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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  الزئبقعاملي ملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

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

 من مقرر جملس ٢٧رة التكاليف والفوائد احملتملة املصاحبة لكل حكم مذكور يف الفق
  ٢٥/٥اإلدارة 

  مذكرة من األمانة

وك يف كان بناقش الفريق العامل املفتوح العضوية بشأن الزئبق يف اجتماعه األول الذي عقد يف  - ١
 من األهداف االستراتيجية والتدابري املمكنة  عددا٢٠٠٧ً نوفمرب/ تشرين الثاين١٦  إىل١٢ فترة منال

). UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/6( لتقرير االجتماع األولإلجناز هذه األهداف، واليت ترد يف املرفق 
ما بني الدورات بشأن كما طلب الفريق العامل يف ذلك االجتماع إىل األمانة أن تضطلع بعمل في

التكاليف والفوائد املصاحبة لكل هدف من األهداف االستراتيجية لكي تبلغ الفريق العامل ا يف 
واستجابة .  يف نريويب٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول١٠   إىل٦ اجتماعه الثاين الذي عقد يف الفترة من

، والذي كان UNEP(DTIE)Hg/OEWG.2/5/Add.1هلذا الطلب، أعدت األمانة التقرير الوارد يف الوثيقة 
 ا برنامج األمم املتحدة للبيئةعبارة عن مشروع تقرير يستند إىل دراسة عن انبعاثات الزئبق اضطلع.  

                                                   
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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 يف جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق وافقت  - ٢
 على قائمة من املعلومات ٢٠٠٩ أكتوبر/رين األولش ت٢٣   إىل١٩ وك يف الفترة منكاجتماعها يف بان

وقد طلبت إىل اللجنة، من مجلة . اليت تقوم األمانة بتقدميها إىل اللجنة يف اجتماعها األول لتيسري عملها
   .UNEP(DTIE)Hg/OEWG.2/5/Add.1 للتقرير الوارد يف الوثيقة أمور، أن تقدم حتديثاً

 نسخة منقحة من ذلك التقرير تناقش التكاليف والفوائد وبناء عليه قامت األمانة بإعداد  - ٣
. ٢٥/٥ برنامج األمم املتحدة للبيئة من مقرر جملس إدارة ٢٧ احملتملة لكل حكم وارد يف الفقرة

ولسهولة الرجوع إىل التقرير فقد مت استنساخه . ويتألف التقرير من موجز تنفيذي ومناقشة تفصيلية
يقدم التقرير الكامل، مبا يف ذلك املوجز التنفيذي واملناقشة التفصيلية، و. كمرفق يف الوثيقة احلالية

وجيري تعميم .  باللغة اإلجنليزية فقطUNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/8كوثيقة معلومات حتت الرمز 
  .املوجز التنفيذي والتقرير الكامل بدون حترير رمسي
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  مرفق

 من مقرر ٢٧رة كل حكم مذكور يف الفقتقرير عن التكاليف والفوائد احملتملة املصاحبة ل
  ٢٥/٥جملس اإلدارة 

  موجز تنفيذي
وهذا امللوث مسي وثابت ويبقى لوقت طويل يف البيئة وميكن أن .  هاماً بيئياًيعترب الزئبق ملوثاً  - ١

والقيام بإجراء دويل أمر مطلوب لتقليل املخاطر البيئية والصحية على النطاقات . ينتقل على نطاق العامل
  .احمللية واإلقليمية والعاملية

لكل حكم مذكور يف  للتكاليف والفوائد احملتملة املصاحبة  كمياًيقدم هذا التقرير تقييماً  - ٢
 لعرض التكاليف والفوائد احملتملة املصاحبة وقد أعد أصالً. ٢٥/٥ من مقرر جملس اإلدارة ٢٧الفقرة 

ريق العامل املفتوح العضوية بشأن الزئبق يف ها الفدلكل هدف من األهداف االستراتيجية اليت حد
وقد مت حتديث التقرير لكي . ٢٠٠٧ نوفمرب/ تشرين الثاين١٦ إىل ١٢ فترة مناجتماعه األول يف ال

يعكس نشر تقرير جديد عن االنبعاثات مت تقدميه إىل جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين اليت 
كما أعيد تنظيمه لكي يعرض . ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠  إىل١٦ يب يف الفترة منعقدت يف نريو

 للقضايا املطروحة يف إطار النهج الشامل إزاء الزئبق على النحو الوارد يف الفقرة املعلومات املتاحة وفقاً
وميكن أن يستشف، يف إطار هذا اهليكل، أن مثة بعض املعلومات . ٢٥/٥ من مقرر جملس اإلدارة ٢٧

  .٢٥/٥ري اليت ميكن وضعها حتت كل جمال من ااالت احملددة يف املقرر املتاحة من أجل التداب
والتكاليف تشمل التكاليف االقتصادية إلدخال العمل باملعدات أو احللول التكنولوجية   - ٣

وتعرف التكاليف على . الضرورية، عالوة على اإلجراءات األخرى املمكنة، للتوصل إىل ختفيض الزئبق
 إىل أعلى تكاليف التوهني بالنسبة إىل استراتيجية معينة، سواء كان توسطة وكبرية استناداً ومقليلةأا 

  .ذلك إجابة تكنولوجية أو وسيلة أخرى ملواجهة التحدي
وفوائد تقليل انبعاثات الزئبق تشمل الفوائد االقتصادية واإليكولوجية والصحية البشرية   - ٤

 دوالر لكل ١٢ ٥٠٠، تقدر الفوائد بأا دخل جسم اإلنسانالذي يوبالنسبة للزئبق . واالجتماعية
 ١,٢٢ دوالر و١,٣٤ وبالنسبة للزئبق املستنشق، تقدر الفوائد مبا يتراوح بني )١(.كيلوغرام من الزئبق

  .دوالر لكل كيلوغرام من الزئبق
فيض مت تقدير الفوائد، خالل االضطالع بتحليل التكاليف والفوائد، على أساس تأثري خت  - ٥

وتستند البيانات املتعلقة بفوائد األنشطة إىل اعتبار أن . إطالق الزئبق مث ربطها بعد ذلك بالتكاليف
وإذا كانت الفوائد مساوية .  على األقل٢ الفوائد تكون أكرب إذا ما جتاوزت التكاليف بعامل يبلغ

 ما يقع بني الفوائد الكبرية والفوائد املتوسطة هي. قليلةللتكاليف أو أقل منها، فإا تعترب حينئذ 
  .قليلةوال

                                                   
 . يورو٠,٦٤ =  واحداًاستخدم يف هذا التقرير بأكمله رقم حتويل يبلغ دوالراً  )١(
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يتيسر  ويف حني أنه مت تقييم األحكام اليت يتعني معاجلتها يف املفاوضات، فإن التقييم ال  - ٦
وعلى وجه اخلصوص، مت معاجلة التكاليف والفوائد . عندما تكون مثة معلومات متاحة  بالتفصيل إال

  .اخلاصة بتخفيض االنبعاثات من حرق الفحم بشيء من التفصيل يف هذا التقرير
عند تقييم طرق ختفيض انبعاثات الزئبق من املصادر البشرية، مت األخذ يف االعتبار بالتدابري   - ٧

ومثة عدد من التدابري التكنولوجية متاحة لتخفيض انبعاثات الزئبق من . كنولوجيةالتكنولوجية وغري الت
، حمطات القوى، واملسابك، وحمارق األمسنت، مثالً ( ثانوياًاملصادر البشرية حيثما يكون الزئبق منتجاً

وختتلف هذه . ، والتخلص من النفايات وغري ذلك من االستخدامات)واحملطات الصناعية األخرى
تدابري فيما يتعلق بكفاءة التحكم يف االنبعاثات، والتكاليف، والفوائد البيئية املتحصلة من خالل ال

ويف كثري من األحيان، يتم ختفيض انبعاثات الزئبق بشكل جوهري بواسطة معدات تستخدم . تطبيقها
ققة من وأفضل مثال لذلك هو ختفيض انبعاثات الزئبق احمل. لتخفيض االنبعاثات من ملوثات أخرى

  .خالل تطبيق تدابري نزع الكربيت
 من التدابري وطرائق املعاجلة املسبقة الكفئة غري التكنولوجية املتاحة كما راعى التحليل نطاقاً  - ٨

وتشمل تلك .  من أجل ختفيض إطالقات الزئبق من شىت استخدامات املنتجات احملتوية على الزئبقأيضاً
، تنظيف مثالً(احملتوية على الزئبق، وتنظيف املواد اخلام قبل استخدامها التدابري حظر استخدام املنتجات 

كما تشمل تلك التدابري خيارات صون الطاقة، مثل ضرائب الطاقة، ومعلومات املستهلك، ). الفحم
وإدارة الطاقة وحتسني كفاءة إنتاج الطاقة من خالل التوليد املشترك للكهرباء واحلرارة يف حمطات 

  .غلة بالفحمالقوى املش
تكاليف ختفيض انبعاثات الزئبق املناقشة يف هذا التقرير مربوطة بالتكاليف االقتصادية   - ٩

إلدخال العمل باملعدات الضرورية أو االضطالع بإجراءات ضرورية أخرى للتوصل إىل هذا 
  .يانةوهذه التكاليف تشمل التكاليف االستثمارية والتكاليف التشغيلية وتكاليف الص. التخفيض

يرد موجز لتكاليف وفوائد عدد من األنشطة، منظمة حبسب األحكام الواردة يف مقرر جملس   - ١٠
  . أدناه١اإلدارة، يف اجلدول 

  تكاليف وفوائد تقليل انبعاثات الزئبق اخلاصة بشىت خيارات التقليل: ١اجلدول 
القضايا املثارة يف إطار النهج 

  الشامل واملالئم إزاء الزئبق
  الفوائد  التكاليف   التخفيضخيارات

ختفيض املعروض من 
  التعدين واالستخراج

  ßقليلة
  متوسطة

ختفيض املعروض من الزئبق ) ب(  كبرية
وتعزيز القدرة على ختزينه السليم 

ختفيض املعروض من   بيئياً
اخلاليا واملخزونات غري 

  املستخدمة

  ßقليلة
  متوسطة

  كبرية

ختفيض الطلب على الزئبق يف ) ج(
  نتجات والعملياتامل

ختفيض استهالك الزئبق 
يف موحود كلوريد 

تجات الكلور نالفينيل وم

  ßقليلة
  كبرية

  ßمتوسطة
  كبرية
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القضايا املثارة يف إطار النهج 
  الشامل واملالئم إزاء الزئبق

  الفوائد  التكاليف   التخفيضخيارات

  القلوية
ختفيض استخدام الزئبق 

  يف املنتجات
  كبرية  قليلة

ختفيض الناتج عن 
  ممارسات طب األسنان

  ßقليلة
  كبرية

  متوسطة

ختفيض التجارة الدولية يف ) د(
  الزئبق

ض انبعاثات الزئبق ختفي
  من التجارة

  كبرية  قليلة

تقليل الناجم عن 
  استخدام الفحم

  ßمتوسطة
  كبرية

  كبرية

التعدين احلريف وتعدين 
  الذهب الصغري احلجم

  ßقليلة
  كبرية

  ßقليلة
  كبرية

  تقليل انبعاثات الزئبق اجلوية) ه(

تقليل الناجم عن 
  العمليات الصناعية

  ßمتوسطة
  كبرية

  ßمتوسطة
  ةكبري

  ßقليلة  ختفيض توليد النفايات
  كبرية

  كبرية

النهوض جبمع نفايات 
  الزئبق ومعاجلتها

  ßقليلة
  متوسطة

  كبرية

تقليل الناتج عن التخلص 
  من النفايات

  ßمتوسطة
  كبرية

  كبرية

  ßمتوسطة  كبرية  منع انتشار التلوث
  ريةكب

معاجلة النفايات احملتوية على ) و(
  زئبق وتطهري املواقع امللوثة 

مراقبة املواقع امللوثة 
  وتطهريها

  ßقليلة
  متوسطة

  كبرية

زيادة املعارف فيما بني 
  الدول

  ßقليلة
  كبرية

زيادة املعارف من خالل ) ز(  كبرية
استثارة الوعي وتبادل املعلومات 

زيادة املعارف فيما   العلمية
بني املستخدمني 

  واملستهلكني

  كبرية  قليلة

ف من هذا اجلدول أن التكاليف والفوائد تتباين بشكل له شأنه فيما ومن املمكن أن يستش  - ١١
  .بني القطاعات

وتتمثل اخلالصة النهائية للعمل املبلغ عنه يف أن هناك فوائد تستمد من االستثمار يف ختفيض   - ١٢
كل انبعاثات الزئبق والتعرض له يف املستقبل وذلك بالدرجة األوىل بغية حتسني صحة البشر والعمل بش

. أعم على حتسني رفاه البشر، مبا يف ذلك آثار من قبيل تقليل اآلثار السلبية احملتملة على الذكاء والقدرة
والتدابري اليت تنطوي على تطبيق التكنولوجيا، مثل تنفيذ تركيبات إلزالة الزئبق من الغازات املتدفقة يف 
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تكاليف متوسطة إىل ( مكلفة إىل حد ما حمطات القوى الكهربائية، وحمارق النفايات، واملسابك تعترب
باملقارنة مع التدابري غري التكنولوجية مثل نشاط الوقاية وبناء القدرات والنهوض بفصل النفايات ) كبرية

ومن املمكن أن تسفر كلتا اموعتني من التدابري عن ).  إىل متوسطةقليلةتكاليف (احملتوية على زئبق 
  . للموارد، مالئماًبيق املتوازي هلذه التدابري، تبعاًوقد يكون التط. فوائد كبرية

__________  


