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 املخصص الفريق العامل املفتوح العضوية
 للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية

  لزئبق باةاملعني
  ٢٠٠٩ وبرأكت/ األولتشرين ٢٣ - ١٩، بانكوك

 ∗ من جدول األعمال املؤقت٥البند 
التابع  تقرير عن األنشطة املقامة يف إطار برنامج الزئبق

  لربنامج األمم املتحدة للبيئة

 الدراسة اليت أعدها برنامج األمم املتحدة للبيئة عن انبعاثات الزئبقاستكمال 

  مذكرة من األمانة

، إىل ٢٥/٥ من مقرره ٣٦للبيئة، مبوجب الفقرة طلب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة   - ١
التقييم العاملي " املعنون ٢٠٠٨املدير التنفيذي أن يقوم، بالتشاور مع احلكومات، بتحديث تقرير عام 

املنتدى البيئي /لكي ينظر فيه جملس اإلدارة" املصادر واالنبعاثات واالنتقال :للزئبق يف الغالف اجلوي
  .ه السابعة والعشرينالوزاري العاملي يف دورت

وسيتم . إىل مساعدة احلكومات وغريها للقيام بذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة سيحتاج  - ٢
  .٢٠١٠تعميم طلب معلومات يف موعد مبكر من عام 
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وهذه .  من فجوات البيانات واملعلومات، عددا٢٠٠٨ًحدد اخلرباء، كجزء من تقرير عام   - ٣
وستكون أي بيانات ميكن تقدميها لسد . ذكرة احلالية لعلم الفريق العاملالفجوات معروضة يف مرفق امل

  .هذه الفجوات موضع تقدير كبري
  التوصيات

قد يرغب الفريق العامل يف النظر يف فجوات املعلومات احملددة عند وضع وتقدمي املعلومات   - ٤
  . املستكملبغية إدراجها يف التقرير
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  املرفق

  ملعارف وخطوات للتحسني يف ا القائمةفجواتال

، كجزء من عملية وضع دراسة عن االنبعاثات لتقدميها إىل  برنامج األمم املتحدة للبيئةقام  - ١
جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين، بتحديد ااالت اليت توجد فيها فجوات يف املعارف الراهنة 

  .عملية مجعهاوبعض اخلطوات اليت من شأا أن حتسن مستوى املعارف و
  االنبعاثات الراهنة

، أو توجد تقديرات حصرية يئهناك انبعاثات مت قياس حجمها يف الوقت الراهن بشكل س  - ٢
  :ومن بني ذلك ما يلي.  من املقارنة حلسم االختالفات فيما بينهامتباينة هلا تتطلب مزيداً

باإلضافة إىل املصري تقديرات النبعاثات من تعدين الذهب احلريف والصغري احلجم،   )أ(
  النهائي لتلك االنبعاثات؛

  انبعاثات من قطاع املعادن غري احلديدية؛  )ب(
   كلوريد الفينيل؛منرانبعاثات ناجتة عن استهالك الزئبق يف تصنيع مو  )ج(
  انبعاثات ناجتة عن إنتاج امللغم السين واستهالكه؛  )د(
  .انبعاثات ناجتة عن حرق الكتلة احليوية  )ه(

  :كن إدخال حتسينات على دقة واكتمال تقديرات احلصر من خالل اجلهود املذكورة أدناهمي  - ٣
  :على الصعيد القطري

وضع مقاييس منظمة تركز على حتسني نوعية عوامل االنبعاثات بالنسبة لفئات   )أ(
 ٣٥٠أكثر من (سيما احتراق الوقود األحفوري يف حمطات االحتراق الكبرية  املصادر الرئيسية وال

MWel( وحمارق النفايات، ومرافق صهر املعادن غري احلديدية، ومقامن األمسنت ومسابك احلديد ،
  :وقد تشمل تلك املقاييس ما يلي. والصلب

تركيزات الزئبق يف غازات املداخن قبل وبعد استخدام معدات مكافحة   ‘١’
  االنبعاثات؛

 والغازات الطبيعية، حمتوى الزئبق يف املواد اخلام، مثل الفحم، والنفط،  ‘٢’
والركاز، واحلجر اجلريي وشىت النفايات، مبا يف ذلك النفايات اخلطرة 

  .ونفايات املستشفيات والنفايات الصناعية ونفايات البلديات
وينبغي .  برنامج األمم املتحدة للبيئة وإبالغها إىلمجع معلومات أكثر اكتماالً  )ب(

لزئبق وقياس حجمها، وينبغي تقدمي بيانات ومعلومات أكثر استخدام جمموعة أدوات حتديد إطالقات ا
  :دقة بشأن
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التكنولوجيات الصناعية اخلاصة بإنتاج الطاقة والسلع الصناعية، مثل   ‘١’
   القلوي، واملعادن غري احلديدية واألمسنت؛-الكلور

  نوع وكفاءة تدابري مكافحة انبعاثات الزئبق؛  ‘٢’
لصناعية ويف تدابري مكافحة االنبعاثات على مر التغيريات يف التكنولوجيات ا  ‘٣’

  الزمن؛
 القلوي -التغيريات يف شىت استخدامات الزئبق، وال سيما مصانع الكلور  ‘٤’

  . كلوريد الفينيل، من مجلة أمورمنرومو
مجع املعلومات املطلوبة بشأن التوزيع املكاين إلنبعاثات الزئبق واإلبالغ عنها، مع   )ج(

  :التركيز على
املواقع اجلغرافية للمصادر الثابتة الرئيسية، وكميات االنبعاثات، واالرتفاع   ‘١’

  اهلندسي للمصدر ودرجة حرارة غازات املداخن؛
  .املواصفات الكيميائية والفيزيائية للزئبق املنبعث  ‘٢’

  :على الصعيد الدويل
نبعاث بواسطة حتسني دقة واكتمال بيانات عامل االنبعاث املتاحة يف أدلة عوامل اال  )د(  

  إدراج معلومات من فرادى البلدان؛
حتسني املعلومات عن البيانات اإلحصائية الحتراق املواد اخلام وإنتاج السلع   )ه(  

  الصناعية، جنبا إىل جنب مع أنواع الوقود الرئيسية والتكنولوجيات الصناعية؛
حتسني جمموعات األدوات احلالية بواسطة مجع املعلومات املتاحة من شىت نظم دعم   )و(  

 ذات  لدعم تنفيذ التشريعات األوروبيةالقرارات، مثل تلك املوضوعة يف إطار مشاريع االحتاد األورويب
  .الصلة

  حتسني املعلومات عن االنبعاثات املستقبلة
وينبغي . ضرورية للتنبؤ بانبعاثات الزئبق يف املستقبلقولة  معةتعترب املعلومات احملسنة بدرج  - ٤

. اعتبار املعلومات املقدمة يف تقرير االنبعاثات خطوة أوىل صوب إجناز سيناريوهات انبعاثات الزئبق
  :وميكن حتسني وضع سيناريوهات بشأن االنبعاثات املستقبلة من خالل اجلهود التالية

  :على الصعيد القطري
املعلومات عن األرقام القياسية االقتصادية اليت تصف التطورات املستقبلة حتسني   )أ(  

القتصادات فرادى البلدان، مثل املؤشرات اخلاصة بنمو اإلنتاج، واستخدام الوقود من أجل إنتاج 
  الكهرباء واحلرارة؛

  :حتسني وإتاحة املعلومات عن اخلطط الوطنية بشأن  )ب(  
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  طاعات الصناعية والتجارية؛استخدام الزئبق يف شىت الق  ‘١’
ة يف فرادى يالتغيري يف أنواع وكميات الوقود لتلبية خطط الطاقة املستقبل  ‘٢’

  البلدان؛
التغيري يف التكنولوجيات الصناعية لتبية الطلب يف فرادى البلدان على الطاقة   ‘٣’

  والسلع الصناعية؛
 مراقبة الزئبق يف التغيري يف أنواع تكنولوجيات مكافحة االنبعاث وكفاءة  ‘٤’

  .فرادى البلدان
  :على الصعيد الدويل

اف احلد من االنبعاثات مبوجب شىت االتفاقيات الدولية دحتسني املعلومات عن أه  )ج(  
واتفاقات وبروتوكوالت احلد من االنبعاثات بغية وضع سيناريوهات لالنبعاثات من أجل شىت األقاليم 

  ومن أجل الكرة األرضية ككل؛
الصلة  ذات االنبعاثات بشأن امللوثات األخرى معلومات عن سيناريوهات مجع  )د(  

. ، غازات االحتباس احلراري وعناصر توليد األمطار احلمضيةبوضع سيناريوهات انبعاثات الزئبق، مثالً
  وينبغي حتليل تلك املعلومات بغرض استخدامها يف وضع سيناريوهات انبعاثات الزئبق؛

النبعاثات الزئبق يف شىت األقاليم  يف الفترات السابقة عن االجتاهاتملعلومات حتسني ا  )ه(  
سيما بشأن مصادر مثل  اريوهات انبعاثات الزئبق، واليناجلغرافية لتقييم مؤشرات من أجل وضع س

  .إنتاج الذهب احلريف واالستخدامات األخرى للزئبق يف التجارة
  مصري الزئبق وانتقاله يف اجلو

ت يف مصري الزئبق وانتقاله يف الغالف اجلوي، مبا يف ذلك تطبيقات مناذج مت حتديد فجوا  - ٥
وتتعلق احلاجات . للتحري عن دورة الزئبق، وانتقاله يف الغالف اجلوي والعالقات بني املصدر واملتلقي

  :بسد فجوات املعرفة احملددة مبا يلي
ل البت يف أسئلة خبصوص  من أجحتسني حتديد العمليات الكيميائية الرئيسية؛ ومثالً  )أ(  

، يف كل من املرحلتني الغازية واملائية، Hg+ Br وOH+Hg وO3+ Hg: التفاعالت اليت تنطوي على
واإلجابة على أسئلة خبصوص املصري  املستقبلي للوسائط املكونة بداءة وتفاعالا احملتملة عند احلد 

  زي األويل يف الغالف اجلوي؛منها، والبت يف أسئلة خبصوص العمر الكيميائي للزئبق الغا
معلومات حمسنة عن التفاوت املومسي يف االنبعاثات والتمييز األفضل بني الزئبق   )ب(  

  الغازي األويل والزئبق الغازي التفاعلي والزئبق اجلسيمي بالكامل؛
  معلومات حمسنة عن االنبعاثات الطبيعية، وعن إعادة االنبعاث على وجه اخلصوص؛  )ج(  
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 والزئبق د املركبات الفعلية اليت تشكل الزئبق الغازي التفاعلي املنبعث أولياًحتدي  )د(  
كما أن البيانات احلركية، . كيميائي-اجلسيمي بالكامل والزئبق الغازي التفاعلي املكون بشكل ضوئي

  سيما بشأن املنتجات املشكلة، مطلوبة؛ وال
ا يف ذلك ثوابت قانون هنري بيانات حمسنة من أجل حتديد التحول التدرجيي، مب  )ه(  

كالبريون  -  الستخدام معادلة كلوسيوسبشأن أنواع الزئبق الغازي التفاعلي ودرجات حرارا تبعاً
Clausius- Clapeyron؛  

بيانات حمسنة لتحديد سرعة ترسب الزئبق الغازي األويل، والزئبق الغازي التفاعلي   )و(  
  اتية وغريها؛والزئبق اجلسيمي بالكامل يف األسطح النب

معلومات حمسنة عن الكيمياء املتغايرة اخلواص، مبا يف ذلك األكسدة السطحية   )ز(  
  للزئبق الغازي األويل والتخفيض السطحي للزئبق الغازي التفاعلي والزئبق اجلسيمي بالكامل؛

معلومات حمسنة عن الزئبق اجلوي ومصريه يف املداريات حيث تكون اهليدرولوجيا   )ح(  
بات والنباتات واإلنتاجية ومعدالت التدور الكيميائي اجليولوجي احليوي خمتلفة بشكل بالغ عن والتر

  .البيئتني املعتدلة أو القطبية حيث مت االضطالع مبعظم األحباث املرتفعة املستوى
_____________  


