
K0841650 250808 
جتماعات وعدم ال ويرجى من املندوبني التفضل بإحضار نسخهم ل،قتصاد يف النفقات طُبعت نسخ حمدودة من هذه الوثيقةاللدواعي ا

      .طلب نسخ إضافية

EP األمم املتحدة 
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/7 

 

Distr.: General 
14 July 2008 

Arabic 
Original: English املتحدة للبيئة برنامج األمم  

  
 
 

املفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 
  لزئبقاملعين با

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

  *جدول األعمال املؤقت من ٣البند 
استعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية 

  والصكوك القانونية الدولية القائمة أو اجلديدة

تقرير عن املنتجات والعمليات الرئيسية اليت حتتوي على زئبق، وبدائلها واخلربة 
  املكتسبة يف التحول إىل املنتجات والعمليات اخلالية من الزئبق

  األمانةمذكرة من 

 بشأن إدارة املواد  رابعا٢٤/٣ًأنشأ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف مقرره   -١
لتكامل إلقليمية لنظمات ااملح العضوية من ممثلي احلكومات وو مفت خمصصاً عامالًالكيميائية، فريقاً

 واألدوات القانونية االقتصادي وأصحاب املصلحة الستعراض وتقييم خيارات التدابري الطوعية املعززة
  .لتحديات العاملية اليت يوجدها الزئبقل التصديالدولية اجلديدة أو القائمة بشأن 

 املعين بالزئبق يف اجتماعه األول إىل األمانة أن العضويةطلب الفريق العامل املخصص املفتوح و  -٢
  .تماع الثاين يف عدد من ااالت للتحضري لالج بأعمال بني الدوراتيف فترة ماتضطلع 

                                                   
* UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1. 
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طلبت األمانة معلومات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري و  -٣
 اإلنترنتعلى موقع برنامج الزئبق على  وأتيح االطالع على املعلومات الواردة. احلكومية

)http://www.chem.unep.ch/mercury (العمل بشأن وقد بين. ستخدمت يف إعداد التقييمواليت ا 
املنتجات والعمليات احملتوية على الزئبق وكذلك النظر يف البدائل الفعالة، بقدر اإلمكان، على ما مت 

وباإلضافة إىل .  صلة وثيقة مباشرة ذا املشروعذاتاالضطالع به من عمل من أجل منتديات أخرى 
 تفصيلية بشأن مدى استخدام املنتجات والعمليات احملتوية على زئبق مع عدد من ذلك، مت القيام مبتابعة

  .البلدان
يقدم التقرير معلومات عن املنتجات والعمليات احملتوية على زئبق اليت هلا بدائل فعالة، مبا يف و  -٤

ل إىل ذلك معلومات عن الكميات النسبية املستخدمة من الزئبق، وعن اخلربة املكتسبة يف التحو
  .العمليات أو املنتجات غري احملتوية على الزئبق

ولسهولة اإلحالة، مت استنساخ املوجز التنفيذي .  ومناقشة تفصيلية تنفيذياًيضم التقرير موجزاًو  -٥
وسيقدم التقرير الكامل، مبا يف ذلك كل من املوجز التنفيذي واملناقشة . يف مرفق املذكرة احلالية

وجيري تعميم . UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/7/Add.1مذكرة احلالية حتت الرمز  للإضافةالتفصيلية، يف 
  .كل من املوجز التنفيذي والتقرير الكامل كما قدما به ومل يتم حتريرمها بصفة رمسية

  اإلجراء املقترح
قد يرغب الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية يف االستفادة من املعلومات الواردة يف   -٦

ى نظره يف خيارات مكافحة الزئبق، وال سيما اخلربات املكتسبة يف التحول إىل البدائل ويف التقرير لد
  .إحالل العمليات البديلة

http://www.chem.unep.ch/mercury


UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/7 

3 

  املرفق

 عن استخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات، ومستوى عامليالتقرير ال
   وتوافر البدائل،تحول التكنولوجيال و،اإلحالل

  : من أجلأعد
   للبيئة برنامج األمم املتحدة
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  موجز تنفيذي
،  رابعا٢٤/٣ً املقرر ٢٠٠٧فرباير /اعتمد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف دورته الرابعة والعشرين يف شباط

الذي يقر فيه بأن مثة احتياج إىل املزيد من اإلجراءات الدولية الطويلة األجل لتقليل املخاطر اليت خيلقها الزئبق على صحة 
لتكامل لاإلقليمية  نظماتامل مفتوح العضوية من ممثلي احلكومات و خمصصاً عامالًوأنشأ الس فريقاً. لى البيئةالبشر وع

وقد عقد الفريق أول اجتماعاته . االقتصادي وأصحاب املصلحة الستعراض وتقييم التدابري اليت تعاجل قضية الزئبق العاملية
 واتفق على برنامج للعمل فيما بني الدورات ،٢٠٠٧نوفمرب /شرين الثاين ت١٦ إىل ١٢يف بانكوك بتايلند يف الفترة من 

 تشرين ١٠ إىل ٦تضطلع به األمانة من أجل مواصلة املناقشة يف االجتماع الثاين للفريق العامل الذي سيعقد يف الفترة من 
  .٢٠٠٨أكتوبر /األول

 املنتجات والعمليات الرئيسية اليت حتتوي على الزئبق، ويوفر هذا التقرير معلومات عن استخدام الزئبق وكمياته النسبية يف
ومستوى إحالل تلك املنتجات والعمليات، واخلربات املكتسبة يف جمال التحول التكنولوجي والبدائل، مبا يف ذلك 

   .استخدام الزئبق واإلحالل على الصعيد القطري يف األقاليم اجلغرافية يف كافة أحناء العامل
واشتمل هذا . يف جهد مبذول جلمع بيانات عن الزئبق بشكل فعال، بتعميم طلب للمعلومات على البلدانوقام اليونيب، 

 الطلب التقديري على الزئبق، ومستوى اإلحالل، واخلربات املكتسبة يف جمال البدائل غري  معلومات عنالطلب على
حكم، والبطاريات، واالستخدامات يف جمال  القياس والتأجهزة(احملتوية على الزئبق بشأن ست فئات من املنتجات 

وثالث فئات من العمليات ) اإلضاءة، واالستخدامات األخرى/ الكهربائية واإللكترونية، واملصابيحاألجهزةاألسنان، و
وقد مت جتميع مستوى ).  القلوي، وتعدين الذهب احلريف والصغري احلجم- كلوريد الفينيل، وإنتاج الكلورمومنرإنتاج (

  . املنتجات والعمليات يف ثالث فئات على النحو املبني أدناهإحالل
  فئات مستوى اإلحالل: ١-تنفيذيالوجز املجدول 

  الوصف  مستوى اإلحالل

  البدائل متاحة يف األسواق وتستخدم بشكل شائع  ٢

  البدائل متاحة يف األسواق وتستخدم بشكل ضئيل  ١

  البدائل غري متاحة يف األسواق  صفر

  :وتشمل املعلومات املقدمة بشأن كل منتج وعملية ما يلي. ود من ثالثة وثالثني بلداًوقد وردت رد
العملية، والغرض من وجود الزئبق يف /وصف املنتج: بالنسبة للمنتجات والعمليات اليت حتتوي على زئبق •

ة، يهيز التمثيلالعملية، وجهات التصنيع والتج/العملية، وكمية الزئبق املستخدم لكل وحدة من املنتج/املنتج
 .وأسعار التجزئة، والطلب السنوي التقديري على الزئبق على الصعيد القطري

ة، وأسعار التجزئة، يوجهات التصنيع والتجهيز التمثيل العملية،/وصف املنتج: وبالنسبة للبدائل اخلالية من الزئبق •
على الزئبق، ومستوى إحالل الزئبق، العمليات احملتوية /وميزات ومساوئ تلك البدائل باملقارنة مع املنتجات

 .واخلربات املكتسبة مع البدائل
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كما . وباإلضافة إىل ذلك، يقدم موجز بشأن كل منتج وعملية، مبا يف ذلك نتائج البحث الرئيسية بشأن الطلب واإلحالل
ويعترب النجاح يف االنتقال . يصف هذا الفرع ما إن كان قد مت إجناز جناح يف االنتقال إىل البديل اخلايل من الزئبق أم ال

  : إذا ما مت الوفاء بالشرطني التالينيمثبتاً
 سلبية  من ايبني أن البدائل متاحة وشائعة االستخدام، ومل يتم اإلفادة عن أي خربات٪٥٠أبان أكثر من  )١

  .من جراء استخدام البدائل
العملية / على املنتجئبق أو نفذوا حظراً من الزكان الطلب السنوي لدى اثنني أو أكثر من ايبني يبلغ صفراً )٢

 .٢٠٠٩عام  يفضي إىل صفر من األطنان من الزئبق يف

.  إىل نتائج االنتقال من منظور شاملالعمليات وبدائله يف فئات استناداً/ومن مث فقد صنف استخدام الزئبق يف املنتجات
  :ويشمل ذلك اموعات الثالث التالية

 تشمل هذه اموعة منتجات وعمليات تتاح فيها التكنولوجيات البديلة ومت :يف االنتقال املثبت نجاحال •
وستعترب املنتجات والعمليات يف هذه اموعة قابلة . التدليل على جناح االنتقال يف بعض البلدان ايبة

 .لإلحالل بشكل أيسر على أساس عاملي

ت وعمليات متاح فيها التكنولوجيات تشمل هذه اموعة منتجا:  التحديات حمددة- البدائل متاحة •
أو تقنية واجتماعية ومؤسسية حمددة قبل أن يصبح باإلمكان تنفيذ /البديلة، إال أنه تتبقى حتديات اقتصادية و

وقد حتتاج املنتجات والعمليات يف هذه اموعة إىل وقت انتقال .  على أساس عاملي كامالًالبدائل تنفيذاً
 .تحديات احملددةمتوسط أو أطول حبسب عظم ال

تشمل هذه اموعة منتجات وعمليات تتباين فيها العوامل االقتصادية : ة املخصوصة باملوقعياجلدوى العمل •
 من كبرياً أو التقنية واالجتماعية واملؤسسية اليت تؤثر على اجلدوى العملية لتنفيذ بدائل غري زئبقية تبايناً/و

 .موقع إىل آخر

  لثبت يف االنتقااملالنجاح 
 إىل الردود الواردة، بدائل تكنولوجية متاحة، وقد دللت على جناح االنتقال يات، استناداًلملدى العديد من املنتجات والع

  :وهذه املنتجات والعمليات مذكورة أدناه. إىل البدائل غري احملتوية على زئبق
وقد أبان ثالثة ومخسون . لرقميمت حتديد تكنولوجيات بديلة عديدة مثل السائل واملدرج وا: موازين احلرارة •

. باملائة من ايبني أن هذه البدائل متاحة يف السوق وشائعة االستخدام بدون أي إفادة عن مواجهة خربات سلبية
بيد أن أربع . وعالوة على ذلك، أفادت مخس بلدان عن طلب صفري على موازين احلرارة احملتوية على الزئبق

 .مما يبني أن التكلفة كانت أعلى بالنسبة للبدائل غري احملتوية على زئبق" ١"بلدان أفادت عن مستوى إحالل 

وقد أبان تسعة وستون باملائة من . الالسائلي واإللكتروين: مت حتديد تكنولوجيتان بديلتان: مقاييس ضغط الدم •
. ي خربات سلبيةايبني أن هذه البدائل متاحة يف األسواق وشائعة االستخدام بدون اإلفادة عن مواجهة أ

 . بلدان عن وجود طلب صفري على مقاييس ضغط الدم احملتوية على زئبقة ثالثتوأفاد
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• موقد أبان اثنان ومثانون باملائة من .  مت حتديد تكنولوجيتان رئيسيتان بديلتان، اآللية واإللكترونية:مات احلرارةنظ
وأفاد . بدون اإلفادة عن مواجهة أي خربات سلبيةايبني أن هذه البدائل متاحة يف األسواق وشائعة االستخدام 

 .مخس بلدان عن وجود طلب صفري على منظمات احلرارة احملتوية على زئبق

 املنغنيز من النوع املعجون، والبطاريات االسطوانية - البطاريات االسطوانية من الزنك: )صغرةغري امل(البطاريات  •
  املنغنيز القلوي، وبطاريات-  املنغنيز من نوع الورق املقوى، والبطاريات االسطوانية من الزنك- من الزنك

يبني اد ستة وسبعون باملائة من اوقد أف. أكسيد الزئبق هلا بدائل متاحة من الناحية التجارية مثل املنغنيز القلوي
وأفاد ست . أن هذه البدائل متاحة يف األسواق وشائعة االستخدام بدون إفادة عن مواجهة أي خربات سلبية

 .بلدان عن وجود طلب صفري على البطاريات غري املصغرة احملتوية على زئبق

يدة لشىت أنواع مفاتيح التبديل وأجهزة مت حتديد تكنولوجيات بديلة عد: الترحيلأجهزة مفاتيح التبديل و •
وقد أبان سبعون باملائة من ايبني أن هذه البدائل متاحة يف األسواق وشائعة . التحويل احملتوية على الزئبق

وعالوة على ذلك، أفاد أربع بلدان عن وجود طلب . االستخدام بدون إفادة عن مواجهة أي خربات سلبية
 .أجهزة الترحيل احملتوية على زئبقصفري على مفاتيح التبديل و

تستخدم الشركات املصنعة للسيارات مصابيح أمامية ذات تفريغ عايل :  تفريغ عايل الشدة سيارات ذاتمصابيح •
الشدة حتتوي على الزئبق من أجل االستعمال يف بعض السيارات البالغة الرفاهية أو السيارات االستعراضية، 

الشركات  وحتدد. الية من الزئبق تستعمل يف الوقت الراهن يف غالبية السياراتولكن املصابيح اهلالوجينية اخل
وتكلف املصابيح . املصنعة للسيارات تصميم املصابيح األمامية ونوعها وال ميكن للعميل تغيريها يف املعهود

ميزات معينة مبا يف ذلك األمامية ذات التفريع العايل الشدة أكثر من املصابيح األمامية اهلالوجينية ولكنها توفر 
وأمام الشركات املصنعة . وضوح الرؤية الليلية احملسنة، واحلجم األصغر، والعمر األطول، والكفاءة األفضل

للسيارات اليت تريد مزايا أداء مماثلة للمصابيح األمامية ذات التفريغ العايل الشدة يف الوقت احلايل خيار االختيار 
مصابيح أمامية ذات تفريغ عايل الشدة :  للمصابيح األمامية اخلالية من الزئبقمؤخراًمن تكنولوجيتني مستحدثتني 

  . األماميةألضواءلح الدايود املبتعث تستخدم يوديد الزنك كبديل للزئبق ومصابي

 - عملت بلدان كثرية يف خمتلف أحناء العامل مما لديها مصانع للخاليا الزئبقية الكلورية:  القلوي-إنتاج الكلور •
 - لقلوية على أن تقلل بدرجة هلا شأا من استهالك الزئبق بواسطة إغالق مرافق اخلاليا الزئبقية الكلوريةا

القلوية، وعلى تقليل إطالقها للزئبق من خالل العمليات احملسنة، أو جنحت يف التحول من عملية اخلاليا الزئبقية 
 القلوي الزئبقي يف -التزام الصناعة بإغالق مرافق الكلوروباإلضافة إىل ذلك، هناك . إىل عملية اخلاليا الغشائية

وعلى الرغم من أن التحول من عملية اخلاليا الزئبقية إىل عملية اخلاليا الغشائية ممكن . أوروبا واهلند أو حتويلها
التحول ومن بني العوامل اهلامة اليت تؤثر على تكاليف . ، فإن تكاليف التحول تتباين من موقع إىل موقعتقنياً

ومن بني الفوائد . احلاجة إىل زيادة القدرة، وتكاليف الطاقة، وتكاليف الصيانة املتصلة بعمر مرفق اخلاليا الزئبقية
اليت أبلغ عنها من استكمال حتويل اخلاليا الزئبقية إىل خاليا غشائية تقليل استهالك الطاقة، وتقليل احلاجة إىل 

 من الردود على طلب معلومات عند مستوى ٪٨٩وقد رتب زهاء . زئبقالصيانة، والتخلص من قضايا إدارة ال
كما أفاد عشر بلدان بطلب . ، ومل ترد أي ردود سلبية بشأن االنتقال إىل البدائل غري الزئبقية"٢"اإلحالل 

 .تقديري صفري على الزئبق



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/7 

7 

   التحديات املعرفة-توافر البدائل
أو تقنية واجتماعية /بديلة متاحة، غري أنه ال تزال هناك حتديات اقتصادية واملنتجات والعمليات التالية هلا تكنولوجيات 

  .وجيب التصدي هلذه التحديات قبل أن يصبح باإلمكان تنفيذ البدائل بالكامل على أساس عاملي. ومؤسسية مت تعريفها
البطاريات : غرةصبطاريات أكسيد الفضة، وهواء الزنك، والبطاريات القلوية، وبطاريات أكسيد الزئبق امل •

بيد أن هذه البدائل متاحة بشكل . املصغرة اخلالية من الزئبق متاحة كبدائل لتلك املنتجات احملتوية على الزئبق
 عن ذلك، فسيبدأ ورغماً. حمدود، وليست متاحة لتلبية الطلب على الكثري من تطبيقات البطاريات املصغرة

واليات املتحدة بالنسبة جلميع استخدامات هذه املنتجات ال سريان حظر املنتجات على مستوى الواليات يف
، مما يسمح بوقت كاف للجهات املصنعة الستحداث بطاريات مصغرة خالية من الزئبق ٢٠١١حبلول عام 

 .ملعظم هذه التطبيقات

وميكن . ة متماثرية شاردية مركبة وزجاجيتشمل البدائل اخلالية من الزئبق لألملغم السين مواداً: سينالملغم األ •
كما أن هلا . مضاهاة البدائل مع لون السنة وتستخدم على نطاق واسع حيثما كانت االعتبارات اجلمالية هامة

وتكلفة البدائل أكرب وتستغرق . ميزة عدم االحتياج إىل مناولة خاصة للنفايات املولدة أثناء حشو التجويفات
الدامنرك (وقررت ثالث بلدان . يفضة للكسر والبل ما تكون مقاومتها منخ أطول يف تركيبها، وكثرياًوقتاً

 على األملغم  حظرا٢٠٠٨ً لألملغم السين، وفرضت يف عام  مالئماًأن البدائل تعترب عوضاً) والنرويج والسويد
وأبانت مثاين بلدان، متثل مخسني باملائة من الردود الواردة بشأن هذا االستخدام للزئبق أن البدائل متاحة . السين

 عن أنه قد مت التدليل على جناح االنتقال يف بعض البلدان، فإن تكلفة ورغماً. االستخدام يف تلك البلدانوشائعة 
وعلق أربع بلدان على تكلفة البدائل .  حيول دون املزيد من التخلي عن األملغم السينالبدائل األعلى تعترب حتدياً

 .األعلى

وحدات العرض بالبلورات السائلة املزودة بإضاءة : فيةوحدات العرض بالبلورات السائلة ذات اإلضاءة اخلل •
. خلفية باليوديد املبتعث للضوء متاحة يف الوقت الراهن يف كل من احلواسيب احملمولة وأجهزة التلفزيون

وتكنولوجيا العارض بالبلورات السائلة ذي اإلضاءة اخللفية هلا ميزات أداء معينة على اإلضاءة اخللفية الفلورية 
ثود البارد الواسعة االستخدام، مبا يف ذلك ما تتميز به من عمر أطول، ونسبة تباين أعلى، وإمكانية تقليل بالكا

 اخللفية باليوديد املبتعث للضوء يف حالة تطور، وتكلفتها ةاإلضاءوال تزال تكنولوجيا . استهالك القوى الكهربية
 . اليت تستخدم وحدات العارض بالبلورات السائلةأعلى، وقد يتطلب االنتقال الناجح إعادة تصميم املنتجات

 مصابيح الدايود املبتعث للضوء متاحة يف الوقت الراهن كبدائل لكل من :املصابيح الفلورية الطولية واملدجمة •
املصابيح الفلورية الطولية واملدجمة، ولكن مصابيح الدايود املبتعثة للضوء هذه مناسبة فقط ألنواع حمدودة من 

ومصابيح الدايود املبتعث للضوء هلا القدرة على أن . ات بسبب اخنفاض املخرج الضوئي والتكلفة املرتفعةالتطبيق
 للمصابيح الفلورية بسبب عمرها الطويل وكفاءة استخدامها للطاقة ولكن هناك  عملياً ممكناًتصبح بديالً

 .احتياج إىل املزيد من اإلجنازات التكنولوجية لكي تتحقق هذه اإلمكانية

البدائل اخلالية من الزئبق ملصابيح التفريغ عايل الشدة ليست : )لغري السيارات(مصابيح التفريغ عايل الشدة  •
بيد أنه مت حتديد العديد من تكنولوجيات املصابيح اخلالية من الزئبق . متاحة يف الوقت الراهن باستثناءات قليلة

دة احملتوية على الزئبق، مبا يف ذلك مصابيح الدايود املبتعث واليت تعترب بدائل حمتملة ملصابيح التفريغ عايل الش
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ح اهلاليد املعدنية اليت تستخدم يوديد الزنك كبديل للزئبق، ومصابيح الصوديوم مرتفع الضغط يللضوء، ومصاب
 .اخلالية من الزئبق

الذهب متاحة وتستخدم البدائل اخلالية من الزئبق لعمليات تعدين أملغم : تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم •
القيام جبهود :  عن استخدام الزئبق إىلبيد أن من احملتمل أن يتطلب االنتقال الناجح بعيداً. يف الوقت الراهن

ومبادرات للتغلب على احلواجز الثقافية واللوجستية واالقتصادية؛ وختفيض : تدريب وتثقيف على نطاق واسع
 .يف املعروض من الزئبق املنخفض الثمن

  دوى العملية املخصوصة باملواقعاجل
 باملواقع قبل أن يصبح باإلمكان تقدير اجلدوى االقتصادية لتنفيذ العمليات  خمصوصاًتقرر أن العمليات التالية تتطلب حتليالً

  :الزئبق اخلالية من
ستثناء الصني ، با كلوريد الفينيل يف كل بلد تقريباًملومنرحتولت اجلهات املصنعة :  كلوريد الفينيلمومنرإنتاج  •

وروسيا، إىل العمليات اخلالية من الزئبق املستندة إىل اإليثيلني بسبب احتياجاا األقل من الطاقة وتكاليف املواد 
 كلوريد الفينيل احملتوي على الزئبق باستخدام العملية املستندة إىل مومنرويف الصني، ال يزال إنتاج . اخلام األقل

االقتصادية بسبب عوامل من بينها وجود الفحم الرخيص والتوافر احملدود  ة من الناحياالسيتيلني مفضالً
 مومنرومن املتوقع أن يزيد استخدام الزئبق من أجل إنتاج . لالسيتيلني من أجل العمليات املستندة إىل االسيتيلني
ضافية للعمليات  كلوريد الفينيل مع استخدام مرافق إمومنركلوريد الفينيل مع توسع الصني يف إنتاجها من 

 .املستندة إىل االسيتيلني

واحتوت الكثري من الردود عل فجوات يف . وقد أخذت القيود املفروضة على تقدمي البيانات يف االعتبار يف هذا التحليل
لى وعالوة على ذلك، فإن الردود املقدمة بشأن الطلب التقديري ع. البيانات بالنسبة لفئات معينة من املنتجات والعمليات

ولذلك، مل يكن من . ٢٠٠١الزئبق احتوت على بيانات من سنوات شىت، مع تقدمي بعض الردود لبيانات ترجع إىل عام 
  .املمكن استخدام تلك الردود كأساس الستقراء تقديرات الطلب الكلي على الزئبق على الصعيد اإلقليمي أو العاملي

______________ 


