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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

  املعلومات عن عرض وجتارة الزئبقديث حت

  مذكرة من األمانة

نظر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف دورته الرابعة والعشرين يف تقرير عن العرض   - ١
ملي، وكان هذا التقرير معروضاً يف املرفق الثاين للوثيقة والتجارة والطلب على الزئبق على الصعيد العا

UNEP/GC/24/INF/17 . رد بزيادة جهوده ٢٤/٣ويف تلك الدورة اعتمد جملس اإلدارة املقروفيه تعه 
للتصدي للتحديات العاملية اليت يثريها الزئبق، وأنشأ الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالزئبق وطلب من 

  .التنفيذي للربنامج أن يضطلع مبجموعة من األنشطةاملدير 

 بدأ الربنامج مشروعاً لتقليل املعروض من الزئبق وحبث ٢٤/٣ويف إطار استجابة الربنامج للمقرر   - ٢
حلول ختزين الزئبق، ويف هذا الصدد عين خرباء استشاريني لتحديث واستكمال املعلومات الواردة يف املرفق 

 من خالل إعداد تقارير عن عرض وجتارة الزئبق والطلب عليه على UNEP/GC/24/INF/17الثاين للوثيقة 
                                                   

*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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أحدمها عن منطقة أمريكا الالتينية والبحر : وحىت اآلن استكمل تقريران من هذا النوع. الصعيد اإلقليمي
  .الكارييب واآلخر عن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

ية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية ووافق الفريق العامل املفتوح العضو  - ٣
، على قائمة معلومات ستقدمها ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ١٩بالزئبق، يف اجتماعه يف بانكوك من 

ن وطُلب من األمانة، يف مجلة أمور، تقدمي حتديث للتقرير ع. األمانة إىل اللجنة يف دورا األوىل لتسهيل أعماهلا
  .UNEP/GC/24/INF/17عرض وجتارة الزئبق وختزينه الوارد يف املرفق الثاين للوثيقة 

واستجابة لذلك الطلب تتيح األمانة التقريرين املشار إليهما أعاله عن عرض وجتارة الزئبق والطلب   - ٤
دئ، ويتألف كل منهما من عليه على الصعيد اإلقليمي يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ويف آسيا واحمليط اهلا

ولسهولة اإلحالة يعرض املرفقان األول والثاين هلذا التقرير هذين امللخصني . ملخص تنفيذي ومناقشة تفصيلية
ليزية ، باللغة اإلجنUNEP (DTIE)/Hg/INC.1/INF/9ويرد التقريران الكامالن يف مرفقي الوثيقة . التنفيذيني

  .والتقريران الكامالن كما وردت بدون حترير رمسيويقدم امللخصان التنفيذيان . فقط
وجيب العمل على . واالنتقال إىل استعمال بدائل للزئبق يؤدي إىل وجود فائض يف عرض الزئبق  - ٥

حتقيق اإلدارة السليمة والتخزين الصحيح هلذا الفائض وللمنتجات العتيقة اليت حتتوي على الزئبق ملنع عودا 
ورغم أن مقتضيات ختزين نفايات الزئبق تشبه إىل حد ما مقتضيات ختزين النفايات اخلطرة . إىل السوق العاملي

 )١(.األخرى فإن الزئبق ينفرد باستدامته وعدم توفُّر بدائل لتخزينه يف األجل الطويل كوسيلة للتخلّص منه
. الف املائي إىل ما ال ايةويتطلب األمر مرافق ختزين طويلة األجل لعزل فائض الزئبق عن احمليط احليوي والغ

ويف حني أن االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية يبحثان يف طرق إنشاء مرافق ختزين ائية فإن مثل 
وتقدم التقارير املعروضة هنا ويف الوثيقة . هذه املبادرات تغيب عن املناطق األخرى

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/9ق وتناقش األعمال اجلارية لتقييم خيارات مرافق  تقديراً لفائض الزئب
  .التخزين

                                                   
بالتبادل ويشريان “ اإلدارة طويلة األجل”و “ التخزين” يف صفحات هذين التقريرين يستعمل مصطلحا  )١(

 املصطلحان إىل اإلحياء بطريقة عزل الزئبق نوال يهدف هذا.  الطويل عن السوق العاملياألجل يف قإىل عزل فائض الزئب
  .أو بأفضل أنواع مرافق عزل الزئبق
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  املرفق األول

  “٢٠٥٠- ٢٠١٠تقييم فائض الزئبق يف آسيا واحمليط اهلادئ، ”ملخص تنفيذي للتقرير املعنون 

وقد أُعد . ٢٠٠٨نوفمرب /هذا التقرير صيغة منقّحة من التقرير اإلقليمي املؤرخ يف تشرين الثاين  - ١
ات تدعم أعمال مشروع ختزين الزئبق يف آسيا واحمليط اهلادئ، دف إطالق عملية إقليمية لدعم لتوفري معلوم

ويأخذ التقرير بعني االعتبار التعليقات املقدمة من الصني ونيبال . عزل فائض الزئبق يف آسيا واحمليط اهلادئ
  .واليابان

يف املستقبل داخل آسيا وسيكون مصدراً ويقدم هذا التقرير إطاراً لتحسني فهم تدفقات الزئبق   - ٢
وقد وفّرت الصيغة األصلية هلذا التقرير معلومات . للمعلومات يف املناقشات بشأن إدارة فائض الزئبق يف املنطقة

مارس / آذار٥ إىل ٤أساسية لالجتماع االفتتاحي إلطالق مشروع ختزين الزئبق يف آسيا، الذي عقد من 
  . يف بانكوك٢٠٠٩

عين جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة ختفيض عرض الزئبق وإدارته يف األجل الطويل وقد   - ٣
وال مناص من أن تنظر احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة يف طريقة التعامل مع فائض . ضمن األولويات

، وبالتايل جيب إدارته على الزئبق، نظراً ألن عنصر الزئبق، باإلضافة إىل كونه ساماً ال ميكن تدمريه أو خسفه
  .األجل الطويل لتجنب عودته إىل السوق العاملي

واألمر اهلام هو أن احلاجة تقوم إىل حتسني فهم تدفقات الزئبق يف آسيا قبل اختاذ اخلطوات التالية،   - ٤
ول على اليت قد تشمل وضع خطط إلنشاء قدرة التخزين الالزمة ومناقشة أنشطة التنسيق اإلقليمية واحلص

اليت تشكّل التخزين السليم بيئياً يف األجل ) مبا فيها تقييمات املوقع(الدعم املايل والتقين وتعيني املعايري التقنية 
  .الطويل، وتطوير التصميم األساسي هلذا املرفق أو هلذه املرافق

سيا ستشمل أساساً وتشري هذه املعلومات املتوفّرة إىل أن مصادر الزئبق يف املستقبل يف منطقة آ  - ٥
الزئبق املستعاد كمنتج ثانوي من خمتلف أنشطة التعدين والصهر، ومن تنظيف الغاز الطبيعي ومن إغالق أو 
حتويل مصانع خاليا الزئبق الكلورية والقلوية، واملستعاد من مصادر هامة أخرى مثل املنتجات اليت انتهت 

 اإلقليمية باالستخدامات اإلقليمية، مثل املصابيح وأجهزة ويف هذا التحليل ترتبط مصادر الزئبق. صالحيتها
القياس وملغم حشو األسنان، على مدى نفس الفترة الزمنية من أجل تقدير فائض الزئبق الذي سيتولّد يف 

  .املنطقة

ومعظم الزئبق . ويوضح التقرير أن املنطقة اآلسيوية هي مستورد صاف هام للزئبق يف الوقت احلاضر  - ٦
ستورد يستعمل يف أعمال تعدين الذهب على نطاق صغري وتستعمل كميات أصغر يف صنع املنتجات، امل

كلوريد الفينيل الذي يستخدم ) مونومر(وتستهلك الصني كثرياً من الزئبق الذي تقوم بتعدينه إلنتاج مركَّب 
آسيا يتوقف إىل حد كبري على ولذلك فإن توقيت توليد فائض الزئبق يف . إلنتاج الكلوريد متعدد الفينيل

  .توقيت وحجم تقليل الطلب يف هذه القطاعات الرئيسية
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وقد قرر اخلرباء من منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والكيانات األخرى أن تقييدات عرض   - ٧
ن خالل الزئبق ميكن أن تساهم يف ختفيض الطلب إىل حد كبري يف عمليات تعدين الذهب على نطاق صغري م

وبالتايل فإن التدابري اليت ترمي إىل التأثري على . زيادة األسعار وزيادة صعوبة الوصول إىل إمدادات الزئبق
العرض والطلب ميكن أن يعزز بعضها البعض، وجيب إىل حد ما أن تكون ختفيضات الطلب سابقة لتقييدات 

زئبق إىل التخزين قد يكون هاماً بصفة خاصة ووضع اخلطط لتحويل املعروض من ال. العرض لكي تكون فعالة
  .كمبادرة لزيادة التشجيع على ختفيض الطلب

ووفقاً للسيناريوهات اليت حبثها . ويف الوقت احلاضر، يزيد الطلب على الزئبق عن العرض يف آسيا  - ٨
، وبعد ٢٠١٥أو  ٢٠١٤التقرير ينتظر أن يصل عرض الزئبق والطلب عليه إىل توازن تقرييب ابتداًء من عام 

وميكن أن يكون هذا طلب الزمين أقصر من ذلك إذا كانت . ذلك ينتظر أن يزيد العرض عن الطلب
االشتراطات الصارمة جلمع زئبق املنتجات الثانوية املنبعث من اخلامات يف سياق جتهيز الفلزات والذي ينطلق 

.  يف زئبق املنتجات الثانوية املتوفِّر يف السوقأو ينبعث يف الوقت احلاضر يف البيئة ستؤدي إىل ختفيض إضايف
ومن ناحية أخرى ميكن أن يكون . وسيؤدي ذلك إىل فائض زئبق سيكون متاحاً لالستخدام أو يتعين ختزينه

هذا اإلطار الزمين أطول إذا تبين أن ختفيض الطلب يف تعدين الذهب على نطاق صغري سيكون أصعب حتقيقاً 
دة يف جمال الشراكة اخلاص بالتعدين احلريف والصغري النطاق للذهب كما جاء يف شراكة من األهداف احملد

  .الزئبق العاملية يف إطار برنامج األمم املتحدة للبيئة

قامة قدرة آسيوية  أن تتوقّف درجة االستعجال إل٢٠١٧وباإلضافة إىل ذلك، يرجح بعد عام   - ٩
، ومدى رغبة )واليت تساهم يف فائض عرض الزئبق(لتخزين الزئبق على معدل التخفيضات األخرى يف الطلب 

بلدان املنطقة يف تشجيع هذه التخفيضات األخرى يف الطلب من خالل تقييدات العرض مثل زيادة القواعد 
مدى النجاح يف الوصول إىل حل يالئم مجيع بلدان التنظيمية أو الضوابط اليت حتكم احلصول على الزئبق، و

  ).رغم أن العرض الصايف من فائض الزئبق قد حيدث يف عدد صغري نسبياً من البلدان(املنطقة 
، استناداً إىل تقييم ٢٠٣٠وعلى أي حال، ميكن توقّع فائض كبري من الزئبق يف آسيا بعد عام   - ١٠

نتيجة زيادة التشريعات والضوابط الطوعية الستخدام الزئبق، وكذلك االخنفاضات احلالية يف استخدام الزئبق 
 وكمية فائض ،تقدير كميات الزئبق املتوفِّرة من خالل إعادة التدوير واإلنتاج الثانوي للزئبق وحترير املخزونات

 طن ٥ ٥٠٠، ستزيد قليالً على األرجح عن ٢٠٥٠ و٢٠٣٠بني يف الفترة تجمع معظمها تالزئبق، اليت س
ويقول سيناريو بديل للسياسة العامة ميكن يف إطاره أن تقرر السلطات اإلقليمية االنتقال ). ٣ م٤٠٠يل حوا(

 طن ٧ ٥٠٠، إن كمية الزئبق املتراكم قد تصل إىل ٢٠٣٠إىل ختزين فائض الزئبق يف مرحلة زمنية سابقة لعام 
  ).٣ م٥٦٠حوايل (
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  املرفق الثاين

ئض عرض الزئبق يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر فا”ملخص تنفيذي للتقرير املعنون 
  “٢٠٥٠-٢٠١٠الكارييب، 

 رابعاً سبعة جماالت ألولوية العمل لتخفيض املخاطر الناشئة عن إطالقات الزئبق ٢٤/٣عين املقرر   - ١
  :وتنصب أولويتان منها على ما يلي

 د من التعدين األويل ومراعاةتقليل العرض العاملي من الزئبق، مبا يف ذلك النظر يف احل  •  
  الترتيب اهلرمي لألولويات؛    
  . لتخزين الزئبقالتوصل إىل حلول سليمة بيئياً  •  

ا يف ذلك صياغة صك  وافق جملس اإلدارة على اختاذ مزيد من التدابري الدولية، مب٢٥/٥ويف املقرر   - ٢
 وطوعية، وكذلك جمموعة من األنشطة املؤقتة، لتقليل اً بشأن الزئبق، ميكن أن يشمل نهجاً ملزِمةملزِم قانون

  .اخلطر على صحة البشر والبيئة
ويف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ستؤدي زيادة التقاط الزئبق الثانوي من عمليات التعدين   - ٣

اإلضافة إىل ذلك فإن إدارة وب. وزيادة استعمال البدائل اليت حتلّ حملّ الزئبق إىل فائض يف الزئبق يف املنطقة
عرض الزئبق ينظَر إليها اآلن باعتبارها أداة سياسية قيمة ميكن أن تساعد يف تقليل الطلب على الزئبق يف 

  .قطاعات تتوفّر فيها بدائل جمدية وختلو من الزئبق
ينه على النحو وعندما ال يكون الزئبق مطلوباً يف تطبيقات مقبولة، فسيكون من الواجب إدارته وختز  - ٤

ولذلك أصبح تعيني حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق . الصحيح، مبا يؤدي إىل منع عودته إىل السوق العاملي
  .أولوية معترفاً ا

وتقوم احلاجة إىل أماكن لعزل فائض الزئبق بطريقة آمنة نظراً ألن عنصر الزئبق، إىل جانب كونه   - ٥
وحتتاج احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة إىل فهم طريقة إدارة هذا . ساماً، ال ميكن تدمريه أو خسفه

ويشمل هذا الفهم وضع خطط للقدرة . الزئبق يف األجل الطويل من أجل جتنب عودته إىل السوق العاملي
ري التقنية الالزمة للتخزين، ومناقشة أنشطة التنسيق اإلقليمية، واحلصول على الدعم املايل والتقين، وتعيني املعاي

وكخطوة أوىل يف . للتخزين الطويل األجل والسليم بيئياً، وتطوير التصميم األساسي هلذا املرفق أو هذه املرافق
عملية التخطيط، يتضمن التقرير عن فائض عرض الزئبق تقديرات لكميات الزئبق اليت قد تتوفّر يف املنطقة 

  . املالئمةألغراض العزل، واألفق الزمنية الختاذ اإلجراءات
. ويؤكّد التقرير أن منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب تستورد وتصدر كميات كبرية من الزئبق  - ٦

ومعظم الزئبق املستهلَك يف املنطقة يستخدم يف تعدين الذهب على نطاق صغري، وتستهلَك كميات أقل 
 تستخدم عمليات الزئبق وكذلك تطبيقات اإلنتاج لالستخدامات الصناعية يف إنتاج الكلورات والقلويات اليت

  .اليت حتتوي على الزئبق
ويالحظ هذا التحليل أن مصادر الزئبق املقبلة يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ستشمل   - ٧

اليا أساساً الزئبق املستعاد كناتج ثانوي لعمليات التعدين، والزئبق املستعاد من إغالق أو حتويل مصانع خ
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ويف هذا التحليل ترتبط مصادر الزئبق اإلقليمية باالستخدامات اإلقليمية املذكورة . الزئبق الكلورية والقلوية
  .أعاله من أجل حتسني فهم التوازن بني العرض والطلب على الزئبق يف املنطقة

ستقبل داخل منطقة وبناًء عليه يعرض التقرير إطاراً لتحسني فهم العرض والطلب على الزئبق يف امل  - ٨
. أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وهو إطار ضروري إلثراء املناقشات بشأن إدارة وختزين الزئبق يف املنطقة

ويقدم التحليل معلومات أساسية لالجتماع االفتتاحي ملشروع ختزين فائض الزئبق يف منطقة أمريكا الالتينية 
  . يف مونتيفيديو بأوروغواي٢٠٠٩أبريل /والبحر الكارييب، الذي عقد يف نيسان

وقد حدد اخلرباء من منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والكيانات األخرى أن تقييدات عرض   - ٩
الزئبق، مثل ختزين الزئبق، ميكن أن تساهم يف ختفيض الطلب على الزئبق إىل حد كبري يف عمليات تعدين 

وبالتايل فإن . دة األسعار وزيادة صعوبة الوصول إىل إمدادات الزئبقالذهب على نطاق صغري من خالل زيا
التدابري اليت ترمي إىل التأثري على العرض والطلب ميكن أن يعزز بعضها البعض، بل وميكن إىل حد ما أن تكون 

 ووضع اخلطط لتحويل املعروض من الزئبق إىل. تقييدات العرض اليت تسبق ختفيضات الطلب أكثر فعالية
  .التخزين قد يكون هاماً بصفة خاصة كمبادرة لزيادة التشجيع على ختفيض الطلب

ووفقاً لسيناريو احلالة األساسية الذي حيلّله التقرير ميكن أن يتجاوز عرض الزئبق يف منطقة أمريكا   - ١٠
زين فائض ، وهو ما ميكن أن ينطوي على ضرورة خت٢٠١٥الالتينية والبحر الكارييب الطلب حىت قبل عام 

ويفترض هذا السيناريو أنه سيتم فرض اشتراطات أكثر صرامة على قطاع التعدين الصناعي مبا يؤدي . الزئبق
ومن ناحية أخرى، ميكن أن يكون هذا اإلطار الزمين . إىل استعادة كميات إضافية من الناتج الثانوي من الزئبق

ية يف أمريكا اجلنوبية يف تصدير ناجتها السنوي من أطول ببضع سنوات إذا استمرت بعض مناجم الذهب الدول
  .الزئبق إىل الواليات املتحدة

وستتوقف درجة االستعجال إلقامة قدرة ختزين الزئبق يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   - ١١
 املنطقة ، ومدى رغبة بلدان)واليت تساهم يف فائض عرض الزئبق(على معدل التخفيضات األخرى يف الطلب 

يف تشجيع هذه التخفيضات األخرى يف الطلب من خالل تقييدات العرض مثل زيادة القواعد التنظيمية أو 
رغم أن العرض (الضوابط اليت حتكم احلصول على الزئبق، ومدى النجاح يف التوصل إىل حل إقليمي للتخزين 

  ).الصايف من فائض الزئبق قد حيدث يف عدد صغري نسبياً من البلدان
ويوضح السيناريو األساسي أن كمية الزئبق اليت قد يتطلب األمر ختزينها يف منطقة أمريكا الالتينية   - ١٢

ووفقاً لسيناريو بديل عن احلد .  طن٨ ٠٠٠  قد تبلغ أكثر من٢٠٥٠ و٢٠١٥بني يف الفترة والبحر الكارييب 
املنتجات الثانوية، ويفترض أيضاً البطء األدىن من التخزين، ويتضمن افتراضاً باستمرار تصدير قدر من زئبق 

م ـق املنتجات الثانوية، فإن كمية الزئبق املتراكمة قد تكون أقرب إىل رقـالعام يف زيادة توليد زئب
وال تعبر هذه السيناريوهات عن إمكانية اعتماد استراتيجية إقليمية فورية أو لألجل .  طن٣ ٠٠٠ - ٢ ٠٠٠

واعتماد هذه االستراتيجية قد يتطلّب . طريقة لتشجيع تقليل الطلب على الزئبقالقريب من أجل عزل الزئبق و
  .تطوير قدرة ختزينية بأسرع ما ميكن

__________  


