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 املخصص الفريق العامل املفتوح العضوية
 للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية

  لزئبق باةاملعني
  ٢٠٠٩ وبرأكت/تشرين األول ٢٣ - ١٩، بانكوك

 ∗ من جدول األعمال املؤقت)ب (٤البند 
التحضريات لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية من 
: أجل إعداد صك عاملي ملزم قانونياً بشأن الزئبق

معلومات مستكملة عن التحضريات للدراسة اليت طلب 
جملس اإلدارة إجراءها بشأن خمتلف أنواع مصادر انبعاث 

  )٢٥/٥املقرر (الزئبق 

  خمطط الدراسة عن خمتلف أنواع مصادر انبعاثات الزئبق

 مذكرة من األمانة

 ٢٥/٥ من مقرره ٢٩مبوجب الفقرة ) اليونيب(طلب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  - ١
 جلنة التفاوض احلكومية الدولية، عملأن جيري، ألغراض استنارة "ثالثاً، من املدير التنفيذي لليونيب 

، بالتشاور مع البلدان املعنية، بشأن خمتلف أنواع مصادر انبعاثات الزئبق فضالً عن االجتاهات دراسة
احلالية واملقبلة بشأن انبعاثات الزئبق بغرض حتليل وتقييم تكاليف وفعالية استراتيجيات وتدابري الرقابة 

  ".البديلة

                                                   
∗  UNEP(DTIE)/Hg/WG/Prep/1/1.  
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سة ترد يف املرفق ذه  إجراء مشاورات أولية، أعد اليونيب مشروع خمطط للدراوعقب  - ٢
ونظراً ألمهية الدراسة لعمل اللجنة، عجل . املذكرة واستخدم مساعدات خرباء للتحضري هلذه الدراسة

 وسوف يقدم املسودة األوىل لنتائج الدراسة إىل اللجنة خالل دورا الثانية يف ،اليونيب العمل بشأا
وسيطلب من احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين . حني ستتاح النتائج النهائية للدورة الثالثة للجنة

 هذه املدخالت يف الوقت ميتقد ي ويكتس.الدراسةتشملها تقدمي مدخالت بشأن عدد من املواضيع اليت 
  . حيويةاملناسب أمهية

  التوصيات
قد يرغب الفريق العامل يف نظر مشروع خمطط الدراسة ويقترح إضافات أو تعديالت حسب   - ٣

وجتدر املالحظة بأن أي إضافات كبرية على الدراسة املقترحة قد تنطوي على . لمقتضى احلا
 .كاسات من حيث التكاليف والوقتعان
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 املرفق

 من ٢٩ الزئبق اليت دعي إليها يف الفقرة إنبعاثخمطط دراسة عن األنواع املختلفة ملصادر 
وزاري العاملي لربنامج األمم املنتدى البيئي ال/ ثالثاً الصادر عن جملس اإلدارة٢٥/٥املقرر 

  املتحدة للبيئة

  مقدمة وموجز

املنتدى / جملس اإلدارة ثالثاً، الصادر عن٢٥/٥ من املقرر ٢٩حسب الطلب الوارد يف الفقرة   - ١
، سوف جترى دراسة عن األنواع املختلفة ملصادر البيئي الوزاري العاملي لربنامج األمم املتحدة للبيئة

الجتاهات احلالية واملقبلة النبعاثات الزئبق مبا يف ذلك حتليل وتقييم لتكاليف وفعالية انبعاثات الزئبق وا
 البديلة، ويتمثل الغرض من الدراسة يف حتقيق االستنارة لعمل جلنة التحكمتكنولوجيات وتدابري 

قة خمطط وتقدم هذه الوثي.  للتحضري لصك عاملي ملزم قانونياً بشأن الزئبقالتفاوض احلكومية الدولية
  .الدراسة

ودف الدراسة إىل توفري املعلومات عن خمتلف أنواع مصادر انبعاث الزئبق واالجتاهات   - ٢
احلالية واملقبلة النبعاثات الزئبق، وحتليل تكاليف وفعالية خمتلف اخليارات بشأن التحكم يف انبعاثات 

 الزئبق يف العامل وخيارات التحكم يف وسوف تستند الدراسة إىل التقارير السابقة عن انبعاثات. الزئبق
، وتركز على قطاعات االنبعاثات الرئيسية يف عدد يصل إىل ٢٠٠٨االنبعاثات اليت أعدها اليونيب يف 

وسيجري مجع املعلومات اإلضافية عن االنبعاثات، وتوصيف املصادر التقنية  .تسعة بلدان خمتارة
 سيوزع على ستبياندان املختارة من خالل اات من البلواخلطط احلالية والقادمة للتحكم يف االنبعاث

ويتوقع .  بواسطة اخلرباء الدوليني واحمللينيراتيااخلومن خالل عمليات تقييم . جهات االتصال لليونيب
أن تسفر الدراسة عن جمموعة من السيناريوهات ستقدم فيها طائفة من تكاليف التحكم واالخنفاضات 

وسيجري استقراء النتائج لتوفري عرض عام عن .  البلدان والقطاعات املختارةاملمكنة من االنبعاثات يف
  .جمموع تكاليف خمتلف سيناريوهات خفض االنبعاثات على املستوى العاملي

  غرضاألهداف وال  -أوالً 
 جلنة التفاوض احلكومية الدولية، ومن مث توفري لعمليةالغرض من الدراسة هو حتقيق االستنارة   - ٣

ت أساسية ذات صلة بوضع تدابري للتحكم يف انبعاثات الزئبق اليت ميكن بياا يف الصك امللزم معلوما
  .قانونياً الذي جيرى وضعه

  :وتتمثل األهداف الرئيسية للدراسة فيما يلي  - ٤
تقدمي معلومات مستكملة وجديدة عن انبعاثات الزئبق يف بلدان وقطاعات خمتارة   )أ(  

  نبعاثات الزئبق؛واالجتاهات احلالية ال
توفري عرض عام للخصائص التقنية للمصادر الرئيسية النبعاثات الزئبق يف قطاعات   )ب(  

  هامة يف البلدان املختارة؛
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تقدمي عرض عام للمبادرات والتدابري احلالية واملقررة على املستويات الوطنية   )ج(  
 املتعلقةويشمل ذلك املبادرات . يف املستقبلواإلقليمية والعاملية، وكيفية تأثريها على انبعاثات الزئبق 

  الزئبق وخفض تلوث اهلواء واحلد من ثاين أكسيد الكربون؛ب
ن فعالية وتكاليف تدابري اخلفض التمثيلية ذات الصلة يف  عتوفري معلومات كمية  )د(  

  .قطاعات خمتارة
  النطاق  -ثالثاً 

نبعاثات ا ألعلى مستوى من ناحيةا ستركز الدراسة على عدد يصل إىل تسعة من البلدان  - ٥
والبلدان . الزئبق واليت تساهم بدرجة كبرية يف انبعاثات الزئبق العاملية يف كل فئة من فئات املصادر

املختارة للدراسة هي الربازيل والصني واهلند واالحتاد الروسي وجنوب أفريقيا والواليات املتحدة 
 نطاق النتائج إستقراء ىوسيجر. عضاء يف االحتاد األورويبو ثالثة من البلدان األأاألمريكية وبلدان 

 وتقدم يف شكل سلسلة من سيناريوهات التحكم املختلفة يف الزئبق حيث توفر ،لتوفري تقديرات عاملية
  . مبختلف تقديرات تكاليف التنفيذطائفة من خفض االنبعاثات

حتدد على أساس تقارير االنبعاثات وستركز الدراسة على أكرب فئات مصادر االنبعاثات اليت   - ٦
 هي منشأة ة وهذه املصادر ذات األولوي. وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة،السابقة لدى اليونيب

مع التركيز على عوامل الصهر (الطاقة العاملة بالفحم، والغاليات الصناعية، وإنتاج املعادن الصناعية 
  .، وحرق النفايات ومصانع إنتاج اإلمسنت) والذهبغري احلديدية وخاصة الرصاص والزنك والنحاس

 وفعالية تدابري اخلفض يف القطاعات األخرى يف وإذا مسح الوقت، سيجري حتليل تكاليف  - ٧
  . ذات الصلة، واحتادات الصناعاتحالة توافر معلومات مناسبة يف صيغ مالئمة من الشراكات

  لزئبقحتليل األنواع املختلفة من مصادر انبعاث ا  -ألف 
  توصيف املصادر  - ١

ستعمل الدراسة على أن توفر لكل قطاع من قطاعات انبعاثات الزئبق وكل بلد خمتار، العدد   - ٨
كما ستقدم معلومات عن هيكل امللكية . األقصى من مرافق االنبعاثات ووصف خلصائصها اهلامة

 يف  قد يؤثر ا هذا اهليكلالسائد يف كل قطاع التاحة الفرص إلجراء تقييم أويل عن الكيفية اليت
  .خيارات خفض الزئبق

  :ستعمل الدراسة على توصيف مصادر االنبعاثات يف كل قطاع مبا يف ذلك  - ٩
  ؛)أي حجم اإلنتاج(وحجمها ) التقرييب(عدد مرافق االنبعاثات ونوعها وموقعها   )أ(  
  مصادر الوقود أو املواد اخلام وتوصيفها؛  )ب(  
ية الرئيسية للتحكم يف انبعاثات اهلواء احلالية مبا يف ذلك أشكال وصف النهج احلال  )ج(  

  التحكم يف انبعاثات االحتباس احلراري املعروف أا تتضمن منافع خلفض انبعاثات الزئبق؛
  ؛احلاليةالزئبق  ضوابط   )د(  
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خالل ) داخل خمتلف اموعات إىل أقصى حد ممكن(التغيريات املتوقعة يف القطاع   )ه(  
  .العقد القادم

ويف حني أن هذا النوع من املعلومات ضروري لتقييم مصادر وخيارات التحكم، من املسلم   - ١٠
 على تقدمي به أا قد ال تتوافر بسهولة وال سيما على مستوى املرفق ويف هذه احلاالت، ستعمل الدراسة

  .هذه املعلومات على مستوى جتميعي وعلى مستوى تفصيلي مما سيكون عملياً ومالئماً يف نفس الوقت
وستقدم الدراسة أيضاً وصفاً ألي خطط وطنية أو إقليمية ميكن أن حتقق ختفيضات معقولة يف   - ١١

لتشريعات الوطنية وقد تتضمن خطط خفض انبعاثات الزئبق ا. انبعاثات الزئبق من مصادر معروفة
املقترحة ذات الصلة بنوعية اهلواء أو االتفاقات اإلقليمية اليت قد تنظم االنبعاثات مثل الربوتوكوالت 

 بشأن تلوث اهلواء العابر للحدود بعيد املدى يف إطار جلنة األمم املتحدة ١٩٧٩امللحقة باتفاقية عام 
  .االقتصادية ألوروبا

  :طاعات التاليةوستركز الدراسة على الق  - ١٢
  ؛)توليد الطاقة والغاليات الصناعية على وجه اخلصوص(احتراق الفحم   )أ(  
مبا يف ذلك االنبعاثات من كل من االحتراق لتوليد احلرارة واحملتملة (قمائن اإلمسنت   )ب(  

  ؛) الزئبق من املواد اخلامتلوثمن 
  ؛) سيما نفايات املستشفياتاحتراق النفايات العامة واخلطرة وال(احتراق النفايات   )ج(  
اإلنتاج الصناعي للمعادن مبا يف ذلك الزئبق الناتج عن االحتراق لتوليد احلرارة   )د(  

  .لعمليات الصهر والزئبق املنبعث مباشرة من املواد اخلام خالل العمليات
ومات ذات وسوف تدرج املصادر املرتبطة باستخدام الزئبق يف حالة امكانية احلصول على املعل  - ١٣

  . الشراكة واملنظمات الصناعية وغري ذلكجماالتالصلة بسهولة من 
  االنبعاثات  - ٢  

ستوفر الدراسة حصراً مستكمالً النبعاثات الزئبق يف القطاعات اليت جيري حتليلها يف البلدان   - ١٤
يات احلصر تضمن هذا احلصر موجزاً مقتضباً يصف الكيفية اليت ختتلف ا عن عملي وسوف. املختارة

السابقة مع وصف اجلوانب الرئيسية للمعلومات اجلديدة املدرجة ومناقشة جوانب عدم اليقني املتضمنة 
  .يف احلصر

 ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٠اجتاهات االنبعاثات مثل   - ٣  

ستعمل الدراسة على استحداث معلومات واستكمال االجتاهات يف البيانات القائمة يف   - ١٥
وسوف يتضمن ذلك، حيثما يكون ضرورياً، إعادة حساب بيانات . طاعاتانبعاثات البلدان والق

 مما يتيح إجراء املقارنات املباشرة بني اجتاهات انبعاثات الزئبق باستخدام نفس أساس احلسابات
  .٢٠٠٥ و١٩٩٠انبعاثات الزئبق فيما بني 
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  تكاليف وفعالية تكنولوجيات وتدابري التحكم  - اءب  
  ة والفعاليةالتكاليف املقدر  - ١  

وسيقدم نطاق . سريد وصف للتكنولوجيات املتاحة خلفض انبعاثات الزئبق يف كل قطاع  - ١٦
الستراتيجيات التحكم البديلة يف كل قطاع ) من حيث خفض االنبعاثات(تقديرات التكاليف والفعالية 

  .كما سريد وصف للعوامل اليت تؤثر يف التقديرات. لتيسري عقد املقارنات بينها
وسيجري إىل أقصى حد ممكن ربط التكاليف التقديرية الستراتيجيات التحكم، بالتكاليف   - ١٧

وميكن مقارنة هذه التكاليف  .تآالرأمسالية احملتملة لإلنشاء وتكاليف التشغيل اإلمجالية يف املنش
لة لتقييم وستبذل حماو. ت القائمةآت جديدة أو إجراء تعديالت يف املنشآ منشقامة إمبجموع تكاليف

تأثري تكاليف التحكم على املنافع الصافية املتوقعة وأسعار الوحدة للمستهلكني من املنتجات الصادرة 
  .عن قطاع معني

 التكاليف والفعالية اخلاصة بالتدابري غري التكنولوجية مثل التشريعات والتنظيم مع وستدرس  - ١٨
  .ا اال هذ يفالتكاليف االجتماعية واالقتصادية لعدم العمل

  دراسات احلالة  - ٢
. وستقدم الدراسة عدداً حمدوداً من دراسات احلالة للمرافق اليت نفذت تكنولوجيات التحكم  - ١٩

 بشأن التخفيضات يف انبعاثات الزئبق الصناعةوستصمم هذه الدراسات لتقدمي القرائن املعتمدة على 
 التقديرات للتكاليف الرأمسالية وتكاليف الوحدة  من خالل تدابري حتكم خمتارة باإلضافة إىلاليت حتققت

  .لتحقيق هذه االخنفاضات
  سيناريوهات املستقبل  -جيم   

سيجري يف هذا اجلزء من الدراسة، مجع املعلومات املستمدة من اخلطوات السابقة يف جمموعة   - ٢٠
زئبق يف البلدان  بشأن التحكم يف انبعاثات الالتوقعاتمن السيناريوهات متثل درجات خمتلفة من 

  .والقطاعات املختارة
وسوف تستخدم املعلومات واخلطط الصناعية املتاحة، لكل سيناريو، للتنبؤ باجتاهات السوق   - ٢١

وسيجري . العريضة وتقديرات النشاطات احملتملة يف املستقبل والتغيريات التكنولوجية يف كل قطاع
 ٢ القسم منات اخلاصة باستراتيجية التحكم املستمدة مجع هذه املعلومات اخلاصة بالصناعة مع املعلوم

  .لتقدير تكاليف حتقيق طائفة من أهداف خفض انبعاثات الزئبق
وستوضع نظرات عامة وطنية قد تتناول نشاطات وخطط خفض الزئبق القائمة لتنفيذ   - ٢٢

. شاطات واخلططعمليات التحكم وعرض السيناريوهات احملتملة اليت تتضمن تكاليف وفعالية هذه الن
  .وقد جيري أيضاً حساب التكاليف اإلضافية خلفض انبعاثات الزئبق مبا يتجاوز مستوى اخلفض املقرر

وسيجري بالنسبة للسيناريوهات املوضوعة حيثما يكون ممكناً توضيح التأثريات على املستويني   - ٢٣
  .لعامليةالوطين والقطاعي لبيان التأثريات احملتملة على انبعاثات الزئبق ا
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  مشروع املخطط  -ثالثا   
  : الفصول واألقسام التاليةيقترح أن يضم التقرير عن نتائج الدراسة  - ٢٤

  امللخص التنفيذي  
  :اليت تشمل األقسام األربعة التاليةاملقدمة   

  معلومات أساسية  -ألف 
 وسوف يتضمن هذا القسم حتليالً للطلب املقدم من جملس: النطاق واالختصاصات  -باء 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف اليونيب، ويضع حدوداً ملا سيجري أو ال جيري /اإلدارة
  .تغطيته يف الدراسة

 اخلصوص الدراسات السابقة وجهسيتضمن هذا القسم على : مصادر املعلومات  -جيم 
االنبعاثات، وخفض االستعماالت واالنبعاثات الرئيسية، ومنافع وتكاليف مجاعة العمل (
  .وطريقة استخدامها يف هذه الدراسة) فتوحة العضويةم

سيحدد هذا القسم العملية املستخدمة يف إجراء الدراسة مبا يف ذلك : املنهجية  -دال 
  ).املشاورات ومجع املعلومات وغري ذلك

  :حتليل خمتلف أنواع مصادر انبعاثات الزئبق وتتضمن األقسام الثالثة التالية  - أوالً
  ملصادرتوصيف ا  -ألف   
  االنبعاثات من املصادر  -باء   
  حتليل االجتاهات  -جيم   

  :تكاليف ومنافع تكنولوجيات وتدابري التحكم وتشمل القسمني التاليني  -ثانياً 
وسيقسم هذا القسم إىل أقسام فرعية منفصلة عن : تقديرات التكاليف والفعالية  -ألف 

ج املعادن الصناعية مبا يف ذلك الزئبق حرق الفحم، وقمائن اإلمسنت، وحرق النفايات، وإنتا
 املركباملنبعث من عمليات احلرق إلنتاج احلرارة لعمليات الصهر، والزئبق القلوي، وإنتاج 

لوريد الفينيل وتصنيع املنتجات احملتوية على الزئبق، والتعدين احلريف صغري لكاملتبلمر  ريغ
ليف وفعالية تكنولوجيات التحكم وسيتناول كل قسم من هذه األقسام تكا. النطاق للذهب

  .والتدابري غري التكنولوجية
  دراسات احلالة  -باء 

 .سيناريوهات املستقبل  -ثالثاً 

_____________  


