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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد 

  عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبقصك 
  الدورة الخامسة

 ٢٠١٣ كانون الثاين/يناير ١٨  -١٣، جنيف
  من جدول األعمال املؤقت ٣البند 
  الزئبق بشأن قانوناً  ملزم عالمي صك إعداد

  والمياه يضااألر  اإلطالقات فيلمرافق ومعلومات عن في الهواء لعتبات االنبعاثات 
  مذكرة من األمانة

  مقدمة
 يفوافقت جلنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانونًا بشأن الزئبق،  -١

ا  مقرتحة  عتبات اإلطالقاتو أن يعد الرئيسان املشاركان لفريق االتصال املعين باالنبعاثات على ، الرابعةدور
على الكميات اليت  أحكام صك الزئبقاليت قد ال تنطبق و لكل فئة من فئات املصادر املدرجة يف املرفق واو 

 ها إباناللجنة فينظر كي ت، لحجم املنشآت اليت تنطلق منها االنبعاثات األخذ يف االعتبارمع  ،تقل عنها
ا اخلامسة آب/  ٣١زود األمانة، يف موعد أقصاه أن تاحلكومات  إىللب طُ عالوًة على ذلك، و  .دور

املقرتحة، مبا  العتبات يف إعداد ني املشاركنيقد تساعد الرئيس ذات صلة ، بأي معلومات٢٠١٢أغسطس 
 إىللب طُ كذلك  .يف تنظيم الزئبق على املستوى الوطين املستخدمة العتباتيف ذلك معلومات عن 

يف الزئبق  إطالقاتو احلكومات أن تزود األمانة يف نفس املوعد بأي معلومات إضافية عن مصادر انبعاثات 
ا اخلامسة لكي تنظر فيهااألمانة جتميع هذه املعلومات  إىللب واملياه، وطُ  يضااألر   .اللجنة يف دور

ويرد يف هذه املذكرة موجز للمعلومات اليت قدمتها احلكومات فيما يتعلق بعتبات انبعاثات الزئبق  -٢
ويرد يف املرفق . واملياه يضااألر  وإطالقاته يفمعلومات إضافية عن مصادر انبعاثات الزئبق ، وكذلك اهلواءيف 

قد تنظر فيه اللجنة يف  اهلواءاقرتاح من الرئيسني املشاركني بشأن العتبات املقرتحة النبعاثات الزئبق يف  األول

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/1.  
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ا اخلامسة،  عن مصادر انبعاثات اليت قدمتها احلكومات موجز تفصيلي للمعلومات  الثاينيرد يف املرفق و دور
 .واملياه يضااألر  وإطالقاته يفالزئبق 

 اإلفادات المقدمة

بلدًا ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل االقتصادي. وترد قائمة بالبلدان اليت  ٣١ُقدمت إفادات من  -٣
. وميكن االطالع على هذه اإلفادات يف املوقع UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/INF/1 قدمت اإلفادات يف الوثيقة

 )١(.الشبكي للزئبق

 الهواء فيالمعلومات المقدمة ذات الصلة بانبعاثات الزئبق 

وهناك عدد  معلومات تفصيلية تتعلق بتنظيم املرافق اليت تتجاوز حجمًا معيناً. نيإفادتيف دمت قُ  -٤
ال تتقيد بعتبات سارية مما يدل على أن مجيع املرافق اليت تضطلع و من األنشطة اليت تشملها هذه اللوائح 

ذه األنشطة (مبا يف ذلك تكرير النفط والغاز، أو حتميص وتكليس ركاز املعدن أو إنتاج خام املعادن غري 
بلد  احلديدية من الركاز، أو املركزات أو املواد اخلام الثانوية) هي مرافق خاضعة للتنظيم. وأشارت إفادة من

أنه على الرغم من أن هذا البلد ال يطبق أي تدابري تنظيمية حمددة لضبط انبعاثات الزئبق فإن آخر إىل 
 اللوائح اليت تضبط امللوثات األخرى ميكن أن تستخدم كمرجع لتنظيم الزئبق.

ا مل حتدد أية عتبات للمصانع وطلبت التنظيم وفقًا لكل حالة على -٥  وأشار عدد من الدول إىل أ
حدة أو أن يستويف كل مرفق معايري احلدود القصوى لالنبعاثات. وميكن حتديد هذه احلدود القصوى بعدة 
طرق، من بينها وضع حدود سنوية قصوى النبعاثات الزئبق أو وضع حدود لرتكيزات غازات املداخن. ورغم 

 ٠,٢إىل  ٠,٠١دى وجود مدى واسع من احلدود القصوى املقبولة فإن معظم هذه احلدود تقع ضمن امل
 .٣ملغم/م

 والمياه يضااألر في  واإلطالقاتالمعلومات المقدمة عن مصادر االنبعاثات 

جمموعة أدوات ’’قدمت جمموعة من البلدان نتائج لعمليات جرد أولية أو كاملة أجريت باستخدام  -٦
، مبا يف ذلك تقديرات االنبعاثات ‘‘الزئبقإطالقات حديد وقياس كميات لتبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

بالغ اإلاهلواء واألراضي واملياه. وقدمت بلدان أخرى نتائج ُمجعت مبوجب التزامات يف السنوية واإلطالقات 
 امللوثات وانتقاهلا. ويرد يف املرفق الثاين موجز هلذه النتائج. طالقوطنية أو عرب سجالت إلال

ة التعدين اليت تنطوي على استخراج كميات كبرية من وأشارت املعلومات املقدمة إىل أن أنشط -٧
األراضي واملياه معاً.  لإلطالقات يفالركاز، مع ترك النفايات الحقًا يف مناطق التعدين، متثل مصدرًا رئيسيًا 

ا تعترب النتائج املستخرجة باستخدام القيم االفرتاضية الواردة يف جمموعة  وأشارت إحدى اإلفادات إىل أ
حيث توجد مبالغة يف تقديرات كميات الزئبق يف الركاز  ،عالية جداً برنامج األمم املتحدة للبيئة أدوات 

من و املياه معاجلة مياه اجملاري والنفايات،  لإلطالقات يفاحملتوي على الذهب. ومن بني املصادر األخرى 
 ،فرتتبط مبصانع الكلور والقلوياتالرتبة  اإلطالقات يفمالغم األسنان واملنتجات احملتوية على الزئبق. أما 

 بالقرب من املقابر. املوضعيودفن النفايات (مبا يف ذلك نفايات البلديات) والتلوث 

                                                      
)١(  http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC5/tabid/3471/Default.aspx.  
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ومستويات مقبولة ملياه الشرب وأنواع اإلطالقات، تحكم يف للوحدد عدد من اإلفادات مستويات  -٨
ا يف مياه الصرف من  ملغم/ل. ٠,٠٥ملغم/ل إىل  ٠,٠٠١ املياه األخرى. وتراوحت املستويات املسموح 

فإن فئات  ،األراضي واملياه واإلطالقات يفووفقًا للمعلومات املقدمة عن مصادر االنبعاثات  -٩
 يتوأنشطة إدارة النفايات، ال ،الرئيسية هي تلك املدرجة يف املرفق زاي من مشروع نص الرئيساإلطالقات 
 من مشروع نص الرئيس. ١٣شرط اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق الوارد يف املادة  اسيشمله

 الخالصة

الوارد يف املرفق  ،قد ترغب اللجنة يف النظر يف اقرتاح الرئيسني املشاركني بشأن وضع عتبات للمرافق - ١٠
ا بشأن التدابري املالئمة لالنبعاثات. ذه املذكرة كجزء من مفاوضا  األول 

قات واإلطالقد ترغب اللجنة يف أن تضع يف اعتبارها املعلومات املقدمة عن مصادر االنبعاثات و  - ١١
، كجزء من دراستها للتدابري املالئمة طالقاتإىل األراضي واملياه، وكذلك املعلومات عن مدى حجم هذه اإل

 إىل األراضي واملياه. طالقاتبشأن اإل
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 األولالمرفق 

 للمرافق الممكنةالمشاركين بشأن العتبات  اقتراح من الرئيسين

يف مت النظر ، طالقاتبشأن االنبعاثات واإلاليت دارت إبان الدورة الرابعة للجنة  خالل املناقشات -١
الغالف اجلوي الواردة يف املرفق واو، كما مت إعداد قائمة يف القائمة املقرتحة لفئات مصادر االنبعاثات 

 يف االعتبار حجم املرافق. آخذينئيسني املشاركني إعداد عتبات مقرتحة، الر إىل منقحة. وطلبت اللجنة 

 األساس المنطقي لتحديد العتبات

مناقشات تفصيلية بشأن هذه املسألة خالل الدورة الرابعة فإن الوفود  على الرغم من أنه مل ُجترَ  -٢
 :ومهاحتديد العتبات  قد يستوجباحددت سببني رئيسيني 

على ولة عن التنظيم من تركيز موارد التنظيم والرصد ؤ سيمكن السلطات املسأن التحديد   (أ)
ذا الشأن فإن هذا االستخدام للموارد سيكون  املصادر األكرب. ورغم أن اللجنة ال متلك دالئل حمددة 

  للتحكم يف االنبعاثات؛على األرجح،  ،األكثر فعاليةً 
 مثًال، على املصادر الصغرية احلجم، تاحةتطبيق أفضل التقنيات امل من املرجح أن يكون  (ب)

  .كلفةتأقل فعاليًة من حيث ال
  أقلك فإن اهلدف سيكون هو تغطية نسبة كبرية من انبعاثات الزئبق من خالل معاجلة نسبة لولذ -٣

 بغية حتقيق أكرب قدر من املنافع البيئية والصحية باستخدام املوارد املتاحة. ،كثرياً من املصادر احملتملة

 بشأن العتباتحات اقتر اال

لقد اعتمدنا على املعلومات اليت أتيحت لألمانة من جانب احلكومات. وقد قدمت بعض  -٤
جًا خمتلفًا حيث يستند  ا تستخدم  احلكومات اقرتاحات لعتبات ممكنة بينما أشارت أخرى إىل أن بلدا

ليت تتضمن تفاصيل بيد أن املعلومات اتنظيم املرافق إىل التنظيم العام أو إىل تقييم كل حالة على حدة. 
املناقشات  لتيسري، ولذلك فإن املقرتحات الواردة أدناه هي مقرتحات مؤقتة ُقدمت قليلة للغاية حمددة كانت

ائية للمساعدة يف و   االجتماع اخلامس للجنة.إبان اختاذ قرارات 

  مصدر انبعاثات الزئبق
نا مصادر االنبعاثات املدرجة يف نص الرئيس جتدر اإلشارة إىل أننا استخدمنا يف اقرتاح -٥
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3(وليس املصادر املدرجة يف خالصة الدورة الرابعة. واهلدف من  ،، املرفق الثاين

 وكان ذلك بدعم من الرئيس. ،ذلك هو تيسري املناقشات

 كوقود   احلجري حمطات الطاقة واملراجل الصناعية اليت تستخدم الفحم

ضمن منطقة واليتها، ميغاواط  ٥٠عتبة قدرها قد مت حتديد  هإحدى احلكومات إىل أنأشارت  -٦
ميغاواط  ٢٥وذلك استنادًا إىل املدخالت احلرارية هلذه املصانع، بينما حددت حكومة أخرى عتبة 

يف املصانع  كون هاتان العتبتان متكافئتني تقريبًا فيما يتعلق بتوليد الطاقةتملخرجات الطاقة الكهربائية. وقد 
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ميغاواط  ٥٠اجلديدة العالية الكفاءة، أما فيما خيص املصانع األقدم اليت تتسم مبستوى كفاءة أقل فإن عتبة 
على أساس إما ُنظم تللمدخالت احلرارية هي أكثر تقييداً. وأشارت إفادة أخرى إىل أن امللوثات األخرى 

النفط اخلام املكافئة. وقد اقرتحنا يف اجلدول أدناه  قدرة االحرتاق لكميةعلى أساس مساحة نقل احلرارة أو 
عتبات استنادًا إىل القدرة احلرارية نظرًا ألن هذا القياس يبدو أكثر القياسات مباشرًة. ويف ظل عدم وجود 

 معلومات إضافية اقُرتِحت عتبة للمراجل الصناعية متاثل العتبة املقرتحة حملطات توليد الطاقة.

 ادن غري احلديديةمرافق إنتاج املع

 ة، من بينها:يُقدم عدد من اخليارات فيما يتعلق مبرافق إنتاج املعادن غري احلديد -٧

  عدم حتديد عتبات (إخضاع مجيع املرافق للتنظيم) إلنتاج املعادن اخلام من الركاز؛  (أ)
  يف اليوم للمعادن األخرى؛ اً طن ٢٠يف اليوم للرصاص أو  انطنأ ٤قدرة صهر قدرها   (ب)
  طن يف اليوم للمواد اخلام. ١معاجلة قدرها قدرة   (ج)

لتغطية معظم اخليارات املقرتحة هلذه الفئة األكثر  ‘‘طن يف اليوم’’ــــــ  عنها بـعّرب يُ وقد اقرتحنا مناقشة عتبة 
  عموميًة.
  والفوالذاحلديد  تصنيع

لكن إفادة  ،املعادنأي عتبات فيما خيص حتميص أو تكليس ركاز  ومل حتدد إحدى اإلفادات -٨
أشار أحد  ،فيما خيص إنتاج احلديد الزهر أو الفوالذو طن يف الساعة.  ١أخرى حددت قدرة إنتاجية قدرها 

 نسبةعرب عنها يطن يف الساعة بينما اقرتحت إفادة أخرى عتبة  ٢,٥االقرتاحات إىل قدرة إنتاجية تتجاوز 
العام املتعلق باملرافق الصناعية ينص على حتديد  البندوص قدرة االحرتاق يف جهاز احلرق. وُقدم اقرتاح خبصل

 يف الساعة. انطنعدد األأساس  ىالعتبة عل

 مرافق حرق النفايات

كغم يف   ٢٠٠تضمنت االقرتاحات املقدمة قدرة حرق قدرها  ،فيما يتعلق مبرافق حرق النفايات -٩
اليوم أطنان يف  ١٠يات غري اخلطرة وأطنان يف الساعة للنفا ٣الساعة أو أكثر جلميع فئات النفايات، و

 للنفايات اخلطرة.

 إنتاج اإلمسنت

بينما نظر  ،حدد أحد االقرتاحات عتبة على أساس القدرة اإلنتاجية ،فيما يتعلق بإنتاج اإلمسنت - ١٠
اقرتاح آخر يف التنظيم على أساس القدرة احلرارية استنادًا إىل املقارنة مع احرتاق النفط. وبالنظر إىل أنواع 

أن وضع عتبة استناداً إىل القدرة اإلنتاجية سيسهل نرى الوقود اليت ميكن استخدامها يف إنتاج اإلمسنت فإننا 
 يسهل حتديده. التنفيذ، حيث أن ذلك يوفر مقياساً ثابتاً 

 إنتاج الغاز والنفط

أشارت إحدى اإلفادات إىل أن هذه املرافق غري مشمولة  ،فيما خيص مرافق إنتاج النفط والغاز - ١١
باللوائح املتعلقة باالنبعاثات الصناعية. وأشارت إفادة أخرى إىل عتبة حمتملة استنادًا إىل قدرة االحرتاق 

 .البندللفرن. ومل نقرتح عتبًة ما هلذا 
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 تعليقات عامة

مؤمتر األطراف تعديلها يف  يف وسعفسيكون لالتفاقية إذا قررت اللجنة إدراج العتبات يف املرفق واو  - ١٢
من مشروع نص الرئيس.  ٢٨اإلجراءات الواردة يف املادة  باتباعأي مرحلة بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ، 

فر املزيد اولذلك فسيكون من املمكن تنقيح العتبات يف ضوء التطورات يف جمال التكنولوجيا أو يف حال تو 
 من املوارد الالزمة للتعامل مع عدد أكرب من املصادر.

أي طرف من تطبيق تدابري التحكم وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد يف مشروع نص الرئيس ما مينع  - ١٣
 املصادر اليت تكون يف مستوى أقل من العتبات املذكورة، كجزء من سياساته الوطنية. على 

  فئات المصادر
 العتبة املقرتحة املقرتح البند

ـــ مدخالت حرارية تقدر بـ العاملة بالفحم احلجريحمطات الطاقة   ميغاواط ٥٠ــــ
ـــ بـمدخالت حرارية تقدر  بالفحم احلجري املراجل الصناعية العاملة   ميغاواط ٥٠ــــ

ا مرافق إنتاج الرصاص اليت تبلغ    طن يف اليوم  ١إنتاج املعدن من الركاز:  اإلنتاجية:قدر
 (أ)يف اليوم انطنأ ٤الصهر وإنتاج السبائك: 

ا مرافق إنتاج الزنك اليت تبلغ    مجيع املرافق خاضعة للتنظيمإنتاج املعدن من الركاز:  اإلنتاجية:قدر
 يف اليوم اً طن ٢٠الصهر وإنتاج السبائك: 

ا مرافق إنتاج النحاس اليت تبلغ    إنتاج املعدن من الركاز: مجيع املرافق خاضعة للتنظيم اإلنتاجية:قدر
 يف اليوم اً طن ٢٠الصهر وإنتاج السبائك: 

ا املرافق الصناعية إلنتاج الذهب اليت تبلغ  قدر
 اإلنتاجية:

  إنتاج املعدن من الركاز: مجيع املرافق خاضعة للتنظيم
 يف اليوم اً طن ٢٠الصهر وإنتاج السبائك: 

ا [مرافق إنتاج املنغنيز اليت تبلغ    إنتاج املعدن من الركاز: مجيع املرافق خاضعة للتنظيم اإلنتاجية:]قدر
 يف اليوم اً طن ٢٠الصهر وإنتاج السبائك: 

امرافق حرق  يف اليوم للنفايات غري  اً طن ٣٥اإلنتاجية القدرة تبلغ  :اإلنتاجية النفايات اليت تبلغ قدر
 يف اليوم للنفايات اخلطرة انطنأ ١٠اخلطرة و

ا مرافق إنتاج اإلمسنت اليت تبلغ   يف اليوم اً طن ٥٠إنتاجية قدرها قدرة  اإلنتاجية: قدر
ا قدر [مرافق تصنيع احلديد والفوالذ اليت تبلغ 

 اإلنتاجية:] [، مبا يف ذلك مصانع الفوالذ الثانوية]
   طن يف اليوم ١إنتاج املعدن من الركاز: 

  طن يف الساعة ٢,٥: إنتاج احلديد الزهر أو الفوالذ
 طن يف اليوم ٢٠املعادن احلديدية: مصاهر تشغيل 

 ال يوجد اقرتاح يف الوقت احلايل والغاز][مرافق إنتاج ومعاجلة النفط 
 ال يوجد اقرتاح يف الوقت احلايل [املرافق اليت تصنَّع فيها املنتجات املضاف إليها الزئبق]

[املرافق اليت تستخدم الزئبق أو مركباته يف عمليات 
 التصنيع املدرجة يف املرفق دال]

 ال يوجد اقرتاح يف الوقت احلايل
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رغم أن  ،حالياً  الواليات القضائيةمناطق املفروضة يف بعض تتسق كمية الرصاص املنتجة يف اليوم مع الضوابط   )أ(
 ال بانبعاثات الزئبق. ،ة الرصاصقد يكون مرتبطاً بالشواغل املتعلقة بسميّ ذلك 
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  الثانيالمرفق 
  والمياه يضااألر  في طالقاتموجز المعلومات المقدمة إلى األمانة عن االنبعاثات واإل

  دولة بوليفيا المتعددة القوميات)بوليفيا (
تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق الذي  هياليت مت حتديدها للتلوث بالزئبق  ةدر الرئيسيااملص تكان

عمليات من  طالقاتواإل ،يف املالغم الزئبقيستخدم فيه الزئبق، مبا يف ذلك أثناء النقل واملناولة، واستخدام 
ار ترتاوح من  الرواسبأشري إىل أن مستويات الزئبق يف  هلكن طالقاتقدم تقديرات لإلالصهر. ومل تُ  باأل

  ملغم/غم. ٠,٢إىل  ٠,١ملغم/غم ويف األمساك من  ١١,٤إىل  ٠,٣
  بوتسوانا

كغم/سنة،   ١ ٩٩٠ـــــــ بـاملياه  اإلطالقات يفحيث ُقدرت  طالقاتُقدم جرد أويل لتقديرات االنبعاثات واإل
هي  طالقاتوكانت املصادر الرئيسية لإلكغم/سنة.   ٤٦ ٧٨٠ـــــــ بـالرتبة  اإلطالقات يفبينما قدرت 

اليت نتج عنها و املنتجات الثانوية للزئبق الناجتة عن تعدين ومعاجلة الذهب (اليت ال يستخدم فيها الزئبق)، 
ومن بني املصادر كغم/سنة.   ٤٤ ٥٠٠الرتبة قدرها  يف إطالقاتكغم/سنة، و   ٩٨٩املياه قدرها  يف إطالقات

واستخدام املنتجات املضاف إليها الزئبق  ،وإدارة النفايات وحرقها ،األخرى استخراج النحاس من املركزات
  وإنتاج اإلمسنت. ،وتوليد الطاقة ،والتخلص منها

  البرازيل
 إطالقاتأن  من مصانع الكلور والقلويات. وأشارت هذه املعلومات إىل اإلطالقاتُقدمت معلومات عن 

  ١٢,٤كغم/سنة إىل   ٣,٧، ازدادت من ٢٠١٠عام  إىل ٢٠٠٧ خالل الفرتة من عام املياه، يفالزئبق 
كغم يف عام   ٣,٩و ٢٠٠٧ عام كغم يف  ٣,٣يات الزئبق يف النفايات الصلبة للمصنع مكوكانت  كغم/سنة. 

. ووجدت دراسات مستقلة ملستوى الزئبق يف الرواسب باملوانئ أن ٢٠١٠ عام كغم يف  ١,٩و ٢٠٠٩
ملغم/كغم، بينما تصل هذه الرتكيزات يف أربعة موانئ إىل زهاء  ٠,٣تركيزات الزئبق يف سبعة موانئ تقل عن 

  ملغم/كغم. ١
  كندا

املياه واألراضي يف عام  يفاملطلقة من امللوثات مصادر وكميات الزئبق  طالقاتالقوائم الوطنية لإل حددت
كغم وهو ما يقل كثرياً عن مستوى   ٩٩األراضي  ويفكغم   ٢٥٩املياه  يف الكلية اإلطالقاتوبلغت . ٢٠١٠

املياه هو جمموعة  يف طالقاتكغم). وكان املصدر الرئيسي لإل  ٥ ٢٢٢يف نفس الفرتة ( يف اهلواءاالنبعاثات 
كغم، تليه مطاحن اللباب والورق   ١٣١، مبقدار ‘‘أخرىنظم و  املياه وشبكة اجملارير’’من األنشطة منها 
الرتبة فهي ناجتة بشكل رئيسي عن تعدين ركاز املعادن يف  طالقاتكغم. أما اإل  ٨٠والكرتون مبقدار 

أكسيد وإنتاج األراضي أو االثنني معاً  وأاملياه  يفاألخرى  طالقاتكغم. ومن بني مصادر اإل  ٩٦ومقدارها 
 ،وتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها ،اإلمسنت واخلرسانة تصنيع منتجاتو  ما،ألملنيوم ومعاجلتهاو األملنيوم 
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وإنتاج ومعاجلة املعادن غري احلديدية  ،السبائك احلديدية تصنيعو  احلديد والفوالذ طاحنوم صاهر،وامل
  الداعمة لعمليات نقل املياه.واألنشطة احلجري، الفحم و البرتول  منتجات (باستثناء األملنيوم) وصناعة
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  الصين
مل تُقدم معلومات عن كميات الزئبق املتسربة إىل األراضي واملياه لكن ُقدمت معلومات عن معايري قياس 

إىل أن معيار املياه. وأشارت هذه املعلومات  يف طالقاتاالنبعاثات من امللوثات اليت طُبقت على اإل
ملغم/ل لصناعة النحاس والنيكل  ٠,٠٥ وملغم/ل،  ٠,٠٣االنبعاثات لصناعة الرصاص والزنك كان 

والكوبالت. وبلغت العتبة ملعايري تصريف امللوثات يف مصانع معاجلة مياه اجملارير يف املناطق احلضرية 
  ملغم/ل. ٠,٠٥ملغم/ل، حيث بلغ معيار التصريف املتكامل ملياه اجملارير  ٠,٠٠١

  كوستاريكا
تكّون كغم يف السنة،   ٣١ ٠٠٠ تقاربالزئبق إىل البيئة  إطالقاتُقدمت نتائج جرد أويل أشارت إىل أن 

كغم/سنة)،   ٤٦٥يف املائة ( ١,٥ املياه اإلطالقات يف قاربتو يف املائة منها.  ٩٣نسبة االنبعاثات يف اهلواء 
  .حتديداً  األراضييف  طالقاتاإللكن مل تقدم أي بيانات خبصوص 

  كرواتيا
أو  )OG 150/2005(ُقدمت معلومات عن الكميات املتسربة إىل أربعة أحواض مائية ُوصفت يف قانون املياه 

  ٠,٠٧من مياه النفايات وشبكة اجملارير العامة  طالقات. وبلغت اإل٢٠١٠إىل البحر من كرواتيا يف عام 
كغم/سنة، حيث مشلت املصادر   ٢,٣٣واقع الصناعية كغم/سنة، بينما بلغت الكميات املتسربة من امل

واملنتجات  حماليل التخفيفعمليات التصنيع واحلصول على أنواع الوقود األحفوري وتوزيعها واستخدام 
  .٢٠١٠إىل الرتبة يف عام  إطالقاتاألخرى. ومل يُبلغ عن أي 

  الغابون
  ٨٩ ٢٠٤كغم/سنة، منها   ٨٩ ٦٣٠كلية إىل املياه قدرها   إطالقاتُقدم موجز لقوائم اجلرد يشري إىل 

كغم/سنة من كرميات تفتيح البشرة وأنواع الصابون احملتوية على الزئبق. وكانت هناك مسامهات أخرى من 
وبلغ إمجايل منتجات أخرى مضاف إليها الزئبق ومن إنتاج الوقود وتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. 

كغم/سنة من كرميات تفتيح البشرة وأنواع الصابون   ٤ ٦٩٥كغم/سنة، منها   ٤ ٩٧٠بة إىل الرت  طالقاتاإل
أيضًا من منتجات أخرى مضاف إليها الزئبق واملقابر وتعدين  إطالقاتاحملتوية على الزئبق، مع وجود 

  الذهب احلريف والضيق النطاق.
  جورجيا

الرتكيز األقصى املسموح به للزئبق يف املياه إال أن  ،مل تُقدم معلومات تفصيلية عن الكميات املتسربة
 ٢٤ املؤرخ ٣٨رقم وزارة العمل، يف األمر  لدىن االجتماعية ؤو قسم الصحة والشحدده السطحية (وفق ما 

  ملغم/ل.  ٠,٠٠٠٥) هو ٢٠٠٣شباط/فرباير 
  غواتيماال

األويل أشارت إىل أن املصدر األهم لالنبعاثات هو  درغم عدم تقدمي معلومات تفصيلية إال أن نتائج اجلر 
   املضاف إليها الزئبق وحرق النفايات. تإنتاج الطاقة وكذلك املنتجا
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  اليابان
امللوثات  إطالقاتضي واملياه من خالل سجل اُمجعت املعلومات عن الكميات املتسربة من الزئبق إىل األر 

إىل املياه تراوحت  طالقاتاإلأن إال  ،٢٠١٠إىل األراضي خالل عام  إطالقاتوانتقاهلا. ومل يُبلغ عن أي 
من مصانع معاجلة مياه  طالقاتكغم/سنة، حيث جاءت أكرب كمية من هذه اإل  ١١٨كغم/سنة إىل   ١بني 

  اجملارير.
  لبنان

غط ومقاييس الض مقاييس درجات احلرارةاألراضي واملياه هي  يف طالقاتُوجد أن املصادر الرئيسية لإل
  .مقاييس الضغط اجلويو ومالغم األسنان واملصابيح ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة ومفاتيح الضغط 

  مدغشقر
ا واليت أشارت إىل أن   يف البيئة ترتاوح من الزئبقإطالقات قدمت مدغشقر نتائج عمليات اجلرد اليت أجر

عمليات ن عكغم. وقد نتج معظم هذه الكميات عن دفن النفايات وبعضها   ٩٣ ٤٧١ إىلكغم   ٧٦ ٣٢٨
. وُقدرت يف هذه اإلطالقات استخدام املنتجات وحمارق اجلثث واملقابر وإنتاج الطاقة وساهماحلرق، 

إىل كغم   ١١ ٤٠٠ منالرتبة  اإلطالقات يفو كغم،   ٢١ ٠٠٠ إىلكغم   ٨ ٠٠٠ مناملياه  يف طالقاتاإل
  كغم.  ١٢ ٧٠٠
  ماليزيا

إال أن ماليزيا قدمت قائمة بالصناعات اخلاضعة للرقابة  ،طالقاتعلية لإلمل تُقدم معلومات عن الكمية الف
مبعايري االنبعاثات، ويشمل ذلك مصانع إنتاج الطاقة، ومصانع اإلمسنت، ومصانع  التقيداليت طُلب إليها 

النفط والغاز تكرير و  احلديد والفوالذ، واستخراجمعاجلة اجلري، والبرتوكيماويات، وصناعة اللباب والورق و 
معيارًا للكمية القصوى من  ٢٠٠٩الطبيعي وإنتاج املعادن احلديدية األولية. وتفرض اللوائح منذ عام 

ملغم/ل، أما يف حالة حمطات نقل  ٠,٠٥ملغم/ل أو  ٠,٠٠٥من املواقع الصناعية يبلغ  طالقاتاإل
  ملغم/ل. ٠,٠٠٥ف هو املصرّ النفايات ومدافن القمامة فإن املستوى األقصى يف الرشيح 

  موريشيوس
تكون  املياه واألراضي إال أن اإلفادة املقدمة أشارت إىل أن من املتوقع أن يف طالقاتمل ُحتدد كمية اإل

. ومن أهم هذه املصادر حمطات توليد الطاقة العاملة يف اهلواءاملصادر مماثلة للمصادر اليت تنتج االنبعاثات 
كوقود احلجري  بالفحم احلجري وحمارق النفايات الطبية وبعض الصناعات النسيجية اليت تستخدم الفحم 

  مياه الشرب يف طالقاته حيث ُحددت اإلاألراضي وامليا يف طالقاتوقطاع اجملوهرات. وقد مت تنظيم اإل
 ٠,٠٠٥ـــــــ بـ اإلمداد باملياهملغم/ل، ومصادر  ١٠٠ـــــــ بـاملياه السطحية الداخلية  يفو ملغم/ل،  ٠,٠٠١ـــــــ بـ

ملغم/ل. أما املعيار ملياه النفايات املستخدمة  ١٠ ٠٠٠ـــــــ بـملغم/ل، والنفايات السائلة املصرفة إىل احمليط 
 يةغذقانون األ ددوحيملغم/ل.  ٠,٠٠٠٥وللمياه الساحلية  ،ملغم/ل كحد أقصى ٠,٠٢يف الري فيبلغ 

  جزء من املليون. ١للزئبق يف األمساك قدره  اً مستوى فعلي ٢٠٠٠لعام 
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  موناكو
أشارت اإلفادة املقدمة إىل عدم وجود استخدامات صناعية للزئبق يف موناكو، كما أن املنتجات املضاف 

  احملتوية على الزئبق يف موناكو. مقاييس درجات احلرارةتباع إلإليها الزئبق ُجتمع بعد االستخدام. و 
  منغوليا

 األراضي واملياه هو إنتاج املعادن يف طالقاتُقدم تقرير لعمليات اجلرد أشار إىل أن املصدر الرئيسي لإل
  املياه يفكغم/سنة   ١٠ ٨٤٢ كميات قدرها إطالقؤدي إىل األولية (ال توجد مالغم)، الذي ي

من بينها معاجلة مياه  طالقاتالرتبة. وفيما يتعلق باملياه، هناك مصادر أخرى لإل يفكغم/سنة   ٤٨٥ ٩٦٠و
واستخدام  ،كغم/سنة)  ١٣٦استخدام مالغم األسنان والتخلص منها (و كغم/سنة)،   ٦٢١النفايات (

 إلقاءاألراضي  يفاألخرى  طالقاتكغم/سنة). ومن بني مصادر اإل  ٧٨املنتجات األخرى والتخلص منها (
  ٢٤١كغم/سنة) واستخدام املنتجات األخرى والتخلص منها (  ٢ ١٩٠النفايات العامة بطريقة غري رمسية (

لواردة يف جمموعة األدوات. واعُتربت كغم/سنة). وأشارت منغوليا إىل أنه جرى استخدام القيم االفرتاضية ا
الزئبق  إطالقاتانبعاثات و تقديرات القيم اخلاصة بالركاز احملتوي على الذهب مرتفعة للغاية، وأشري إىل أن 

  تنطوي على مبالغات كبرية.يف عمليات اجلرد هذه والواردة عادن األولية ذات الصلة بإنتاج امل
  المغرب

بيد أن اإلجراءات التنظيمية حتدد مستويات  ،طالقاتاملستويات الفعلية لإلمل تُقدم معلومات عن 
ا  ٠,٠٥ل و/ملغم ٠,٠١بني ما يف النفايات املصرفة  طالقاتاإل ملغم/ل. أما مستويات الزئبق املسموح 

  ملغم/ل. ١يف مياه الشرب واملياه السطحية فهي أقل من 
  ميانمار

 يفالزئبق  إطالقغري أن اإلفادة املقدمة ذكرت أن  .األراضي واملياهإىل  إطالقاتمل تقدم معلومات عن أي 
  األراضي واملياه حمظور يف ميامنار.

  النرويج
 اإلطالقات على مقربة مناملياه للتنظيم على أساس كل حالة على حدة، مبا يف ذلك  يف طالقاتختضع اإل

 بلغت ٢٠١١املناطق البحرية قبالة الشواطئ وعمليات معاجلة مياه النفايات. ويف عام يف الشواطئ و 
املناطق املقابلة يف  ١٤,٧و القريبة من الشواطئكغم يف املناطق   ١٢,٧الكلية التقديرية  طالقاتاإل

وال توجد مصادر كغم.   ٥,٢ـــــــ بـ النفاياتمن معاجلة مياه  طالقاتُقدرت اإل ،٢٠١٠يف عام و . للشواطئ
  األراضي. يف طالقاتلإلنشطة 
  بنما

املياه هو معدات املختربات (مبقدار  يف طالقاتُقدم تقرير عن عمليات اجلرد. وكان املصدر الرئيسي لإل
الرتبة  يف طالقاتكغم/سنة). أما املصادر الرئيسية لإل  ٢٢٢(ما يصل إىل  مقاييس احلرارةو كغم/سنة)   ٢٣٠

  كغم/سنة).  ٥٤كغم/سنة) واملقابر (ما يصل إىل   ١٥٨الكهربائية (ما يصل إىل فهي املفاتيح 
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  بيرو
املياه من أنشطة التعدين وقطاع اهليدروكربونات  يفالزئبق  إطالقاتأبلغت وزارة الطاقة والتعدين عن أن 

  ختضع للتنظيم.
  السنغال

الزئبق يف قطاعات التعدين بالسنغال.  طالقاتيعترب استخدام الزئبق يف استخراج الذهب املصدر الرئيسي إل
  .٢٠٠٩ن قطاع التعدين عن اآلثار الصحية والبيئية ُنشر يف عام م اً تقرير  ، لكنمعلومات حمدودةتتوافر و 

  سيشيل
إال أن  ،املياه واألراضي مل ختضع للرصد يف طالقاتأشارت اإلفادة املقدمة إىل أنه على الرغم من أن اإل

يُعتقد أن مستويات الزئبق فيها متاثل املستويات املوجودة يف ، و على مياه الشرب جترى اختبارات منتظمة
  ميكروغرام/ل. ١املياه بالبيئة احمليطة. وكانت النتائج يف العادة أقل من 

  سورينام
وتوليد الطاقة والتعدين املياه واألراضي هي األنشطة الصناعية (التعدين  يف طالقاتُوجد أن مصادر اإل

احلريف وتعدين الذهب الضيق النطاق والتكرير)، إضافًة إىل التخلص من النفايات واالستخدامات الطبية 
  .ذا الشأن فر معلومات تفصيليةاواالستخدامات يف جمال طب األسنان واألنشطة البشرية األخرى. وال تتو 

  الواليات المتحدة األمريكية
 يفغري اخلاضعة للرقابة  طالقاتلإل موثوقةاملمكن تقدمي تقديرات  أن من غريقدمة إىل أشارت اإلفادة امل

  املياه السطحية يف طالقاتاألراضي. أما اإل يف طالقاتاألراضي باستخدام آليات اإلبالغ املتعلقة باإل
فقد ُقدرت  - املباشرة  طالقاتاإلوكذلك  ذات امللكية العامةاملعاجلة  ملنشآتاملبلغ عنها  طالقاتاإل - 

  طن مرتي يف السنة. ١,٥٦بزهاء 
  وروغوايأ

الرئيسية هي إنتاج الكلور والقلويات ونفايات  طالقاتمت وضع قوائم للجرد أشارت إىل أن مصادر اإل
الزئبق هو  طالقاتاملياه على وجه اخلصوص. وهناك مصدر رئيسي آخر إل ُتطلق يفمالغم األسنان، اليت 

سار ذا املالنفايات العامة اليت قد تشمل املنتجات املضاف إليها الزئبق. وكان الشاغل الرئيسي فيما يتعلق 
  هو حجم النفايات الكبري. طالقاتلإل

  بيو االتحاد األور 
جيري التبليغ عنها من جانب الدول  طالقاتبيد أنه مت تأكيد أن اإل اإلطالقاتمل تُقدم بيانات عن 

اإلبالغ فيما خيص املرافق املدرجة يف املرفق األول من  ويشرتطامللوثات وانتقاهلا.  إطالقألعضاء عرب سجل ا
  كغم يف السنة.  ١املياه و/أو األراضي عن  يف اإطالقا اليت تزيد ١٦٦/٢٠٠٦الالئحة 
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  منظمات أخرى
على معلومات عن القيم القصوى النبعاثات الزئبق  UNEP(DEPI)/MED IG 20/inf.12حتتوي الوثيقة 

 نافذةيف بلدان البحر األبيض املتوسط. والقيمة القصوى لالنبعاثات، اليت ستصبح وأفضل التقنيات املتاحة 
تسعة بلدان، من بني البلدان االثين  قد أيدتو ملغم/ل للمصادر الصناعية.  ٠,٠٥، هي ٢٠١٥يف عام 

ان دَ لَ بينما فضل بَـ  ،٢٠١٩ملغم/ل يف عام  ٠,٠٠٥قصوى لالنبعاثات قدرها  قيمةحتديد عشر املشاركة، 
 ٢٠١٥. وطلب أحد البلدان إجراء تقييم لالمتثال ملستوى عام ٢٠١٥اإلبقاء على املستوى احملدد لعام 

قبل حتديد مستوى جديد. وكانت البلدان املشاركة هي البوسنة واهلرسك وقربص وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا 
  لبنان ومالطا وموناكو واملغرب واجلمهورية العربية السورية وتونس وتركيا.و 

_________________  


