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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 العرض والطلب بشأن الزئبق يف الوقت الراهن، مبا يف ذلك إسقاطات تأخذ 
  يف اعتبارها التخلص التدرجيي من التعدين األويل للزئبق

  مذكرة من األمانة
 بشأن إدارة املواد  رابعا٢٤/٣ًأنشأ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف مقرره   -١

 مفتوح العضوية من ممثلي احلكومات ومنظمات التكامل االقتصادي  خمصصاً عامالًالكيميائية، فريقاً
ك القانونية اإلقليمية وأصحاب املصلحة الستعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية والصكو

  .الدولية اجلديدة أو القائمة بشأن معاجلة التحديات العاملية اليت يوجدها الزئبق
طلب الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق يف اجتماعه األول إىل األمانة أن   -٢

  . ااالت للتحضري لالجتماع الثاينمنتضطلع بالعمل فيما بني الدورات يف عدد 

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

)http://www.chem.unep.ch/mercury ( يف إعداد تقييم العرض والطلب بشأن الزئبقواليت استخدمت . 

 ملا إن كان من املمكن تلبية الطلب املنتظر إذا ما مت التخلص التدرجيي من يقدم التقرير تقييماً  -٤
 للمصادر الرئيسية  مقتضباً إىل املعلومات املتاحة، موجزاًكما أنه يقدم، استناداً. التعدين األويل

 يف ذلك، من ، فبحسب اإلقليم، مستفيداًان، أو إن مل يكن ذلك متاحاًإلطالقات الزئبق حبسب البلد
مجلة مصادر أخرى، من دراسة االنبعاث اجلوي اليت جيري إعدادها من أجل جملس إدارة برنامج األمم 

االنبعاثات من حمطات القوى الكهربائية املشغلة بالفحم؛ : وتغطي الدراسة ااالت التالية. املتحدة للبيئة
؛ واستخدام )، نفايات االحتراق، وإنتاج الفلزات غري املعدنية واألمسنتمثالً(االنبعاثات الصناعية و

  .التعدين احلريف للذهب وانبعاثاته؛ واستخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات
ولسهولة اإلحالة، مت استنساخ املوجز . يتألف التقرير من موجز تنفيذي ومناقشة تفصيلية  -٥

وسيقدم التقرير الكامل، مبا يف ذلك كل من املوجز التنفيذي . ي يف مرفق املذكرة احلاليةالتنفيذ
. UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/6/Add.1 للمذكرة احلالية حتت الرمز إضافيةواملناقشة التفصيلية، يف 

ا بصفة وجيري تعميم كل من املوجز التنفيذي والتقرير الكامل بالصيغة اليت قدما ا ومل يتم حتريرمه
  .رمسية

  اإلجراء املقترح
 بنتائج التقرير فيما يتعلق قد يرغب الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية يف اإلحاطة علماً  -٦

بالطلب اجلاري احملتمل على الزئبق والقدرة على تلبية مثل هذا الطلب من مصادر أخرى غري التعدين 
  .األويل

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

  

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
  شعبة املواد الكيميائية

  

 تلبية الطلب املنتظر على
  بدون القيام بتعدين أويل للزئبق الزئبق

  بناء على طلب
  الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق

  ٢٠٠٨يوليه /متوز
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  موجز تنفيذي

  السند املنطقي هلذه الدراسة  -١
 الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية الستعراض وتقييم خيارات تعزيز أنشأ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة

ومن أعلى األولويات يف هذا . التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة بشأن معاجلة مشاكل الزئبق
التخلص التدرجيي من إنتاج زئبق جديد الشأن تقليل املعروض من الزئبق يف األسواق العاملية، مع التركيز بوجه خاص على 

ويف تشرين . ألن هذا الزئبق يزيد مباشرة من الكمية اإلمجالية من الزئبق الذي يدور يف االقتصاد) أي، من مناجم الزئبق(
، طلب الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية إىل أمانة اليونيب أن تدرس ما إن كان ميكن تلبية ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

لطلب على الزئبق يف املستقبل إذا ما مت التخلص التدرجيي من تعدين الزئبق، وأن تنظر على وجه اخلصوص يف تعدين ا
  .الزئبق من أجل التصدير والذي جيري يف الوقت الراهن يف قريغيزستان فقط

  الزئبق من التعدين األويل  -٢
وتستخدم . دين كميات هلا شأن من الزئبق من أجل التصديرقريغيزستان هي البلد الوحيد الذي يقوم يف الوقت الراهن بتع

سبانيا إ، يف حني أنه مت إغالق مناجم الزئبق يف  سائالًمناجم الزئبق يف الصني من أجل حاجاا اخلاصة وال تصدر زئبقاً
  ).أنظر اجلدول أدناه(واجلزائر، ومل تعد متد األسواق العاملية بالزئبق 

  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠يسية، إنتاج مناجم الزئبق الرئ
  تعدين الزئبق

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  )أطنان مترية(

  صفر  صفر  ٧٤٥  ٧٢٧  ٥٢٣  ٢٣٦  سبانياإ
  صفر  ٩٠  ٢٣٤  ٣٠٧  ٣٢٠  ٢١٦  اجلزائر
  ١٠٩٤-٨٠٠  ١١٤٠-٧٠٠  ٦١٢  ٤٩٥  ١٩٣  ٢٠٣  الصني

  ٣٠٤  ٤٨٨  ٣٩٧  ٥٤٢  ٥٧٤  ٥٩٠  قريغيزستان

  االستهالك العاملي من الزئبق  -٣
سقاطات بشأن االستهالك إ، عالوة على ٢٠٠٥لرئيسية يف عام دول التايل استهالك الزئبق حبسب االستخدامات ايبني اجل

وميثل السيناريو األول أعلى استهالك يف . وجيري وصف السيناريوهني املتوقعني مستقبالً. ٢٠١٥يف املستقبل حىت عام 
ويعكس السيناريو . تواضعة املوضوعة بالفعل موضع التنفيذاملستقبل، ويعكس االجتاهات والتشريعات واملبادرات امل

وتعتمد تلك األهداف إىل حد ما .  من استهالك الزئبق يف املنتجات احملتوية على الزئبق مستويات أكثر اخنفاضاً)١(الثاين
  . مل تتأكد بعدت السياسات اجلديدة، أو التمويل اخلاص أو عوامل تشجيع أخرىرامبادعلى تدابري أكثر تدرجيية مثل 

                                                   
 .لزئبق يف جمال شراكة املنتجوضعته شراكة الزئبق العاملية التابعة لليونيب يف إطار ختفيض ا  )١(
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  ٢٠١٥ - ٢٠٠٥االستهالك العاملي من الزئبق، 
  ٢٠٠٥نطاق االستهالك يف   التطبيقات

  )باألطنان(
" الوضع احلايل"سقاطات إ

  ٢٠١٥املتحفظة حىت 
أهداف شراكة املنتج األكثر 

 ٢٠١٥تدرجيية من أجل 
  التابعة لليونيب

  *قال ينطب  ال يوجد تغيري له شأنه  ١٠٠٠ - ٦٥٠  تعدين حريف
كلوريد /لفينيل كلوريد امومنر

  متعدد الفينيل
، يعقبها نقص ١٢٥٠زيادة إىل   ٨٢٥ – ٧١٥

  تدرجيي
  *ال ينطبق

  *ال ينطبق  ٪٣٠ختفيض بنسبة   ٥٥٠ - ٤٥٠  قلوي -  كلور
  ٪٧٥ختفيض بنسبة   ٪٥٠ختفيض بنسبة   ٤٥٠ - ٢٦٠  بطاريات

  ٪١٥ختفيض بنسبة   ٪١٠ختفيض بنسبة   ٤٠٠ - ٣٠٠   السينامللغم
  ٪٦٠ختفيض بنسبة   ٪٤٥ختفيض بنسبة   ٣٥٠ - ٣٠٠   القياس والتحكمأجهزة

  ٪٢٠ختفيض بنسبة   ٪١٠ختفيض بنسبة   ١٥٠ - ١٢٠  املصابيح
 الكهربائية جهزةاأل

  واإللكترونية
  ٪٥٥ختفيض بنسبة   ٪٤٠ختفيض بنسبة   ٢١٠ - ١٧٠

  ٪٢٥ختفيض بنسبة   ٪١٥ختفيض بنسبة   ٤٢٠ - ٢٠٠  ات أخرىقيتطب
      ٤٣٦٥ - ٣١٦٥  ك اإلمجايلاالستهال

 من االستهالك ٪٢٠زيادة من   )٨٣٠ - ٦٥٠(  الزئبق املعاد تدويره واملستعاد
  ٪٢٨إىل حوايل 

  *ال ينطبق

      ٣٥٠٠ - ٢٥٠٠  االستهالك الصايف
  ليست مغطاة يف إطار شراكة املنتجات *

بيد أنه ال ميكن توقع اخنفاض يف استهالك . ٢٠١٥استهالك الزئبق حىت عام  احلاالت أن يتناقص ومن املتوقع يف معظم
وباملثل، فعلى الرغم من اخلطوات . الزئبق يف تعدين الذهب احلريف بدون بذل جهود مركزة ملعاجلة هذا االستخدام للزئبق

املتعدد  لوريد كلوريد الفينيل والكمومنراألولية اليت اختذا احلكومة الصينية، فمن املتوقع أن يزيد استهالك الزئبق يف إنتاج 
  .الفينيل بأكثر من ذلك قبل أن يبدأ يف التناقص

  استهالك الزئبق يف املستقبل مقابل املعروض من الزئبق  -٤
واألهم مبكان أن احلظر . يفترض هذا التقرير أنه يوجد، بالنسبة للسنوات العشر املقبلة، ثالثة تصدعات يف إمدادات الزئبق

ومن شأن ذلك أن يزيل من . ٢٠١١الحتاد األورويب سيدخل حيز النفاذ يف عام املفروض على صادرات الزئبق من ا
القلوي يف االحتاد األورويب، عالوة على الزئبق من  - املعروض العاملي الزئبق املستعاد بالدرجة األوىل من صناعة الكلور

  .صهر الركازات وتنقية الغاز الطبيعي
ومن املفترض، فيما يتعلق . زستانالتدرجيي احملتمل من تعدين الزئبق يف قريغيويتمثل التصدع الثاين للمعروض يف التخلص 

سب مقاصد هذا التحليل الذي يتطلب النظر يف آثار إغالق مجيع مناجم الزئبق األويل، أن يتوقف إنتاج املنجم يف عام حب
رية ستؤازر اإلنتاج عند املستويات ومن املالحظ أن االحتياطيات املتاحة يف قريغيزستان من أجل التنمية التجا. ٢٠١١

  . سنوات فقط، مع حدوث اخنفاض الحق يف اإلنتاج حىت بدون قرار سياسي بإغالق املنجم١٠ إىل ٨الراهنة ملدة 
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للمعروض من الزئبق، يفترض " الفروضأسوأ "والتصدع الثالث، والذي أدرج لكفالة أن ينظر هذا التحليل يف سيناريو 
  . إىل احتياطيات املنجم احملدودة، استنادا٢٠١٢ً من عام  منجم الزئبق الصيين اعتباراًحدوث اخنفاض يف إنتاج

 وتنعكس هذه التصدعات، واليت هلا تأثري مضاف، يف الرسم البياين التايل لعرض الزئبق واستهالكه يف املستقبل، مبقارنة
أسوأ "مع التقديرات األعلى الستهالك الزئبق من أجل ختيل سيناريو  للمعروض من الزئبق التقديرات األكثر اخنفاضاً

  ".الفروض
   مقابل استهالكه ض العاملي للزئبق مستقبالًوعرامل

 

  .٢٠١٢ - ٢٠١١ويكشف هذا الشكل، إذ يعكس شىت تصدعات العرض، عن اخنفاض حاد يف املعروض من الزئبق يف 
هذا، فإن املعروض من الزئبق باملقارنة مع االستهالك بالنسبة لكامل " الفروضأسوأ "ا ما حدث سيناريو بيد أنه حىت إذ

وكان من الطبيعي . ٢٠٠٥ طن فقط، أو نصف االستهالك العاملي يف ١٦٠٠ - ١٥٠٠ يبلغ ٢٠١٧ - ٢٠٠٥الفترة 
دة يف بعض السنوات وأن تسترجع بعد ذلك  سنني أن ختزن الفوائض من الزئبق املول١٠يف سوق الزئبق على مدار فترة 
  .عندما حيدث عرض غري كاف

. ومع ذلك، ففي حالة ظهور حاجة إىل املزيد من املعروض من الزئبق، فإن هناك مصادر أخرى متاحة لتلبية العجز
  .رب ذلك ضرورياًوباإلضافة إىل ذلك، ستكون هناك بعض املرونة يف تاريخ اإلغالق احملتمل ملنجم قريغيزستان إذا ما اعت

  مصادر الزئبق البديلة  -٥
وأهم هذه املصادر هو الزئبق . اليت تستغل يف املعهود الستيفاء الطلب - خبالف التعدين - هناك عدد من مصادر الزئبق

ئبق اإلنتاجية واليت تعترب ضرورية لكي تعمل عملية الز" اخلاليا"فهناك كمية كبرية من الزئبق يف قاع . من صناعة الكلور
أو حتول إىل عملية خالية من الزئبق، يزال الزئبق " لويةق - خلية زئبق كلورية"ما يغلق مرفق وعند. على الوجه الصحيح

  . من اخلاليا

 للمعروض من الزئبق مقابل التقديرات املرتفعة لالستهالكلتقديرات املنخفضةا
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) موازين احلرارة وحشوات األسنان واملصابيح الفلورية والبطاريات(كما أن الزئبق املعاد تدويره أو املستعاد من املنتجات 
وباملثل، . للزئبق بنفس املعىن، يقلل من احلاجة إىل تعدين زئبق جديد" مصدراً" التصنيع، رغم أنه ليس وغريها من عمليات

  .قد يستعاد الزئبق من محأة ااري ومن النفايات مثل تلك اليت تولدها صناعة الكلور القلوي
وقد تراكم هذا املخزون على مدار . انياسبإوأكرب خمزون متلكه منظمة مبفردها من الزئبق املتاح بصفة جتارية موجود يف 

الكثري من الزبائن الطويلي األمد للمنجم املغلق   حسب احلاجة إىلعدد من السنني من شىت املصادر، وال يزال بيعه مستمراً
  .يف الوقت احلايل

 إىل ونظراً. ن الزئبق ما حيتوي القصدير والنحاس والرصاص والركازات غري املعدنية األخرى على تركيزات نزرة موكثرياً
وبالنظر .  قبل إطالقهدرجة احلرارة املرتفعة لعميلة الصهر، ينبعث الزئبق الرتر يف املعهود إىل اجلو ما مل يتم احتباسه قصداً

هذه " املنتج الثانوي"، فمن احملتمل أن يكون للزئبق املتاح من مصادر إىل كميات الركاز اهلائلة اليت يتم تصنيعها عاملياً
  .الغاز" تنقية"وباملثل، حيتوي معظم الغاز الطبيعي على الزئبق بكميات نزرة يتم إزالتها يف املعهود عندما يتم . أنهش

وحيث أا متباينة جدا فإا تكون . وتتفاوت كميات الزئبق اليت تقدمها هذه املصادر تفاوتا كبريا من سنة إىل أخرى
 يف الوقت نفسه من صعوبة رصدها على وجه بيد أن تنوعها يزيد أيضاً.  املتغري للطلبقادرة على االستجابة بسرعة نسبياً

  .الدقة
واملصادر الرئيسية يف الوقت احلاضر هي الزئبق . ويوجز اجلدول التايل املصادر الرئيسية للزئبق على حنو ما سبق وصفه

  .القلوي - املستعدن والزئبق املستعاد من صناعة الكلور
  ٢٠٠٥من الزئبق، املعروض العاملي 
  املعروض من الزئبق  املصادر الرئيسية

  )باألطنان املترية(
  ١٥٠٠ - ١١٥٠  تعدين الزئبق

  ٥٨٠ - ٤١٠  الزئبق كمنتج ثانوي من الركاز األخرى، مبا يف ذلك تنقية الغاز الطبيعي
  )أ  الزئبق املعاد تدويره من املنتجات والعمليات احملتوية على زئبق

  ٩٠٠ - ٧٠٠  )ب) (بعد وقف العمل ا(القلوي -لكلورزئبق من خاليا ا
  ٤٠٠ - ٣٠٠  األرصدة واملخزونات

  ٣٣٨٠ - ٢٥٦٠  اموع
  :مالحظات

  .من الزئبق" الصايف"مدرجة يف اجلدول السابق لتحديد االستهالك   ) أ(
  .يها من اخلاليا بعد وقف العمل فزاالً م أولياًيعترب زئبقاً" القلوي - الزئبق من خاليا الكلور"  ) ب(

ويف حاالت أخرى، تكون للتكلفة وثاقة صلة .  رئيسياًويف بعض احلاالت، تعترب تكلفة تعبئة مصادر إضافية للزئبق اعتباراً
 بشكل متزايد ملعاجلة النفايات، فإن الزئبق املزال من النفايات يكون  صاحلاً، حيث أن إعادة التدوير تعترب خياراًفمثالً. أقل

ومن ناحية أخرى، إذا . بالفعل يف املعهود من قبل املنظمة اليت أرسلت نفايات الزئبق إلعادة تدويرهاقد مت تسديد تكلفته 
ازات املداخن الصناعية من أجل زيادة املعروض من الزئبق فحسب، غعدة إلزالة الزئبق من ما تعني على املرء أن يركب م

  .فإن التكلفة تكون مانعة
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  استعادة كميات إضافية هائلة من الزئبق من شىت املصادر بتكلفة تعادل ما يصل إىل ويفيد اجلدول التايل أنه ميكن 
 من سعر الزئبق يف الوقت احلايل حبيث ميكن اعتبار هذه  جداً دوالرا أمريكيا للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعترب قريبا٥٠ً

 أمثال السعر ٥ - ٤بق اليت قد تتاح مقابل كما يبني اجلدول الكميات األخرى من الزئ. املصادر موارد إضافية صاحلة
، وقد حتدث ثانية يف ظروف متوقعة ٢٠٠٥ ومنتصف عام ٢٠٠٣وقد حدثت زيادة ذا احلجم يف منتصف عام . احلايل

  .٢٠١٢ - ٢٠١١من املعروض املتناقص حوايل 
  )سنة/أطنان(زئبق إضايف مستعاد من مصادر رئيسية مقابل تكلفة معقولة 

 من استعادة معززة
  :الزئبق من

زئبق مستعاد بالفعل يف   استهالك الزئبق
  صورة زئبق معدين

زئبق إضايف مستعاد 
 دوالرا ٥٠مقابل 

  للكيلوغرام

زئبق إضايف مستعاد 
 ١٠٠ - ٥٠مقابل 

  دوالر للكيلوغرام
  ٢٠٠ - ١٠٠  ٥٠٠ - ٤٠٠  صفر   ١٠٠٠ - ٦٥٠  التعدين احلريف

 كلوريد مومنرإنتاج 
 كلوريد متعدد/الفينيل
  الفينيل

٢٠٠ - ١٥٠  ١٥٠ - ١٠٠  ٣٥٠  ٨٢٥ - ٧١٥  

الكلور صناعة 
  والقلويات

١٠٠ - ٨٠  ١٠٠ - ٨٠  ١٢٠ - ١٠٠  ٥٥٠ - ٤٥٠  

  صفر  صفر  ٨٠ - ٥٠  ٤٠٠ - ٣٠٠   السينامللغم
منتجات أخرى حتتوي 
على زئبق، وتطبيقات 

  "أخرى"

٢٠٠ - ١٠٠  ٢٠٠ - ١٠٠  ٢٥٠ - ١٥٠  ١٥٨٠ - ١٠٥٠  

مصادر منتجات ثانوية 
تعدين فلزات غري (

  )حديدية، غاز طبيعي

١٥٠ - ١٠٠  ١٠٠ - ٥٠  ٦٠٠ - ٤٠٠  ١٤٠٠ - ١١٠٠  

  صفر  صفر  ضئيل  ١٥٠٠   انبعاثات احتراق الفحم
  ٨٠٠ - ٥٥٠  ١٠٠٠ - ٧٥٠      اموع

  املالحظات الرئيسية  -٦
، فبغض النظر عن الوضع احلايل يف أوالً. هناك ملحوظتان رئيسيتان تربزان على وجه اخلصوص كنتيجة هلذا التحليل

لقد كانت مسامهات قريغيزستان يف املعروض العاملي من الزئبق على مر . اسياً أسالصني، فإن تعدين الزئبق ال يعترب عنصراً
لقد دللت التجربة احلديثة العهد اخلاصة بإغالق عمليات التعدين يف . السنني هامة ولكن ليس مما ال ميكن االستغناء عنه

ي مما كان ميثله منجم قريغيزستان، على أنه  أكرب بكثري يف املعروض العاملسبانيا واجلزائر، وهو ما كان ميثل جزءاًإكل من 
  .ميكن تلبية الطلب على الزئبق بسهولة بدون الزئبق األويل من قريغيزستان

 يوقد تل. ساسية ملبادئ السوق األ على أن شىت عناصر سوق الزئبق العاملية تعمل بفعالية وفقاً، دللت التجارب أيضاًوثانياً
، زيادة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣، والذي أعقبه عن كثب إغالق املنجم يف اجلزائر، يف عامي نياإسباإغالق منجم الزئبق اهلام يف 

ونتيجة لذلك، تناقص استهالك الزئبق العاملي يف املنتجات، فيما تدافع ضرب من املصادر غري . حادة يف أسعار الزئبق
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زئبق يستقر إىل حد ما، رغم أنه يظل أعلى وما أن يتم حتقق توازن بني العرض والطلب، فإن سعر ال. املنجمية لتلبية الطلب
  .٢٠٠٣بعدة مرات من سعره قبل مستوى 

 معاجلة عدد أكرب من أنواع وكميات نفايات الزئبق الستعادة ونتيجة للتقلبات احمليطة ذه التعديالت السوقية، جيري حالياً
 الزئبق من تيار النفايات، ويتم توليد املزيد من الزئبق مما كان حيدث من قبل، ويتم فصل املزيد من املنتجات احملتوية على

ومبعىن آخر، .  باملزيد من الزئبق يف املخازن ملعاجلة تصدعات العرض املستقبليةالزئبق كمنتج ثانوي، ويتم االحتفاظ حالياً
تزايد بالشواغل البيئية ناهيك بالوعي امل(، فيما تستمر أسعار الزئبق املرتفعة أصبح املعروض العاملي من الزئبق أكثر تنوعاً

يف إضافة ضغوط على مستخدمي الزئبق من أجل مواصلة ختفيض االستهالك والتحول إىل البدائل اخلالية من ) والصحية
  .الزئبق الصاحلة لالستمرار

______________ 


