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الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية 
  لزئبقاملعين با

  االجتماع الثاين
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠ - ٦نريويب، كينيا، 

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

   والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة

  تقرير ميثل تكاليف وفوائد كل واحد من األهداف االستراتيجية 

 مذكرة من األمانة

 املتعلق بإدارة املواد  رابعاً،٢٤/٣أنشأ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، مبقرره   - ١
الكيميائية، فريقاً عامالً خمصصاً مفتوح العضوية من احلكومات واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي 
وممثلي اجلهات صاحبة املصلحة الستعراض وتقييم اخليارات اخلاصة بالتدابري الطوعية املعززة والصكوك 

  .هة التحديات العاملية اليت يشكلها الزئبقالقانونية الدولية القائمة أو اجلديدة ملواج
طلب الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالزئبق، يف اجتماعه األول، من األمانة القيام بعمل   - ٢

  .فيما بني الدورات يف عدد من ااالت الجتماعه الثاين
والفوائد احملتملة لكل واحد من يقدم التقرير املرفق ذه املذكرة تقييماً نوعياً عاماً للتكاليف   - ٣

ويأخذ التقييم يف ). ويصنفها بأا صغرية، أو متوسطة، أو كبرية، أو ال تنطبق(األهداف االستراتيجية 
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احلسبان أن عنصر التكلفة يقوم على أساس التكاليف اإلمجالية املرتبطة بتنفيذ كل هدف استراتيجي، 
ستراتيجية للمخاطر املتصلة بالزئبق على الصعيد العاملي، بينما يقوم عنصر الفوائد على مدى ختفيض اال

  .والتمييز بني الفوائد احمللية والعاملية لتخفيض الزئبق
طُلب من األمانة أيضاً أن جتمع أي معلومات متوفرة عن التكاليف االجتماعية واالقتصادية   - ٤

  .للمحافظة على الوضع القائم وتقدمها
الدولية واملنظمات غري  -  من احلكومات واملنظمات احلكوميةمعلوماتاألمانة طلبت   - ٥

لربنامج الزئبق  الشبكي عت املعلومات املقدمة على املوقعووض. احلكومية
)mercury/ch.unep.chem.www://http(خدمت يف إعداد التقييم واحيثما  أيضاً هذا العملعتمدوأ. ست ،

  .باشرة ذا السياق املصلة ذات الخرى، األنتديات امل العمل املضطلع به يف على،أمكن

وتيسرياً لالطالع، أُعيد استنساخ .  ويتألف التقرير من ملخص تنفيذي ومناقشات مفصلة  - ٦
لتنفيذي وسوف يقدم التقرير الكامل مبا يف ذلك امللخص ا. امللخص التنفيذي يف املرفق ذه املذكرة

وجيري . UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1واملناقشات املفصلة يف إضافة هلذه املذكرة حتت الرمز 
  .تعميم امللخص التنفيذي والتقرير الكامل بالصورة اليت قدما ا دون حترير رمسي

  التدابري املقترحة
دة من هذا التقرير لدى نظره يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالزئبق يف االستفاقد   - ٧

يف احلاجة إىل اختاذ تدابري فردية إلدراجها يف عداد اخليارات اليت سيقدمها إىل جملس اإلدارة والنظر يف 
 .األولوية النسبية هلذه التدابري

 



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/5 

 

3 

  تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة
  
  
  

  عن
  
  
  

ل واحد من األهداف تقدير نوعي عام للتكاليف والفوائد احملتملة املرتبطة بك
 العامل تقرير االجتماع األول للفريق باالستراتيجية املبينة يف املرفق األول

  املفتوح العضوية
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران٣٠
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  موجز تنفيذي

 ويبقى فترة طويلة يف اجلو، وميكن أن ينتقل على صعيد ،وهذا التلوث سام وثابت. الزئبق ملوث بيئي هام
قليمي الصعيد احمللي واإلعلى  اختاذ تدابري دولية لتقليل املخاطر البيئية والصحية اليت يسببها ملزوي. عاملي

  .والعاملي
وسيتاح نص مسودة لتقرير برنامج األمم املتحدة . العمل جارٍ اآلن يف وضع تقدير جديد النبعاثات الزئبق

وقد استخدمت . ملخصص املفتوح العضوية يف االجتماع الثاين للفريق العامل ا،للبيئة عن االنبعاثات
معلومات من تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة عن االنبعاثات يف إعداد هذا التقرير عن حتليالت التكاليف 

  .والفوائد
يقدم هذا التقرير تقديراً نوعيا للتكاليف والفوائد احملتملة املرتبطة بكل هدف من األهداف االستراتيجية 

 املرفق األول بتقرير االجتماع األول للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية، الذي اجتمع يف املبينة يف
  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦ - ١٢بانكوك يف الفترة 
وتعرف .  شاملةً التكاليف االقتصادية إلدخال املعدات أو التدابري الالزمة لتخفيض الزئبق،قُدرت التكاليف

تيجية استراباستخدام  لتخفيف الزئبق تكلفةبأا صغرية أو متوسطة أو كبرية، بناء على أعلى التكاليف 
  ).فئة االنبعاثات(معينة 

وتقدر . تشمل فوائد ختفيض انبعاثات الزئبق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية وفوائد متعلقة بصحة اإلنسان
 دوالر أمريكي لكل كيلوغرام من ١٢ ٥٠٠ن مببلغ علق بالزئبق الذي يدخل جسم اإلنساتالفوائد فيما ي

 لكل كيلوغرام من  دوالر١,٢٢ دوالر و ١,٣٤ئد بني تراوح الفواتويف حالة الزئبق املستنشق . )١(الزئبق
  .الزئبق

 ثر اخنفاض انبعاثات الزئبق مث تقارنتقدر الفوائد، لدى إجراء حتليل التكاليف والفوائد، على أساس أ
وتقوم البيانات املتعلقة بفوائد األنشطة على أساس افتراض أن الفوائد كبرية إذا جتاوزت . التكاليفب

وإذا كانت الفوائد مساوية للتكاليف أو أقل منها يفترض عندئذ أن الفوائد . ٢ل مقداره ماعالتكاليف مب
  .وتقع الفوائد املتوسطة يف مكان ما بني الفوائد الكبرية والصغرية. صغرية

 تتوفر حيثبينما قُدرت مجيع األهداف االستراتيجية احملددة، مل يكن يف اإلمكان تقديرها بالتفصيل إال 
بشيء من ل تكاليف وفوائد تقليل االنبعاثات من حرق الفحم وعلى وجه اخلصوص، مت تناو. املعلومات

  .التفصيل يف هذا التقرير
 عن فعل البشر، قُدِرت التدابري التكنولوجية وغري لدى تقدير طرق ختفيض انبعاثات الزئبق الناجتة

ويوجد عدد من التدابري التكنولوجية لتقليل انبعاثات الزئبق من مصادر متعلقة بفعل البشر . التكنولوجية

                                                        
  . يورو يف مجيع هذا التقرير٠,٦٤=  دوالر أمريكي ١استخدم رقم لتحويل العملة وهو   )١(
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 ائية، ومصاهر كما هو احلال، مثالً، يف حمطات توليد الطاقة الكهرب(عندما يكون الزئبق منتجاً ثانويا
وختتلف . ، والتخلص من النفايات واستعماالت أخرى)مسنت، ومنشآت صناعية أخرىفران اإلاملعادن، وأ

  . االنبعاثات وتكاليفها والفوائد البيئية الناجتة عن تنفيذهارقابةهذه التدابري فيما يتعلق بكفاءة 
ثات  انبعاثات ملويف كثري من األحيان تخفَّض انبعاثات الزئبق ختفيضاً كبرياً مبعدات تستخدم يف ختفيض

  .وأفضل مثال لذلك هو ختفيض انبعاثات الزئبق الذي يتحقق بتطبيق تدابري لرتع الكربيت. أخرى
 كفاءة، كما أن مثة أساليب سابقة ذاتأخذ التحليل يف احلسبان أيضاً سلسلة تدابري غري تكنولوجية 

. خمتلفة للمنتجات اليت حتتوي على الزئبقة متاحة هي أيضاً لتخفيض انبعاثات الزئبق من استعماالت للمعاجل
ومن بني هذه التدابري حظر استعمال منتجات حتتوي على الزئبق واالستعاضة عنها مبنتجات ال حتتوي عليه، 

وتشمل هذه التدابري أيضاً خيارات حفظ ). كتنظيف الفحم، مثالً(وتنظيف املواد اخلام قبل استعماهلا 
تعمال الطاقة، وتوفري املعلومات للمستهلكني، وإدارة الطاقة وحتسني الطاقة، مثل فرض ضرائب على اس

  .طاقة الكهربائية العاملة بالفحمكفاءة إنتاج الطاقة بواسطة توفري التدفئة مع توليد الطاقة يف حمطات توليد ال
ملعدات الالزمة ترتبط تكاليف ختفيض انبعاثات الزئبق الواردة يف هذا التقرير بالتكاليف االقتصادية إلدخال ا

تكاليف وتشمل هذه التكاليف تكاليف االستثمار و. أو إدخال تدابري أخرى الزمة للحصول على التخفيض
  .التشغيل وتكاليف الصيانة

  . الوارد أدناه١تيجية يف اجلدول يرد موجز بالتكاليف والفوائد املرتبطة بكل واحد من األهداف االسترا
   حالة خيارات التخفيض املختلفة يف انبعاثات الزئبق تكاليف وفوائد ختفيض: ١اجلدول 

  الفوائد  التكاليف  خيار التخفيض

  كبرية   كبرية←متوسطة   التخفيض من استخدام الفحم  -١
   كبرية←صغرية    كبرية←صغرية   تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى نطاق صغري  -٢
   كبرية←صغرية    كبرية←صغرية   ختفيض انبعاثات الزئبق الناجتة عن التجارة  -٣
   كبرية←متوسطة    كبرية←متوسطة   ختفيض االنبعاثات من العمليات الصناعية  -٤
 كبرية   كبرية←صغرية   ختفيض توليد النفايات  -٥
 كبرية   متوسطة←صغرية   تشجيع مجع نفايات الزئبق ومعاجلتها  -٦
 كبرية   كبرية← متوسطة  ختفيض االنبعاثات الناجتة عن التخلص من النفايات   -٧
ختفيض استهالك الزئبق يف إنتاج كلوريد الفينيل   -٨

  غري املتبلمر
   كبرية←متوسطة    كبرية←صغرية 

  صغرية  كبرية←صغرية   ختفيض استعمال الزئبق يف املنتجات  -٩
  متوسطة  كبرية←صغرية   ختفيض االنبعاثات من األسنان الصناعية  -١٠
 كبرية  متوسطة←صغرية   زئبق واستخراجهختفيض التوريد من تعدين ال  -١١
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  الفوائد  التكاليف  خيار التخفيض
 كبرية  كبرية←صغرية   ختفيض الواردات من اخلاليا امللغاة واملخزونات  -١٢
   كبرية←متوسطة   كبرية  منع التلوث من الرش  -١٣
  كبرية  متوسطة←صغرية   مراقبة املواقع امللوثة وإصالحها  -١٤
 كبرية  كبرية←صغرية   زيادة املعرفة لدى الدول  -١٥
 كبرية صغرية  زيادة املعرفة لدى املستعملني واملستهلكني  -١٦

  .ميكن أن نتبين من هذا اجلدول أن التكاليف والفوائد تتفاوت تفاوتاً كبرياً بني األهداف االستراتيجية
ق االستنتاج النهائي من العمل املقدم عنه التقرير هو أنه توجد فوائد لالستثمار يف ختفيض انبعاثات الزئب

.  لتحسني صحة البشر وبصورة أعم حسن حال البشر- بالدرجة األوىل -والتعرض له يف املستقبل وذلك 
وإن التدابري اليت تنطوي على استخدام التكنولوجيا، كتنفيذ تركيبات إلزالة الزئبق من غازات املداخن يف 

تكاليف متوسطة ( إىل حد ما تكلفةحمطات توليد الطاقة الكهربائية، وحمارق النفايات، ومصاهر املعادن م
مقارنةً بالتدابري غري التكنولوجية، كأنشطة املنع، وبناء القدرات، وتشجيع فصل النفايات احملتوية ) إىل كبرية

ومن شأن كلتا اموعتني من التدابري أن تسفر عن ). تكاليف صغرية إىل متوسطة(على الزئبق عن غريها 
  .، حبسب توفُّر املواردناسب استخدام كلتا اوعتني من التدابري بالتوازيفوائد كبرية، وسيكون من امل

______________  


