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 إعداداملعنية بجلنة التفاوض احلكومية الدولية 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عامليصك 

  ثانيةدورة الال
  ٢٠١١يناير / الثاين كانون٢٨ - ٢٤شيبا، اليابان، 

  *من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 البدائل احلالية للمنتجات والعمليات والتكنولوجيات القائمة على وفوائد تكاليفحتليل 
 الزئبق

 مذكرة من األمانة

ملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق، يف طلبت جلنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عا  -  ١
، إىل األمانة أن تعد ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ إىل ٧دورا األوىل اليت عقدت خالل الفترة من 

البدائل احلالية للمنتجات والعمليات والتكنولوجيات القائمة على وفوائد معلومات عن حتليل تكاليف 
  .الزئبق

األوىل وثيقة عن التكاليف والفوائد املرتبطة بكل حكم من وقد وفرت األمانة للجنة يف دورا   -  ٢
 الصادر عن جملس اإلدارة ٢٥/٥املقرر  من ٢٧الفقرة األحكام احملددة يف 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/19) . وعقب الدورة األوىل اتصلت األمانة جبميع احلكومات طالبةً تزويدها
للمنتجات ة، على حنو خاص، بالبدائل احلالية بأي معلومات متاحة عن الفوائد والتكاليف املتعلق

ويرد يف هذه املذكرة موجز للمعلومات املقدمة . على الزئبقوالعمليات والتكنولوجيات القائمة 
  . املقدم للجنة يف دورا األوىل يتعني قراءته مع التقرير الكاملاستجابةً لطلب األمانة

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/12 

2 

أن هناك القليل من املعلومات اجلديدة املتوفرة عن وقد ترغب اللجنة يف أن تأخذ يف االعتبار   -  ٣
وقد ترغب أيضاً يف النظر يف هذه املعلومات ويف املعلومات الواردة يف . تكاليف وفوائد البدائل احلالية

عن املنتجات والعمليات والتكنولوجيات املعروفة احملتوية على  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/11الوثيقة 
  .الزئبق وبدائلها

  املعلومات اليت قدمتها احلكومة الكندية  - أوالً  

قدمت احلكومة الكندية عدداً من الدراسات اليت تتضمن معلومات إضافية عن تكاليف وفوائد   -  ٤
بدائل املنتجات والعمليات والتكنولوجيات القائمة على الزئبق، مبا يف ذلك دراسة اجتماعية واقتصادية 

، وحتليل ٢٠٠٩ مربفنو/ يف تشرين الثايناشرتتوية على الزئبق نودراسة للتوازن الكتلي للمنتجات احمل
املنتجات احملتوية على الزئبق صدرت يف على  اللوائح الكندية املقترحة  آثار تطبيقتكاليف وفوائدل

  .٢٠١٠يناير /كانون الثاين

استخدام وقد أوردت الدراسة االجتماعية واالقتصادية معلومات عن التوقعات الكندية بشأن   -  ٥
دارة املخاطر الزئبق يف سلسلة من املنتجات مع األخذ يف االعتبار سيناريو العمل املعتاد مقابل سيناريو إ

 كذلك .مواد سامةعلى ترض تطبيق اللوائح الكندية املقترحة للتحكم يف املنتجات احملتوية الذي يف
ء والتربة فيما خيص كل فئة من فئات قدمت معلومات عن الكميات املتسربة من الزئبق إىل اهلواء واملا

وخلصت الدراسة إىل أن من املتوقع أن ختفض اللوائح املقترحة استخدام الزئبق يف املنتجات . املنتجات
وينتظر أن تقتصر . ٢٠٣٣ أطنان يف عام ٥ وما يزيد عن ٢٠١٣ أطنان يف عام ٣يف كندا مبا يزيد عن 

  .سنان واملصابيح الكهربائية بصورة رئيسيةاالستخدامات املتبقية على مالغم حشوات األ

 ويربز حتليل نوعي للتكاليف والفوائد التكاليف اليت يتكبدها املصنعون واملستهلكون واحلكومة  -  ٦
تطبيق اللوائح نتيجة  وأصحاب الصناعات احمللية البيئة والصحة تعود علىالكندية وكذلك الفوائد اليت 

.  كندا يف املنتجات داخل٢٠٠٨ طناً من الزئبق قد استخدمت عام ٩,٤وتبني التقديرات أن . املقترحة
تصنيع واسترياد وبيع الزئبق يف املنتجات يف كندا وستنتج عنها تكاليف وستضبط اللوائح املقترحة 

وفوائد جينيها اتمع الكندي، وقد اعترب أن هذه اللوائح ستؤدي إىل تكبد املصنعني احملليني تكاليف 
 الكهربائية إال أن معظم املصنعني قطعوا بالفعل تعهدات ستخدم الزئبق يف إنتاج املصابيح وي.حمدودة
الية من الزئبق لتكاليف اإلضافية للبدائل اخلإن اللمستوردين، فوبالنسبة . خبفض هذا االستخدامطوعية 

يف إنتاج منتجات الزئبق املستوردة كمدخالت قد تنطوي على آثار يف احلاالت اليت تستخدم فيها 
أما بالنسبة .  وسينتقل عبء هذه التكاليف على األرجح إىل املستهلكني.بضائع ائية أكرب حجماً

للمستهلكني فإن أسعار معظم املنتجات احملتوية على الزئبق متاثل أسعار البدائل املتوفرة اخلالية من 
ى املدى الطويل مقارنةً  قد يكون أفضل وقد حتقق وفورات عل البدائلالزئبق، كما أن أداء بعض
 وقد تنشأ يف بعض املنتجات، مثل البطاريات الزرية الشكل، تكاليف .باملنتجات احملتوية على الزئبق

إضافية على املدى القصري تقدر بأقل من دوالر كندي واحد لكل وحدة يتم شراؤها، إال أن الفرق 
وينتظر أن تتكبد احلكومة تكاليف . احلجمالنسيب يف السعر يتضاءل مع التطور التكنولوجي واقتصادات 

  .تتعلق بالتدريب واالمتثال واإلنفاذ تصل إىل مليون دوالر كندي يف العام بصورة أولية
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فبخصوص البيئة، ينتظر أن ختفض . وستفيد اللوائح املقترحة البيئة والصحة واملصنعني احملليني  -  ٧
 القدرة على سيقلل من يف كندا، وهذا املاء والتربةهذه اللوائح كميات الزئبق املتسربة إىل اهلواء و

 وللكسب التجاري نظراً من يستخدمون اهلواء الطلق للترويحإتالف النظم اإليكولوجية كما سيفيد 
ألن من املتوقع أن ينخفض عدد التحذيرات املتعلقة باستهالك األمساك بسبب اخنفاض الكميات املتسربة 

 مسار التعرض األويلكون فوائد الصحية لكل املواطنني الكنديني على  وعملياً تعتمد ال.من الزئبق
 األمساك والثدييات اليت تتغذى على األمساك واليت حتتوي على مستويات  استهالكللزئبق هو عن طريق
 تعرض السكان  درجةاخنفاضيف البيئة إىل لزئبق امستويات وسيؤدي اخنفاض . عالية من ميثيل الزئبق

 يستهلكون معظم كميات األمساك والثدييات اليت الذينسكان مشال كندا صوصاً خبشكل عام، و
نسكاب اوهناك فائدة إضافية تكمن يف خفض احتماالت التعرض من خالل كسر أو . تتغذى عليها

يح وأخرياً ستفيد اللوائح املصنعني احملليني، خصوصاً مصنعي املصاب. املنتجات أثناء استخدامها
ة متكافئة للمصابيح املصنوعة يف كندا حيث خفض املصنعون كمية ينافسمن اللوائح توتض. الكهربائية

وستضبط . الزئبق املستخدمة بصورة طوعية واملصابيح املستوردة اليت حتتوي على كمية أكرب من الزئبق
  .املصادرمن كل اللوائح مستويات الزئبق يف املصابيح 

  لنرويجاملعلومات اليت قدمتها حكومة ا  -ثانياً   

.  قبل فرض حظر عام على الزئبق يف املنتجات)١( حكومة النرويج يف تقييم اآلثارشرعت  -  ٨
وخلص التقييم إىل أنه على الرغم من أن السلطات النروجيية ليس لديها نظرة عامة كاملة للتكاليف 

ويستند . ريةجماالت االستخدام إال أن فرض احلظر لن يؤدي إىل تكاليف اقتصادية كباخلاصة جبميع 
وقد . ذلك بشكل جزئي على افتراض أنه ستمنح إعفاءات دائمة أو حمدودة املدة يف جماالت حمددة

أو أصبحت على ) ١٩٩٨مقاييس احلرارة يف عام (فرضت بالفعل قيود شاملة على استخدام الزئبق 
ذا األمر جعل من إال أن ه). مثالً يف مالغم حشوات األسنان(وشك التنفيذ عرب التخفيضات الطوعية 

رة طوعية واالخنفاض الناتج الصعب التفريق بني االخنفاض يف استخدام الزئبق الناتج عن إحالله بصو
كما أن عدم اليقني املرتبط بتحديد آثار الفوائد والتكاليف قد جعل من الصعب حتديد . رعن احلظ

م على الزئبق يف املنتجات وقد افترض أن فرض حظر عا. رحبية االجتماعية واالقتصادية للحظالر
 ويقدر أن .سيكون له تأثري حمدود على الشركات النروجيية، ولذلك لن يؤثر بشكل كبري على العمالة

  .التكاليف اإلدارية املرتبطة باحلظر ستكون قليلة

  املعلومات اليت وفرا حكومة الواليات املتحدة األمريكية  -ثالثاً   

دة بيانات عرب املناقشات مع العديد من أصحاب املصلحة، مبن مجعت حكومة الواليات املتح  -  ٩
مثل مجعية (فيهم مصنعو املنتجات واملوظفون يف وكاالت وروابط محاية البيئة على مستوى الدولة 

مثل (، واملنظمات غري احلكومية والروابط التجارية األخرى )ر التابعة لس الواليات البيئيكويكسلف

                                                      
 استجابة لطلب تقدمي معلومات ٢٠١٠فرباير / شباط١٩ إىل األمانة يف أرسل النص الكامل لتقييم اآلثار  )١(

  .تتعلق بالزئبق
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لالختبارات واملواد، والرابطة الوطنية للمصنعني الكهربائيني، ورابطة املسؤولني إلدارة اجلمعية األمريكية 
  .)النفايات يف الشمال الشرقي، ومعهد اإلشراف على املنتجات

وعند مجع البيانات املتعلقة بالتكاليف واملزايا واملساوئ املذكورة املرتبطة بالبدائل اخلالية من   - ١٠
على  إىل أن تصنيع واسترياد بعض املنتجات احملتوية اية البيئة بشكل أويللصت وكالة محالزئبق خ

ومقاييس الضغط  ومقاييس ضغط الغاز الطبيعي مقاييس الوزن النوعي للسوائلالزئبق، مبا يف ذلك 
أما خبصوص املنتجات األخرى احملتوية على الزئبق فإن البيانات اموعة تشري إىل . ، قد توقفاجلوي
 ومفاتيح بائية، واملرحالتوتشمل هذه املنتجات املفاتيح الكهر. دائل فعالة وجمدية اقتصادياًوجود ب

مثل مقاييس احلرارة اليت (التالمس، وأجهزة استشعار اللهب والبطاريات الزرية الشكل وأجهزة القياس 
أو مقاييس  ويمقاييس الضغط ومقاييس الضغط اجلتستخدم لقياس درجة حرارة املصاب باحلمى أو  ال

 األطفال واوهرات واحللي الرخيصة الصغرية وألعاب) التدفق ومقاييس اجلفاف أو مقاييس الرطوبة
ويرد أدناه جدول وجيز يبني ويقارن بني حمتوى الزئبق والتكلفة والتشريعات ذات الصلة . احلجم

وتقارن املزايا واملساوئ . خلالية منهواملزايا واملساوئ فيما خيص املنتجات احملتوية على الزئبق والبدائل ا
املدرجة بني املميزات مثل التكلفة والوظيفة وامليكانيكا والدقة واملتانة واملوثوقية، إضافة إىل اخلصائص 

  .األخرى
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  )٢(ت املضاف إليها الزئبق وبدائلها قدمته الواليات املتحدةتجاجدول وجيز للمن
  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج

 أنرغم ) ٢٠٠٣يف عام  (٣  مقاييس ضغط الدم
مركز تبادل املعلومات 
املشترك بني الواليات املعين 

ن الزئبق بنشر الوعي ع
 تلقى (IMERC) وخفضه

معلومات من جهتني فقط يف 
  ٢٠٠٤عام 

  ؛)وزارة البيئة الكندية( ٦٠-٢٠
وكالة محاية البيئة يف  (٩٠-٧٠

  )الواليات املتحدة

: أجهزة حتتوي على الزئبق
  اً دوالر٢٩٩-١١١

-٥٩: أجهزة ال سائلية
  اً دوالر٢٦٤

  :األجهزة الالسائلية
اءة، مألوفة، سهلة القر: املزايا

  معقولة الكلفة
يسود اعتقاد بأا : املساوئ

 وأا سهلة التلف جودةأقل 
  أثناء االستخدام

أجهزة تعمل بقياس       
 ٩٩٥-٦٤٥: الذبذبات
  اًدوالر

األجهزة اليت تعمل بقياس 
  :الذبذبات
سهلة القراءة : املزايا

   املعايرةذاتيةواالستخدام، 
عالية التكلفة، : املساوئ

  ارجيمصدر الطاقة خ

  أجهزة طبية
 مقاييس ضغط الدم •
موسعات املريء  •

 )أنابيب توسيع املريء(
  األنابيب املعوية •

أنابيب (موسعات املريء 
  )توسيع املريء

: أجهزة حتتوي على الزئبق  ١≥  )٢٠٠٣ (١
  اً دوالر٣ ٣٩٥

هالم أجهزة حتتوي على 

هالم أجهزة حتتوي على 
  :التنغسنت
ختلص بيئي /استخدام:املزايا

                                                      
 .األرقام بدوالرات الواليات املتحدة  )٢(
أعده مركز لويل " ى الزئبقدراسة لبدائل املنتجات احملتوية عل"عن  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٢ تقرير بتاريخ التقديرات الواردة يفإىل ‘‘ حمتوى الزئبق يف الوحدة ’’يستند  )٣(

 . ما مل يشر إىل خالف ذلك،لويل - ماساشوسيتسلإلنتاج املستدام التابع جلامعة 
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
 ٤٠٠٠-٣٠٠٠: التنغسنت
  دوالر

، متوفرة على نطاق اًأمنأكثر 
  .واسع، تلقى قبوالً حسناً

قد حتتوي على : ساوئامل
غالف من الكلوريد املتعدد 

تنطلق منه امللوثات (الفينيل 
  )عند االحتراق

 برنامج النفايات اخلطرة (١٠٠٠  مل تحدد أي جهات مصنعة  األنابيب املعوية
، نغيكمقاطعة  يف احمللي

  )واشنطن

: أنابيب حتتوي على الزئبق
  )٤(غري متوفرة

أنابيب غري مضاف إليها 
 ٤٠٠-٣٠٠: دوزن زائ
  دوالر

األنابيب غري املضاف إليها 
  :وزن زائد
حتتوي على ماء معقم : املزايا
  كوزن
تتطلب إجراءات : املساوئ

  طبية أطول

: أنابيب تعمل بالتنغسنت        
   دوالر٤٠٠-٣٠٠

  أنابيب التنغسنت
معتمة عند استخدام : املزايا

ميكن تتبعها (األشعة السينية 
  )داخل اجلسم
تعرف هلا ال : املساوئ
  مساوئ

                                                      
 .تشري البحوث إىل أن األنابيب املعدية املعوية غري مستخدمة على نطاق واسع وتباع بصورة عامة بدون الزئبق الذي يتعني شراؤه مبعزل عنها  )٤(
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
وزارة  (٥٠٠-١٠٠؛ ٧٤-٢٨  ةغري متوفر  )املانوميتر(مقاييس الضغط 

  )البيئة الكندية
األجهزة احملتوية على 

  اً دوالر٣٧٥-٢٠: الزئبق
األجهزة اليت تعمل 

: وردونمقياس ب/باإلبرة
   دوالر٢٥٠-٥٠

األجهزة اليت تعمل 
  : مقياس بوردون/باإلبرة
  مل حيدد أي منها: املزايا

  حتتاج إىل املعايرة: املساوئ

-١٠٠: األجهزة الرقمية      
   دوالر٧٠٠

  :األجهزة الرقمية
 متت معايراأدق إذا : املزايا

  بشكل جيد
  حتتاج إىل املعايرة: املساوئ

غري (مقاييس احلرارة 
املستخدمة لقياس درجة 
حرارة احملموم وتلك 
املستخدمة لقياس درجة 

 )حرارة اجلسم األساسية
  

  ٥ - ٠,٥٠٠≥  مل حيدد أي منها
احلد  (وزارة البيئة الكندية(

  ))األعلى

األجهزة احملتوية على 
  اً دوالر٧١٠-١٠: الزئبق

األجهزة احملتوية على سائل 
  اً دوالر١٥ ≤: يف زجاجة

ة على سائل األجهزة احملتوي
  :أنبوب زجاجييف 
  معقولة التكلفة : املزايا

حجمها أكرب، : املساوئ
 غري ‘‘السائل’’درجة مسية 

  معروفة

  أجهزة القياس
مقاييس الضغط  •

 ) املانوميتر(
غري (مقاييس احلرارة  •

املستخدمة لقياس 
درجة حرارة احملموم 
وتلك املستخدمة 
لقياس درجة حرارة 

 )اجلسم األساسية
غري (مقاييس احلرارة  •

املستخدمة لقياس 
درجة حرارة احملموم 
وتلك املستخدمة 

لألغراض 
 )التجارية/الصناعية

 مقاييس الضغط اجلوي •
 )البارومتر(

مقاييس الرطوبة ذات  •
البصلتني املخضلة 

مقاييس /واجلافة
 ١٢: األجهزة الرقمية        الرطوبة النسبية

   تقريباًاًدوالر
  :األجهزة الرقمية

أسرع يف القراءة، : املزايا
اإلشارة، (مزايا رقمية 
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
  )سترجاع املعلوماتا

مصدر الطاقة : املساوئ
  خارجي

غري (مقاييس احلرارة 
املستخدمة لقياس درجة 
حرارة احملموم وتلك 
املستخدمة لألغراض 

 )التجارية/الصناعية
  

األجهزة احملتوية على   ١١≥-٠,٠٠٥≤  ٦
  اً دوالر٦٠-١٠: الزئبق

-٦: األجهزة الثنائية املعدن
  اً دوالر١٣٨

  

  : األجهزة الثنائية املعدن
  مل حيدد أي منها: املزايا

 حتتاج إىل املعايرة :املساوئ
معيار (وإىل فهم طريقة عملها 

  )الزئبق

: األجهزة اململوءة بالسوائل      
  اً دوالر١٣٨-٢
  

  :األجهزة اململوءة بالسوائل
  مل حيدد أي منها: املزايا

حتتاج إىل املعايرة : املساوئ
وإىل فصل العمود وإىل فهم 

  )معيار الزئبق(طريقة عملها 

-١٤ :األجهزة الرقمية      
  اً دوالر٢٦٠

  :األجهزة الرقمية
  دقيقة، سهلة القراءة: املزايا

حتتاج إىل املعايرة، : املساوئ
معيار (وإىل فهم طريقة عملها 

  ) الزئبق
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
األجهزة اليت تعمل باألشعة       

  : حتت احلمراء
  اً دوالر٢٧٠-٩٢

األجهزة اليت تعمل باألشعة 
  :حتت احلمراء

  دقيقة، سهلة القراءة: املزايا
حتتاج إىل املعايرة، : املساوئ

معيار (وإىل فهم طريقة عملها 
  )الزئبق

 مقاييس الضغط اجلوي
  )البارومتر(

وزارة البيئة  (٦٢٢-٣٠٠  غري متوفرة
  ))احلد األدىن (الكندية

األجهزة احملتوية على 
  :الزئبق
   دوالر١٠٠٠-١٠٠

-١٠٠: األجهزة الالسائلية
   دوالر١٠٠٠

  :األجهزة الالسائلية
  معقولة التكلفة: زاياامل

  مل حيدد أي منها: املساوئ

      
-٢٥: األجهزة الرقمية

   دوالر٣٠٠
  :األجهزة الرقمية

حقل قابل للربجمة، : املزايا
  تكلفة معقولة

  مل حيدد أي منها: املساوئ

مقاييس الرطوبة ذات 
البصلتني املخضلة 

مقاييس الرطوبة /واجلافة
  النسبية

ة احملتوية على األجهز  ٦-٠,٠١  ةغري متوفر
   دوالر٣٠٠-٢٤: الزئبق

األجهزة املعبأة بالسوائل 
  اً دوالر٨٠-٣٠: املتطايرة

 ٦٠-١٥: األجهزة الرقمية
  اًدوالر

األجهزة املعبأة بالسوائل 
  :املتطايرة
  معقولة التكلفة: املزايا

  مل حيدد أي منها: املساوئ

  :األجهزة الرقمية
  الدقة، التكلفة املعقولة: املزايا
  حتتاج إىل املعايرة: اوئاملس
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
 )رتليةامل (ظمات احلرارةنم

  
وزارة البيئة  (١٨-٣: ٤-٠,٠١  ٦≤

  )الكندية
األجهزة احملتوية على 

  اً دوالر٨٧-١٨: الزئبق
-٢١: األجهزة الرقمية

  اً دوالر٢٩٥
  : يةاألجهزة الرقم

قابلة للربجمة، كفاءة : املزايا
  استخدام الطاقة

  مل حيدد أي منها: املساوئ

  منظمات احلرارة
 )رتليةامل (منظمات احلرارة •
 منظمات احلرارة •

  )التجارية /الصناعية(

 منظمات احلرارة
  )التجارية/الصناعية(

وزارة  (١٨-٣: ١≥-٠,٠١  ةغري متوفر
  )البيئة الكندية

األجهزة احملتوية على 
  اً دوالر٣٥٠-٦٥: الزئبق

ع تصن: األجهزة الرقمية
  وفق طلب العميل

  :ةاألجهزة الرقمي
  مل حيدد أي منها: املزايا

قد ال تكون مالئمة : املساوئ
  يف الظروف البيئية القاسية

  املكونات املضاف إليها الزئبق
  املفاتيح الكهربائية/املرحالت

 املفاتيح ذات العوامات •
 /املفاتيح القالبة •

 االهتزازية
 املفاتيح الضغطية •
 املفاتيح احلرارية •
 مفاتيح /املرحالت •

 سالتالم
  

  املفاتيح ذات العوامات
 مكيفات اهلواء •
 سخانات املياه •
 خزانات التحليل •
 الغاليات •
مفاتيح التحكم يف  •

 املضخات
مفاتيح أجهزة معاجلة  •

  النفايات

صحيفة وقائع  (٦٧ - ٠,١≥  )٢٠٠٣ (١٢
مركز تبادل املعلومات املشترك 
بني الواليات املعين بنشر الوعي 

  )(IMERC) عن الزئبق وخفضه

زة احملتوية على األجه
  :األجهزة امليكانيكية  اً دوالر١٥٠-١٥: الزئبق

املوثوقية، املتانة، طول :املزايا
فترة العمر، ميكن سدها 
بإحكام، ال حتتاج ال 

  للتأرجح
  مل حيدد أي منها:املساوئ
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
األجهزة املغناطيسية ذات     

  :القصبة اجلافة
   دوالر٥٠٠-٦
  

األجهزة املغناطيسية ذات 
  :بة اجلافةالقص
طويلة العمر، مكوناا : املزايا
  ضيقة/صغرية
التقدير منخفض : املساوئ

عند التالمس، حتتاج إىل بيئة 
  نظيفة

    
  :األجهزة البصرية

   دوالر٤٠٠-١٢٠

  :األجهزة البصرية
ال تتأثر بكثافة السائل : املزايا

امللون، التخلفية ضئيلة للغاية، 
القابلية العالية للتكرار، 

اومة العالية للمواد املق
  الكيميائية
  التكلفة العالية: املساوئ

    
األجهزة اليت تعمل خباصية 

  :التوصيل
   دوالر٨٠٠-٤٠

األجهزة اليت تعمل خباصية 
  :التوصيل
عدم وجود أجزاء : املزايا

متحركة، املوثوقية، حساسة 
  اهليدروكربونات/لأللوان
حتتاج إىل بيئة ا : املساوئ

  سائل موصل
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
    

األجهزة ذات الكرات 
  :املعدنية
  اً دوالر١٧٠-١٧

األجهزة ذات الكرات 
  :املعدنية
  عمرها طويل: املزايا

حساسة : املساوئ
، حتتاج اتاالهتزاز/للصدمات

  إىل جمال للتأرجح

    
فوق /األجهزة الصوتية

  :الصوتية
   دوالر٦٠٠-١٥٠

فوق /األجهزة الصوتية
  :الصوتية
ائل دقيقة، مالئمة للسو: املزايا

اللزجة، سهلة /غري املوصلة
  التنظيف/اإلزالة
حتتاج إىل تركيب : املساوئ
  ثابت

  

    
األجهزة احملتوية على ناقل 

  :للضغط
  اً دوالر٨٢٥

األجهزة احملتوية على ناقل 
  :للضغط
موثوقة، مالئمة يف : املزايا

األماكن اليت ليس ا طاقة 
  كهربائية أو ظروف خطرة

  هامل حيدد أي من: املساوئ
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
    

 ٨٧: األجهزة احلرارية
  اًدوالر

  :األجهزة احلرارية
مالئمة للسوائل : املزايا
ة، ال تتأثر بالتراكم كاويال

  املعتدل
يف غري مالئمة : املساوئ

درجات األوساط ذات 
احلرارة العالية أو اللزوجة 

  العالية

    
-١٥٠:األجهزة السعوية

   دوالر٥٠٠

  :األجهزة السعوية
وجود أجزاء عدم : املزايا

متحركة، مقاومة للمواد 
  اتالكيميائية واالهتزاز

يف غري مالئمة : املساوئ
 لزوجة العاليةاألوساط ذات ال

  :االهتزازية/املفاتيح القالبة
 أجهزة تأمني املرتل •
 مكواة املالبس •
 املدفأة احملمولة •
 آلة(األجهزة الطبية  •

األشعة ب التصوير
السينية، املاسح املصور 

صحيفة وقائع مركز  (١-٠,٠٥  )٢٠٠٣ (٨
تبادل املعلومات املشترك بني 
الواليات املعين بنشر الوعي عن 

  )زئبق وخفضهال

 ٣٠٠-٢: أجهزة الزئبق
  دوالر

-١: أجهزة الكرة املعدنية
   دوالر١١
  

  :أجهزة الكرة املعدنية
مالئمة للتداخل : املزايا

الكهرومغنطيسي العايل، 
  طويلة العمر
 /حساسة للصدمات: املساوئ

  االهتزازات
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
-٥: األجهزة اإللكتروليتية    

  اً دوالر٥٠
  :األجهزة اإللكتروليتية

القابلية للتكرار، : يااملزا
الثبات، الدقة، العمل يف 
الظروف البيئية القاسية، حتتاج 

  إىل طاقة قليلة
  معقدة: املساوئ

: جهاز قياس فرق اجلهد    
   دوالر٣٠٠-٠,٢٥

  :جهاز قياس فرق اجلهد
تكلفة معقولة، موثوق، : املزايا

  طويل العمر، صغري
  مل حيدد أي منها: املساوئ

: يكانيكيةاألجهزة امل    
   دوالرا٣٥٠ً-١٠٠

  :األجهزة امليكانيكية
موثوقة، طويلة العمر، : املزايا
  صغرية
  مل حيدد أي منها: املساوئ

 )ملغنطيسيبالرنني ا
 جهاز القياس الدقيق •

  :املفاتيح الضغطية
معدات التدفئة  •

والتهوية وتكييف اهلواء
أجهزة قياس ضغط  •

 اإلطارات
 املكانس الكهربائية •
 ة اهليدروليكينظمال •
 األفران •
  املعدات الطبية •

  :املفاتيح احلرارية
 منظمات احلرارة •
 الغاليات •
 أجهزة تأمني املرتل •
 معدات التربيد •
 قةمولدات الطا •
  معدات التهوية •

األجهزة اليت تعمل مبواد     
-١٠٠: يف احلالة الصلبة

   دوالر٢٥٠

األجهزة اليت تعمل مبواد يف 
  :احلالة الصلبة

الدقة، الوضوح : املزايا
، الشديد، سرعة االستجابة

املدى احلراري املالئم، طول 
/ العمر، مقاومة الصدمات

  االهتزاز
  التكلفة العالية: املساوئ



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/12 

15 

  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
-٨٠: األجهزة السعوية    

   دوالرا٢٥٠ً
  :األجهزة السعوية

الدقة، الثبات، حتتاج : املزايا
  إىل طاقة قليلة

  مل حيدد أي منها: املساوئ

  مفاتيح التالمس/املرحالت
معدات التدفئة  •

والتهوية وتكييف اهلواء
 أنظمة اإلنذار •
 معدات اإلضاءة •
معدات الطائرات  •

 التجارية
 معدات االتصاالت •
  معدات التصنيع •

ة احملتوية على األجهز  )وزارة البيئة الكندية (٢٠-١  )٢٠٠٣ (١
 ١٧٠-١٥٠: الزئبق
  اًدوالر

  :األجهزة امليكانيكية
   دوالر٦٠٠-٤٠

األجهزة اليت تعمل مبواد 
  :يف احلالة الصلبة

   دوالر٣٥٠-٢٠٠

  :األجهزة امليكانيكية
دقيقة، موثوقة، طويلة : املزايا

 /العمر، مقاومة للصدمات
  االهتزازات
  مل حيدد أي منها: املساوئ

 مبواد يف األجهزة اليت تعمل
  :احلالة الصلبة

دقيقة، مدى حراري : املزايا
واسع، طويلة العمر، حقل 
قابل للربجمة، ال ترتد عند 

  التالمس
 حساسة للصدمات: املساوئ

الزيادة املفاجئة يف /احلرارة/
  تيارال
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
األجهزة احملتوية على   )وزارة البيئة الكندية (١٠-١  )٢٠٠٣ (١

 ٢٥٠-١٥٠: الزئبق
  اًدوالر

-٨: هزة امليكانيكيةاألج
   دوالر٦٠٠

األجهزة اليت تعمل مبواد 
  :يف احلالة الصلبة

   دوالر٦٠٠-٣٥٠

  :األجهزة امليكانيكية
موثوقة، طويلة العمر، : املزايا

  محل حثي عايل
  مل حيدد أي منها: املساوئ

األجهزة اليت تعمل مبواد يف 
  :احلالة الصلبة

الدقة، قابلية التكرار، : املزايا
ة، حقل قابل للربجمة، املوثوقي

حتتاج إىل طاقة قليلة، ال حتتاج 
  إىل معايرة
  مكلفة: املساوئ

صحيفة  (١٥٣≥-٠,٠٠١  )٢٠٠٣ (١٠
وقائع مركز تبادل املعلومات 
املشترك بني الواليات املعين بنشر 
 الوعي عن الزئبق وخفضه

(IMERC)(  

األجهزة احملتوية على 
  اً دوالر١٥٠-١٠: الزئبق

غناطيسية ذات األجهزة امل
  :القصبة اجلافة

  اً دوالر١٥-٢

األجهزة املغناطيسية ذات 
  :القصبة اجلافة

عمرها طويل، سهلة : املزايا
التدوير، سهلة التركيب، 

  مقاومة للتالمس
 /حساسة للتداخل: املساوئ

الصدمات الكهرومغنطيسية، 
  ترتد عند التالمس
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
: األجهزة الكهرومغنطيسية    

  اً دوالر٣٥-١
  :زة الكهرومغنطيسيةاألجه
مكلفة، مقاومة : املزايا

 /للتداخل الكهرومغنطيسي
  درجات احلرارة العالية

  عمرها قصري: املساوئ

األجهزة اليت تعمل مبواد     
 ١٥٠-١: يف احلالة الصلبة

  اًدوالر

األجهزة اليت تعمل مبواد يف 
  :احلالة الصلبة

عمرها طويل، مقاومة : املزايا
 /يسيللتداخل الكهرومغنط
  درجات احلرارة العالية

 /حساسة للصدمات: املساوئ
  درجات احلرارة العالية

األجهزة املتحكم فيها     
-٣٠: بواسطة السيليكون

  اً دوالر١٥٠

األجهزة املتحكم فيها بواسطة 
  :السيليكون

سريعة االستجابة، : املزايا
سهولة التحكم، تتطلب 

  طاقة أقل/صيانة
  مكلفة: املساوئ

-٤٠: هزة اهلجنياألج      
   دوالر١٤٠

  :األجهزة اهلجني
طويلة العمر، كتومة، : املزايا

  مقاومة للحرارة العالية
  غري متوفرة: املساوئ
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  املساوئ/املزايا  تكلفة الوحدة/البدائل  )٣()غم(حمتوى الزئبق يف الوحدة   روفةاجلهات املصنعة املع  املنتج  فئة املنتج
  التحكم/أجهزة القياس

  أجهزة استشعار اللهب
أجهزة استشعار  •

 اللهب
 الغاليات الغازية •
  أفران الغاز/مواقد •

زة احملتوية على األجه  )وزارة البيئة الكندية( تقريباً ١  )٢٠٠٣ (٩
 ١٠٠٠-٣٠٠: الزئبق
  دوالر

األجهزة اليت تعمل 
  :باإلشعال اإللكتروين

   دوالر١٠٠٠-٣٠٠

األجهزة اليت تعمل باإلشعال 
  :اإللكتروين

  مل حيدد أي منها: املزايا
  حتتاج إىل الكهرباء :املساوئ

__________  


