٠-٤١٠  +١ ٢٠٠إىل + ١ ٠٠٠    اموع

الزئبق ”من تقديرات اخلرباء االستشاريني؛ “ احملتوى الزئبقي اإلمجايل”؛ NRDC, (2007)من تقديرات “اإلنتاج الفلزي األويل” :املصادر
  .مقَدر على النحو املوصوف يف النص“ املستعاد

  ٢٠١٥إسقاطات الوضع الراهن إىل عام   ٤-٣-١-٣
كما ذُكر أعاله فإن احملتوى الزئبقي للخامات والغاز الطبيعي يعتمد اعتماداً شديداً ال على اإلقليم اجلغرايف فحسب بل 

وعلى سبيل املثال هناك بعض اإلشارات اليت تدل على أن كمية الزئبق . ق اخلام املعين أو حقل الغاز املعينأيضاً على عر
 بسبب تعدين رواسب خمتلفة، ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يف بريو قد اخنفضت يف السنتني “ يانوكوشا”املستعاد من منجم الذهب 

  .)٦١(رغم قرا جغرافيا من الرواسب اليت مت تعدينها من قبل
 أن يزداد الزئبق املستعاد من مصادر املنتجات الثانوية بسهولة ليبلغ ٢٠١٥وعلى الرغم من ذلك من املتوقع حبلول عام 

 على ٪٣٠مجايل على هذه املوارد بنسبة ويف موازاة ذلك ميكن توقُّع ازدياد الطلب اإل.  أو أكثر من احملتوى الزئبقي٪٥٠
  .لنمو االقتصادي الباهر ال سيما يف الصني واهلند، وذلك يف ضوء ا٢٠١٥األقل حبلول عام 

                                                   
)٦١(  Masters, 2008. 
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  أرصدة وخمزونات الزئبق  ٤- ١-٣
. يف املاضي كانت األرصدة االحتياطية من الزئبق اليت حتتفظ ا احلكومات أو وكالؤها تباع وتشترى يف السوق العاملية

من الواليات املتحدة األمريكية ومن االحتاد وكان بيع هذه األرصدة يسهم إسهاماً ملموساً يف إمدادات الزئبق املصدرة 
  .السوفيايت السابق، رغم أنه من الصعوبة مبكان يف بعض األحيان احلصول على معلومات دقيقة

 تقرر ٢٠٠٦ويف عام  .)٦٢( مت تعليق مبيعات الزئبق من حكومة الواليات املتحدة استجابة للشواغل البيئية١٩٩٤ويف عام 
 ٤ ٤٣٦وتشمل هذه األرصدة خمزوناً قدره . اقية بالواليات املتحدة يف موقع واحد يف والية نيفادامجع أرصدة الزئبق الب

 طناً أخرى من الزئبق لدى وزارة ١ ٣٠٦طناً مترياً حتت مسؤولية وحدة اللوجستيات بوزارة الدفاع بالواليات املتحدة و
  .الطاقة بالواليات املتحدة

 من مسسار زئبق أورويب كبري واليت تفيد بأن خمزونات الزئبق ٢٠٠٥دت يف عام وعلى الرغم من املعلومات اليت ور
 طن من ٥٠٠ حوايل ٢٠٠٧ و٢٠٠٦املكدسة يف االحتاد السوفيايت السابق قد استنفدت، فقد عرض جتار روس يف عامي 

لروس يقومون مرة أخرى  راجت إشاعات مفادها أن التجار ا٢٠٠٨ويف عام . )٦٣(الزئبق يقال إن منشأها يف قريغيزستان
  .بتخزين زئبق رمبا يكون زئبقاً جديداً قادماً من قريغيزستان

واستناداً إىل عملية تفتيش يف املوقع، قُدرت . وتوجد يف إسبانيا أكرب كمية من الزئبق املتاح جتارياً حتتفظ ا منظمة واحدة
 من األطنان ٢ ٠٠٠-١ ٠٠٠ مبا يعادل ٢٠٠٥ام يف املادن يف ع“ ماياسا”أرصدة معدن الزئبق اليت كانت حبوزة 

ولقد . )٦٥(، وإن كان أحد السماسرة األوروبيني العاملني ببواطن األمور يقدر هذه الكمية بأكثر من ضعفها)٦٤(املترية
تكدست هذه الكمية على مدى عدد من السنوات من أنشطة التعدين السابقة يف املادن ومن الزئبق الذي مت شراؤه من 

  .ريغيزستان ومن كميات الزئبق املسترد من إخراج مرافق إنتاج الكلور القلوي من اخلدمة يف أوروبا وما إىل ذلكق
وفيما عدا بعض األرصدة اليت حيتفظ ا منتجو الكلور القلوي يف غرف التخزين، من املرجح أن تكون هناك أرصدة 

من قبل السماسرة اليت تغذيها تقلبات أسعار الزئبق منذ عام أخرى متبقية كذلك، خاصة يف ضوء املضاربة املتزايدة 
كذلك كان أكرب مسسار . )٦٦(مرافق لتخزين الزئبق يف مينائي انتوريب وروتردام“ المربيت ميتالز”ولشركة . ٢٠٠٤

 أنه ال زئبق هندي نشطاً بشكل خاص يف السنوات األخرية، ولذلك كان من املنطقي أن حيتفظ بأرصدة يف مومباي، رغم
  .توجد معلومات دقيقة بشأن الكميات

  :وبصفة عامة فإن خمزونات الزئبق متثّل أحد املتغيرات اهلامة يف العرض والطلب املتعلقني بالزئبق، وذلك لعدد من األسباب
 . طن٦ ٠٠٠ إىل ٤ ٠٠٠الكميات الكلية غري معروفة متاماً ولكن يعتقَد أا ال تقل عن  •

ن االحتفاظ بالزئبق يف املناطق اجلمركية احلرة وذلك إما لتسهيل النقل العابر أو جتنب يتم يف أغلب األحيا •
 .الشكليات اإلدارية للشحن من البلدان وإليها

                                                   
)٦٢(  USGS, 2006. 
)٦٣(  Masters, 2008. 
)٦٤(  Maxson, 2006. 
)٦٥(  Masters, 2008. 
)٦٦(  Fialka, 2006. 
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إذا مل تكن املخزونات موجودة حالياً يف منطقة مجركية حرة، فيمكن بسهولة نقلها إىل منطقة من هذا النوع،  •
ومن املتوقَّع أن تنقَل .  قبل االحتاد األورويب حيز النفاذ بفترة وجيزةمثالً قبل دخول حظر الصادرات من

 .)٦٧(٢٠١١خمزونات االحتاد األورويب املتبقية إىل خارج االحتاد األورويب قبل حلول عام 

ل وأخرياً فإن هلذه املخزونات أمهية كبرية يف املساعدة على حتقيق التوازن بني العرض والطلب على الزئبق خال •
الفترات االنتقالية واالضطرابات السوقية، ومثال ذلك إذا أريد إغالق إحدى عمليات التعدين األويل أو عندما 

 .يدخل حظر الصادرات من قبل االحتاد األورويب حيز النفاذ

.  املخزونات يف السوقبيد أنه، جلميع األسباب املذكورة أعاله أيضاً، من املستحيل عملياً التنبؤ باملسامهة السنوية هلذه
 طن من الزئبق من املخزون يف ٤٠٠-٣٠٠، قُدرت الكمية اليت طُرحت يف األسواق مبا يعادل ٢٠٠٥وبالنسبة لعام 

ميكن توفريها من خمتلف ) يف املتوسط(وبناًء على أفضل املعلومات املتاحة، من املرجح جداً أن كمية مماثلة . )٦٨(املادن
  . خالل السنوات العشر القادمةاألرصدة واملخزونات

  ٢٠٠٥املعروض العاملي من الزئبق يف عام   ٥- ١-٣
  .٢٠٠٥ كل املصادر الرئيسية للمعروض من الزئبق يف عام ٧-٣تلخيصاً للمناقشة السابقة، ترد يف اجلدول 

  ٢٠٠٥املعروض العاملي من الزئبق،   ٧-٣اجلدول 
  املعروض من الزئبق  )٢٠٠٥(مصادر املعروض الزئبق 

  )باألطنان املترية(
  ١ ٥٠٠-١ ١٥٠  تعدين الزئبق األويل

  ٥٨٠-٤١٠  الزئبق كمنتج ثانوي مبا يف ذلك تنقية الغاز الطبيعي
  )أ  الزئبق املعاد تدويره من املنتجات والعمليات ذات اإلضافات الزئبقية

  ٩٠٠-٧٠٠  )ب()بعد إخراجها من اخلدمة(الزئبق من خاليا إنتاج الكلور القلوي 
  ٤٠٠-٣٠٠  )ج(األرصدة
  ٣ ٣٨٠- ٢ ٥٦٠  اموع
  :احلواشي

  ).الصايف(مشمول يف احلسابات السابقة الستهالك الزئبق   )أ(
  .هو عنصر الزئبق املزال من اخلاليا بعد توقفها عن العمل“ الزئبق املُسترد من خاليا إنتاج الكلور القلوي”  )ب(
الزئبق الذي مت استالمه من مرافق إنتاج الكلور القلوي املخرجة من الزئبق القادم من املادن أساساً، وال يشمل   )ج(

  .اخلدمة

القيمة املتوسطة تزيد قليالً ( حبساب استهالك الزئبق الصايف عاملياً ٢٠٠٥ميكن مقارنة مصادر الزئبق العاملية هذه يف عام 
  . سابقا٧ً-٢على النحو الوارد يف اجلدول )  طن٣ ٠٠٠عن 

                                                   
)٦٧(  Masters, 2008. 
 .٢٠٠٦اليونيب،   )٦٨(
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  ترتبة على حظر االحتاد األورويب لتصدير الزئبقاآلثار امل  ٦- ١-٣
 ٣١كما ذُكر أعاله، فإن أهم ما ينطوي عليه حظر االحتاد األورويب لتصدير الزئبق الذي سيبدأ نفاذه اعتباراً من 

الزئبق من صناعة الكلور القلوي، كما حيظر تصدير الكالوميل “ فائض”، هو أنه يقضي حبظر تصدير٢٠١١مارس /آذار
 وسائر نفايات الزئبق - الذي ينتج يف الغالب األعم كنفاية زئبقية من عمليات الصهر -) Hg2Cl2ريد الزئبق أو كلو(

  :وسوف تنجم عن هذا احلظر اآلثار الرئيسية التالية فيما يتعلق باحلسابات السابقة للمعروض من الزئبق. كمنتج ثانوي
ني من خارج صناعة الكلور القلوي يف االحتاد األورويب  ألي مستخدم٢٠١١مارس /لن يعود متاحاً بعد آذار •

 طن يف ٧٦٠احلصول على الزئبق املستعاد من مرافق إنتاج الكلور القلوي يف االحتاد األورويب الذي تبلغ كميته 
 ؛املتوسط والذي يعاد استخدام جزء منه حالياً من قبل صناعة الكلور القلوي وتطرح البقية يف السوق املفتوحة

 ١٠٠-٦٠ولن يعود متاحاً ألي مستخدمني من داخل أو خارج االحتاد األورويب احلصول على الكمية البالغة  •
 .طن تقريباً من الزئبق املسترد سنويا كمنتج ثانوي من التعدين والصهر وإنتاج الغاز الطبيعي يف االحتاد األورويب

 أدناه، وحتديداً من حيث كمية الزئبق اليت لن تعود متاحة يف ٨-٣دول وتبين هذه اآلثار املترتبة مبزيد من التفصيل يف اجل
وسوف تدرس . وتستخدم يف هذا اجلدول القيم املتوسطة. األسواق العاملية نتيجة حلظر التصدير من قبل االحتاد األورويب

  . أوجه عدم اليقني مبزيد من التفصيل٢-٤يف القسم 
  ٢١٠٠ يف السوق العاملية بعد حظر االحتاد األورويب للتصدير يف عام الزئبق غري املتاح  ٨-٣اجلدول 

الزئبق املسترد من صناعة الكلور القلوي يف االحتاد األورويب غري 
  *٢٠١١املتاح اعتباراً من عام 

الزئبق كمنتج ثانوي يف االحتاد األورويب غري 
  *٢٠١١املتاح اعتباراً من عام 

  السنة

القدرة على إنتاج 
الكلور يف االحتاد 

بأطنان (األورويب 
  )الكلور

الزئبق 
املسترد يف 
املستوسط 
يف االحتاد 
األورويب 
من إخراج 
مرافق من 
اخلدمة  

  )باألطنان(

الزئبق املتوفر 
عادة 

لالستخدام 
لعاملي ما عدا ا

إنتاج الكلور 
يف االحتاد 
األورويب 

  )باألطنان(

الزئبق املزال 
من السوق 

العاملية نتيجة 
حلظر التصدير 

  )باألطنان(

القيمة 
املتوسطة 

للزئبق املسترد 
كمنتج ثانوي 

يف االحتاد 
األورويب 

  )باألطنان(

الزئبق املتاح 
عادة 

لالستخدام 
العاملي 

  )باألطنان(

رج الزئبق املُخ
من السوق 

العاملية نتيجة 
حلظر التصدير 

  )باألطنان(

الكمية 
اإلمجالية 

بق الذي للزئ
سيخرج من 

السوق العاملية 
نتيجة حلظر 

االحتاد 
األورويب 
للتصدير 

  )باألطنان(
  صفر  صفر  ٨٠  ٨٠  صفر  ٦٠٨  ٧٦٠  ٥ ٨٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠٥
  صفر  صفر  ٨٢  ٨٢  صفر  ٦١٧  ٧٦٠  ٥ ٤٨٠ ٠٠٠  ٢٠٠٦
  صفر  صفر  ٨٤  ٨٤  صفر  ٦٢٦  ٧٦٠  ٥ ١٦٠ ٠٠٠  ٢٠٠٧
  صفر  صفر  ٨٦  ٨٦  صفر  ٦٣٥  ٧٦٠  ٤ ٨٤٠ ٠٠٠  ٢٠٠٨
  صفر  فرص  ٨٨  ٨٨  صفر  ٦٤٤  ٧٦٠  ٤ ٥٢٠ ٠٠٠  ٢٠٠٩
  صفر  صفر  ٩٠  ٩٠  صفر  ٦٥٣  ٧٦٠  ٤ ٢٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٠
٧٥٤  ٩٢  ٩٢  ٩٢  ٦٦٢  ٦٦٢  ٧٦٠  ٣ ٨٨٠ ٠٠٠  ٢٠١١  
٧٦٥  ٩٤  ٩٤  ٩٤  ٦٧١  ٦٧١  ٧٦٠  ٣ ٥٦٠ ٠٠٠  ٢٠١٢  
٧٧٦  ٩٦  ٩٦  ٩٦  ٦٨٠  ٦٨٠  ٧٦٠  ٣ ٢٤٠ ٠٠٠  ٢٠١٣  
٧٨٧  ٩٨  ٩٨  ٩٨  ٦٨٩  ٦٨٩  ٧٦٠  ٢ ٩٢٠ ٠٠٠  ٢٠١٤  
٧٩٨  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٦٩٨  ٦٩٨  ٧٦٠  ٢ ٦٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٥  
٨١٠  ١٠٢  ١٠٢  ١٠٢  ٧٠٨  ٧٠٨  ٧٦٠  ٢ ٢٨٠ ٠٠٠  ٢٠١٦  
٨٢١  ١٠٤  ١٠٤  ١٠٤  ٧١٧  ٧١٧  ٧٦٠  ١ ٩٦٠ ٠٠٠  ٢٠١٧  

  .استخدمت القيم املتوسطة لتيسري العرض  *
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  ٢٠١٧- ٢٠٠٥املعروض العاملي من الزئبق يف الفترة   ٢- ٣
، مبا يف ذلك ٢٠١٧-٢٠٠٥ل الفترة  تلخيصاً للمعروض العاملي من الزئبق خال٩-٣من التحليل السابق، يتضمن اجلدول 

، وآثار حظر االحتاد ٢٠١٢اآلثار املترتبة على اخنفاض اإلنتاج الصيين من اخلامات املنجمية األولية اعتباراً من عام 
  .، شامالً يف الوقت نفسه اإلنتاج املنجمي للزئبق األويل من قريغيزستان٢٠١١األورويب لتصدير الزئبق اعتباراً من عام 

  مع مسامهة قريغيزستان) الوضع الراهن(املعروض العاملي من الزئبق   ٩-٣جلدول ا
تعدين الزئبق   

مبا يف (األويل 
ذلك التعدين يف 

  )قريغيزستان

الزئبق كمنتج 
ثانوي مبا يف 

ذلك تنقية الغاز 
  الطبيعي

الزئبق املسترد 
من خاليا إنتاج 
الكلور القلوي 

بعد اإلخراج (
  )من اخلدمة

أو األرصدة 
  املخزونات

جمموع 
املصادر قبل 

حظر 
  التصدير

الكمية اإلمجالية 
للزئبق املُخرج من 

السوق العاملية 
نتيجة حلظر االحتاد 
  األورويب للتصدير

جمموع املصادر 
بعد حظر االحتاد 

األورويب 
  للتصدير

  ٢ ٩٧٠  صفر  ٢ ٩٧٠  ٣٥٠  ٨٠٠  ٤٩٥  ١ ٣٢٥  ٢٠٠٥
  ٣ ٢٠١  صفر  ٣ ٢٠١  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٥٢٦  ١ ٣٢٥  ٢٠٠٦
  ٣ ٢٣١  صفر  ٣ ٢٣١  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٥٥٦  ١ ٣٢٥  ٢٠٠٧
  ٣ ٢٦٢  صفر  ٣ ٢٦٢  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٥٨٧  ١ ٣٢٥  ٢٠٠٨
  ٣ ٢٩٢  صفر  ٣ ٢٩٢  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٦١٧  ١ ٣٢٥  ٢٠٠٩
  ٣ ٣٢٣  صفر  ٣ ٣٢٣  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٦٤٨  ١ ٣٢٥  ٢٠١٠
٢ ٥٩٩  ٧٥٤  ٣ ٣٥٣  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٦٧٨  ١ ٣٢٥  ٢٠١١  
٢ ٣٥٣  ٧٦٥  ٣ ١١٩  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٧٠٩  ١ ٠٦٠  ٢٠١٢  
٢ ٣٧٣  ٧٧٦  ٣ ١٤٩  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٧٣٩  ١ ٠٦٠  ٢٠١٣  
٢ ٣٩٢  ٧٨٧  ٣ ١٨٠  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٧٧٠  ١ ٠٦٠  ٢٠١٤  
٢ ٤١٢  ٧٩٨  ٣ ٢١٠  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٨٠٠  ١ ٠٦٠  ٢٠١٥  
٢ ٤٣١  ٨١٠  ٣ ٢٤١  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٨٣١  ١ ٠٦٠  ٢٠١٦  
٢ ٤٥٠  ٨٢١  ٣ ٢٧١  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٨٦١  ١ ٠٦٠  ٢٠١٧  

 الذي يستخدم االفتراضات نفسها حبذافريها فيما عدا استبعاد ١٠-٣ بنتائج اجلدول ٩-٣ميكن مقارنة نتائج اجلدول 
ويفترض أنه حىت لو أمكن توفري فرص اقتصادية بديلة بطريقة سلسلة نسبياً، . ٢٠١٠إنتاج مناجم قريغيزستان بعد عام 
  .٢٠١٠ طن من الزئبق لن يتوقف يف أغلب الظن إالّ بعد عام ٤٠٠-٣٥٠فإن إنتاج مناجم قريغيزستان البالغ 

  بدون مسامهة قريغيزستان) الوضع الراهن(املعروض العاملي من الزئبق   ١٠-٣اجلدول 
تعدين الزئبق   

باستثناء (األويل 
التعدين يف 
  )قريغيزستان

الزئبق كمنتج 
ثانوي مبا يف 

ذلك تنقية الغاز 
  الطبيعي

الزئبق املسترد من 
خاليا إنتاج الكلور 

املخرجة من (القلوي 
  )اخلدمة

دة األرص
أو 

  املخزونات
جمموع 
املصادر 

قبل حظر 
  التصدير

كمية الزئبق الكلية 
املخرجة من السوق العاملية 

نتيجة حلظر االحتاد 
  األورويب للتصدير

جمموع املصادر 
بعد حظر االحتاد 
  األورويب للتصدير

  ٢ ٩٧٠  صفر  ٢ ٩٧٠  ٣٥٠  ٨٠٠  ٤٩٥  ١ ٣٢٥  ٢٠٠٥
  ٣ ٢٠١  صفر  ٣ ٢٠١  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٥٢٦  ١ ٣٢٥  ٢٠٠٦
  ٣ ٢٣١  صفر  ٣ ٢٣١  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٥٥٦  ١ ٣٢٥  ٢٠٠٧
  ٣ ٢٦٢  صفر  ٣ ٢٦٢  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٥٨٧  ١ ٣٢٥  ٢٠٠٨
  ٣ ٢٩٢  صفر  ٣ ٢٩٢  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٦١٧  ١ ٣٢٥  ٢٠٠٩
  ٣ ٣٢٣  صفر  ٣ ٣٢٣  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٦٤٨  ١ ٣٢٥  ٢٠١٠
٢ ٢٢٤  ٧٥٤  ٢ ٩٧٨  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٦٧٨  ٩٥٠  ٢٠١١  
١ ٩٧٨  ٧٦٥  ٢ ٧٤٤  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٧٠٩  ٦٨٥  ٢٠١٢  
١ ٩٩٨  ٧٧٦  ٢ ٧٧٤  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٧٣٩  ٦٨٥  ٢٠١٣  
٢ ٠١٧  ٧٨٧  ٢ ٨٠٥  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٧٧٠  ٦٨٥  ٢٠١٤  
٢ ٠٣٧  ٧٩٨  ٢ ٨٣٥  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٨٠٠  ٦٨٥  ٢٠١٥  
٢ ٠٥٦  ٨١٠  ٢ ٨٦٦  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٨٣١  ٦٨٥  ٢٠١٦  
٢ ٠٧٥  ٨٢١  ٢ ٨٩٦  ٣٥٠  ١ ٠٠٠  ٨٦١  ٦٨٥  ٢٠١٧  
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  ٢٠١٧-٢٠٠٥ة العاملي مقابل املعروض منه يف الفتر) الصايف(استهالك الزئبق   -  ٤

  مقابل العرض) الصايف(استهالك الوضع الراهن   ١- ٤
، مقارناً ٢٠١٧-٢٠٠٥ تلخيصاً للمعروض العاملي من الزئبق خالل الفترة ١-٤من التحليل السابق، يتضمن اجلدول 

دة أحداث وهذه فترة حرجة بالنسبة ألسواق الزئبق، ألن ع. ٣-٦-٢باستهالك الزئبق الصايف الوارد تلخيصه يف القسم 
  .رئيسية حتدث يف نفس الوقت وتؤدي إىل زعزعة السوق

  مقابل املعروض منه بدون مسامهة قريغيزستان) الصايف(استهالك الزئبق   ١-٤اجلدول 
جمموع املصادر بعد حظر   

  االحتاد األورويب للتصدير
االستهالك الصايف 

  )الوضع الراهن(
املعروض ناقصاً 

  االستهالك
  )توسطة لكفالة وضوح العرضتستخدم القيِم امل(

٤٨-  ٣ ٠١٨  ٢ ٩٧٠  ٢٠٠٥  
١٨٩  ٣ ٠١١  ٣ ٢٠١  ٢٠٠٦  
٢٢٦  ٣ ٠٠٥  ٣ ٢٣١  ٢٠٠٧  
٢٨٢  ٢ ٩٨٠  ٣ ٢٦٢  ٢٠٠٨  
٣٣٦  ٢ ٩٥٦  ٣ ٢٩٢  ٢٠٠٩  
٤٦٥  ٢ ٨٥٧  ٣ ٣٢٣  ٢٠١٠  
٥٣٧-  ٢ ٧٦٠  ٢ ٢٢٤  ٢٠١١  
٦٨٦-  ٢ ٦٦٥  ١ ٩٧٨  ٢٠١٢  
٥٧٢-  ٢ ٥٧٠  ١ ٩٩٨  ٢٠١٣  
٤٥٩-  ٢ ٤٧٦  ٢ ٠١٧  ٢٠١٤  
٣٤٧-  ٢ ٣٨٣  ٢ ٠٣٧  ٢٠١٥  
٢٥٤-  ٢ ٣١٠  ٢ ٠٥٦  ٢٠١٦  
١٦١-  ٢ ٢٣٦  ٢ ٠٧٥  ٢٠١٧  
  ١ ٥٦٤-  ٣٥ ٢٢٦  ٣٣ ٦٦٢  تراكمي

 نتيجة لبدء حظر ٢٠١٢-٢٠١١وكما هو متوقَّع، يكشف هذا اجلدول االخنفاض احلاد يف املعروض من الزئبق يف الفترة 
زئبق األويل الذي يفترض أن حيدث يف قريغيزستان االحتاد األورويب لتصدير الزئبق والتخلص التدرجيي من إنتاج ال

وهذا السيناريو املتعلق باملعروض الزئبقي قد يعترب أميل إىل التشاؤم ألن . واخنفاض مفترض يف إنتاج املناجم الصينية
 إمدادات الزئبق إمدادات الزئبق الصينية كانت إىل حد بعيد منفصلة من بقية العامل يف السنوات القليلة املاضية، نظراً ألن

  .احمللية تزداد بازدياد الطلب احمللي
وفيما يتعلق باستهالك الزئبق الصايف، جتدر اإلشارة إىل أن سيناريو الوضع الراهن ال ينطوي على أي حماولة ملموسة 

اليونيب بل هو ال يرقى حىت إىل مستوى أهداف شراكات املنتجات يف إطار . خلفض االستهالك أو زيادة إعادة التدوير
لذلك ميكن أيضاً اعتباره مبثابة نظرة أميل إىل . ٤-٢املتعلقة خبفض استهالك الزئبق على النحو امللخص يف اجلدول 

  ).احلد األعلى(التشاؤم ملستقبل استهالك الزئبق 
إن العجز ، ف“حالة أسوأ الفروض”بيد أنه حىت يف حالة قبول هذه التنبؤات املتشائمة من أجل وضع منوذج ملا يشبه 

 ١ ٦٠٠-١ ٥٠٠ ال ميثّل سوى ٢٠١٧-٢٠٠٥رة التراكمي يف املعروض من الزئبق مقارناً باالستهالك الصايف لكل الفت
 سنوات، يتوقَّع أن يتم ختزين ١٠ويف أسواق الزئبق، خالل فترة . ٢٠٠٥طن، أو نصف االستهالك الصايف يف عام 
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ومع ذلك فإنه يف حالة كون . عد عندما يكون هناك عجز يف العرضفوائض الزئبق يف بعض السنوات واسترجاعها فيما ب
فيمكن ... ما ذُكر أعاله ال ميثّل حالة أسوأ الفروض وأنه ال يوجد زئبق يسترد من التخزين لتغطية العجز يف العرض وإخل 

وتناقَش .  تكون متاحة لتغطية العجزاليت قد) أي الذي ال يأيت من مناجم الزئبق(النظر يف املصادر البديلة للزئبق غري األويل 
  .٥هذه املصادر يف القسم 

  بيان أسباب عدم اليقني  ٢- ٤
وهناك أوجه عدم يقني أخرى جديرة بالذكر إال أن . متت أعاله مناقشة ألوجه عدم اليقني الرئيسية يف هذا التحليل

، فإن وزن أوجه عدم ٢-٤رد يف اجلدول وبصفة عامة وكما هو وا. احتمال حدوثها يساوي تقريباً احتمال عدم حدوثها
  .اليقني ال يرجح كفة على أخرى

  التأثري العام ألوجه عدم اليقني األخرى  ٢-٤اجلدول 
  التأثري على حالة التوازن بني العرض واالستهالك  وجه عدم اليقني

  + +  قد ال تواجه الصني ختفيضاً يف إنتاج منامجها
ج منامجها، كما هو مفترض، ولكنها عندئذ قد تواجه الصني اخنفاضاً يف إنتا

  .قد تقرر استرياد الزئبق لتغطية عجز العرض لديها
  وارد يف هذا التحليل

قد يستمر إنتاج مناجم اخلام األويل يف مناجم قريغيزستان نظراً لعدم وجود 
  .بديل داعم لالقتصاد احمللي

+ +  

 يف قريغيزستان، ولكن يف قد حيدث ختلّص تدرجيي من إنتاج اخلام األويل
  .وقت متأخر أكثر مما هو مفترض

+  

قد تكون مسامهة مناجم قريغيزستان يف املعروض من الزئبق يف املستقبل أكرب 
  .مما هو مفترض

وارد يف هذا التحليل ألنه يفترض أن تصل 
  مسامهة قريغيزستان إىل الصفر

  ++إىل +   ا هو مفترضتكون معدالت إعادة التدوير يف املستقبل أكرب مم
  - - إىل -  قد تكون معدالت إعادة التدوير يف املستقبل أقل مما هو مفترض

  ++إىل +   قد تكون التخفيضات املستهدفة يف استهالك الزئبق أكرب مما هو مفترض
  - - إىل -  قد تكون التخفيضات املستهدفة يف استهالك الزئبق أقل مما هو مفترض

ن تقوم الواليات املتحدة األمريكية بتنفيذ حظر لتصدير الزئبق مماثل ميكن أ
مل يناقَش هذا األمر أعاله . بعض الشيء للحظر الذي فرضه االحتاد األورويب

بيد أنه يرجح أن يكون هلذا احلظر تأثري صاف . ألن احتمال إقراره غري مؤكد
واليات املتحدة األمريكية طفيف على املعروض العاملي من الزئبق ألن إنتاج ال

متوازن تقريباً مع ) معظمه يف شكل منتج ثانوي من معادن الذهب(
ولكنه سوف يؤدي إىل تغيري التدفقات التجارية الدولية للزئبق . االستهالك

كمنتج ثانوي ونفايات ومدخل حالياً إىل الواليات املتحدة ألغراض التنقية 
  .ا بعد ذلكوإعادة التدوير مث يعاد تصديره

  + إىل -

  ارتفاع طفيف يف املعروض أو اخنفاض طفيف يف االستهالك  +  اخنفاض طفيف يف املعروض أو اخنفاض طفيف يف االستهالك  -  :مفتاح الرموز

  ازدياد ملموس يف املعروض أو اا ملموس يف االستهالك  + +  اخنفاض ملموس يف املعروض أو اخنفاض ملموس يف االستهالك  - -  

  ازدياد كبري يف املعروض أو اخنفاض كبري يف االستهالك  + + +  اخنفاض كبري يف املعروض أو ازدياد كبري يف االستهالك  - -  -  
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  الزئبق اإلضافية اليت ميكن حشدها“ مصادر”  -  ٥
، فإن األهداف إذا كانت هناك حاجة حلشد مصادر إضافية للزئبق بغية تلبية الطلب مؤقتاً مع وقت تعدين الزئبق األولية

  :الرئيسية، حسب ترتيب كميات الزئبق ميكن أن تتوفر، تشمل ما يلي
 حتسني عمليات إعادة تدوير الزئبق املستخدم يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني؛ •

حتسني عمليات الفصل واجلمع وإعادة التدوير املتصلة باملنتجات الزئبقية واخلالئط الزئبقية املستخدمة يف طب  •
 ؛...ان وأجهزة قياس ضغط الدم وموازين احلرارة وإخلاألسن

 الكلوريد متعدد الفينيل؛/حتسني عمليات استرداد الزئبق املستخدم يف إنتاج مومنر كلوريد الفينيل •

 حتسني استرداد الزئبق من عمليات التعدين والصهر؛ •

 حتسني استرداد الزئبق من نفايات صناعة الكلور القلوي؛ •

 ئبق من نفايات تنقية الغاز الطبيعي؛حتسني استرداد الز •

 .حتسني استرداد الزئبق من غازات مداخن املرمدات وحرق الفحم وحرق اجلثث •

. إال أنه مهما كانت الكمية احملتمل توفُّرها، فإن تكلفة حشد مصادر الزئبق اإلضافية ستكون أحد االعتبارات الرئيسة
ه لكنه من املفيد أوالً أن تكون لدينا فكرة أفضل عن كامل نطاق اخليارات تناقَش هذه التكاليف مبزيد من التفصيل أدنا

  .املتاحة عند موازنة العرض والطلب املتعلقني بالزئبق

  خيارات جانب العرض مقابل خيارات جانب الطلب  ١- ٥
دف إىل زيادة ألا كلها “ جانب العرض”ميكن أن يطلَق على مصادر الزئبق اإلضايف املذكورة أعاله اسم خيارات 

، من قبيل أي تدابري تؤدي إىل “جانب الطلب”ولكن جيب أن أالّ تغيب عن البال أيضاً خيارات . إمدادات الزئبق املتاحة
  .للزئبق من نوع آخر“ مصدر”وميكن اعتبار أي ختفيض يف استهالك الزئبق مبثابة . خفض استهالك الزئبق

  :انب الطلب ضئيالً، ولكنه مهم جداً لألسباب التاليةوقد يبدو الفرق بني خيارات جانب العرض وج
إذا أردت أن تزيد املعروض من الزئبق فعليك أن تدفع يف كل سنة أما إذا 

  .أردت إنقاص الطلب على الزئبق فعليك أن تدفع مرة واحدة فقط
ملرء خيار جانب العرض وزيادة فإذا اختار ا. يتضح هذا إذا أخذنا مثاالً بسيطاً مثل الزئبق املوجود يف ميزان احلرارة

املعروض من الزئبق بصفة عامة، فقد يتخذ هذا شكل برنامج نشط جلمع موازين احلرارة وإعادة تدويرها يف املدينة اليت 
وميكن تصميم وإجناز برنامج من هذا النوع جلمع موازين احلرارة الزئبقية وإعادة تدويرها بصورة . يقطنها الشخص

تكاليف التنظيم ونشر املعلومات ومجع موازين احلرارة ونقلها (وإذا جمعت كل التكاليف . الزئبق منهاروتينية واسترداد 
 دوالر ١ ٠٠٠، وألغراض هذا املثال فقط رمبا يكتشف الشخص أن تكلفة الزئبق املسترد تبلغ ...)وإعادة تدويرها وإخل

  .للكيلوغرام الواحد
برنامج من جانب الطلب يرمي إىل ختفيض الطلب العام على الزئبق، فقد يتخذ هذا ومن ناحية أخرى إذا قرر املرء اتباع 

الربنامج شكل محلة إعالمية ضخمة إلقناع اجلمهور بأن موازين احلرارة اخلالية من الزئبق أفضل من ناحية صحية وبيئية، 
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ورمبا االتصال بالصانعني لتشجيعهم وإقناع أصحاب احلوانيت بالتوقف عن عرض موازين احلرارة الزئبقية يف حوانيتهم 
وإذا قام املرء يف اية املطاف حبساب تكلفة هذا الربنامج، أيضاً ألغراض . على التوقف عن إنتاج موازين احلرارة الزئبقية

  . دوالر٢ ٠٠٠هذا املثال، فقد يكتشف أن تكلفة الكيلوغرام من استهالك الزئبق الذي يتم االستغناء عنه تساوي 
 الكبري بني هذين النهجني، كما ذُكر أعاله، هو أن تكلفة زيادة املعروض من الزئبق يتعين تكرارها املرة تلو املرة والفرق

ومن ناحية أخرى فإن تكلفة ختفيض الطلب على الزئبق، مع أا أكرب . “املُنتج”سنة بعد سنة لكل كيلوغرام من الزئبق 
  .هي تنفَق مرة واحدة فحسب وتنتفي معها إىل األبد احلاجة إىل إنتاج زئبقي مستمربالنسبة للكيلوغرام الواحد من الزئبق ف

ويف النتيجة، لكي تكون هناك مقارنة أفضل بني هذين النهجني املختلفني، قد يكون من املنطقي تقسيم تكلفة أي تدبري 
ف تكون التكلفة املكافئة هلذا وإذا كان األمر كذلك، سو. )٦٩( سنة١٥-١٠من تدابري جانب الطلب على مدى فترة 

 دوالر للكيلوغرام من الزئبق، أو أقل من خمس تكلفة جانب العرض املتعلقة ٢٠٠املثال جلانب الطلب أقل بكثري من 
  ).إذا جتاهلنا يف هذا املقام أي مكاسب متصلة بصحة اإلنسان أو االعتبارات البيئية(بتلبية نفس اهلدف السوقي 

بل هو يوضح أنه .  بأي شكل من األشكال أن برامج جانب الطلب هي الوحيدة اليت ينبغي تنفيذهاوال يعين هذا املثال
  .ينبغي للمرء أن يكون حريصاً جداً عند مقارنته بني تكاليف خمتلف اخليارات

  تكلفة حشد كميات إضافية من الزئبق  ٢- ٥
ظى بتأييد واسع النطاق، وإذا كان ذلك يتطلب إجياد عندما يكون التخلُّص التدرجيي من تعدين الزئبق األويل هدفاً حي

والتحليل . مصادر أخرى للزئبق من أجل تلبية جزء من الطلب، فيتعين عندئذ النظر يف مواصلة استغالل هذه املصادر
ف التفصيلي هلذه التكاليف هو أمر خيرج عن نطاق هذه الورقة، ألنه سوف يتضمن تقييماً إلمكانية الوصول إىل خمتل

ومع ذلك فإن ...  .املصادر يف خمتلف املواقع اجلغرافية، وتقييماً ملختلف تقنيات االسترداد اليت ميكن أن تكون متاحة وإخل
املناقشة التالية تستهدف إعطاء انطباع عام عن نطاق التكاليف اليت تنطوي عليها اخليارات الرئيسية لتحقيق التوازن بني 

  . ذلكالعرض والطلب إن اقتضى األمر

  حتسني أساليب إعادة تدوير الزئبق املُستخدم يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني  ١- ٢-٥
وعلى الرغم من أنه ال ينبغي التقليل من التحديات اليت يطرحها تنفيذ برنامج مبثل هذا الكبر والتنوع اجلغرايف، فإن تكلفة 

الك الزئبق يف أغراض التعدين بواسطة احلرفيني قد قدرت بطريقة برنامج قابل للبقاء يهدف إىل إحداث تغيري كبري يف استه
، وإذا أضيفت طائفة واسعة من املسامهات ذات الصلة فقد يرتفع هذا الرقم إىل )٧٠( مليون دوالر٢٠غري رمسية مبا يقارب 

وعلى ).  السنةيف( طن ٤٠٠ مليون دوالر شامالً جلميع النفقات، وذلك ليتسىن ختفيض استهالك الزئبق حبوايل ٣٠
 سنوات وأنه قد حيقق ختفيضاً يف استهالك الزئبق متوسطه ١٠افتراض أن هذا االستثمار سيتم على مدى فترة أقصاها 

 طن يف السنة على مدى تلك الفترة الزمنية،فيمكن عن طريق احلساب التوصل إىل أن تكلفة الكيلوغرام من الزئبق ٢٠٠
وهذا حساب مبسط .  دوالر تقريبا١٥ًل هذه السنوات العشر تبلغ يف املتوسط الذي انتفت احلاجة إىل استهالكه خال

                                                   
ك أنه كلما مت النظر يف تكلفة جانب العرض السنوية على مدى زمين أطول يف هذا النهج له مربر اقتصادي، ذل  )٦٩(

لتكلفة ما على مدى “ القيمة احلالية”وبناًء على معدل اخلصم الذي يتم اختياره، تكون . لتلك التكلفة“ القيمة احلالية”املستقبل، قلت 
 .حساب التكلفة سنة يف املستقبل زهيدة حبيث ال يعود هلا تأثري ملموس على ١٥-١٠

)٧٠(  Telmer, 2008. 
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للغاية، يتجاهل أنه بعد هذه السنوات العشر سيظل استهالك الزئبق يف التعدين بواسطة احلرفيني أقل مما هو عليه حالياً 
  .يها ختفيض الطلب على الزئبقومع ذلك فإنه يعطي فكرة عن احلد األقصى للتكلفة اليت ينطوي عل.  طن٤٠٠بــ 

  حتسني استرداد الزئبق املستخدم يف إنتاج مومنر كلوريد الفينيل  ٢- ٢-٥
دد الفينيل الكلوريد متع/حكماً باملعدل املرتفع إلعادة تدوير املواد احلفّازة واملستعملة يف إنتاج مومنر كلوريد الفينيل

مسي يبدو راغباً يف املشاركة، فمن الواضح أن تكلفة إعادة تدوير ، وكون أن القطاع غري الر)٪٥-٤احملتوى الزئبقي (
  .املواد احلفَّازة املستنفَدة أقل من سعر الزئبق يف السوق

ومل يبلَّغ عن تكلفة استرداد الزئبق اإلضايف من حامض الكلور املهدرج املستخدم يف العملية، وإن كان من املعروف أن 
ولذلك يفترض أن هناك إعادة تدوير إضافية متواضعة تتم بتكلفة . )٧١( املنشآت الروسيةجزءاً من هذا الزئبق يسترد يف

  .معقولة

  حتسني استرداد الزئبق من نفايات إنتاج الكلور القلوي  ٣- ٢-٥
   من األطنان من زئبق النفايات البالغة١٢٠-١٠٠تسترد حالياً صناعة الكلور القلوي يف مجيع أرجاء العامل ما يقرب من 

ويتم جزء من هذا االسترداد يف مواقع اإلنتاج وجزء آخر يف مرافق إعادة تدوير خارج .  طن٤٠٠-٣٠٠كميته اإلمجالية 
باسترداد كل الزئبق من النفايات ذات . مواقع اإلنتاج وصناعة الكلور القلوي يف الواليات املتحدة األمريكية ملزمة قانوناً

وال توجد أرقام دقيقة ولكن يقدر أنه بصفة . ح أنه من املمكن حتقيق معدل استرداد عالٍاملستوى املرتفع من الزئبق، واتض
 دوالر للكيلوغرام ٥٠ بتكلفة تقل عن ٪١٠احملتوى الزئبقي فيها أكثر من عامة ميكن استرداد الزئبق من النفايات اليت يبلغ 

صادر تقدر تكلفة حتويل مرفق منطي إلنتاج الكلور وألغراض املقارنة احلسابية، فإن خمتلف امل. من الزئبق املسترد
ومن شأن هذا التحويل أن يؤدي إىل إنقاص .  مليون دوالر٥٠-٣٠إىل عملية خالية من الزئبق مببلغ يف حدود  )٧٢(القلوي

 األقل  طن على٢٠٠ ويسمح باسترداد - طن من الزئبق سنوياً، وفقاً لكفاءة املنشأة ٢٠-٢استهالك الزئبق مبا يساوي 
  .من الزئبق املوجود يف خاليا العملية

 من أن تكلفة االستثمار يف إنقاص الطلب على الزئبق تعادل تكلفة زيادة إمدادات ١-٥واستناداً إىل ما ورد يف القسم 
“ إمدادات” مليون دوالر سوف يوفِّر ٥٠-٣٠ مرات على األقل، وإن استثمار الواليات املتحدة هذا البالغ ١٠الزئبق 

وقد ال يبدو هذا االستثمار جذاباً متاماً، عند مقارنته .  دوالر للكيلوغرام١٥٠-١٠٠الزئبق بتكلفة وحدة مكافئة قدرها 
بيد أنه إذا اُخذت يف االعتبار كذلك الفوائد االقتصادية . زئبق“ مصدر”باألمثلة األخرى، من حيث توفريه لــ 

  .)٧٣(ا اخليار اهتماماً أكرب بكثريواالجتماعية العامة هلذا التحويل فسوف جيد هذ

                                                   
)٧١(  ACAP, 2005. 
 . طن من الكلور تقريباً يف السنة١٠٠ ٠٠٠وهي القدرة على إنتاج   )٧٢(
، الذي يقدم حجة للحكومات اليت قد تنظر يف تقدمي مساعدة مالية للقطاع الصناعي من أجل )٢٠٠٦(انظر ماكسون   )٧٣(

 . العريضة هلذه التحويالتحتقيق الفوائد االجتماعية االقتصادية



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/6/Add.1 

55 

حتسني عمليات الفصل والتجميع وإعادة التدوير املتعلقة باخلالئط الزئبقية اليت تستخدم يف طب   ٤- ٢-٥
  ...األسنان وباملنتجات اليت حتتوي على زئبق، وإخل

ة الكاملة لتركيب وصيانة أجهزة فصل يف تقرير صدر مؤخراً لس النواب يف الواليات املتحدة األمريكية، قُدرت التكلف
 دوالر للكيلوغرام من ٤ ٠٠٠اخلالئط الزئبقية ومجع إعادة تدوير الزئبق من اخلالئط الزئبقية حبوايل دوالرين للحشوة أو 

 الذي وهذا ميكن مقارنته بالتكلفة العامة لزيادة معدل إعادة تدوير الزئبق املستخدم يف طب األسنان. )٧٤(الزئبق املسترد
 دوالر للكيلوغرام من الزئبق ٢٤٠يجمَع يف حمابس ومجع النفايات يف عيادات أطباء األسنان، اليت تقدر حبوايل 

٧٥(املسترد(.  
ويف معظم احلاالت تعتمد . ويوفِّر القائمون بعمليات التدوير تكاليف استرداد الزئبق من النفايات الزئبقية مبختلف أنواعها

تدوير على كمية النفايات وتقنية االسترداد املستخدمة والطبيعة الكيميائية للنفايات وال تعتمد كثرياً على تكلفة إعادة ال
  .احملتوى الزئبقي للنفايات

. وللحصول على تكلفة شاملة السترداد الزئبق، يتعين أيضاً إدراج تكلفة مجع النفايات وتوصيلها إىل القائم بإعادة التدوير
كلفة الشاملة للكيلوغرام من الزئبق املسترد تعتمد اعتماداً كبرياً على احملتوى الزئبقي للنفاية، وذلك ألن ولذلك فإن الت

  .اخنفاض املستوى الزئبقي يعين معاجلة كميات أكرب من النفايات للحصول على كيلوغرام من احملتوى الزئبقي
ستخدم يف طب األسنان بعد توصيله إىل القائم بإعادة التدوير حبوايل تقَدر تكلفة إعادة التدوير البسيطة للخليط الزئبقي امل

 من دوالرات الواليات املتحدة للكيلوغرام من الزئبق املسترد، بينما تقَدر تكلفة إعادة تدوير الزئبق املُستخدم يف ٢٥-١٥
  الزئبقي األقل يف املتوسط حبوايلاملنتجات األخرى من قبيل موازين احلرارة وأجهزة قياس ضغط الدم ذات احملتوى 

٢٠٠-١٠٠٧٦( دوالر للكيلوغرام من الزئبق املسترد(.  
 من دوالرات ١ ٢٠٠-٩٥٠جلمع موازين احلرارة يف السويد ) أي اليت تشمل كل التكاليف(تبلغ تكلفة الربامج الكاملة 

ف برامج االستعاضة عن موازين احلرارة الزئبقية يف وباملقارنة مع ذلك تكلِّ. الواليات املتحدة للكيلوغرام من الزئبق املسترد
 من دوالرات الواليات املتحدة للكيلو غرام من الزئبق املستغىن عن ٢ ٠٠٠ و٢٠مينسوتا ومبلغ يتراوح بني 

  .)٧٧(استهالكه
 ومينسوتا بني وتتراوح تكاليف برامج مجع الزئبق واملركّبات الزئبقية يف خمتربات املدارس واجلامعات يف كل من السويد

  .)٧٨( من دوالرات الواليات املتحدة للكيلوغرام من الزئبق املسترد١ ٤٠٠ و٢٠

  حتسني استرداد الزئبق من عمليات التعدين والصهر  ٥- ٢-٥
ميكن أن تنتج عن عمليات التعدين والصهر جمموعة من النفايات احملتوية على الزئبق، وفقاً لعملية اإلنتاج، تشمل 

  ... .ورواسب الترشيح ونفايات الكربون املُنشط واحلمأة وإخلالكالوميل 
                                                   

)٧٤(  Bender, 2008. 
)٧٥(  Hylander, 2008. 
)٧٦(  DG ENV, 2008؛ مراسالت شخصية. 
)٧٧(  Hylander, 2008. 
)٧٨(  Hylander, 2008. 
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هو ) ٪٧٠احملتوى الزئبقي يزيد على (يل وأفاد بعض مشغلي مصاهر الزنك من ذوي اخلربة أن استرداد الزئبق من الكلوم
ت املتحدة الستخراج  من دوالرات الواليا٢٠-١٠مما يوحي بأا ال تكلفهم أكثر من “ ال ربح فيها وال خسارة”عملية 

وحاجة املرافق األخرى إىل نقل . )٧٩(الكيلوغرام الواحد من الزئبق من الكالوميل باستخدام املعدات املوجودة يف املوقع
النفايات عرب مسافات ميكن أن ترفع التكلفة مما يفسر جزئيا السبب يف أن كميات كبرية من الكالوميل يرسل حالياً 

  .للتخلص منه
  . أدناه٧-٢-٥ترداد الزئبق من انبعاثات غازات املداخن فتكلفته أكرب بكثري كما هو مذكور يف القسم أما اس

  حتسني استرداد الزئبق من نفايات تنقية الغاز الطبيعي  ٦- ٢-٥
ف عن ويتخل. يتم بشكل أو بآخر تنقية مجيع أنواع الغاز الطبيعي احملتوية على زئبق قد يلحق ضرراً بأجهزة معاجلة الغاز

واملعلومات الواردة من القائمني . التنقية بصفة رئيسية محأة رطبة ومحأة جافة ومواد حفّازة ملوثة على هيئة نفايات زئبقية
بيد أن املؤشرات الدالة على أن تكلفة استخالص . بإعادة التدوير بشأن تكاليف إزالة الزئبق من هذه النفايات غري قاطعة

 من دوالرات الواليات املتحدة لكل ٥٠لتدوير فحسب اخلاصة ببعض هذه النفايات تبلغ الزئبق يف مرحلة إعادة ا
  . دوالر للكيلوغرام من الزئبق١٠٠كيلوغرام، توحي بأن تكلفة استراداد الزئبق بصفة عامة من املرجح أن تكون أكثر من 

  حتسني استرداد الزئبق من غازات املداخن  ٧- ٢-٥
تكلفة اليت ينطوي عليها استرداد الزئبق من املرمدات وحرق الفحم وحمارق اجلثث وغازات هناك ثالث فئات رئيسية لل

  :املداخن األخرى
  بعد تصميم النظام، تكلفة تركيب أجهزة تنقية غازات املداخن؛  - ١
  تكلفة الكربون املنشط وغريه من املواد املستخدمة يف التقاط الزئبق؛  - ٢
  . الترشيح أو الكربون املنشط أو املواد األخرى اليت حيتبس فيها الزئبقتكلفة إعادة تدوير رواسب  - ٣

ويف احلالة األوىل ميكن القول بأن بعض الصناعات يف بعض األقاليم تقوم بالفعل بتركيب هذه األجهزة لذا فإنه ال ينبغي 
  .إدراج تكلفة تركيب املعدات يف التكلفة الشاملة السترداد الزئبق من هذا املصدر

بدون (، فإن إعادة تدوير الكربون املنشط امللوث )٪١احملتوى الزئبقي أقل من (نفاية ونظراً إىل اخنفاض احملتوى الزئبقي لل
 من دوالرات الواليات املتحدة للكيلوغرام الواحد ٤٠٠-٢٠٠تكلِّف ما يعادل ...) تكلفة الكربون املنشط والنقل وإخل

٨٠(من الزئبق املسترد(.  
من تنقية غازات املداخن ) بدون تكلفة مواد الترشيح والنقل وما إىل ذلك(إعادة تدوير رواسب الترشيح املوثة ستكلف 

 من دوالرات الواليات املتحدة للكيلو غرام الواحد يف الزئبق ٤٠٠٠-٢٠٠٠ ما يعادل ٪٠,١احملتوى الزئبقي أقل من (
  .)٨١(املسترد

                                                   
 .“بوليدن”مراسالت شخصية مع موظفي   )٧٩(
)٨٠(  DG ENV, 2008مراسالت شخصية ،. 
)٨١(  DG ENV, 2008؛ مراسالت شخصية. 
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مجالية السترداد الزئبق اخلاصة بطائفة من تكنولوجيات استخالص الزئبق من وقد أبلغ يف أماكن أخرى أن التكاليف اإل
  .)٨٢( من دوالرات الواليات املتحدة وأعلى من ذلك بكثري، للكيلوغرام من الزئبق املسترد٤٦٥النفايات الغازية تبلغ 

يتم التخلص من هذه األنواع من النفايات إذا ونظراً إىل التكلفة املرتفعة عموماً السترداد الزئبق ذه الطريقة فإنه عادة ما 
  .كانت تكلفة التخلص معقولة، كما هي حالة دفن النفايات يف األعماق اجلوفية يف أقاليم امللح األملانية السابقة

  موجز املصادر اإلضافية اليت تتسم بفعالية التكاليف  ٨- ٢-٥
در اليت تناقَش هنا وما هلذا التحليل من طابع عام بالضرورة، ونظراً إىل عدم وجود معلومات تفصيلية بشأن كثري من املصا

ولكنه مع ذلك يعطي فكرة عن كمية الزئبق .  أكثر من موجز استداليل١-٥فإنه ينبغي أالّ يعتبر املوجز الوارد يف اجلدول 
واليات املتحدة  دوالر من دوالرات ال٥٠اإلضايف املمكن استرداده من مصادر رئيسية بتكلفة مكافئة تصل إىل 

. للكيلوغرام، وهي تكلفة تعترب قريبة من السعر اجلاري للزئبق مبا يكفي العتبار هذه املصادر موارد إضافية قابلة للبقاء
 من دوالرات ١٠٠ - ٥٠ مصادر أخرى للزئبق قد تكون متاحة يف نطاق التكلفة ١-٥وبعد ذلك يقترح اجلدول 

 أمثال السعر ٥-٤ن أيضاً أن تصبح أيضاً قابلة للبقاء إذا ما قفزت أسعار الزئبق إىل الواليات املتحدة للكيلوغرام، وميك
  .٢٠١١يف حدود عام  )٨٣(اجلاري يف ظروف اخنفاض اإلمدادات املتوقّع

  )سنة/طن(الزئبق اإلضايف الذي ميكن استرداده من مصادر رئيسية   ١-٥اجلدول 
استهالك الزئبق   “اإلضايف”املصدر 

  أو إطالقاته
املسترد بالفعل 
يف شكل زئبق 

  معدين

الزئبق اإلضايف 
املمكن استرداده 

 ٥٠بتكلفة تقل عن 
  كلغم زئبقدوالر لل

الزئبق اإلضايف الذي 
بتكلفة ميكن استرداده 

  دوالر١٠٠-٥٠ تبلغ
  للكلغم زئبق

  ٢٠٠-١٠٠  ٥٠٠-٤٠٠   صفر~  ١ ٠٠٠-٦٥٠  تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري
  ٢٠٠-١٥٠  ١٥٠-١٠٠  ٣٥٠  ٨٢٥-٧١٥ الكلوريد متعدد الفينيل/منر كلوريد الفينيلإنتاج مو

  ١٠٠-٨٠  ١٠٠-٨٠  ١٢٠-١٠٠  ٥٥٠-٤٥٠  صناعة الكلور القلوي
  صفر  صفر  ٨٠-٥٠  ٤٠٠-٣٠٠  اخلالئط الزئبقية اليت تستخدم يف جمال طب األسنان

  ٢٠٠-١٠٠  ٢٠٠-١٠٠  ٢٥٠-١٥٠  ١ ٥٨٠- ١ ٠٥٠  “أخرى”منتجات أخرى ذات زئبق مضاف تطبيقات 
تعدين الفلزات غري (مصادر الزئبق كمنتج ثانوي 

  )احلديدية والغاز الطبيعي
١٥٠-١٠٠  ١٠٠-٥٠  ٦٠٠-٤٠٠  ١ ٤٠٠- ١ ١٠٠  

  صفر  صفر  ال يذكر  ١ ٥٠٠~  انبعاثات احتراق الفحم
  ٨٠٠-٥٥٠  ١ ٠٠٠-٧٥٠      اموع

من تكلفة مرتفعة لبعض هذه املصادر، فإن كثرياً منها سوف وأخرياً ينبغي أالّ يغيب عن البال أنه على الرغم من ما يبدو 
كما هو احلال (وميكن أن ينجم هذا التطور عن التشريعات اليت تنظم التخلص من النفايات اخلطرة . يتوسع على أية حال

 قد تتاح بتكلفة أقل من أو ألن إعادة التدوير/، و)فيما يتعلق بنفايات اخلالئط الزئبقية اليت تستخدم يف جمال طب األسنان
  ).كما هو احلال فيما يتعلق بنفايات تنقية الغاز الطبيعي(تكلفة التخلص من النفايات اخلطرة 

                                                   
)٨٢(  Hylander, 2008. 
 مرات، فقد حدثت يف الواقع زيادة من هذا القبيل يف منتصف عام ٥-٤بينما يبدو غريباً أن تزداد أسعار الزئبق   )٨٣(

 ).٢٠٠٦انظر اليونيب،  (٢٠٠٥ ويف منتصف عام ٢٠٠٣



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/6/Add.1 

58 

  مالحظات  -  ٦
ويبدو أن هذا يرجع بصورة رئيسية . مل ينخفض االستهالك العاملي للزئبق اخنفاضاً كبرياً خالل السنوات اخلمس األخرية

 استهالك الزئبق يف قطاعي التعدين بواسطة احلرفيني على نطاق صغري وإنتاج مومنر كلوريد إىل الزيادات امللموسة يف
ومثة سبب آخر . الكلوريد متعدد الفينيل، بينما شهد استخدام الزئبق يف معظم تطبيقات املنتجات اخنفاضاً ملحوظاً/الفينيل

بعض استخدامات الزئبق اليت كانت أقل ظهوراً يف هو أنه مع الدراسة األدق جيوز أن تكون قد دخلت يف دائرة الضوء 
  .املاضي

، وما أعقب ذلك من زيادات حادة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ومنذ توقُّف مناجم الزئبق يف إسبانيا واجلزائر عن اإلنتاج يف عامي 
فقد .  أكثر تنوعاًيف األسعار وما صحبه من تزايد االهتمام بتنظيم انبعاثات الزئبق ونفاياته، صارت إمدادات الزئبق العاملية

أخذت تعالَج جمموعة أشد تنوعاً وأزيد كميات من النفايات الزئبقية أكثر مما كان حيدث يف املاضي بغرض استرداد 
الزئبق، كما جيري فصل أعداد أكرب من املنتجات احلاوية للزئبق من تيار النفايات وإنتاج كميات أكرب من الزئبق كمنتج 

  .ثانوي
كومات على أن ختفيض كمية الزئبق املتداولة يف اتمع ميثّل أولوية عليا على النحو الذي يعكسه مقرر وقد اتفقت احل
والتخفيضات املتوازية يف العرض والطلب املتعلقني بالزئبق ستؤدي إىل اخنفاض يف كمية الزئبق . ٢٤/٣جملس اإلدارة 

وقد أعقب التخفيضات الرئيسية يف الطلب . ة من كفيت امليزاناملتداولة يف اتمع بدون حدوث اختالالت كبرية يف واحد
. على الزئبق يف جمال الدهانات والبطاريات ضغط يف اجتاه التخلص التدرجيي من اإلمدادات الواردة من املناجم اإلسبانية

ائية وأجهزة القياس واجلهود املبذولة يف اآلونة األخرية من أجل ختفيض كميات الزئبق املستخدم يف التطبيقات الكهرب
  .تبعتها دراسة أدق للحاجة إىل الزئبق األويل القادم من قريغيزستان

. هام ولكنه ليس أساسياً) ٪١٥-١٠حوايل (العاملية من الزئبق وخلص هذا التحليل إىل أن دور قريغيزستان يف اإلمدادات 
وبينت . داد اجلهود الرامية لتخفيض االستهالكوعندما يتم التخلص من مصدر اإلمدادات هذا، فإنه من املرجح أن تز

التجربة القريبة املتمثلة يف إغالق عمليات التعدين يف كل من إسبانيا واجلزائر، اليت متثّل جزءاً أكرب بكثري من إمدادات 
ويل من الزئبق العاملية، إىل جانب هذا التحليل، أن الطلب على الزئبق ميكن تلبيته بسهولة دون حاجة إىل زئبق أ

  .قريغيزستان
وبين هذا التحليل أيضاً أنه يف حالة زيادة الطلب على الزئبق مؤقتاً على العرض عقب إيقاف العمل يف منجم الزئبق 

وتشمل هذه املصادر زيادة استرداد الزئبق من املنتجات . بقريغيزستان، توجد مصادر أخرى غري مصادر الزئبق األويل
  .تج ثانوي وخمتلف األرصدة أو املخزوناتومصادر إنتاج الزئبق كمن

 وأخرياً، فيما يتعلق بتحقيق التوازن يف السوق بني املعروض من الزئبق والطلب عليه، فإنه بينما يركّز هذا التحليل إىل حد
والنهوض خلفض الطلب ) أو األكرب(بعيد على اخليارات املتعلقة باملعروض من الزئبق، جيب أالّ يستهان بالقيمة الكبرية 

  .بتلك املهمة من خالل استكشاف طائفة متنوعة من املبادرات الدولية
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  املراجع

ACAP (2005) – Assessment of Mercury Releases from the Russian Federation. Arctic Council Action Plan to 
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  ١التذييل 
  جمموعات البلدان اإلقليمية حسب تصنيف األمم املتحدة هلا تقريباً

  البلدان امعة يف كل إقليم  اإلقليم
إندونيسيا، بابوا غينيا اجلديدة، بروين دار السالم، تايلند، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو   شرق وجنوب شرق آسيا

 كونغ كونغ -قراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، سنغافورة، الصني، تايوان، الصني الدمي
SAR1 ماكاو ،SAR1الفلبني، فييت نام، كمبوديا، ماليزيا، منغوليا، ميامنار، اليابان ،.  

  .أفغانستان، باكستان، بنغالديش، بوتان، سري النكا، ملديف، نيبال، اهلند  جنوب آسيا
أسبانيا، إستونيا، أملانيا، أيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك،   )٢٥(األورويب االحتاد 

سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قربص، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، مالطة، اململكة 
  .املتحدة، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان

 الدول املستقلة كمنولث
  ٢وبقية أوروبا 

االحتاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، ألبانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، أيسلندا، بلغاريا، 
البوسنة واهلرسك، بيالروس، تركمنستان، جبل طارق، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 

اجلبل األسود، طاجيكستان، قريغيزستان، مجهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، سويسرا، صربيا و
  .تركمنستان، كرواتيا، النرويج

األردن، األرض الفلسطينية احملتلة، إسرائيل، اإلمارات العربية املتحدة، مجهورية إيران اإلسالمية،   الشرق األوسط
 اململكة البحرين، تركيا، اجلمهورية العربية السورية، العراق، عمان، قربص، قطر، الكويت، لبنان،

  .العربية السعودية، اليمن
  .تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، مصر، املغرب  مشال أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء 
  الكربى

إثيوبيا، أريتريا، أنغوال، أوغندا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، تشاد، توغو، جزر 
رية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهو

جنوب أفريقيا، جيبويت، الرأس األخضر، رواندا، رينيون، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسييب، السنغال، 
  . بيساو، الكامريون-سوازيلند، السودان، سرياليون، سيشيل، الصومال، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا 

  .غرين الند، كندا، الواليات املتحدة األمريكية  ريكا الشماليةأم
أمريكا الوسطى ومنطقة 

  البحر الكارييب
أروبا، أنتيغوا وبربودا، أنغيال، بربادوس، بليز، بنما، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر األنتيل 

 فريجن التابعة اهلولندية، جزر البهاما، جزر تريكس وكايكوس، جزر فريجن الربيطانية، جزر
للواليات املتحدة، جزر كاميان، اجلمهورية الدومينيكية، دومينكا، سانت فنسنت وجزر 
غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، غرينادا، غواتيماال، غيانا، 

  .، هندوراسغيانا الفرنسية، كوبا، كوستاريكا، مارتنيك، املكسيك، مونتسريات، نيكارغوا، هاييت
  .األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، الربازيل، بوليفيا، بريو، شيلي، فرتويال، كولومبيا  أمريكا اجلنوبية

أستراليا ونيوزيلندا 
  وأوقيانوسيا

أستراليا، باالو، بولينيزيا الفرنسية، بيتكرين، توفالو، توكيالو، جزر سليمان، جزر كوك، جزر 
س، جزر مارشال، جزر ماريانا الشمالية، جزر نورفولك، ساموا، فانواتو، كوكس، جزر كريسما

  .املوحدة-فيجي، كاليدونيا اجلديدة، كرييباس، ناورو، نيوزيلندا، نيوي، واليات ميكرونيزيا
  :احلواشي
١ -  ”SAR “ هي اختصار لعبارة”Semi-Autonomous Region “)منطقة شبه مستقلة(  
اد األوريب كإقليم واحد، اتخذ قرار بإضافة بلدان من املنطقة االقتصادية األوروبية مثل لكي تتم معاملة االحت  - ٢

  .“كمنولث الدول املستقلة وبلدان أوروبية أخرى”سويسرا والنرويج والبلدان ااورة األخرى يف إقليم 
______________ 


