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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤د البن
  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 جملس  من مقرر٢٩التقدم احملرز على صعيد إعداد الدراسة املطلوبة مبقتضى الفقرة 
 ٢٥/٥اإلدارة 

  مذكرة من األمانة

  املقدمة

 إىل املدير ٢٥/٥ من مقرره ٢٩ طلب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة مبقتضى الفقرة  - ١
 الزئبق  إطالقصادراملختلفة ملنواع األ عن ، املعنيةالبلدان بالتشاور مع ، دراسةًإجراءالتنفيذي للربنامج 

  على أن حتلل الدراسة وتقيم التكاليف واملستقبل،ضر احلا انبعاثات الزئبق يف الوقتاجتاهاتكذلك و
ض توفري معلومات لعمل جلنة التفاوض احلكومية  لغر البديلةةبقارالوفعالية استراتيجيات وتدابري 

  .الدولية
 إىل الفريق العامل املفتوح ٢٩وقد قُدم مشروع ملخص هلذه الدراسة املطلوبة مبقتضى الفقرة   - ٢

 املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية يف اجتماعه الذي عقد يف بانكوك خالل العضوية
                                                   

*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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ويف ذلك االجتماع أكد الكثري من املمثلني على . ٢٠٠٩أكتوبر /ألول تشرين ا٢٣ - ١٩الفترة من 
 تقدمي تقرير مرحلي عن الدراسة ، كما طلبواأمهية إكمال الدراسة لتقدميها خالل الدورة الثانية

لالطالع عليه خالل الدورة األوىل للجنة، وذلك للسماح بإجراء مناقشات مبكرة عن إدارة املخاطر 
  .تستجيب هذه املذكرة لذلك الطلب و.والتقليل منها

وستستند الدراسة إىل التقارير السابقة عن انبعاثات الزئبق العاملية وخيارات التحكم يف   - ٣
 وستركز على القطاعات الرئيسية ٢٠٠٨االنبعاثات اليت أعدت لربنامج األمم املتحدة للبيئة عام 

ن االنبعاثات، واملميزات ع معلومات إضافية، وسيتم جتميع. لالنبعاثات يف عدد من البلدان املختارة
التقنية للمصادر واخلطط احلالية واملستقبلية للتحكم يف االنبعاثات، من البلدان املختارة من خالل 
استبيان سيتم توزيعه على نقاط االتصال التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومن خالل تقييمات اخلرباء 

توقع أن تقود الدراسة إىل جمموعة من السيناريوهات تقدم فيها تقديرات لتكاليف وي. الدوليني واحملليني
وسيتم عندئذ استقراء النتائج .  احملتملة لالنبعاثات إىل البلدان والقطاعات املختارةالتحكم والتخفيضات

ت ختفيض  سيناريوها  الواردة من البلدان املختارة إلعطاء حملة عامة عن التكاليف الكلية ملختلف
  .االنبعاثات على الصعيد العاملي

  أهداف الدراسة ومقاصدها  -أوالً 
من خالل توفري معلومات ذات التفاوض احلكومية الدولية دف الدراسة إىل إثراء عمل جلنة   - ٤

صلة بوضع تدابري ترمي للتحكم يف انبعاثات الزئبق وميكن تضمينها يف الصك العاملي امللزم قانوناً الذي 
  .تم إعدادهسي
  :واألهداف الرئيسية للدراسة هي  - ٥

حمدثة وجديدة بشأن انبعاثات الزئبق لبلدان وقطاعات خمتارة تقدمي معلومات   )أ(
  وكذلك االجتاهات احلالية النبعاثات الزئبق؛

البلدان تقدمي عرض عام للمميزات التقنية للمصادر الرئيسية النبعاثات الزئبق يف   )ب(
  ارة؛املختوالقطاعات 
تقدمي عرض للمبادرات والتدابري احلالية واملقررة على األصعدة الوطنية واإلقليمية   )ج(

ويشمل ذلك مبادرات موجهة . والعاملية وكيفية تأثريها احملتمل على انبعاثات الزئبق يف املستقبل
  خصيصاً إىل احلد من التلوث بالزئبق والتلوث اجلوي ومستويات ثاين أُكسيد الكربون؛

توفري معلومات كمية عن فعالية وتكاليف تدابري منوذجية للحد من االنبعاثات يف   )د(
  .القطاعات املختارة
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  نطاق الدراسة  -ثانياً 
ستركز الدراسة على قطاعات االنبعاثات الرئيسية احملددة يف تقارير االنبعاثات السابقة اليت   - ٦

وفر فيما خيصها معلومات، تتعلق بتكاليف وفعالية أصدرها برنامج األمم املتحدة للبيئة واليت قد تت
  .تكنولوجيات وتدابري التحكم البديلة، لتنظر فيها اللجنة

 -  استناداً إىل التقييمات السابقة-عترب يستركز الدراسة على املعلومات الواردة من البلدان اليت   - ٧
والبلدان اليت . يف كل فئة من فئات املصادرأا قد تكون من أكرب املسامهني يف انبعاثات الزئبق العاملية 

والصني والواليات املتحدة وجنوب أفريقيا واهلند الربازيل و  االحتاد الروسيأشارت إليها الدراسة هي
وسيتم استقراء النتائج إلعطاء تقديرات . األمريكية واألعضاء السبعة والعشرين يف االحتاد األورويب

لنتائج يف شكل سلسلة من خمتلف سيناريوهات التحكم يف انبعاثات  سيتم تقدمي هذه ا، كماعاملية
  .الزئبق اليت تعطي سلسلة من التخفيضات هلذه االنبعاثات بتكاليف تنفيذ تقديرية متفاوتة

وإذا توفر الوقت فسيتم حتليل تكلفة وفعالية تدابري احلد من االنبعاثات يف القطاعات األخرى   - ٨
  . يف نسق مالئم عن شراكات أو صناعات وثيقة الصلةعند توفر معلومات مناسبة

  التقدم احملرز منذ اجتماع الفريق العامل  -ثالثاً 
مجعت األمانة منذ اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض   - ٩

لومات احلالية املتوفرة ، املع٢٠٠٩أكتوبر / الذي عقد يف تشرين األول املعنية بالزئبقاحلكومية الدولية
الذي يتوافق مع " املشروع األول"  الذي أشارت إليه بـللجمهور كما أعدت مشروع الدراسة

كذلك دعت األمانة مجيع البلدان لتقدمي . ملخص املشروع الذي قدم خالل اجتماع الفريق العامل
ائل استبيانات وجداول وأرفقت بالرس. ٢٠١٠أبريل / نيسان١٥معلومات إلثراء هذه الدراسة حبلول 

بيانات إلكترونية للمساعدة يف تقدمي املعلومات عن القطاعات املختارة، وقد نشرت الرسائل 
واالستبيانات وجداول البيانات اإللكترونية واملشروع األول للدراسة على موقع برنامج الزئبق الشبكي 

  .http://www.chem.unep.ch/mercury/Paragraph29/Paragraph29_study.htmالتابع لربنامج البيئة 
ويقدم املشروع األول للدراسة جمموعة من املعارف املتاحة للعامة بشأن انبعاثات الزئبق يف   - ١٠

 الزئبق واالفتراضات األولية اليت ستستخدم يف اجلو وعرضاً عاماً للسيناريوهات املستقبلية النبعاثات
 ووصفاً لكيفية إعداد السيناريوهات ووصفاً وجيزاً للقطاعات اليت وقع عليها االختيار يف الدراسة

دخول الزئبق يف خمتلف العمليات وأين وكيف يتسرب إىل اجلو ومعلومات عن خيارات التحكم 
  .والتكاليف املرتبطة ا

ألول من املعلومات املضمنة حالياً يف انبعاثات الزئبق العاملية والتقييم النوعي أخذ اجلزء ا  - ١١
. ٢٠٠٨لتكاليف وكفاءة خيارات التحكم من التقارير املعدة لربنامج األمم املتحدة للبيئة عام 

واستكملت هذه املعلومات مبعلومات أحدث، تتعلق باالنبعاثات وخيارات وتكاليف التحكم فيها، 
  . املنشورات املتاحة للعامةأخذت من

http://www.chem.unep.ch/mercury/Paragraph29/Paragraph29_study.htm
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 مبثابة مدخل مباشر للجنة التفاوض احلكومية الدولية  أن يكون املشروع األوليقْصد منوال   - ١٢
كذلك . بل يقصد منه اإلشارة إىل وضع املعلومات املتوفرة حالياً عن املسائل اليت ستغطيها الدراسة

دان، اليت تعتزم تقدمي معلومات للدراسة، عن نوع مبثابة دليل للبلأن يكون هذا املشروع  يقصد من ال
املعلومات املطلوبة والكيفية اليت ستستخدم ا هذه املعلومات وكيف ميكن املساعدة يف إعداد دراسة 
أكثر فعالية وكيف ميكنها أن تسهل وضع سيناريوهات أكثر واقعية تأخذ يف حسباا عدم اليقني فيما 

  .ت التحكميتعلق بكفاءة وتكاليف خيارا
ويف االستبيانات اليت وزعتها األمانة دعيت البلدان لتقدمي تقارير عن التفاصيل التقنية فيما   - ١٣

كذلك طُلب من . يتعلق بالقطاعات املختارة، إما كقيم متوسطة يف البلد أو لكل مصنع على حدة
لوثات اجلوية وعن إعادة  وخطط تنفيذ تدابري التحكم يف املالبلدان إعطاء معلومات عن استراتيجيات

  .هيكلة القطاعات املختارة وحتديثها

  ٢٩خطط إلكمال الدراسة املطلوبة مبقتضى الفقرة   -رابعاً 
١٤ -  ن البيانات، اليت مجعها برنامج األمم املتحدة للبيئة وقدمتها البلدان، يف املشروع النهائي ستضم

  .ة الثانيدوراللدراسة الذي سيقدم إىل اللجنة يف 
وترد إجراءات إكمال السيناريوهات، اليت ستتم مناقشتها يف املشروع النهائي، بشكل   - ١٥

 الذي يشرح كيفية استخدام املعلومات اليت قدمتها البلدان لوضع املبني أدناهختطيطي يف الشكل 
روع ويرد أدناه ملخص لإلجراءات التدرجيية إلعداد السيناريوهات املطلوبة للمش. السيناريوهات

  .النهائي للدراسة
وستستخدم بيانات االنبعاثات والوصف التقين للقطاعات املختارة يف تلك البلدان املقدمة   - ١٦

وإذا مل تتوفر بيانات عن االنبعاثات . للمعلومات يف حتسني املعلومات املتوفرة حالياً عن االنبعاثات
وطنيني باستخدام البيانات املتوفرة عن األنشطة الفعلية فسيتم تقدير االنبعاثات بالتشاور مع اخلرباء ال

وعوامل االنبعاثات واملعلومات املتوفرة عن حمتوى الزئبق يف أنواع الوقود واملواد اخلام وكذلك 
  .املعلومات املتوفرة عن أجهزة التحكم يف التلوث اجلوي اليت مت تركيبها

١٧ -  فقاً لتأثريها املستقبلي على انبعاثات م اخلطط الوطنية لتطوير القطاعات ذات الصلة وستقي
زيادة أو (وستستخدم إعادة اهليكلة والتحديث املنتظمني للقطاعات، والتطوير املتوقع هلا . الزئبق اجلوية

للوفاء بالطلب واخلطط املستقبلية املتعلقة مبزيد من التحكم يف التلوث اجلوي، يف وضع ) ختفيض النواتج
إىل املعلومات املتوفرة يف الوقت احلايل لزئبق اجلوية يف القطاعات استناداً سيناريو مرجعي النبعاثات ا

  ).التوقعات احلالية(
وسيتم اختيار استراتيجيات حتكم حمتملة إضافية قابلة للتطبيق لتخفيض انبعاثات الزئبق اجلوية   - ١٨

مل استراتيجيات التحكم وستشت. استناداً إىل املعلومات اليت يتم احلصول عليها من اخلطوات السابقة
هذه، حيثما أمكن، على تدابري حمددة للتحكم يف انبعاثات الزئبق وتدابري موجهة بصورة أوسع إىل 

 يعرفما (ضوابط التلوث اجلوي األخرى اليت تؤثر بشكل إجيايب على انبعاثات الزئبق اجلوية 
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ثالثة سيناريوهات لالنبعاثات وسيتم وضع سيناريوهني أو "). الضوابط ذات املنافع املشتركة" بـ
وستحل هذه السيناريوهات . اجلوية للزئبق ذات مستويات طموح خمتلفة للتحكم يف انبعاثات الزئبق

  .حمل تلك اليت قدمت يف املشروع األول
واستناداً إىل استراتيجيات التحكم احملتملة اإلضافية القابلة للتطبيق اهلادفة خلفض انبعاثات   - ١٩

شار إليها يف اخلطوة أعاله سيتم تقدير التكاليف احملتملة املرتبطة ذه التدابري إلعداد الزئبق امل
تم كذلك مناقشة توزيع التكاليف بني تدابري التحكم اليت ترمي بصورة يوس. السيناريوهات املستقبلية

دم اليقني املرتبط ذه أولية للتحكم يف امللوثات اجلوية األخرى والتدابري اخلاصة بالزئبق، باإلضافة إىل ع
  .التقديرات

وة النهائية إلعداد املشروع النهائي واستخدام السيناريوهات يف استقراء النتائج وتتمثل اخلط  - ٢٠
وسيتم ذلك عن طريق دمج املعلومات الوطنية باملعلومات . من البلدان املختارة إىل النطاق العاملي

  .ميتراتااإلقليمية املتعلقة بالنمو االقتصادي، وكذلك وضع القطاعات املختارة وغري ذلك من البار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اجلووصف ختطيطي إلجراءات وضع سيناريوهات النبعاثات الزئبق يف   - الشكل

الممیزات التقنیة للقطاع

التنبؤات على صعید النمو وإعادة الھیكلة
وإیجاد الحلول المثلى

تدابیر التحكم الحالیة والمقررة في
التلوث الجوي والزئبق

تدابیر التحكم اإلضافیة األخرى في التلوث الجوي
والسیناریوھات ذات مستویات الطموح المختلفة

تدابیر التحكم المحددة في الزئبق والسیناریوھات
ذات مستویات الطموح المختلفة

السیناریوھات المرجعیة الوطنیة، بما في ذلك
 الزئبقانبعاثات 

توقعات السیناریو الوطني، بما في ذلك انبعاثات
الزئبق وتكالیف كل قطاع

) على الصعید العالمي( السیناریوھات المستنتجة 

البیانات االقتصادیة وتكالیف التحكم في
انبعاثات الزئبق
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البیانات المدخلة النتائج  

االحصائیات العالمیة عن االقتصاد والطاقة
واإلنتاج الصناعي 
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يرد يف املرفق ذه املذكرة جدول حمتويات مشروح خاص بالدراسة يتكون من جدول   - ٢١
ين حمتويات يف الصفحة األوىل يبني الفصل الرئيسي يف الدراسة وعناوين الباب، مث تأيت بعد ذلك العناو

 تجد اللجنةوس. نفسها مرتبة بالصورة اليت ستظهر ا يف الدراسة النهائية، مث بعد ذلك األبواب الفرعية
وجتب  .حتت بعض العناوين مناقشة ملا ستحتوي عليه الفصول واألبواب واألبواب الفرعية املناظرة

ط حتت العناوين اليت رغب املناقشات ال تتوفر يف مجيع العناوين بل ترد فقاإلشارة إىل أن مثل هذه 
  .يف التوسع فيها على وجه اخلصوصالعلماء 
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  املرفق

الدراسة (دراسة عن مصادر انبعاثات الزئبق، مبا يف ذلك تكلفة وفعالية تدابري التحكم البديلة 
  جدول احملتويات املشروح: )٢٩املطلوبة مبقتضى الفقرة 

  احملتويات
 املقدمة

  الدراسة وواليتهامعلومات أساسية، نطاق   -ألف   
  مصادر املعلومات  - باء  

  انبعاثات الزئبق العاملية والسيناريوهات املستقبلية  -أوالً 
  انبعاثات الزئبق االصطناعية العاملية يف اجلو  -ألف   
  اجتاهات انبعاثات الزئبق العاملية يف اجلو  - باء  
 سيناريوهات انبعاثات الزئبق العاملية يف اجلو  - جيم  

  التحكم يف االنبعاثات وفعاليته وتكاليفه  -ثانياً 
  التحكم يف االنبعاثات  -ألف   
  اجلمع بني تكنولوجيات التحكم املختلفة من أجل التحكم األمثل يف انبعاثات الزئبق  - باء  
 تكلفة وكفاءة تدابري التحكم يف انبعاثات الزئبق  - جيم  

  مميزات القطاعات املختارة  -اً لثثا
  يف حمطات الطاقة واملراجل الصناعيةحرق الفحم   -ألف   
  إنتاج الفلزات غري احلديدية  - باء  
  إنتاج األمسنت  - جيم  
 حرق النفايات  -دال  

  املوجز واالستنتاجات  -اً رابع
  املراجع

 املرفقات التقنية
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  املقدمة

  معلومات أساسية، نطاق الدراسة وواليتها  -ألف 

 الذي أصدره جملس إدارة برنامج األمم ٢٥/٥ة يف املقرر يبني هذا الباب والية الدراسة الوارد  - ١
  .ةس الدرا هذهاملتحدة للبيئة ونطاق

  مصادر املعلومات  -باء   

ستستخدم الدراسة املعلومات املتاحة ذات الصلة، ويشمل ذلك على وجه اخلصوص   - ٢
وميكن ذكر .  للبيئة طلب برنامج األمم املتحدةبناء علىاملعلومات اليت تقدمها البلدان واملؤسسات 

  :بعض املصادر اخلاصة هنا
 )تقرير وجيز( املصادر واالنبعاثات والنقل :التقييم العاملي للزئبق يف الغالف اجلوي  )أ(

 برنامج األمم إىل التقييم العاملي للزئبق يف الغالف اجلوي الذي أعده تقنيةالساسية األعلومات املوتقرير 
  والتقييم القطيب؛املتحدة للبيئة وبرنامج الرصد 

التقييم النوعي العام للتكاليف والفوائد احملتملة املرتبطة بكل هدف من األهداف   )ب(
االستراتيجية الواردة يف املرفق األول من تقرير االجتماع األول للفريق العامل املفتوح العضوية املعين 

  ؛(UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/6)بالزئبق 
التقييم املتكامل إلطالقات املعادن تلك املتعلقة بورويب مثل نتائج مشاريع االحتاد األ  )ج(
  املنهجية والتدابري الصحية والبيئية املتكاملة لتقييم السيناريو؛ب و)١(أوروباالثقيلة يف 
الدراسة اليت يضطلع ا كل من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنطقة شراكة حرق   )د(

بتمويل من املفوضية (ناجتة عن حرق الفحم يف قطاع الطاقة الفحم بشأن خفض انبعاثات الزئبق ال
  ).األوروبية

  انبعاثات الزئبق العاملية والسيناريوهات املستقبلية  -أوالً 
يقدم هذا الفصل عرضاً عاماً النبعاثات الزئبق االصطناعية العاملية سواء كانبعاثات كلية أو   - ٣

  .انبعاثات من قطاعات ومناطق جغرافية خمتارة
ستسمح املعلومات اجلديدة اليت تقدمها البلدان املختارة من خالل االستبيانات بإعطاء   - ٤

ستخدم كأساس لوضع سيناريوهات ت سعاثات من القطاعات املختارة، وهذهتقديرات أفضل لالنب
  .وضوابط االنبعاثات وتكاليفهاوسيتم استقراء هذه االنبعاثات على الصعيد العاملي لالنبعاثات، 

                                                   
ب وحتديد  هو تطوير أساليأوروباالتقييم املتكامل إلطالقات املعادن الثقيلة يف املشروع املتعلق بكان هدف   )١(

استراتيجيات لدعم عملية رسم السياسات البيئية يف االحتاد األورويب اهلادفة إىل ختفيض انبعاثات املعادن الثقيلة وآثارها 
وكان اهلدف األساسي للبحث العملي الذي أُجري حتت مظلة املشروع هو تقييم اإلتالف الطويل اآلجل . ارةضال

ن ذات األولوية مثل الزئبق والكادميوم والرصاص والنيكل والزرنيخ  املعادمشل البحثوقد . للبيئة وصحة اإلنسان
 .مووالكر
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  ئبق االصطناعية العاملية يف اجلوانبعاثات الز  - ألف
  اجتاهات انبعاثات الزئبق العاملية يف اجلو  - باء
  االنبعاثات حبسب املنطقة اجلغرافية  - ١

  سيناريوهات انبعاثات الزئبق العاملية يف اجلو  - جيم
 واالنبعاثات يقدم هذا الباب عرضاً عاماً إلجراءات وضع سيناريوهات التحكم يف الزئبق  - ٥

وسيقدم الباب السيناريوهات املعدة باستخدام اإلجراءات املبينة استناداً إىل . الناجتة على الصعيد العاملي
املعلومات الواردة من البلدان املختارة، والسيما املعلومات احملسنة عن وضع القطاعات املختارة، 

، )لق بالفوائد املشتركة للتحكم يف الزئبقوهي ذات أمهية فيما يتع(وخطط التحكم يف التلوث اجلوي 
  .وخطط التحكم يف انبعاثات الزئبق والعوامل األخرى

وسيتم وضع سيناريو مرجعي النبعاثات الزئبق يف اجلو للقطاعات املختارة استناداً إىل التنبؤات أو - ٦
) اخنفاض النواتج أو زيادة(اخلطط احلالية املتعلقة بإعادة هيكلة القطاعات والتطور املتوقع يف القطاعات 

كذلك سيتم وضع سيناريوهني أو . لتلبية الطلب يف املستقبل وخطط الضوابط اإلضافية للتلويث اجلوي
 خمتلفة للتحكم يف الزئبق إضافة إىل ةثالثة سيناريوهات لالنبعاثات يف اجلو ذات مستويات طموح

يتم أيضاً مناقشة توزيع التكاليف بني تدابري وس. التكاليف التقديرية احملتملة املرتبطة بكل سيناريو
التحكم اليت ترمي أساساً إىل التحكم يف امللوثات اجلوية األخرى والتدابري اخلاصة بالزئبق، إضافةً إىل 

  .وسيتم استقراء النتائج لوضع سيناريوهات عاملية. عدم اليقني املرتبط ذه التقديرات
  مبادئ أساسية  - ١
  وصف السيناريو  - ٢

   وتكاليفهوفعاليتهالتحكم يف االنبعاثات   -ثانياً 
يقدم هذا الفصل عرضاً عاماً للتكنولوجيات املتاحة خلفض انبعاثات الزئبق يف القطاعات   - ٧

  .املختارة وكفاءا والتكاليف املرتبطة ا، مع مناقشة عامة حلسابات التكاليف
 بامللوثات األخرى اليت تعطي فوائد مشتركة وسيتضمن الفصل مناقشةً لتدابري التحكم اخلاصة  - ٨

يف " التحكم املشترك" ـ بعرفويتم يف كثري من احلاالت إجناز ما ي. فيما يتعلق بالتحكم يف الزئبق
انبعاثات الزئبق وانبعاثات امللوثات اجلوية األخرى عند استخدام تكنولوجيات التحكم يف االنبعاثات 

  .األخرىاجلوية خلفض انبعاثات امللوثات 
  التحكم يف االنبعاثات  - ألف

  عامةالولية األتدابري التحكم   - ١
  التحكم التقين املشترك يف امللوثات اجلوية والزئبق  -  ٢
  اجلمع بني تكنولوجيات التحكم املختلفة للتحكم األمثل يف الزئبق  - باء
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 توليفات  إىل تقييم أي من تكنولوجيات التحكم أو أي توليفة منالبابيرمي هذا   - ٩
وستكون املعلومات اجلديدة من البلدان ضرورية . تكنولوجيات التحكم مالئمة وجمدية لكل قطاع

  .إلجراء هذا التقييم
   الزئبق انبعاثات التحكم يف تدابريتكلفة وكفاءة  - جيم

د بي. سيناقش هذا الباب التكلفة والكفاءة املرتبطتني بشىت وسائل التحكم يف انبعاثات الزئبق  - ١٠
أن من املهم اإلشارة إىل أن املعلومات املتاحة يف الوقت احلايل عن تكلفة التحكم يف الزئبق تأيت بصورة 

وال ميكن، بدون احلصول على معلومات . رئيسية من الدراسات اراة يف أوروبا وأمريكا الشمالية
الية واملقررة يف التلويث جديدة عن الوضع التقين احلايل للقطاعات املختارة وعن ضوابط التحكم احل
  .اجلوي يف البلدان األخرى، إعطاء تقديرات تفصيلية لتكاليف التحكم يف الزئبق

  مميزات القطاعات املختارة  -ثالثاً 
يقدم هذا الفصل وصفاً ومعلومات تقنية عن انبعاثات الزئبق يف اجلو وتدابري التحكم   - ١١

  :والتكاليف املرتبطة ا للقطاعات املختارة
  حرق الفحم يف حمطات الطاقة واملراجل الصناعية؛  )أ(
  إنتاج املعادن غري احلديدية؛  )ب(
  إنتاج األمسنت؛  )ج(
  .حرق املخلفات  )د(

  : لكل قطاعالتقريروسيقدم   - ١٢
   لكيفية دخول الزئبق إىل العمليات وكيفية إطالقه؛وصفاً  )أ(
   القطاع؛وصفاً وجيزاً للتكنولوجيات العديدة املستخدمة يف  )ب(
وصفاً لشىت خيارات تدابري التحكم، مبا يف ذلك الفوائد املشتركة من تدابري التحكم   )ج(

  يف امللوثات األخرى؛
  .وصفاً للتكلفة والكفاءة احملتملة لشىت تدابري وتكنولوجيات التحكم  )د(

. ملختلفة تبايناً كبرياًتتباين املعلومات املتوفرة حالياً عن تدابري التحكم وتكاليفها يف القطاعات ا  -١٣
ومعظم . فعلى سبيل املثال هناك قدر أكرب من املعلومات عن قطاع الفحم مقارنةً بالقطاعات األخرى

تبني مالءمة هذه املعلومات تاملعلومات املتوفرة حالياً مأخوذة من الواليات املتحدة وأوروبا، ومل 
 من البلدان األخرى ضروري لتقدمي لذلك فإن احلصول على معلومات جديدة. للمناطق األخرى

  .معلومات ذات قيمة عاملية جلميع القطاعات
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  حرق الفحم يف حمطات الطاقة واملراجل الصناعية  -ألف 
  أصل الزئبق واالنبعاثات من حرق الفحم  - ١
  تكنولوجيات حرق الفحم  - ٢
  تدابري التحكم يف حرق الفحم  - ٣
  املعاجلة املسبقة للفحم  )أ(
  ت التشغيل احملسنةإجراءا  )ب(
  التحكم املشترك يف الزئبق يف مرافق حرق الفحم  )ج(
  التحكم التقين اخلاص بالزئبق يف مرافق حرق الفحم  )د(
  تكاليف وكفاءة تكنولوجيات التحكم يف حمطات الطاقة اليت تعمل بالفحم احلجري  - ٤

  إنتاج الفلزات غري احلديدية  -باء 
  إنتاج الفلزات غري احلديديةأصل الزئبق واالنبعاثات من   - ١
  تكنولوجيات إنتاج الفلزات غري احلديدية  - ٢
  تدابري التحكم يف إنتاج الفلزات غري احلديدية  - ٣
  تكاليف وكفاءة تكنولوجيات التحكم يف إنتاج الفلزات غري احلديدية  - ٤

  إنتاج األمسنت  -جيم 
  أصل الزئبق واالنبعاثات من إنتاج األمسنت  - ١
   التحكم يف إنتاج األمسنتتدابري  - ٢
  تكاليف وكفاءة تكنولوجيات التحكم يف إنتاج األمسنت  - ٣

  حرق النفايات  - دال
  أصل الزئبق واالنبعاثات من حرق النفايات  - ١
  تكنولوجيات حرق النفايات الصلبة يف املناطق احلضرية  - ٢
  تدابري التحكم يف حرق النفايات  - ٣
  ت التحكم يف حرق النفاياتتكاليف وكفاءة تكنولوجيا  - ٤

  املوجز واالستنتاجات  -رابعاً 
  يقدم هذا الباب موجزاً للدراسة واستنتاجاا  -١٤

  املراجع
  املرافق التقنية

__________  


