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صك  إلعدادجلنة التفاوض احلكومية الدولية 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عاملي
  ثانيةدورة الال

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٨ - ٢٤شيبا، اليابان، 
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 املنتجات احملتوية على الزئبق والعمليات والتكنولوجيا اليت يستخدم فيها وبدائلها

 مذكرة من األمانة

 ، طلبت جلنة التفاوض٢٠١٠يونيه / حزيران١١ إىل ٧يف اجللسة األوىل املعقودة من   - ١
 بشأن الزئبق إىل األمانة أن توافيها مبعلومات احلكومية الدولية من أجل إعداد صك عاملي ملزم قانوناً

 .عن مجيع املنتجات املعروفة احملتوية على الزئبق ومجيع العمليات والتكنولوجيا اليت يستخدم فيها
تكاليف تلك البدائل  معلومات عن بدائل تلك املنتجات والعمليات والتكنولوجيا، ووطلبت أيضاً
 .ومدى توافرها

، نظر ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠ إىل ٦ويف االجتماع الثاين املعقود يف نريويب من   - ٢
 ألهم املنتجات احملتوية الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق يف وثائق تتضمن وصفاً

ا من بدائل، وجتارب التحول إىل منتجات وعمليات ، وما هلزئبق والعمليات اليت يستخدم فيهاعلى ال
 لطلب املعلومات الذي وتبعاً .)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/7 and Add.1(يستعمل فيها الزئبق  ال

صدر عن اللجنة يف اجتماعها األول، اتصلت األمانة جبميع احلكومات وطلبت إليها تقدمي آخر 
العمليات والتكنولوجيا اليت يدخل فيها الزئبق، وعن لديها من معلومات عن استخدام املنتجات و ما

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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وحتتوي هذه املذكرة على موجز . اخلطوات املتخذة للتخلي عن تلك املنتجات والعمليات والتكنولوجيا
 UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/7 للمعلومات املقدمة استجابة لذلك الطلب، وينبغي قراءا مع الوثيقتني

 .Add.1و

يف أن تنظر يف املعلومات املقدمة املتعلقة بوجود بدائل قابلة لالستمرار وقد ترغب اللجنة   - ٣
لالستخدامات العديدة ملادة الزئبق يف إطار مناقشاا الستخدام تلك املادة يف املنتجات والعمليات 

اليت استخلصت منها االستنتاجات   للمعلومات املقدمةويعرض اجلدول أدناه موجزاً .والتكنولوجيا
 :ية التاليةالرئيس

قام عدد من احلكومات اليت أفادت يف وقت سابق عن وجود أنظمة لديها تسري   )أ(()أ((
على استخدام الزئبق يف املنتجات بتقدمي معلومات حمدثة تشري إىل اخنفاض متواصل يف كمية الزئبق 

 ؛املستخدم

رعاية الصحية، سيما يف قطاع ال لوحظ اجتاه متواصل حنو استخدام بدائل الزئبق، ال  )ب(
إذ ورد عدد إضايف من التقارير من البلدان عن وجود مستشفيات تستخدم تقنيات بديلة، عالوة على 

 وجود خطط لتوسيع نطاق التحول إىل البدائل يف مواقع أخرى؛

قدمت بلدان خمتلفة معلومات عما يبذل لديها من جهود لتحديد واستخدام بدائل   )ج(
  . استخدام الزئبقللعمليات اليت تعتمد على

 موجز العرض املقدم احلكومة

مل تقدم أي معلومات مفصلة، بيد أن التقرير يشري إىل أن مواد التجميل احملتوية  بوروندي
ويستخدم الزئبق يف التجهيزات . على الزئبق تستورد إىل بوروندي وتستخدم فيها

هناك إطالقات وجمموعة من املنتجات، ومن املعروف أن  الطبية، وطب األسنان،
ومل تقدم أي معلومات عن استخدام بدائل . نامجة عن معاملة النفايات غري املفروزة

 .أو عن توافرها

مل جير بعد أي استقصاء منتظم للمنتجات احملتوية على الزئبق والعمليات اليت  الصني
ومثة عدد من القطاعات . يستخدم فيها أو لبدائل تلك املنتجات والعمليات

 أعمال حبث وتطوير، عالوة على إنتاج وجتري حالياً. عات املرتبطة بالزئبقوالصنا
بدائل للزئبق، لكن ذلك يقتصر على قطاعات قليلة، من بينها إنتاج مونومري كلور 

يعترب هذا . الفينيل املستند إىل تفاعل اإلسيتيلني، واألدوات الطبية احملتوية على الزئبق
املعلومات املتعلقة بتكلفته مقارنة مبنافعه إىل بعد العمل خطوة أولية، ولن تتوفر 

 .إجراء املزيد من البحوث والدراسات املنتظمة

 كيلو غرام ١٠٠تقل كمية الزئبق املستخدمة اليوم يف جمال طب األسنان عن  الدامنرك
، حيث يطلب العديد من املرضى استخدام بدائل له نتيجة لزيادة وعي سنوياً

تقديرات إىل أن استخدام الزئبق قد أخنفض مبقدار يزيد على وتشري ال. اجلمهور
 .٢٠٠٧ و٢٠٠٠النصف بني عامي 
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 موجز العرض املقدم احلكومة

كذلك تراجع استخدام الزئبق يف املعدات الكهربائية واإللكترونية، باستثناء 
 إىل الكمية املقدرة ٢٠٠١ يف عام  طن سنويا٠,٢٤ًالبطاريات واألضواء، من 

 تكن كمية الزئبق املستخدمة يف األضواء ومل.  طن سنويا٠,٠٠١ً البالغة حالياً
معروفة، لكن التقديرات كانت تشري إىل تزايدها نتيجة لسريان التشريعات اليت 

 .حتظر استخدام املصابيح التقليدية

 EC/2001/95ينظم استخدام املنتجات وفقا لتوجيه الربملان األورويب وجملس أوروبا  إستونيا
 . واملتعلق بالسالمة العامة للمنتجات٢٠٠١ ديسمرب/ كانون األول٣املؤرخ 

بيد أن جتربة  .ال تتوافر أي معلومات دقيقة عن مجيع املنتجات احملتوية على الزئبق غابونال
وقد أفيد . موازين احلرارة الزئبقية تعد جتربة ممثلة للتجارب مع املنتجات األخرى

رة املذكورة مبوازين عن جناح القطاع الطيب يف االستعاضة عن موازين احلرا
 .إلكترونية

 من املنتجات احملتوية على مادة الثيومرسال، من بينها اللقاحات تنتج هنغاريا عدداً هنغاريا
. ، وقطرات العيون، وبعض احلقن وغري ذلك من احملضراتلألنفلونزااملضادة 

  : للوارد أدناهوالكميات املستخدمة صغرية وفقاً

   غ٢٠٠: ٢٠٠٨    : األنفلونزااللقاحات ضد   
   غ٧٥٠: ٢٠٠٩          
   ملغ٤٠: ٢٠٠٨      : قطرات العني  
   ملغ٤٤ :٢٠٠٩          
   ملغ٥١ :٢٠٠٨      :حقن الغينيفاك  
   ملغ١٢ :٢٠٠٩          

من بينها رذاذ األنف (وتباع منتجات أخرى حتتوي على خالّت فينيل الزئبق 
 ٢٠٠٨ كغم يف عام ١,١وقد استخدم فيها ما يقرب من ) وقطرات العني

وال تنتج هنغاريا مستحضرات التجميل احملتوية على . ٢٠٠٩كغم يف عام  ١و
  .الزئبق

وهناك منشأة للتحليل الكهربائي لكلور الصوديوم يستخدم فيها الزئبق كقطب 
 ا حملول الصودوحيتوي. سالب يف عملية التحليل الكهربائي، وهي قيد االشتغال

 جزء يف املليون ٠,١ من الزئبق تبلغ  الناجم عن هذه العملية على كميةةالكاوي
على ) ماء جافيل(كحد أقصى، يف حني حتتوي منتجات هيبوكلوريت الصوديوم 

وستتوقف الشركة عن استخدام تكنولوجيا . لتر من الزئبق كحد أقصى/ ملغ٠,٥
  .٢٠٢٠الزئبق كقطب سالب بعد عام 

  

احلرارة واملفاتيح تستورد مدغشقر منتجات حتتوي على الزئبق، كموازين  مدغشقر
واملرحالت الكهربائية، ومصادر اإلضاءة، والبطاريات، واملبيدات احليوية ومبيدات 
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اآلفات، والدهانات، ومواد التجميل وما يتصل ا من منتجات، وملغمات حشو 
األسنان، وسوائل تنظيف املراحيض، والصابون، والدهان والطالء، والعطور، 

ومل تقدم أي معلومات عن مستوى تركيز . لشعرواللقاحات، ومواد تصفيف ا
يتوفر إال القليل من املنتجات البديلة، ويعترب بعضها  وال. الزئبق يف هذه املنتجات

 .وتبذل اجلهود حاليا لدراسة إمكانية استخدام البدائل. باهظ الثمن

مية يستخدم الزئبق يف حمال الصياغة الستعادة الذهب املهدور، وتبلغ الك موريشيوس
 يف املختربات وقد يستخدم الزئبق أيضاً.  كغم سنويا٧ًاملستخدمة حوايل 

بيد أنه ال تتوفر أي بيانات عن الكميات  ). خاصاً خمتربا٤٥ً و حكومياًخمترباً ١٦(
وتشري إحصاءات االسترياد إىل أن كمية الزئبق املستوردة  .املستخدمة هلذا الغرض

، ومل تستورد أي كميات منه يلوغراماً ك٤٤٢ بلغت ٢٠٠٧ - ٢٠٠٤يف الفترة 
ومل يعد الزئبق أو مركباته مستخدمة يف املختربات  .٢٠٠٩ أو عام ٢٠٠٨يف عام 

 الستخدامها  لدرجات احلرارة تشترى سنوياً زئبقياً مقياسا٣٠٠٠ًاملدرسية، لكن 
 .يف املدارس

  ميزان حرارة قيد١٠٣٥ لضغط الدم و مقياسا٦٥٣ً: االستخدامات الطبية
وقد بدأت عمليات االستعاضة عن هذه التجهيزات  .٢٠٠٧االستخدام يف عام 
 إىل ختفيض استخدام وستؤدي تدابري االستعاضة أيضاً .٢٠٠٨ببدائل هلا يف عام 

 .الزئبق يف عيادات األسنان

. واستخدام الزئبق حمظور أو حمدود يف املنتجات اليت يتوفر هلا بدائل بأمثان معقولة
مراقبة (د البطاريات احملتوية على الزئبق مبوجب الئحة محاية املستهلك وحيظر استريا
وقد صنف الزئبق ومركباته كمواد كيميائية صناعية  .١٩٩٩لعام ) الواردات

وحيظر استخدام . شديدة اخلطورة، ووضعت قيود على استريادها واستخدامها
 يف الزئبق مستخدماًومل يعد  .الزئبق ومركباته يف املواد الكيميائية الزراعية

 .الدهانات

تعد البطاريات ونظم الكبح املانعة لالنزالق وموازين احلرارة واملفاتيح الكهربائية  نيوزيلندا
وتشري .  اليت حتتوي على الزئبقومصابيح اإلضاءة من بني املنتجات األكثر شيوعاً
طالقات النامجة  إىل أن اإل٢٠٠٨التقديرات الواردة يف اجلرد الذي أجري يف عام 

 إىل وقد مت حساب هذا الرقم استناداً . كغم سنويا٢٦٠ًعن تلك املصادر تقارب 
اإلطالقات من البطاريات ومصابيح اإلضاءة، إذ ال تتوفر بيانات كافية لتحديد 

 .كمية اإلطالقات من املنتجات األخرى
ت للتنبؤ بكمية وفيما يتعلق باملصابيح الفلورية املتضامة، وضعت ثالثة سيناريوها

، على افتراض أن نسبة ٢٠١٨-٢٠٠٨الزئبق اليت يتم التخلص منها يف الفترة 
ويف سيناريو االستخدام املنخفض املستوى، . ئة يف املا٢ إعادة التدوير احلالية تبلغ

، وترتفع إىل تقدر كمية الزئبق اليت يتم التخلص منها خبمسة كيلوغرامات سنوياً
 يف سيناريو  سنوياً كيلوغراما٢٦ً يف املستوى املتوسط، وإىل  سنوياًكيلوغراماً ١٨

 .املستوى املرتفع
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اليت تستخدم لإلضاءة يف القطاع التجاري (وفيما يتعلق باملصابيح الفلورية الطولية، 
ويتوقع أن تكون  . كغم١٨ ، تقدر كمية الزئبق النامجة عنها بـ)بصورة أساسية

كرب من غريها بسبب استخدامها يف املكاتب نسبة إعادة تدوير هذه املصابيح أ
 اليت واملتاجر، مما يرجح خضوعها إلعادة التدوير مقارنة باملصابيح املستخدمة مرتلياً

 .ينتشر استخدامها على نطاق أوسع

بيد أن من  .توجد أي بيانات عن موازين احلرارة الزئبقية املستخدمة يف املنازل وال
ومل جير تقدير  . مبوازين حرارة كحولية أو رقميةياًاملتوقع أن يستعاض عنها تدرجي

اإلطالقات النامجة عن استخدام الزئبق يف املفاتيح الكهربائية بسبب عدم وضوح 
 .األثر الناجم عن القيود الدولية املفروضة على الزئبق

سيما أجهزة التلفاز  ال(ومل يتسن تقدير كمية الزئبق املوجودة يف املنتجات األخرى 
 ١٥٠ شاشات البلور السائل اليت حتتوي على كمية من الزئبق قد تصل إىل ذات

، بيد أن االعتقاد السائد هو أن كمية الزئبق ستتناقص مع مرور الزمن )مليغرام
 .نتيجة لألنظمة اليت اعتمدها كل من االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية

طاريات أكسيد الزئبق بق، مبا يف ذلك ب أنواع من البطاريات على الزئةوحتتوي عد
 .كسيد الفضة وبطاريات التوتياء املتأكسدة باهلواء والبطاريات القلويةوبطاريات أ

 مبقدار ٢٠١٨وتقدر اإلطالقات السنوية من هذه البطاريات يف عام 
 .كيلوغراماً ١٧٠

ذا ويتوقع أن يتواصل ه. ويتناقص استخدام الزئبق يف ملغمات األسنان عموماً
 ٢٠٠٨وقد قدرت اإلطالقات السنوية يف عام . االجتاه مع التحول إىل بدائل للزئبق

 . كيلوغراما٣٠ً بـ

 على الزئبق يف املستشفيات بصورة احملتوية التخلي عن استخدام املعدات كانو
وجرى . ٢٠٠٨ يف عام ، أو مت التخلي عن استخدامها بالفعل جارياًتدرجيية

ات باستخدام أنظمة إلدارة النفايات اخلطرة، وتعترب التخلص من مجيع النفاي
 .اإلطالقات النامجة عن املعدات الطبية املستخدمة يف املستشفيات ضئيلة للغاية

وتواصل خمتربات األحباث واجلامعات استخدام الزئبق يف عمليات وأنواع خمتلفة من 
 .املنارات يف الدباغة أو األصبغة أو ومل يعد الزئبق مستخدماً. املعدات

وينظم استرياد . حيظر استخدام مبيدات اآلفات احملتوية على الزئبق يف جمال الزراعة بنما
 .جمموعة من املواد احملتوية على الزئبق اليت تعترب موادا خطرة

وقد وضعت خطط ملراقبة عمليات إزالة املصابيح الكهربائية املتوهجة احملتوية على 
 Edemetو ETESA عدد من الشركات، من بينهاالزئبق واالستعاضة عنها يف 

Edechi (Unión Fenosa S.A)و Electra Noreste S.A.  
وقد وردت تقارير تفيد بأنه  .وتستخدم بعض املختربات كميات صغرية من الزئبق

 .ها يف إمدادات املياه مباشرةي التخلص من كميات من الزئبق برمقد مت
عض نفايات الزئبق، لكنه وضع عملية ملعاجلتها وينتج املعهد االختصاصي للتحاليل ب

 .واحتوائها
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وقد مت تزويد برنامج للتحصني مبوازين حرارة رقمية لالستعاضة ا عن موازين 

 .احلرارة احملتوية على الزئبق
ينص قانون جديد على حظر استعمال الزئبق يف عمليات التحليل الكهربائي لكلور  السويد

 .٢٠١٤يناير / كانون الثاين١ من الصوديوم اعتباراً

 مرضى فقط باستخدام ملغمات أسنان حتتوي على الزئبق منذ بدء ٩ومتت معاجلة 
والبدائل املستخدمة هي السرياميك ومالط أيونومري . نفاذ احلظر على استخدامه
مبا فيها خالئط الذهب وخالئط الكوبالت والكروم (الزجاج واملعادن املصبوبة 

 ).والتيتانيوم

ديسمرب / كانون األول٣١كن استخدام الثيومريسال لتعقيم املعدات الطبية حىت ومي
وقد قام مستشفى واحد بوقف استخدام املادة قبل بدء تطبيق احلظر، . ٢٠١٢

 .كبدائل له immuno-adsorba ويستخدم أزيد الصوديوم ومركب

 جتميل ويسمح باستخدام أمالح فينيل الزئبق ومادة الثيومرياسل يف مستحضرات
تقل عن (العينني ومستحضرات إزالة ماكياج العينني بكميات ضئيلة للغاية 

ومثة عدد قليل من مثيالت تلك املنتجات احملتوية على الزئبق يف (.  يف املائة٠,٠٠٧
 .)ني وبروبيل البارابنيبمثل ميثيل البارا(األسواق، كما تتوافر العديد من البدائل هلا 

 الزئبق ألغراض التحليل والبحث والتطوير كعوامل ويسمح باستخدام مركبات
وميكن . ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١مساعدة للتشخيص الطيب حىت تاريخ 

استخدام مواد كيميائية بديلة مثل بوروهيدريد الصوديوم وأزيد الصوديوم، 
 .باإلضافة إىل عمليات بديلة كقياس الطيف الكتلي

ات الزئبق كحافزات يف عمليات االصطناع وميكن االستمرار يف استخدام مركب
وتتوافر بعض  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١الكيميائي العضوي حىت تاريخ 

 .البدائل هلا، مثل املعادن والعمليات األخرى

 ويسري إعفاء على املواد الكيمائية التحليلية املستخدمة يف التحليل الصيديل وفقاً
وتوجد عمليات . ٢٠١٤ديسمرب /انون األول ك٣١للمعايري الدولية، وذلك حىت 

 .بديلة إلجراء ثالثة حتاليل

وقد استخدمت البدائل اخلالية من الزئبق يف أجهزة قياس تدفق الدم اجلهدي ملا 
.  أي بدائل يف أجهزة قياس املساميةتستخدم حالياً وال.  سنوات١٠يقرب من 

  .ها وإىل مزيد من التطويروقد مت حتديد بدائل لذلك، لكنها حتتاج إىل التحقق من

وقد فُرض حظر وطين على املرحالت واملماسات الكهربائية احملتوية على الزئبق 
منذ بداية تسعينات القرن املاضي، وهو يشمل اآلن مجيع أنواع املكونات 

كسيد واقل ومواد مثل خليط أوتشمل البدائل استخدام أنصاف الن. الكهربائية
 .لفضة والنيكلالقصدير والفضة وخالئط ا

وتستثىن آالت اللحام اخلطي من احلظر الكامل الستخدام الزئبق، حيث أعفيت 
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، ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١آالت اللحام اخلطي املستقيم من احلظر حىت 
 كانون ٣١وأعفيت قطع الغيار املستخدمة يف آالت اللحام اخلطي املنحين حىت 

 .٢٠١٧ديسمرب /األول

م الدويل لدرجات احلرارة لعام تحديد نقاط ثابتة على السلّويستخدم الزئبق ل
ويستخدم الزئبق أيضا يف . وال توجد بدائل الستخدام الزئبق يف هذا اال .١٩٩٠

 .أدوات املعايرة املرجعية اليت حتتاج إىل درجة عالية من الدقة

بة أما بالنسبة ألجهزة القياس األخرى، ومنها مقاييس الضغط ومقاييس الرطو
النسبية ومقاييس الضغط اجلوي ومقاييس اإلشعاع احلراري، فتستخدم بدائل 

 .حتتوي على الزئبق ال

 منارة؛ ٢٢٠٠وتستخدم محامات الزئبق يف سبع من منارات السويد البالغ عددها 
 ).يف شكل أجهزة ميكانيكية احلركة(وتتوافر بدائل لذلك 

الواليات املتحدة 
  األمريكية

 يف السنة،  طنا٦٣ً الزئبق يف الواليات املتحدة إىل ما يقرب من تراجع استعمال
ويعود ذلك إىل التخلص التدرجيي من بعض استخدامات الزئبق وختفيض كمية 

وتتمثل الفئات الرئيسية اليت يستخدم فيها  .الزئبق اليت حتتويها املنتجات والعمليات
، ملغمات األسنان ) يف املائة٤٤( يف املفاتيح واملرحالت الكهربائية الزئبق حالياً

، ) يف املائة٦(، موازين احلرارة ) يف املائة١٥(، املصابيح ) يف املائة٢٤(
 يف ٢(القياس  ، أجهزة) يف املائة٣(، البطاريات ) يف املائة٤(االستخدامات املتنوعة 

 ). يف املائة٢(، املنتجات املركبة )املائة

ستعاضة عن موازين احلرارة الزئبقية وأجهزة قياس ضغط بدأ املستشفى اجلامعي باال أوروغواي
وجتري عمليات مماثلة يف مراكز . ، وقام جبمع األجهزة القدمية٢٠٠٧الدم يف عام 
 .طبية أخرى

__________  


