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  مرفق

  تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة

  عن

تقدير نوعي عام للتكاليف والفوائد احملتملة املرتبطة بكل واحد من األهداف االستراتيجية 
  املفتوح العضويةالعامل املبينة يف املرفق األول لتقرير االجتماع األول للفريق 

 ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران٣٠
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  موجز تنفيذي

 مويلز.  ويبقى فترة طويلة يف اجلو، وميكن أن ينتقل على صعيد عاملي،وهذا التلوث سام وثابت. الزئبق ملوث بيئي هام
  . ليمي والعامليالصعيد احمللي واإلقعلى اختاذ تدابري دولية لتقليل املخاطر البيئية والصحية اليت يسببها 

وسيتاح نص مسودة لتقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة عن . العمل جارٍ اآلن يف وضع تقدير جديد النبعاثات الزئبق
وقد استخدمت معلومات من تقرير .  يف االجتماع الثاين للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية، كمسودة،االنبعاثات

  . عن االنبعاثات يف إعداد هذا التقرير عن حتليالت التكاليف والفوائدبرنامج األمم املتحدة للبيئة

يقدم هذا التقرير تقديراً نوعيا للتكاليف والفوائد احملتملة املرتبطة بكل هدف من األهداف االستراتيجية املبينة يف املرفق 
 ١٦-١٢اجتمع يف بانكوك يف الفترة األول بتقرير االجتماع األول للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية، الذي 

  .٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

وتعرف التكاليف بأا .  شاملةً التكاليف االقتصادية إلدخال املعدات أو التدابري الالزمة لتخفيض الزئبق،قُدرت التكاليف
  ). فئة االنبعاثات(جية معينة استراتيباستخدام  لتخفيف الزئبق تكلفةصغرية أو متوسطة أو كبرية، بناء على أعلى 

وتقدر الفوائد فيما . تشمل فوائد ختفيض انبعاثات الزئبق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية وفوائد متعلقة بصحة اإلنسان
 ويف حالة الزئبق )١(. دوالر أمريكي لكل كيلوغرام من الزئبق١٢ ٥٠٠علق بالزئبق الذي يدخل جسم اإلنسان مببلغ تي

  .  دوالر١,٢٢ دوالر و١,٣٤تراوح الفوائد بني تاملستنشق 

وتقوم . التكاليفب ثر اخنفاض انبعاثات الزئبق مث تقارنتقدر الفوائد، لدى إجراء حتليل التكاليف والفوائد، على أساس أ
وإذا كانت . ٢ه البيانات املتعلقة بفوائد األنشطة على أساس افتراض أن الفوائد كبرية إذا جتاوزت التكاليف مبفاعل مقدار

وتقع الفوائد املتوسطة يف مكان ما بني الفوائد . الفوائد مساوية للتكاليف أو أقل منها يفترض عندئذ أن الفوائد صغرية
  .الكبرية والصغرية

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

ويوجد . لدى تقدير طرق ختفيض انبعاثات الزئبق الناجتة عن فعل البشر، قُدِرت التدابري التكنولوجية وغري التكنولوجية
كما (اثات الزئبق من مصادر متعلقة بفعل البشر عندما يكون الزئبق منتجاً ثانويا عدد من التدابري التكنولوجية لتقليل انبع

، )، ومنشآت صناعية أخرىاألمسنتهو احلال، مثالً، يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية، ومصاهر املعادن، وأفران 
 االنبعاثات وتكاليفها والفوائد رقابة وختتلف هذه التدابري فيما يتعلق بكفاءة. والتخلص من النفايات واستعماالت أخرى

  . البيئية الناجتة عن تنفيذها

ستخدم يف ختفيض انبعاثات ملوانبعاثات الزئبق ختفيضاً كبرياً مبعدات ت خفَّضوأفضل . ثات أخرىيف كثري من األحيان ت
  .مثال لذلك هو ختفيض انبعاثات الزئبق الذي يتحقق بتطبيق تدابري لرتع الكربيت

                                                   
  . يورو يف مجيع هذا التقرير٠,٦٤=  دوالر أمريكي ١تخدم رقم لتحويل العملة وهو اس    )١(
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ة متاحة هي  كفاءة، كما أن مثة أساليب سابقة للمعاجلذات التحليل يف احلسبان أيضاً سلسلة تدابري غري تكنولوجية أخذ
ومن بني هذه التدابري حظر . أيضاً لتخفيض انبعاثات الزئبق من استعماالت خمتلفة للمنتجات اليت حتتوي على الزئبق

نها مبنتجات ال حتتوي عليه، وتنظيف املواد اخلام قبل استعماهلا استعمال منتجات حتتوي على الزئبق واالستعاضة ع
وتشمل هذه التدابري أيضاً خيارات حفظ الطاقة، مثل فرض ضرائب على استعمال الطاقة، ). كتنظيف الفحم، مثالً(

وليد الطاقة يف حمطات وتوفري املعلومات للمستهلكني، وإدارة الطاقة وحتسني كفاءة إنتاج الطاقة بواسطة توفري التدفئة مع ت
  . توليد الطاقة الكهربائية العاملة بالفحم

ترتبط تكاليف ختفيض انبعاثات الزئبق الواردة يف هذا التقرير بالتكاليف االقتصادية إلدخال املعدات الالزمة أو إدخال 
لتشغيل وتكاليف وتشمل هذه التكاليف تكاليف االستثمار وتكاليف ا. تدابري أخرى الزمة للحصول على التخفيض

  . الصيانة
  .  الوارد أدناه١يرد موجز بالتكاليف والفوائد املرتبطة بكل واحد من األهداف االستراتيجية يف اجلدول 

   حالة خيارات التخفيض املختلفةيفتكاليف وفوائد ختفيض انبعاثات الزئبق : ١اجلدول 
  الفوائد  التكاليف  خيار التخفيض

  كبرية   كبرية← متوسطة  حمالتخفيض من استخدام الف  -١
  كبرية ← صغرية   كبرية← صغرية  رفيني وعلى نطاق صغرياحل بواسطةتعدين الذهب   -٢
  كبرية  صغرية   التجارة  الزئبق الناجتة عنختفيض انبعاثات  -٣
   كبرية← متوسطة   كبرية← متوسطة  ختفيض االنبعاثات من العمليات الصناعية  -٤
 كبرية   كبرية← ريةصغ  ختفيض توليد النفايات  -٥
 كبرية   متوسطة← صغرية  تشجيع مجع نفايات الزئبق ومعاجلتها  -٦
 كبرية   كبرية← متوسطة  ن التخلص من النفايات الناجتة عختفيض االنبعاثات   -٧
   كبرية← متوسطة   كبرية← صغرية  رمختفيض استهالك الزئبق يف إنتاج كلوريد الفينيل غري املتبل  -٨
  كبرية صغرية  ال الزئبق يف املنتجاتختفيض استعم  -٩

  متوسطة  كبرية← صغرية  ختفيض االنبعاثات من األسنان الصناعية  -١٠
 كبرية   متوسطة؟صغرية  ختفيض التوريد من تعدين الزئبق واستخراجه  -١١
 كبرية متوسطة ← صغرية  ختفيض الواردات من اخلاليا امللغاة واملخزونات  -١٢
   كبرية← متوسطة  كبرية  شمنع التلوث من الر  -١٣
  كبرية  متوسطة ← صغرية   املواقع امللوثة وإصالحهامراقبة  -١٤
 كبرية  كبرية← صغرية  الدوللدى عرفة املزيادة   -١٥
 كبرية صغرية  املستعملني واملستهلكنيلدى عرفة املزيادة   -١٦

  .برياً بني األهداف االستراتيجيةميكن أن نتبين من هذا اجلدول أن التكاليف والفوائد تتفاوت تفاوتاً ك
االستنتاج النهائي من العمل املقدم عنه التقرير هو أنه توجد فوائد لالستثمار يف ختفيض انبعاثات الزئبق والتعرض له يف 

وإن التدابري اليت تنطوي على .  لتحسني صحة البشر وبصورة أعم حسن حال البشر– بالدرجة األوىل –املستقبل وذلك 
ام التكنولوجيا، كتنفيذ تركيبات إلزالة الزئبق من غازات املداخن يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية، وحمارق استخد

مقارنةً بالتدابري غري التكنولوجية، كأنشطة ) تكاليف متوسطة إىل كبرية( إىل حد ما تكلفةالنفايات، ومصاهر املعادن م
ومن شأن ). تكاليف صغرية إىل متوسطة(احملتوية على الزئبق عن غريها املنع، وبناء القدرات، وتشجيع فصل النفايات 

، كلتا اموعتني من التدابري أن تسفر عن فوائد كبرية، وسيكون من املناسب استخدام كلتا اوعتني من التدابري بالتوازي
  .حبسب توفُّر املوارد
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  مقدمة
هذا امللوث سام، وثابت، .  السياسة، والصناعة، واجلمهور بوجه عامعاّث بيئي هام يتطلب اختاذ تدابري من صنالزئبق ملو

الغالف  أن حرق الفحم هو املصدر الرئيسي النبعاثات الزئبق يف ويعتقد. وينتقل مسافات بعيدة يف اجلو ويف سلسلة الغذاء
  .ياجلو

. علقة بعمل البشر يف أحناء خمتلفة من العاملحدث يف العقد املاضي تقدم كبري يف تقدير انبعاثات الزئبق من مصادر خمتلفة مت
. ، واستخدم لتقدير انبعاثات الزئبق يف املاضي واحلاضر واملستقبل)٢٠٠٦(هذا التقدم " باسينا وآخرون"وقد استعرض 

  .  طُنا، موزعة بني فئات خمتلفة١٩٦٠ بنحو ٢٠٠٥وقُدر جمموع انبعاثات الزئبق املتصلة بفعل البشر يف سنة 
دث أكرب انبعاثات الزئبق إىل الغالف اجلوي العاملي من حرق أنواع الوقود األحفوري، خاصة الفحم يف حمطات الطاقة حت

 يف املائة من جمموع انبعاثات الزئبق من مصادر متعلقة بفعل ٤٦,٥ومما يذكر أن حنو . والصناعة وسخانات املاء املرتلية
وإن انبعاثات الزئبق من حرق الفحم .  من حرق أنواع الوقود األحفوري، جاءت٢٠٠٥البشر يف العامل بأسره يف سنة 

وسامهت انبعاثات .  من حرق الزيت مبا يتراوح بني ضعف وضعفني، وذلك يتوقف على البلد املعينعاثاتهانبأكرب من 
عادن غري احلديدية، ، تليها انبعاثات من صناعة امل٪١٧ احلرفيني وعلى نطاق صغري بنحو بواسطةالزئبق من تعدين الذهب 

  ).، قيد اإلعداد٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة للبيئة ) (٪٩حنو  (األمسنت، وإنتاج )٪١٠حنو (مبا يف ذلك الذهب 
 قيد – ٢٠٠٨برنامج األم املتحدة للبيئة ( أيضاً يف إطار هذا املشروع ٢٠٢٠وقدرت انبعاثات الزئبق املتوقعة يف سنة 

باسينا وآخرون، قيد (أُعد لس وزراء بلدان الشمال  (GLOCKBA-SE) سي-كبا لةغ ومشروع آخر هو) اإلعداد
سيناريو احلد النبعاثات، ول ة املوسعاملراقبة، وسيناريو سيناريو الوضع الراهن: وضعت ثالثة سيناريوهات هي). اإلعداد

 األمناط واملمارسات واالستخدامات الراهنة  أنسيناريو الوضع الراهنفترض ي. األقصى املمكن عمليا لتخفيض االنبعاثات
ويفترض أن يزداد النشاط االقتصادي، مبا يف ذلك أنشطة القطاعات . سوف تسفر عن استمرار انبعاثات الزئبق إىل اهلواء

املوسعة ويفترض سيناريو املراقبة. االنبعاثات ستظل على حاهلا دون تغيريمراقبة نتج انبعاثات الزئبق، لكن ممارسات اليت ت 
مراقبة لالنبعاثات أن يكون التقدم االقتصادي مبعدل يتوقف على مستقبل تطور التكنولوجيات الصناعية وتكنولوجيات 

، أي أن تكنولوجيات ختفيض الزئبق املستخدمة حاليا بوجه عام يف أوروبا وأمريكا الشمالية ستنفذ يف أماكن االنبعاثات
املنفذة حاليا أو امللتزم ا يف أوروبا لتخفيض انبعاثات الزئبق إىل اهلواء ة االنبعاثات مراقبويفترض كذلك أن تدابري . أخرى

بعيد املدى عرب  تلوث اهلواء ةوهذه تشمل التدابري املعتمدة مبوجب اتفاقي. أو إىل املاء سوف تنفذ يف خمتلف أحناء العامل
 لقة بتحقيق أهداف الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري، وتوجيهات االحتاد األورويب، وكذلك االتفاقات املتعاحلدود

وهذا يؤدي إىل ختفيضات يف ( اتمع يف كيوتو، املتعلقة بتخفيض غازات االحتباس احلراري اليت تسبب تغير املناخ ،املناخ
تنفيذ مجيع لتخفيض االنبعاثات  التكنولوجي املمكن عمليا احلد األقصىويفترض سيناريو ). انبعاثات الزئبق

بيئة؛ وتؤخذ التكاليف يف أية التدابري اليت تؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من انبعاثات الزئبق وأثقاهلا اليت تطلق يف /احللول
  . احلسبان، لكن كاعتبار ثانوي فقط

ئبق مبقدار حنو  زيادة كبرية يف انبعاثات الز٢٠٢٠ميكن أن يستنتج من تقديرات السيناريوهات أن يتوقع أن حتدث يف سنة 
). سيناريو الوضع الراهن_، يف حالة عدم حدوث تغير كبري يف كفاءة التحكم بانبعاثات الزئبق ٢٠٠٥ثلث انبعاثات سنة 

 إذا حتققت افتراضات سيناريو ٢٠٢٠ مبقدار الثلث يف سنة ٢٠٠٥وميكن توقُّع حدوث اخنفاض يف مستوى انبعاثات سنة 
 يصل إىل النصف يف سنة ٢٠٠٥وميكن أن حيدث اخنفاض من مستوى انبعاثات سنة . لزئبقنبعاثات اال ة املوسعاملراقبة
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تستخدم هذه .  إذا حتققت افتراضات سيناريو التخفيض التكنولوجي املمكن عملياً إىل أقصى حد ممكن٢٠٢٠
  . السيناريوهات أساساً ملناقشة التكاليف والفوائد العائدة من اختاذ تدابري لتخفيض الزئبق

ومت يف اآلونة .  يف خمتلف أحناء العامل يف تطبيقات صناعية ومنتجات خمتلفة وتطبيقات أخرىعن قصديستخدم الزئبق 
حيث قُدرت )  قيد اإلعداد– ٢٠٠٨(األخرية تقدير أمناط االستهالك العاملي يف مشروع برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 للزئبق حبسب املنطقة اجلغرافية املقصودةولُخصت االستخدامات . أيضاًانبعاثات الزئبق من االستخدامات املقصودة 
الزئبق بقياس االستهالك ‘ استهالك’وألغراض تقدير االنبعاثات املتصلة باملنتجات عرف . وحبسب فئة االستخدام الرئيسية

عظم أجهزة القياس والتحكم تصنع يف فمع أن م. اإلقليمي اإلمجايل‘ الطلب’اإلقليمي ملنتجات الزئبق أكثر منه بقياس 
، فإن كثرياً من هذه األجهزة تصدر إىل بلدان أخرى، )الصني على الزئبق‘ طلب’وهذا ينعكس يف (الصني، مثالً، 

  .أو يتخلَّص منها يف تلك البلدان‘ تستهلك’و
  :  هياملقصودالتطبيقات الرئيسية للزئبق وقطاعات االستخدام 

يقال إن أكرب مستخدم للزئبق يف العامل يواصل االزدياد : حلرفيني وعلى نطاق صغري ابواسطةتعدين الذهب  •
 .ازدياداً مطَّرداً مع ارتفاع سعر الذهب وهو مرتبط ارتباطاً ال انفكاك له مع قضايا الفقر وصحة اإلنسان

ق، خباصة ألنه مل يتضح بعد ، خاصة يف الصني، جمال آخر من ااالت اليت تثري القلإنتاج كلوريد الفينيل املتبلمر •
إىلطريقه  يف  ويقدر ببضع مئات من األطنان، حيث إنه–ستخدم كحفاز إىل أين يذهب الزئبق الذي ي 

 .النضوب

والعمل . هي ثالث أكثر مستخدم للزئبق يف العامل بأسرهالكلور والقلويات إن صناعة : القلويات والكلورإنتاج  •
جيا القائمة على الزئبق تدرجييا يف مناطق كثرية من العامل، لكنها ما زالت جارٍ اآلن يف إاء هذه التكنولو

ستخدم يف مناطق أخرىت . 

 يف االخنفاض ألن دوالً كثريةً  ما زال استخدام الزئبق يف البطاريات، مع أنه ما زال كبرياً، آخذاً:البطاريات •
ة من البطاريات اليت تقل حمتوياا من الزئبق، وما زالت تنتج كميات كبري. نفذت سياسات لتقييد استخدامه

 .٪٢وكذلك البطاريات ذات خاليا األزرار، اليت تصل حمتوياا من الزئبق إىل 

 نفذت بعض البلدان تدابري لتخفيض استخدام ملغمات األسنان :االستخدامات يف تركيب األسنان الصناعية •
ما أن استخدام الزئبق يف تركيبات األسنان الصناعية آخذ يف الصناعية احملتوية على الزئبق ختفيضاً كبرياً، ك

ختتلف اختالفاً كبرياً، ولذلك ما زال استخدام الزئبق ذا أمهية كبرية يف  غري أن سرعة هذا االخنفاض. االخنفاض
 .معظم البلدان

اليت حتتوي على الزئبق، ما زالت جمموعة واسعة إىل حد ما من أجهزة القياس واملراقبة، : أجهزة القياس واملراقبة •
، )مانومتر(ومقاييس ضغط الغاز أو السائل ) البارومتر(مبا يف ذلك موازين احلرارة، ومقاييس الضغط اجلوي 

، تصنع يف أحناء خمتلفة من العامل، وإن كان معظم املوردين الدوليني هلذه األجهزة اآلن يقدمون أجهزة بديلة .إخل
 .خالية من الزئبق
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 أنابيب الفلورسنت، ومصابيح الفلورسنت الصغرية،(ما زال كثري من املصابيح احملتوية على الزئبق : املصابيح •
قابل يهي املقياس املعياري للمصابيح اليت تستخدم الطاقة بكفاءة، حيث .) لية الشدة الضوئية، إخلاواملصابيح ع

الصناعة املستمرة لتقليل مقدار الزئبق يف كل مصباح، إىل جهود حد ما، العددباستمرار من املصابيح  املتزايد 
 . اليت تركَّب يف كل أحناء العاملو ،اليت تستخدم الطاقة بكفاءة

تعلق بتقييد املواد اخلطرة يف أوروبا، ومبادرات مشاة يف ملنظراً إىل التوجيه ا: األجهزة الكهربائية واإللكترونية •
رى، جيري اآلن تشجيع استخدام بدائل خالية من الزئبق لتحل حمل ني وكاليفورنيا، ضمن بلدان أخصاليابان وال

املفاتيح والوصالت وغريها من األشياء اليت حتتوي على زئبق، واخنفض استهالك الزئبق إىل حد كبري يف السنوات 
زئبق وختفيضه، ن قاعدة البيانات التابعة ملركز تبادل املعلومات عن التعليم بشأن الويف الوقت نفسه، تبي. األخرية

 أن استخدام الزئبق يف هذه األجهزة ما ،املشترك بني الواليات، والذي يوجد مقره يف الواليات املتحدة األمريكية
 . زال كبرياً

بات الزئبق يف تطبيقات منوعة مثل  استخدام الزئبق ومركَّ– تقليديا -تشمل هذه الفئة : تطبيقات أخرى للزئبق •
ربية، ويف املستحضرات الصيدالنية، وكمادة حافظة تت الفطريات، واملواد الكيميائية املخمبيدات اآلفات، ومبيدا

غري أنه توجد . إخل يف الدهانات، والطب التقليدي، واستخدامات ثقافية ودينية، ويف مستحضرات التجميل،
ص، مثل استخدام تطبيقات أخرى برزت مؤخراً إىل حيز الوجود، كان استخدام الزئبق فيها كبرياً بوجه خا

 .الستومرات البولييوريثني، واستخدام الزئبق يف آلية حتليل مسامية سطوح املواداالزئبق كحفاز يف إنتاج 

، حسبت انبعاثات الزئبق من فئات املنتجات باستخدام ) قيد اإلعداد– ٢٠٠٨(يف مشروع برنامج األمم املتحدة للبيئة 
. ت خمتلفة وعوامل انبعاثات الزئبق إىل اهلواء من ممرات خمتلفة للزئبق يف املنتجاتعوامل توزيع الزئبق املستهلك يف منتجا

 نظرة عامة على ١ويلقي الشكل ). ٢٠٠٧(ي ذويرد مزيد من الوصف هلذه املنهجية العامة يف كتاب كيندبوم ومون
  .االستهالك الدويل للزئبق وانبعاثاته



UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1 

11 

 
 

Total consumption
3815

ASGM
808

VCM
770

CA
492

Batt
373

Dent
363

Meas
353

Lamp
138

Elec
203

Oth
315

Total emissions to air
537

ASGM
330

VCM
?

CA
60

Batt
20

Dent
26

Meas
33

Lamp
13

Elec
26

Oth
29

SAM 18%
ESA 67%

EU 10%
ESA 59%

EU 13%
ESA 59%

SA 10%
EU 14%

ESA 64%

SA 12%
NAM14%
ESA 35%

SA 10%
EU 17%

NAM 19%
ESA 29%

ESA 27%
NAM 36%

ESA 17%
NAM 31%
ECIS 33%

Direct
during use

diffuse 
sources

Direct
during use

point
sources

W aste
disposal,

incineration

W aste
disposal,

incineration

W aste
disposal,

incineration

Secondary
metal

smelters
Cremation Variable

Consumption in 
categories

Emissions in 
categories

Regions 
contributing >10%

Emission mode air

Remaining Hg
478

W ater, soil
emissions

432
Acc in 

industry

353
Acc in 
society

337
Acc in 
society

W ater em.

320
Acc in 
society

125
Acc in 
society

286
Variable

177
Acc in 
society

Total consumption
3815

ASGM
808

VCM
770

CA
492

Batt
373

Dent
363

Meas
353

Lamp
138

Elec
203

Oth
315

Total emissions to air
537

ASGM
330

VCM
?

CA
60

Batt
20

Dent
26

Meas
33

Lamp
13

Elec
26

Oth
29

SAM 18%
ESA 67%

EU 10%
ESA 59%

EU 13%
ESA 59%

SA 10%
EU 14%

ESA 64%

SA 12%
NAM14%
ESA 35%

SA 10%
EU 17%

NAM 19%
ESA 29%

ESA 27%
NAM 36%

ESA 17%
NAM 31%
ECIS 33%

Direct
during use

diffuse 
sources

Direct
during use

point
sources

W aste
disposal,

incineration

W aste
disposal,

incineration

W aste
disposal,

incineration

Secondary
metal

smelters
Cremation Variable

Consumption in 
categories

Emissions in 
categories

Regions 
contributing >10%

Emission mode air

Remaining Hg
478

W ater, soil
emissions

432
Acc in 

industry

353
Acc in 
society

337
Acc in 
society

W ater em.

320
Acc in 
society

125
Acc in 
society

286
Variable

177
Acc in 
society 

 
 مختصرات  مختصرات

 مناطق  فئات
ASGM: تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري   SAM: أمريكا اجلنوبية 

VCM: كلوريد متعدد الفينيل غري متبلمر  SA: جنوب آسيا 
CA: إنتاج الكلور والقلويات  EU: االحتاد األورويب 

Batt; استخدام البطاريات والتخلص منها  ESA: شرق وجنوب شرقي آسيا 
Dent: االنبعاثات حتدث عند حرق اجلثة فقط(نانملغم األس(  NAM: أمريكا الشمالية 
Meas: أجهزة القياس والضبط  ECIS:  بلدان أوروبية من غري االحتاد األورويب 
Lamp: ورابطة الدول املستثقلة   مصادر الضوء 

Elec: أجهزة إلكترونية    
Oth: استعماالت أخرى، مثل مبيدات اآلفات    

إىل جانب الكميات املستهلكة واملنبعثة من الزئبق إىل .  نظرة عامة على استخدامات الزئبق املقصودة وانبعاثاته إىل اهلواء:١الشكل 
أي املصدر (اهلواء، ترد معلومات عن املناطق الرئيسية، اليت حتدث فيها انبعاثات الزئبق، وطرق االنبعاث الرئيسية 

 املذكورة مجيع األرقام"). الزئبق املتبقّي("ق الذي يستهلك وال ينبعث إىل اهلواء ، وإشارة إىل مصري جزء الزئب)والنوع
  .تشري إىل عدد األطنان

 

  املناطق املسامهة
 ٪١٠ >بـ 

  االنبعاث
 يف اهلواء

  الزئبق املتبقي

 يف فئات االستهالك

  جمموع االستهالك
٣٨١٥ 

 االنبعاثات يف فئات

  جمموع االنبعاثات يف اهلواء
٥٣٧ 
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. بحث يف الفصول التالية دليالً ملناقشة خمتلف االستراتيجيات اإلدارية اليت ت١تعطينا النظرة العامة اليت يلقيها الشكل 
  . للزئبق ميكن أن يسفر عن انبعاثات بيئية بأشكال خمتلفةوالنقطة الرئيسية هي أن االستخدام الدويل

ربط تكاليف ختفيض انبعاثات الزئبق، يف هذا املشروع، بالتكاليف االقتصادية إلدخال املعدات الالزمة أو إدخال التدابري ت
 تكلفةدما يشري إىل ال، عن"التكاليف"وبوجه العموم، غالباً ما يستخدم مصطلح . األخرى الالزمة لتحقيق هذا التخفيض

وعندما نأخذ .  االجتماعية جمموع التكاليف اخلاصة واخلارجيةتكلفة االجتماعية كلتيهما، حيث تكون التكلفةاخلاصة وال
 االجتماعية يف احلسبان، نعين بذلك انه ينبغي من حيث املبدأ إدخال مجيع التكاليف يف سعر املنتجات إلعطاء هذه تكلفةال

؟ هذا ما تقرره آليات السعر والسوق، )املنتج أم املستهلك(من هو الذي يتحمل هذه التكاليف .  احلقيقياملنتجات سعرها
وميكن أن يستوعب املنتج آثار العوامل اخلارجية، مثل مكافحة ". املرونة"اليت تشري إليها النظرية االقتصادية غالباً باسم 

  .هلك، وهذا يتوقف على مرونة السوق هذهستالتلوث، على تكاليف اإلنتاج أو حيوهلا إىل امل
. تشمل فوائد ختفيض انبعاثات الزئبق نطاقاً واسعاً من الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية وفوائد لصحة اإلنسان

ىل سلسلة من اآلثار على إ، )ومسالك أخرى كذلك(فيمكن، مثالً، أن يؤدي التعرض للزئبق، عن طريق استهالك األمساك 
أن ويكاد زئبق امليثيل . لدى األطفالمعامل الذكاء  اإلنسان، مبا يف ذلك اآلثار العصبية، وهذه تشمل اخنفاض صحة

نتقل بسهولة عن طريق املشيمة إىل اجلنني ودماغ ي يف كل األنسجة، مبا فيها الدماغ؛ ويوزعكله تقريباً يف الدم ويستوعب 
وميكن أن تكون مثة فوائد أخرى لصحة .  للزئبق دون فقدان الذكاء بتقليل التعرضومن التدابري املفيدة احليلولة. اجلنني

اإلنسان تشمل تقليل وقوع أنواع أخرى من اآلثار العصبية وختفيض إمكانيات وقوع أنواع أخرى من أمراض القلب 
ء الربية، بينما ميكن حتقيق فائدة وتشمل الفوائد البيئية ختفيض إمكانيات وقوع آثار ضارة على األحيا. واألوعية الدموية

ألغراض  دفع عجلة صناعة الصيد يؤدي إىلبعدم استهالك األمساك، مما  النشرات االستشاريةاقتصادية أخرى من تقليل 
 يف  بهلزئبقا وعالقةاملتعلقة باستهالك السمك النشرات االستشارية ونوقشت فوائد وتكاليف .  إىل األمامةي وجتاريةترفيه

  ). ٢٠٠٢(اكوس وآخرين كتاب ج
 إىل النظر يف أنواع حتتاج ، وهيعناصر بالغة األمهية يف تقدير تكاليف التعرض لزئبق امليثيل وخطورة استهالك السمكمثةَ 

السمك املستهلك، وتركيزات زئبق امليثيل يف السمك، وكمية السمك املستهلك، وعدد املرات اليت يستهلك فيها 
 األنواع البحرية اليت ه سواء من–يستهلكون مقادير كبرية من السمك مراراً وتكراراً بانتظام فاألشخاص الذين . السمك

توجد فيها عادة مستويات من زئبق امليثيل أعلى بكثري مما يوجد يف أنواع الصيد البحري األخرى أو أمساك املياه العذبة 
ه أكثر حساسية من سائر البشر لزئبق مبطن أ يف نني الناميوملا كان اجل.  أكثر تعرضاً للزئبق من غريهم–امللوثة بالزئبق 

ففي الواليات املتحدة تعتقد .  من بني السكانيامليثيل فإن النساء الالئي هن يف سن احلمل والوالدة حمل االهتمام الرئيس
 وسن ١٥أي بني سن (دة  يف املائة من النساء الالئي هن يف سن احلمل والوال٣ و١إدارة محاية البيئة أن ما يتراوح بني 

يأكلن من األمساك ما يكفي جلعلهن يف خطورة التعرض لزئبق امليثيل، وذلك يتوقف على تركُّزات زئبق امليثيل يف ) ٤٤
  .  والية وبعض القبائل يف الواليات املتحدة٣٩يف هذا الشأن من نشرات استشارية وقد أُصدرت . األمساك

د اتمعية العائدة من ختفيض تكاليف األضرار اليت تقع على عاتق اتمع من العرض والعمل جارٍ اآلن يف دراسة الفوائ
باسينا وآخرون، () GLOCBA-SE( سي-كباو غل، على الصعيد العاملي، يف إطار مشروع) اتمعيةتكلفةال(للتلوث بالزئبق 

 ميكن احلصول عليه DROPS D5.1(س لالحتاد األورويب يستخدم هذا املشروع النتائج احلاصلة من مشروع دروب). ٢٠٠٨
واهلدف اإلمجايل من مشروع دروبس هو توفري حتليل لسلسلة كاملة يتصل بأثر تدابري محاية الصحة ). ٢٠٠٨من باسينا، 

 تدابري بغية دعم وضع املتصلة بامللوثات ذات األولوية، كما هي معرفة يف خطة عمل االحتاد األورويب للبيئة والصحة،
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وقد كان الزئبق واحداً من امللوثات اليت .  ملكافحة األمراض املرتبطة بالتلوث وآثارها األوسع نطاقاًتكلفةالسياساتية فعالة 
ووجد أن اآلثار العصبية والسمية هي نقطة النهاية الرئيسية للزئبق فيما يتعلق بصحة . درست يف مشروع دروبس

ن استنشاق اهلواء امللوث ع ، وهي الناجتة مشروع دروبس منصل عليهااليف األضرار اليت حوقُدرت بيانات تك. اإلنسان
   السنوية البالغة تكلفةوقُبِلَ بتقدير ال.  الغذاء امللوث بالزئبق، كال على حدةتناول الناجتة عن و،بالزئبق

ويف حالة التلوث باستنشاق اهلواء امللوث . ل الغذاء امللوثوأمريكي لكل كيلوغرام من الزئبق، ملسار تنادوالر  ١٢ ٥٠٠
، )باستثناء اليابان(لقياس األضرار يف بلدان آسيا ) حالة بولندا( دوالر لكل كيلوغرام من الزئبق ١,٣٤استخدم مبلغ 

وقد .  دوالر لكل كيلوغرام يف بقية بلدان العامل٢,٢١وأوروبا الشرقية، وإفريقيا وأمريكا اجلنوبية، بينما استخدم مبلغ 
 ا بأت عرفَيت لتقدير جمموع األضرار الالحقة باتمع، ال(GLOCBA-SE) سي- غلوكبااستخدمت هذه القيم يف مشروع

 تكلفة، بواسطة فقدان الدخل، وفقدان التعليم، ومعامل الذكاء باخنفاض يف تكلفةوتتصل هذه ال.  االجتماعيةتكلفةال
كنتيجة معامل الذكاء  بارتفاعوقُدرت الفوائد االجتماعية املرتبطة . املدرسةالفرصة الضائعة أثناء وجود الطفل يف 

 يف احلسبان الفرق بني تكاليف األضرار يف حالة سيناريو عدم حتسني الرقابة على انبعاثات لتخفيض االنبعاثات مع اآلخذ
قبة املوسعة ارسيناريو امل( انبعاثات الزئبق قبةمراوتكاليف األضرار يف حالة سيناريو حتسني ) سيناريو الوضع القائم(الزئبق 

 مليار دوالر ١١ ميكن أن ترتفع إىل  السنويةاستنتج أن الفوائد االجتماعية، فقد ويلأبناء على تقييم و). النبعاثاتل
  .بالنسبة هلذا السيناريوأمريكي 

ات السكانية اليت يرجح أن تتأثر بتلوث ميكن أن تكون الفوائد العائدة من ختفيض انبعاثات الزئبق أعلى كثرياً لبعض الفئ
 مقارنة ،مثل السكان األمريكيني األصليني واألمريكيني اآلسيويني، الذين تشمل ثقافام استهالك األمساك بكثرة(األمساك 

د  ختفيض طن من الزئبق وتقديرات فوائتكلفةصب أعيننا أن  نومن املهم أيضاً أن نبقي). مبتوسط استهالك األمريكيني
تتناسب تناسباً قويا مع خط األساس ألوضاع انبعاثات اهلواء يف البلدان، ومع املعلومات املتوفرة عن املصدر هذا التخفيض 

وال ميكن نقل تقديرات الواليات املتحدة واالحتاد األورويب وتطبيقها يف بلد آخر، نظراً إىل تفاوت مستويات . والسكان
كون عدد سكان املناطق القريبة من املناطق الساحلية واستهالك السمك فيها أعلى مما هو ورمبا ي. الزئبق عند خط األساس

  . لكل طن وترفع الفوائدتكلفةومن شأن هذه العوامل أن ختفض ال. عليه احلال يف الواليات املتحدة واالحتاد األورويب
وقد أنشأ . د هذه االنبعاثاتختلفة اليت تولِّميكن احلصول على ختفيضات انبعاثات الزئبق داخل القطاعات االقتصادية امل

 عامالً خمصصاً مفتوح العضوية مؤلفاً من حكومات  رابعاً، فريقا٢٤/٣ًلبيئة، مبقرره جملس إدارة برنامج األمم املتحدة ل
ابري  لكي يستعرض ويقيم اخليارات الختاذ تدللجهات صاحبة املصلحةومنظمات إقليمية للتكامل االقتصادي وممثلني 

طوعية معززة وصكوك قانونية دولية جديدة أو قائمة لتقليل املخاطر الناشئة من انبعاثات الزئبق لكل واحدة من 
ويطلب املقرر املذكور من شعبة املواد الكيميائية يف .  رابعا٢٤/٣ً من مقرر جملس اإلدارة ١٩األولويات املبينة يف الفقرة 

التقارير التحليلية  دعت"اء وظيفتها كأمانة للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية، أن يف أد برنامج األمم املتحدة للبيئة،
وقد عقد االجتماع األول لفريق العمل يف بانكوك يف ]." املخصص املفتوح العضوية[واملوجزة الالزمة لعمل فريق العمل 

ناجماً لعمل األمانة فيما بني الدورات، يشمل واعتمد هذا االجتماع بر. ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١٢الفترة 
  .عناصر تعاجلها هذه املذكرة
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 املذكور هنا هو إعداد (UNEP-CBA) حتليل التكاليف والفوائد– اهلدف الرئيسي ملشروع برنامج األمم املتحدة للبيئة
 املبينة يف املرفق األول بتقرير تقدير نوعي للتكاليف والفوائد احملتملة املرتبطة بكل واحد من األهداف االستراتيجية

وقد اتفق على أن يكون هذا التقدير ذا طبيعة عامة، حيدد . االجتماع األول للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية
  :ة لألهداف االستراتيجية التاليةمقدار التكاليف والفوائد بأا صغرية ومتوسطة وكبري

  دام الفحماحلد من انبعاثات الزئبق نتيجة الستخ -
 الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري  احلد من انبعاثات الزئبق من تعدين -
 احلد من انبعاثات الزئبق من عمليات التصنيع  -
 احلد من توليد النفايات احملتوية على الزئبق  -
مواقع دفن بعاثه من احلد من انبعاثات الزئبق يف اهلواء من مراكز إحراق النفايات واحلد من تسرب الزئبق أو ان -

  النفايات
  تشجيع مجع النفايات احملتوية على زئبق كل على حدة ومعاجلتها -
 الكلور والقلويات وإنتاج  ملتبلمر ااحلد من استهالك الزئبق يف كلوريد الفينيل غري -
 احلد من استخدام الزئبق يف املنتجات، مبا يف ذلك مواد التعبئة  -
 مارسات املتصلة بطب األسنان احلد من استخدام الزئبق يف امل -
 احلد من املعروض من الزئبق من مصادر منوعة  -
 احلد من التجارة العاملية بالزئبق واملنتجات اليت حتتوي على الزئبق  -
 زيادة املعرفة والقدرات على إدارة الزئبق -

 تعرف بأا صغرية ومتوسطة اليتليف، وترتبط التكا. الغرض من هذا التقرير هو أن يقدم تقديراً نوعيا للتكاليف والفوائد
  ). فئة االنبعاثات( للتخفيف يف استراتيجية معينة تكلفةوكبرية، بأعلى 

الفوائد بالتكاليفقارنمث ت  .لتكاليف مبا ال يقل عن إذا كانت تزيد عن افترض يف هذا املشروع أن تكون الفوائد كبرية وي
وتقع الفوائد املتوسطة بني . كاليف أو أقل منها، يفترض عندئذ أن الفوائد صغريةوإذا كانت الفوائد مساوية للت. الضعف

  . الفوائد الكبرية والصغرية
 هذا رشوقد ن. ١االقتصادية الستخدام الزئبق والتلوث به يف التذييل -يرد استعراض حديث للعواقب االجتماعية

ين االستعراضوآخرون يف أمبيوسو (Ambio)  لدوشارك يف تأليفه جوزيف ٢٠٠٧فرباير /، يف شباط١، العدد ٣٦، ا ،
جريت للتكاليف أو الفوائد العائدة من درج فيه موجز حتاليل اقتصادية كانت قد أُوأُ). ٢٠٠٧خرون،  وآسوين(باسينا . م

وميكن اعتبار . تعلق باستهالك السمكتنشرات استشارية  انبعاثات الزئبق أو من جمرد ختفيض التعرض بواسطة ختفيض
  .هذه الوثيقة مقدمة هامة للعمل املكتوب عنه التقرير
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 استخدام الفحمعن ة اجتنالحلد من انبعاثات الزئبق ا  - ١

 التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد ١-١
حد إذا استخدمت كنهج تراكمي مع تدابري أخرى لل(التكاليف متفاوتة، تتراوح من الصغرية : التقدير النوعي للتكاليف

  .إىل الكبرية) من التلوث
ختفيض كبري يف انبعاثات الزئبق، على الصعيدين العاملي واحمللي وما ينجم عن ذلك من فوائد؛ : التقدير النوعي للفوائد

  .ختفيضات يف ملوثات أخرى للهواء

   الفحمحرقالناجتة عن انبعاثات الزئبق  ٢-١
حرق الفحم أكرب مصدر النبعاثات الزئبق ) ٢٠٠٨تحدة للبيئة،  برنامج األمم امل يفال سيما(، القيوداتبناء على أحدث 

  . وقطاع الطاقة العامل حبرق الفحم من بني أكرب املسامهني يف انبعاثات الزئبق يف العامل بأسره. من فعل البشر
يتفاوت مقدار و. أهم املعايري يف هذا اال هو حمتوى الفحم من الزئبق ونوع معدات الرقابة على االنبعاث وكفاءا

  .  جزء يف املليون٠,١ هيف املليون؛ ويبلغ متوسطواحد املليون إىل جزء  يف  من اجلزء٠,٠١حمتوى الفحم من الزئبق من 
. رمبا تولِّد التكنولوجيات املختلفة يف الصناعة نفسها كميات خمتلفة من انبعاثات الزئبق الناجتة من مصدر يتعلق بفعل البشر

 على ،ما يتعلق مبحطات الطاقة احلرارية التقليدية اليت يؤثر فيها تصميم احملطة، ال سيما تشكيل الفرنوميكن تعميمها في
 اليت تعمل حبرق الفحم، ألا راجلامل غلي املاء ينتج أكثر االنبعاثات من بني ملراجلوإن القاع املبتل . كميات االنبعاثات

  ).١٩٨٩باسينا، (رارة اليت تذيب الرماد حتتاج إىل العمل بدرجة حرارة أعلى من درجة احل
ولِّد انبعاثات من الزئبق والعناصر الرترة األخرى ت ،تبين أن أساليب احلرق غري التقليدية، مثل احلرق على سطح مميع

اء املادة غري أن بق). ١٩٨١؛ أبيل وآخرون، ١٩٧٩كاربنتر، (يعادل ما تولده حمطات الطاقة التقليدية أو أقل منه قليالً 
. تكثيف الزئبق الغازي يف على السطح مدة طويلة ميكن أن يسفر عن زيادة يف إنتاج اجلُسيمات الدقيقة، وهو بذلك أكفأ

ه املادة على سطح ى أنه ميكن تنظيم الوقت الذي متكثودلت جتارب أجريت يف مجهورية أملانيا االحتادية السابقة عل
طة ما، وتقليل درجة حرارة االحتراق، وحجم الفحم، وحمتواه من الرطوبة ومعدالت االحتراق بتغيري أحوال العمل يف حم

استعراضاً أدبيا للمعلومات املتوفرة عن أثر ) ٢٠٠٠(وقدم سلوس ومسيث ). ١٩٨٥مونزنر وشيلينغ، (التدفق على السطح 
  .خمتلف تقنيات احلرق على سطح مميع على انبعاثات العناصر الرترة

لعمل الواقع على فرن احلرق يف انبعاثات العناصر الرترة، مبا فيها الزئبق، بطريقة يكون فيها مقدار االنبعاثات ويؤثر عبء ا
وإذا كان عبء العمل ). ١٩٨٦باكوم وفيلدت، (يف حالة عبء العمل الكامل أكرب منه يف حالة عبء العمل املنخفض 

  . ٢ ميكن أن تكون االنبعاثات أدىن مبعامل مقداره ٪٥٠

  الزئبق املولَّد من حرق أنواع وقود أخرى غري الفحم ٣-١
 جزء يف ٠,٥ و٠,٠١ عن حمتوى النفط اخلام من الزئبق إىل تركُّز يتراوح مداه بني ةتشري املراجعة الرئيسية للبيانات احلديث

ليت أُنتجت من قبل يف مصانع ويتوقع أن تكون تركُّزات الزئبق يف بقايا النفط أعلى منها يف أنواع النفط املكرر، ا. املليون
ورمبا حيتوي الغاز الطبيعي على مقادير صغرية من الزئبق، لكن هذا العنصر جيب أن يزال من الغاز اخلام أثناء  .التكرير

بق  انبعاثات الزئ بأنلذلك، يعتقد. استرداد العناصر السائلة اليت يتكون منها الغاز، وكذلك أثناء إزالة كربيتيد اهليدروجني
  . حرق الغاز الطبيعي غري ذات شأنأثناء
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 غلي املاء اليت تعمل حبرق الزيت ليس مراجلإن أثر تصميم احملطة أو حجمها على انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من 
وعندما تكون األحوال متشاة تكون معدالت االنبعاث من .  اليت تعمل حبرق الفحمراجلاملواضحاً كما هو احلال يف 

باسينا، (ألفقية، متقارنة الوحدات املتماسة والوحدات ا:  غلي املاء اليت تعمل حبرق الزيتراجلنوعني الرئيسيني ملال
١٩٨٢.(  

   الزئبق وكفاءاخفضتدابري  ٤-١
  حرق الفحممنأساليب سابقة للمعاجلة ملراقبة انبعاثات الزئبق   ١-٤-١

لمعاجلة املستخدمان لتخفيض انبعاثات خمتلف امللوثات من لان السابقان مها التدبريان الرئيسيقود غسل الوقود واستبدال الو
  .عمليات حرق الفحم، مبا يف ذلك ختفيض الزئبق

  غسل الفحم
 ر ترسبات احلامضي الربنامج الوطين لتقدمثال ذلك(، خباصة يف الواليات املتحدة )أو فرزه(املرافق التجارية لتنظيف الفحم 

(NAPAP) ونتيجة لذلك، يكون يف . تنظيف مادية لتقليل احملتويات من املادة املعدنية والكربيت البريييتتقنيات ) ١٩٩٠
وهذا حيسن كفاءة احملطة وقابلية االعتماد )  بالفحم اخلام مقارنةً، أقل طاقة أعلى وتنوعملنتج من هذه العملية كثافةُاالفحم 

د الكربيت وكذلك امللوثات األخرى، مبا فيها يسكأن انبعاثات ثاين أوتوجد فائدة جانبية هلذه العمليات، وهي . عليها
وتتوقف كفاءة هذا الفرز على عملية التنظيف املستخدمة، ونوع الفحم، ومقدار ما حيتوي . الزئبق، ميكن أن تنخفض

جتاري منذ أكثر من  على صعيد  تعملومما يذكر أن التقنيات املادية األساسية لتنظيف الفحم. عليه الفحم من امللوثات
  .مخسني سنة

وتستند عمليات التنظيف املادي إما إىل اجلاذبية . يف وسط جاف جيري تنظيف الفحم يف املاء، أو يف وسط كثيف، أو
ومن األجهزة الشائعة املستخدمة اآلن يف املرافق الطبيعية . اختالفات خصائص السطح بني الفحم وشوائبهأو النوعية 

  . و الزبدفُابيل، ومناضد التركيز، والفرازات املائية، وخاليا طُلتنظيف الفحم الغر
تركُّزات الزئبق يف الفحم اخلام، والفحم النظيف، والتخفيض احلايل الذي حتقق بالتنظيف، ) ١٩٩٣(رز وآخرون كَقَدم أَ

، ٪٦٠لة الشوائب من صفر إىل وتراوحت كفاءة إزا. ألنواع فحم آتية من مناطق خمتلفة يف الواليات املتحدة األمريكية
إىل أنه ميكن يف األحوال العادية إزالة ما يتراوح بني ) ٢٠٠٦(ويشري كراوس وآخرون . ٪٢١وكان متوسط التخفيض 

  .وتتوقف هذه الكفاءة على نوع الفحم.  الفحم يف عملية التنظيف وحدهايف من الزئبق املوجود ٪٥٠ و٪١٠

  تغيري الوقود
  :حيان يف اخليارات التالية لتغيري الوقود يف حمطات توليد الطاقة الكهربائيةينظر يف كثري من األ

حلرقه يف منه،  بفحم حيتوي على نسبة منخفضة الكربيتاالستعاضة عن الفحم الذي حيتوي على نسبة عالية من  -
فحم الذي حيتوي مبا يف ذلك التحول مباشرة من توريد ال(الفحم رق حمطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة حب

، أو مزج الفحم ذي النسبة العالية من  منهعلى نسبة عالية من الكربيت إىل فحم حيتوي على نسبة منخفضة
  ،)الكربيت بفحم ذي نسبة منخفضة، أو اجلمع بني عملييت التنظيف واملزج

 استخدام الغاز الطبيعي أو الزيت،زيادة  -
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سية من توليد الطاقة ترياد الطاقة الكهربائية لتلبية االحتياجات األسازيادة استخدام أنواع بديلة من الوقود، أو اس -
 .الكهربائية

وإن االستعاضة عن الفحم . األسلوبان األخريان مها أكثر األساليب مدعاةً لالهتمام فيما يتعلق باحلد من انبعاثات الزئبق
 سوف يسفر عن تقليل انبعاثات خمتلف ملوثات اهلواء، مبا بغاز امليثني املولَّد من الفحم إلنتاج احلرارة والطاقة الكهربائية

  : وسوف يلزم اختاذ التدابري التالية يف حالة االستعاضة هذه. فيها الزئبق
  حتديث حمطات الطاقة الكهربائية القائمة ومرافق إنتاج احلرارة الصناعية، -
 ن،اتطوير أجهزة جديدة حلرق غاز امليث -
 .ن املولد من الفحم استغالالً أفضلا باستغالل غاز امليثحتديث مناجم الفحم فيما يتعلق -

   حرق الفحممنتدابري أولية للحد من انبعاثات الزئبق   ٢-٤-١
 اخنفاضات االنبعاثات عند نقطة تولُّد االنبعاثات، ومثال ذلك فيهاتشمل التدابري األولية للحد من االنبعاثات حلوالً حتدث 

  . احلرق، من شأا أن ختفض االنبعاثات من جهاز حرق معنيتطبيق تعديالت خمتلفة على عملية
  تكنولوجيات احلرق غري التقليدية 

تبين أن أساليب احلرق غري التقليدية، كاحلرق على سطح مميع، مثالً، تولِّد انبعاثات من الزئبق والعناصر الرترة األخرى 
غري أن ). ١٩٨١ أبيل وآخرون، ،١٩٧٩كاربنتر، (دية أو تقل عنها قليالً معادلة النبعاثات حمطات الطاقة الكهربائية التقلي

مكوث املادة املفروشة على السطح مدة طويلة قد يسفر عن زيادة إنتاج اجلُسيمات الدقيقة ومن مث عن تكثيف للزئبق 
املادة على سطح االحتراق جريت يف أملانيا على أنه ميكن تنظيم الوقت الذي متكثه ودلت جتارب أُ. الغازي أكثر كفاءة

بتغيري أحوال العمل يف حمطة ما، وتقليل درجة حرارة االحتراق، وحجم الفحم، وحمتواه من الرطوبة ومعدالت التدفق 
ملعلومات املتوفرة عن أثر ا ألدبياّتاستعراضاً ) ٢٠٠٠(وقدم سلوس ومسيث ). ١٩٨٥مونزنر وشيلينغ، (على السطح 

  .ح مميع على انبعاثات العناصر الرترةخمتلف تقنيات احلرق على سط

   املنخفضة أكاسيد النيتروجنيأجهزة احلرق ذات 
 املنخفضة انبعاثات الزئبق يف الغازات العادمة نتيجةً نيتروجنيالأكاسيد ذات يرجح أيضاً أن ختفض التكنولوجيات 

فبينما تشري بعض . ة عن هذا املوضوع ليست حامسةغري أن املعلومات القليلة جدا املتوفر. الخنفاض درجة حرارة احلرق
املصادر إىل أنه ميكن حتقيق االخنفاض، أشارت النتائج األولية للحرق يف مراحل على وحدات احتراق ذات سطح مميع يف 

 ).١٩٨٧مسيث، (اهلواء الطلق مل تترك أثراً يذكر على انبعاثات العناصر الرترة 

   انبعاثات الزئبق من حرق الفحم تدابري ثانوية للحد من  ٣-٤-١
  . تشمل التدابري الثانوية حلوالً تكنولوجية لتقليل تركُّزات الزئبق يف غاز املداخن اخلارج من منطقة احلرق

ات اإللكتروستاتية سبغري أن إزالة الغبار عن التركيبات كاملر. ية غازحالةيدخل الزئبق الغالف اجلوي من حرق الفحم يف 
ات سبوينبغي أن يالحظ املرء أن املر.  من الزئبق من الغازات العادمة٪٣٠اش ميكن أن تزيل أيضاً ومرشحات القم

اإللكتروستاتية تستعمل اآلن على نطاق واسع كتدابري ختفيض يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية الرئيسية وحمطات التدفئة 
  . املركزية يف كل أحناء العامل
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الة ز وإمنا أيضاً على إ، على إزالة ثاين أكسيد الكربيت فقط، الغاز املداخن له أثر هام جداإن تطبيق نزع الكربيت من 
وقد .  واملعامل اليت هلا أثر كبري على إزالتها،وقد أُجري عدد من الدراسات لتقدير مدى إزالة هذه الشوائب. الزئبق
استاجلماعة (ألورويب عن تلوث هواء البيئة بالزئبق  فيما يتصل بإعداد ورقة موقف االحتاد اعرضت هذه الدراسات

 تسمح لكثري ، اليت وجدت يف أجهزة الغسل الرطب،واستنتج أن درجات احلرارة املنخفضة نسبيا). ٢٠٠٤األوروبية، 
ع وإن كفاءة نز. رتع من غازات املداخنتمن العناصر الرترة األكثر تطايراً بالتكاثف من املرحلة البخارية وبذلك 

واستنتج أيضاً أن نزع الزئبق بصورة . ٪٥٠ و٪٣٠زع الزئبق تتراوح بني ـ املداخن، بوجه عام، يف ناتالكربيت من غاز
وتتحقق كفاءات الرقابة على االنبعاثات من نظُم الرش . ٪٩٠ إىل ٪٣٥إمجالية بنظُم رش جاف خمتلفة يتفاوت من حنو 

 . موقع الحق ملوقعها هلا مرشحات قماش يف اليتاجلاف املركب

 نزع الكربيت من غاز املداخن بواسطة اجلمع بني ٪٩٥ميكن احلصول على كفاءات ملراقبة انبعاثات الزئبق بنسبة تزيد عن 
احلقن مبادة ماصة وصف نوعي و .من املعدات، مبا يف ذلك احلقن مبادة ماصة" إضايف" ونوع اتيةتاملرسبات اإللكتروسو
حوق املنشط أو مواد ماصة أخرى غري كربونية يف غاز املداخن ملراقبة الزئبق، بينما يقصد بتعزيزات كربون املسحقن باللل

أكسدة الزئبق أن حتسن كفاءة امتصاص الزئبق يف منشآت الرقابة التقليدية أو أجهزة مراقبة تلوث اهلواء يف مرحلة الحقة، 
  ). ٢٠٠٦ جونز وآخرون، :انظر، مثالً( الزئبق إىل حالة مؤكسدة أكثر تفاعالًعنصر بتغيري 

فالزئبق الغازي . عملية غسل الغاز بالسلينيوم عملية وساطة رطبة إلزالة كميات كبرية نسبيا من الزئبق من غاز املداخن
 ٪٢٠ني يتفاعل مع السلينيوم املنشط غري املتبلِّر، الذي يدور يف جهاز غسل الغاز مع نسبة من حامض الكربيتيك تتراوح ب

  . ٪٩٥ و٪٩٠وتتراوح كفاءة نزع الزئبق بني . ٪٤٠و
وتفترض إدارة محاية البيئة يف حكومة الواليات املتحدة األمريكية أن . طبقة الترشيح الكربونية عمليةُ وساطة جافة أخرى

  . من الزئبق من غاز املداخن٪٩٠ و٪٨٠تكنولوجيا طبقة الترشيح الكربونية ترتع ما يتراوح بني 
كذلك باستخدام عملية كربيتيد الرصاص لرتع الزئبقأوص كُميرر غاز املداخن احملتوي على الزئبق من برج مملوء بِ. يرات 

  .٪٩٩وقد ورد بالقياس أن نسبة نزع الزئبق بلغت . مغطّاة بكربيتيد الرصاص
الزئبق الراهنة واملتطورة وفعالية الرقابة استعراضاً مفصالً لتكنولوجيات ) ٢٠٠٦ ( يف والية إلينويوكالة محاية البيئة تقدم

وأكدت هذه . اليت ميكن حتقيقها من هذه التكنولوجيات يف حمطات توليد الطاقة العاملة حبرق الفحم يف الواليات املتحدة
 عدد من تكنولوجيات – غلي املاء مرجل وهذا يتوقف على عدة متغيرات، من بينها نوع الفحم و–الدراسة أنه يوجد 

وأكدت أيضاً أن تكنولوجيا مراقبة انبعاثات الزئبق ميدان آخذ يف التقدم السريع . ٪+٩٠زع الزئبق متكِّن من نزعه بنسبة ن
  . باستخدام املواد املاصة املهلجنة، وأصبحت خياراً فعاالً يف كثري من التطبيقات وهو اآلن يف متناول اليد

 اليت أقرا بعيد املدى عرب احلدودخدامها مبوجب اتفاقية تلوث اهلواء تدابري مراقبة االنبعاثات املقترح است  ٤-٤-١
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 

لتطورات التكنولوجية وأفضل التقنيات املتاحة لتنفيذ بروتوكول ختفيض انبعاثات الفلزات الثقيلة لأُعد مؤخراً تقدير 
). ٢٠٠٦كراوس وآخرون، ( اليت أقرا جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا  احلدودبعيد املدى عربالتفاقية تلوث اهلواء 

وتبين أن املرسبات اإللكتروستاتية أو مرِشحات القماش، عندما تعمل جمتمعة مع تقنيات نزع الكربيت من غاز املداخن 
، من غازات املداخن يف حمطات توليد ٪٩٠ و٪٧٥اوح بني وتقنيات احلقن باملواد املاصة، تستطيع نزع الزئبق، بنسبة تتر

وقد مت التوصل إىل االستنتاجات التالية . الطاقة الكهربائية العاملة حبرق الفحم، مع وجود ختفيض حافز اختياري إضايف
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ية أو مرِشحات  ملراقبة انبعاثات الزئبق من الوحدات املزودة باملرسبات اإللكتروستاتتكلفةفيما يتعلق بأقل اخليارات 
  : القماش

يعتبر تعديل النظُم اجلافة لرتع الكربيت من غاز املداخن، باستخدام مواد ماصة مناسبة المتصاص الزئبق  -
  ؛ احللول ملشاكل تركيب التحسينات الالحقةواملواد السامة األخرى العالقة باهلواء، أسهل 

رمبا يلزم تربيد الغاز وهو يف . وستايت أو مرشح القماشحقن الغاز مبادة ماصة قبل بلوغه املرسب اإللكتر -
ورة املدخنة أو إدخال تعديالت على األنابيب اليت مير ا إلبقاء متطلبات االمتصاص عند مستويات سما

 مقبولة؛
احلقن مبادة ماصة بني املرسب اإللكتروستايت ومرشح قماش نفاث بالنبض يركب يف موقع الحق ملوقع  -

 هذه الطريقة ستزيد التكاليف الرأمسالية لكنها ستقلل تكاليف االمتصاص؛. اإللكتروستايتاملرسب 
تركيب جهاز امتصاص على سطح مميع، دوار على سطح شبه جاف يف موقع سابق ملوقع املرسب  -

 املميع يعتقد بأن أجهزة االمتصاص على السطح. اإللكتروستايت، يستخدم باالقتران مع احلقن مبادة ماصة
 .حيتمل أن تتحكم بانبعاثات الزئبق بتكاليف أقل من التكاليف املرتبطة باستخدام اففات الرشاشة

   الزئبقخفضتكاليف  ٥-١
   الزئبقخلفضالتكاليف التراكمية   ١-٥-١

ختفيض حمدد حتقيق ) نزع كيلوغرام واحد من الزئبق يف الواليات املتحدة (تكلفةالتكاليف التراكمية لتخفيض الزئبق، أي 
تتأثر تأثُّراً كبرياً مبستوى امتصاص الزئبق عند خط القاعدة، الذي تبينه تشكيلة األجهزة الراهنة ملراقبة تلوث اهلواء ومقدار 

يكون امتصاص الزئبق عند ) ١: ( التراكمية ملراقبة الزئبق تزداد، مثالً، عندماتكلفةفال .الزئبق الذي حيتوي عليه الكربون
مقدار الزئبق الذي حيتوي عليه الفحم قليالً، يكون ) ٢(؛ أو اًعدة باألجهزة املوجودة ملراقبة تلوث اهلواء مرتفعخط القا

ومن حيث التكاليف املالية اإلمجالية ميكن أن .  مستوى مراقبة معنييف من غاز املداخن أصغر ترتَعالزئبق من ألن كمية 
 التراكمية لتخفيض انبعاثات الزئبق تفاوتاً تكلفةوتتفاوت ال. ق الفحم باهظة ختفيض انبعاثات الزئبق من حرتكلفةتكون 

 املراقبة املوجودة ملراقبة أجهزةكبرياً، وذلك يتوقف على عوامل مثل نوع الفحم املستخدم، ونوع وحدة احلرق، ونوع 
ة لتنقية الغاز املنشأة بصورة أساسية فالوحدات الرطب. ملوثات أخرى، وتشكيل املنشأة، والنسبة املئوية املتوقعة للتخفيض

  أو ما يتراوح بني ( دوالر أمريكي لرتع كل رطل زئبق، ١٧٤ ٠٠٠ و٧٦ ٠٠٠لرتع الزئبق تكلف ما يتراوح بني 
   البالغة تكلفةهذه النتيجة قريبة جدا من ال).  دوالر أمريكي لرتع كل كيلوغرام زئبق٣٨٤ ٠٠٠ و١٦٨ ٠٠٠
رة واملستخدمة يف دراسة فعالية بروتوكول جلنة األمم املتحدة وغرام زئبق، املقد دوالر لرتع كل كيل٢٣٤ ٠٠٠

  ). ٢٠٠٦فيستشيديك وآخرون، ( التدابري اإلضافية تكلفةاالقتصادية ألوروبا املتعلق باملعادن الثقيلة و
   ستكلف ٪٩٠بة بنسبة قبل بضع سنوات، قدرت وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية أن حتقيق الرقا

 دوالر أمريكي ١٥٤ ٠٠٠ و١٤٩ ٣٠٠أي بني ( دوالر أمريكي لرتع كل رطل ٧٠ ٠٠٠ و٦٧ ٧٠٠ما يتراوح بني 
 أظهرت ١٩٩٧ومنذ ). وكالة محاية البيئة، الواليات املتحدة األمريكية(، باستخدام حقن مواد ماصة )لرتع كل كيلوغرام

 الطاقة، والبائعون واملرافق العامة املتصلة حبقن املواد املاصة وزارةملي اليت ترعاها أنشطة البحث واالستحداث والبيان الع
وميكن احلصول على . لرتع الزئبق تقدماً كبرياً إىل جانب احتماالت التخفيضات يف إمجايل تكاليف التركيب والتشغيل

، املرحلة الثانية من برنامج طين لتكنولوجيا الطاقةاملخترب الو/ الطاقةوزارةمزيد من املعلومات عن تقديرات التكاليف من 
، ال سيما فيما يتعلق بالتحليل االقتصادي ألسلوب )٢٠٠٦جونز وآخرون، (االختبار امليداين لتكنولوجيا مراقبة الزئبق 
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أن الوفورات وقد أُجري هذا التحليل على أساس حمطة توليد طاقة كهربائية معينة، ويعين ذلك . احلقن بالكربون، املنشط
تتوقف على أحوال تشغيل حمطة توليد الطاقة الكهربائية املعنية وصفات الفحم اليت لوحظت أثناء جتارب ميدانية على 

وأُجرِي حتليل ملراقبة الزئبق . نطاق كامل أجريت لكل حمطة من حمطات توليد الطاقة الكهربائية املشتركة يف الربنامج
 سنة، تتفاوت ٢٠ها على مدى  ملراقبة الزئبق، احملددة مستويات التراكميةتكلفةوتبين أن ال. نشطبواسطة املراقبة بالكربون امل

  . دوالر أمريكي لكل كيلوغرام يرتع٣٦٥ ٠٠٠ دوالر أمريكي لكل كيلوغرام زئبق يرتع إىل ٨ ٤٠٠من حنو 

  يدية  انبعاثات امللوثات التقلخلفض انبعاثات الزئبق كفائدة جانبية خفض  ٢-٥-١
وإمنا جرت العادة أن . ليس من الشائع اآلن أن تستثمر البلدان يف تكنولوجيات لتخفيض الزئبق وحده من تيار االنبعاثات

فالنهج والتكنولوجيات .  بكثريتكلفة جاً لتخفيض عدة ملوثات، فذلك أكفأ – بدالً من ذلك –تستخدم الدول 
لهواء، مثالً، مبا فيها املواد ذات اجلُسيمات الدقيقة، مثل ثاين أكسيد الكربيت املستخدمة ملراقبة امللوثات التقليدية ل

سيد النيتروجني، تسفر يف العادة عن ختفيض مقدار من انبعاثات الزئبق كفائدة جانبية، كما ذُكر يف موضع سابق من اوأك
 درجات امتصاص الزئبق مع أن التقليدية، ويف معظم البلدان تتوقف ختفيضات الزئبق على ختفيضات امللوثات. هذا الفصل

ويف هذا السياق تكون إضافة جمهود لتخفيض الزئبق إىل استراتيجية وطنية أقل . مبختلف التكنولوجيات تتفاوت كثرياً
  .  بكثريتكلفة

طار أُجرِي استعراض كبري ملعلومات عن تكاليف التخفيض يف حالة حرق الفحم والقطاعات االقتصادية األخرى يف إ
ومشروع دروبس ) EU ESPREME( )de.stuttgart-uni.ier.espreme://http(  إيسربمي التابع لالحتاد األورويبمشروع

)no.nilu.drops://http(.  للتركيبات املستخدمة لرتع - حمسوبة على أساس سنوي –ويرد االستثمار والتكاليف التشغيلية 
" املضافة"الزئبق، مبا يف ذلك املرسبات اإللكتروستاتية، ومرشحات القماش، ونزع الكربيت من غازات املداخن، والتدابري 

 غلي مراجلعامة و ميغاواط كهرباء للمرافق ال١وهذه التكاليف مقدمة فيما يتعلق بإنتاج . ١رد نزع الزئبق يف اجلدول 
  . أيضا١ًوترد معلومات عن كفاءة نزع الزئبق باستخدام هذه املنشآت يف اجلدول . املاء الصناعية الكبرية

بالـدوالرات  ( التخفيض للمنشآت املستخدمة لتخفيض انبعاثات الزئبق من عمليات حرق الفحـم             تكلفة: ١اجلدول  
  ت مـشروع إيـسربمي لالحتـاد األورويب         خمتـارة مـن قاعـدة بيانـا        –) األمريكية لكـل ميغـاواط    

http://espreme.ier.uni-stuttgart.de)(   
التكاليف السنوية بالدوالر األمريكي 

  ميغاواط/٢٠٠٨
  القطاع

  
ختفيض   تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات

  الزئبق
تكاليف   )٪(

االستثمار 
  ةالسنوي

تكاليف 
التشغيل 
  السنوية

جمموع 
التكاليف 

  السنوية
حرق الفحم 
  الصلب والبين

 كفاءة متوسطة –مرسب إلكتروستايت جاف 
  ملراقبة االنبعاث

١,٣٥  ٠,٩٠  ٠,٤٥  ٢٤  

 كفاءة متوسطة ملراقبة -مرشحات قماش   
  االنبعاث

١,٣٩  ١,٤٧  ٠,٤٦  ٢٠  

 بإضافات الحقة –مرسب إلكتروستايت جاف   
  طة إىل عالية ملراقبة االنبعاثكفاءة متوس

١,٤٤  ٠,٥٢  ٠,٩٢  ٣٢  

  ٢,٥٢  ١,٨٠  ٠,٧٢  ٩٨حقن مبادة + أجهزة غسيل رطبة أو جافة   

http://espreme.ier.uni-stuttgart.de)
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التكاليف السنوية بالدوالر األمريكي 
  ميغاواط/٢٠٠٨

  القطاع
  

ختفيض   تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات
  الزئبق

تكاليف   )٪(
االستثمار 

  ةالسنوي

تكاليف 
التشغيل 
  السنوية

جمموع 
التكاليف 

  السنوية
   أحدث التكنولوجيات املتوفرة –ماصة 

جهاز غسيل + مرسب إلكتروستايت جاف   
أحدث + حقن جاف + رطب أو جاف 

  التكنولوجيات املتوفرة

٥,١٣  ٢,٤٠  ٢,٧٣  ٩٨  

  ٢٠,٣١  ١١,٧٦  ٨,٥٥  ٨٠   أسلوب ناشئ –كاتاليتية أكسدة إلكترو  
دائرة جممعة متكاملة للتحويل إىل احلالة الغازية   

   أسلوب ناشئ–
٢٠,٠٠      ٩٠  

  اخلفضأمثلة على تقديرات تكاليف   ٣-٥-١
ن حمطات  لتخفيض معايري انبعاثات ملوثات اهلواء م٢٠٠٥يف الواليات املتحدة، وضعت وكالة محاية البيئة الئحة يف سنة 

وحسبت وكالة محاية البيئة يف الواليات . توليد الطاقة الكهربائية، وأمستها القاعدة املشتركة بني الواليات للهواء النظيف
ودف القاعدة املشتركة بني الواليات للهواء النظيف . املتحدة التكاليف املقدرة وبعض الفوائد الناجتة عن تلك الالئحة

ليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت وأكاسيد النيتروجني من حمطات توليد الطاقة الكهربائية الكبرية بالدرجة األوىل إىل تق
وسوف حتقق هذه القاعدة . اليت تعمل حبرق الفحم، لكنها ستسفر عن فائدة جانبية تتمثل يف ختفيضات انبعاثات الزئبق

وإن تطبيق تدابري التحكم . ري التحكم بثاين أكسيد الكربيتمعظم ختفيضاا النبعاثات الزئبق على شكل فوائد جانبية لتداب
 يف ختفيض الزئبق من تطبيق تدابري تكلفة ةَءافأكثر ك) أو النهج األخرى املتعلقة بامللوثات املتعددة(بثاين أكسيد الكربيت 

 اليت استهدفت على وجه ووضعت وكالة محاية البيئة أيضاً قاعدة اهلواء النظيف من الزئبق. لتخفيض الزئبق مباشرة
وقدرت الفوائد اجلانبية . التحديد زيادة ختفيض انبعاثات الزئبق من حمطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة حبرق الفحم

؛ وقُدرت املتطلبات ٢٠١٠ طنا متريا يف سنة ٣٤,٥لقاعدة اهلواء النظيف من الزئبق بتخفيض انبعاثات الزئبق بواقع 
وقد . ٢٠٢٠ طنا يف سنة ١٣,٦اعدة اهلواء النظيف من الزئبق بأا ستخفض اخنفاضات الزئبق مرة أخرى إىل احملددة لق

  . مليار دوالر أمريكي١١,٣يكلف هذا صناعة توليد الطاقة الكهربائية يف الواليات املتحدة 

   انبعاثات الزئبقخفضفوائد  ٦-١
) ٢٠٠٥( مؤخراً )NESCAUM) (نيسكوم(املنسقة الستخدام اهلواء رابطة الواليات الشمالية الشرقية لإلدارة استعرضت 

تصف دراسة نيسكوم نتائج تقدير شامل للفوائد . املعلومات عن فوائد وتكاليف ختفيض انبعاثات الزئبق من حرق الفحم
م يف الواليات كهربائية اليت تعمل حبرق الفحالزئبق من حمطات توليد الطاقة الالصحية اليت تعود من ختفيض انبعاثات 

وقد كان من املتوقع أن تقلل ختفيضات انبعاثات الزئبق من حمطات توليد الطاقة الكهربائية اليت تعمل حبرق . املتحدة
وقد وضع منوذج يفترض أنه يوجد اآلن توازن بني الزئبق املترسب وتركُّزات . الفحم من تركزات زئبق امليثيل يف األمساك

، وكذلك بني تركُّزات زئبق امليثيل يف األمساك وتعرض األشخاص الذين يستهلكون هذه األمساك زئبق امليثيل يف األمساك
 يف ويفترض أن تؤدي التغيرات يف مقدار الزئبق املترسب إىل تركُّزات أقل وإىل حدوث تغيريات متناسبة. لزئبق امليثيل

ويصف النموذج تعرض البشر بواسطة .  تغيري يف العواملتركزات زئبق امليثيل يف األمساك، على افتراض أنه لن حيدث أي
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القدرات املعرفية : وقد أوردت الدراسة تقريراً عن أثرين صحيني اثنني مها. ري جتاريةغ جتارية أو ألغراضاألمساك املصيدة 
 التعرضات لزئبق واستخدمت نتائج دراسات لعلم األمراض الوبائية للتوصل إىل ترابط بني .الوعائية-واألحداث القلبية

لدفع االستعداد لواستخدمت الدراسة ج .  قبل األوانوالوفاةامليثيل يف الذكور وازدياد خماطر احتشاء عضلة القلب 
، لكن أشري إىل أن هذه )٢٠٠٠بدوالرات سنة ( ماليني دوالر أمريكي ٦،٠ قبل األوان تبلغ حنو الوفاةوقدرت أن قيمة 

أيضاً الفوائد املمكنة لتخفيضات انبعاثات ) ٢٠٠٥(ووصفت دراسة نيسكوم  . احلذرنيبعالقيمة جيب أن ينظر إليها 
يف األطفال الذين معامل الذكاء الزئبق من حمطات توليد الطاقة الكهربائية يف الواليات املتحدة من حيث الزيادة يف 

يف جمموعة األطفال املولودين يف معامل الذكاء  وتتراوح الفائدة السنوية املتوقعة املرتبطة بزيادات. يولدون يف تلك السنة
 مليون دوالر، مقدرة يف حدود سيناريوهني اثنني يتصالن بتنبؤ خمتلف ٢٨٨ مليون دوالر أمريكي إىل ٧٥تلك السنة من 

 . يف االنبعاثات من حمطات توليد الطاقة الكهربائية يف الواليات املتحدة

وقدرت هذه ). ٢٠٠٨( يف كتاب باسينا وآخرين  بانبعاثات الزئبق على الصعيد العامليقُدرت الفوائد اتمعية املتصلة
 لتخفيضات انبعاثات الزئبق ويف سيناريو الوضع الراهنالفوائد باعتبارها الفرق بني تكاليف األضرار املقدرة يف سيناريو 

تمعية الناجتة عن التل. احلد األقصى عملياتمعية الناجتة عن تلوث البيئة ويرتبط ثلثا التكاليف اوث بالزئبق بالتكاليف ا
السنوية جد أن الفوائد االجتماعية وبناء على النتائج األولية هلذه الدراسة و. بالزئبق بسبب االنبعاثات من حرق الفحم

ميكن أن تقدر بأكثر من ي، نتيجة الخنفاض انبعاثات الزئبق من حرق الفحم على الصعيد العاملمعامل الذكاء املرتبطة بتغير 
  . مليارات دوالر٩
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  سطة احلرفيني وعلى النطاق الصغرياحلد من انبعاثات الزئبق من تعدين الذهب بوا  - ٢
  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-٢

يض انبعاثات توجد سلسلة عريضة من التدابري املتاحة يف إطار تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري لتخف
لذلك قُدمت نظرة عامة على النتائج بعد التقديرات اإلمجالية لتكاليف وفوائد ختفيض االنبعاثات من تعدين الذهب . الزئبق

  . بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري
  ، تتراوح من الصغرية إىل الكبريةمتفاوتة: تكلفةالتقدير النوعي لل

 تقديرات هذه تكلفةتتصل .  لتعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري توجد بضعة خيارات تقنية متاحة
 بتكاليف دكاكني الذهبويتصل استخالص الزئبق من . التدابري بعدد األفراد املتأثرين باخليار واملتطلبات التقنية للخيارات

 عملية التعدين يفإن استخدام األنابيق و.  وعدم قابليتها للحركةدكاكني الذهبصغرية، وذلك بفضل العدد الصغري من 
ويتصل تشجيع . تتصل بالتكاليف املتوسطة ألا تؤثر يف جمموعة أكرب من العاملني يف املناجم وحتتاج إىل جهود تعليمية

  .استخدام خيار أحواض غسيل خالية من الزئبق بتكاليف متوسطة نظراً إىل املتطلبات التقنية هلذا اخليار
لسوق، كاخنفاض أسعار الذهب أو زيادة أسعار الزئبق، بتكاليف كبرية، ألا ستؤثر يف الوضع االقتصادي ترتبط آليات ا

ورمبا تسفر االئتمانات الصغرية اليت تعطى لعمال املناجم الذين حيولون أنشطتهم التعدينية إىل . للعاملني يف املناجم
  .رية بوجه العموم عندما يسددون هذه االئتماناتعن تكاليف صغ) حيثما أمكن ذلك(ممارسات حرة يف الزئبق 

ومثة آليات أخرى كتعليم أفضل املمارسات والتحول إىل سبل عيش أخرى رمبا تتسبب يف تكاليف كبرية ألا تستدعي 
  .وداً مؤسسية أكربهج

  متفاوتة، تتراوح بني الصغرية والكبرية : تقدير الفوائد النوعية
ن من ممارسة تعدين الزئبق لتقنية بعدد األفراد الذين يتأثرون باخليار ومبا إذا كان احلل ميكِّتتصل تقديرات فوائد احللول ا

 بتكاليف متوسطة ألن مثة احتماالً كبرياً الستخالص الزئبق دكاكني الذهبويتصل استخالص خبار الزئبق يف . حبرية أم ال
يق يف عملية التعدين حيتمل أن يعود بفوائد إذا كان ويف استخدام األناب. من مصادر ذات انبعاثات حمدودة نسبيا

االستخدام على نطاق واسع، غري أن استخدام األنابيق كان يتصل بفوائد صغرية ألن التعديالت كانت أصغر حجماً 
وتتصل . لزئبقويعتمد استخدام األنابيق على التزام اتمعات احمللية العاملة يف التعدين بتخفيض انبعاثات ا. ومتفاوتة اجلودة

تقدير الفائدة هذا رمبا مع أن فائدة احللول املتعلقة بأحواض الغسيل اخلالية من الزئبق بفوائد كبرية ألنه ال يلزم أي زئبق، 
  . ينخفض يف أوضاع تعدين ال يكون ممكناً فيها استخدام أحواض الغسيل اخلالية من الزئبق

سعار الذهب أو الزيادات يف أسعار الزئبق ستعود بفوائد صغرية ألن الفرق ويقدر أن آليات السوق، مثل االخنفاضات يف أ
سعار سيخفض احلافز على تغيري تكنولوجيات التعدين وهذا الفرق يف األ. ري جدابيف األسعار بني الذهب والزئبق فرق ك

لوجيات خالية من الزئبق ميكن أن ترتبط ىل تكنوإواالئتمانات الصغرية اليت تقدم لتسهيل االنتقال . أو يقلل أنشطة التعدين
بفوائد كبرية ألا ستساعد على التخلي عن استعمال الزئبق تدرجييا، غري أا رمبا ال تكون ممكنة عمليا يف كل أحناء 

  .العامل
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يارات أخرى وآليات التعليم يتصل بفوائد صغرية على الصعيد العاملي، ألن التعليم يف حد ذاته يبدو أنه حيتاج إىل الربط خب
ويصعب حتديد آثار التعليم على فئات اتمع حتديداً كميا، حيث تؤدي زيادة املعرفة . سوق أخرى لكي يكون فعاالً

وائد صغرية ألن عماالً فويتصل حتول عمال املناجم إىل سبل عيش أخرى ب .مبخاطر الزئبق إىل تغيريات أكرب يف السلوك
  . ذوا أماكن العمال الذين يتحولون من التعدين إىل مصادر أخرى للمعيشةل أن يأخمآخرين يحت

جلميع التدابري اليت دف إىل تقليل انبعاثات الزئبق من أنشطة تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري، تكون 
االنبعاثات، يكون للفوائد الناجتة عن وفيما يتعلق بأنواع أخرى من مصادر . الفوائد حملية وعاملية بطبيعتها يف آن واحد

كيد أقوى على الفوائد احمللية، واخنفاض استعمال الزئبق وانبعاثه يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري ت
ى السكان نتيجةً الخنفاض التعرض املباشر النبعاثات الزئبق يف اهلواء ولتلوث املاء به اللذين يؤثران على عمال املناجم وعل

  . احملليني
  .٣ترد نظرة عامة على استراتيجيات تكاليف وفوائد ختفيض انبعاثات الزئبق يف اجلدول 

  نظرة عامة على استراتيجيات تكاليف وفوائد ختفيض انبعاثات الزئبق: ٣اجلدول 
  التقدير األويل   االستراتيجية

  النوعي للتكاليف
  التقدير األويل 
  النوعي للفوائد

      لتكنولوجيةاحللول ا
  متوسطة  صغرية   استخالص خبار الزئبق يف دكاكني الذهب-
  صغرية  متوسطة   استخدام األنابيق يف التعدين-
  كبرية  متوسطة   حلول أحواض الغسيل اخلالية من الزئبق-

      آليات السوق
 صغرية  كبرية   اخنفاض أسعار الذهب-
 صغرية  كبرية   ارتفاع أسعار الزئبق-

  *كبرية  *صغرية  مانات صغرية للتكنولوجيات النظيفة تقدمي ائت
      آليات أخرى

  صغرية كبرية   التعليم-
  صغرية كبرية   التحول إىل سبل عيش أخرى-
  .ال توجد خربات مقومة لتعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري، وإمنا أُجريت دراسات جتريبية  *

  لصغري كمصدر النبعاثات الزئبقتعدين الذهب على النطاق ا  ٢-٢
وكان .  طن١ ٠٠٠ بـ ٢٠٠٥قُدر الطلب على الزئبق يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري يف سنة 

طلق من خالل عمليات تعدين الذهب يف من هذه األلف طن ال يعاد تدويره، وإمنا ي)  طن١٠٠٠ إىل ٦٥٠(اجلزء األكرب 
وهذه اآلثار على البيئة وعلى صحة اإلنسان ذات .  مما يسبب آثاراً بيئية ضارة وآثاراً ضارة بصحة اإلنساناهلواء ويف املاء،

طبيعة حملية بالقياس إىل أنواع انبعاثات الزئبق األخرى، نظراً إىل األثر الكبري الذي تتركه على عمال مناجم الذهب وعلى 
وث بالزئبق املنبعث من تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري ويسبب التل .السكان احملليني وبيئتهم احمللية

آثاراً ملوثة على الصعيد العاملي نتيجة انبعاثاته يف اهلواء من حرق الزئبق يف عملية تعدين الذهب، لكن طابع تعدين الذهب 
ض السكان هو ارتفاع مستوى تعر) بقخالفاً للمصادر األخرى النبعاثات الزئ(بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري 

هذا التعرض الشديد يتصل بعدد من . لياً يف اهلواء وبقايا الزئبق املنتشرة يف املاءااحملليني لبخار الزئبق املتركز تركُّزاً ع
ذهب بواسطة فاالنبعاثات من تعدين ال". األكثر مراقبة"احلاالت الطبية غري الشائعة يف أنواع أخرى من انبعاثات الزئبق 
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. احلرفيني وعلى النطاق الصغري مسؤولة عما يقرب من ثلث انبعاثات الزئبق املتعلقة بفعل البشر يف خمتلف أحناء العامل
  ، وينتج  مليون عامل مناجم١٥ و١٠اوح بني  تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري ما يترويعمل يف

  ).٢٠٠٧تلمر (من إنتاج العامل من الذهب ) ن يف السنة ط٨٠٠-٥٠٠ (٪٣٠ و٪٢٠ما يتراوح بني 

  وتكاليف هذا اخلفض الزئبق خفضكفاءة   ٣-٢
يوجد عدد من التكنولوجيات للحد من استعمال الزئبق أو إطالقه املرتبط بتعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق 

 بأنه كفؤ ألنه ينطوي على عمليات ذات الذهبدكاكني ويقدر استخدام تكنولوجيات استخالص الزئبق يف . الصغري
وميكِّن مستخدمي هذه التكنولوجيا من احلصول على دخل زائد،نطاق كبري نسبيا  .والتكاليف املقدرة منخفضة نسبيا .

مل وهذا ال يش( دوالراً أمريكيا لتخفيض كل كيلوغرام من انبعاثات الزئبق ١٩ أقل من تكلفةويفيد تقدير سريع بأن ال
إىل أن تركيب معدات استخالص خبار الزئبق يف دكان ) ٢٠٠٨(ويشري تلمر ).  التخلص من الزئبقتكلفةالتعليم أو 

  .  من خبار الزئبق٪٩٠ دوالراً أمريكيا ويستخلص ٣٥ يكلف الذهب
اجم يف حاجة إىل إن استخدام عمال املناجم ألنابيق الزئبق يستند إىل معلومات وتعليم ويوجد عدد هائل من عمال املن

وتتوقف كفاءة هذا التدبري  . كل وحدة من األنابيق منخفضةتكلفة مع أن ،تكلفةالتعليم، لذلك يقدَر أن استعماهلا باهظ 
  . على تطبيق األنابيق

ة ميكن الدعوة إىل استخدام بعض أحواض الغسيل اخلالية من الزئبق ألن التجارب تشري إىل أن فيها كفاءة عالية الستعاد
. يضاف إىل ذلك أن هذا بديل خال من الزئبق، مما يزيد كفاءته. يف ظروف معينة) ٢٠٠٧هايالندر وآخرون، (الذهب 

 من استخدام تقنيات ملغمة الزئبق تكلفةويقال إن التكاليف املرتبطة باستخدام تقنيات الطني السائل املدروسة أكثر كفاءةَ 
  .  استثمارات، كما ينبغي إطالة األوقات اليت يفضلها عمال املناجم احملليونغري أن احلاجة تدعو إىل). ٢٠٠٧هايالندر (

ة احلرفيني تعتمد على التكنولوجيا من شأا ختفيض انبعاثات الزئبق من تعدين الذهب بواسطال توجد خيارات أخرى 
ونظراً إىل أن .  الزئبقعمال عن اخنفاض تعدين الذهب واستميكن أن يسفر اخنفاض أسعار الذهبف. وعلى النطاق الصغري

، )٢٠٠٨، تلمر ١١٢٥: ١ إىل ١٦٥٠ :١ تتراوح من (١٠٠٠:١ :العالقة بني سعر الذهب وسعر الزئبق بلغت مؤخراً
قد يكون من املمكن جدا أن األمر يستدعي اخنفاضاً كبرياً جدا يف سعر الذهب قبل أن تصبح تكنولوجيات تعدين الذهب 

عالوةً على ذلك، إذا حصل . النطاق الصغري أقل رحباً من مصادر الدخل البديلة للمجتمع احملليبواسطة احلرفيني وعلى 
  . اخنفاض كبري يف سعر الذهب فسيصبح كثري من اموعات السكانية الفقرية أكثر فقراً

ىل أن الزئبق يشكل إ) ٢٠٠٤( ويشري فيغا وبيكر .إذا ارتفعت أسعار الزئبق فسوف ينخفض الطلب عليه اخنفاضاً مقارناً
غري مع استخدام تقنيات ملغمة ص من تكاليف إنتاج الذهب يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق ال٪٣٠-١

ومع أن سعر الزئبق رخيص مقارنةً بسعر الذهب فإن األدبيات واخلربة تؤيد بوجه العموم القول إن ارتفاع سعر . الزئبق
وإن برنامج األمم املتحدة للبيئة  .ئبق يف تعدين الذهب بواسطة احلرفني وعلى النطاق الصغريالزئبق يسفر عن قلة فقدان الز

  . ، مثالً، يقوالن إن ارتفاع أسعار الزئبق يشري إىل زيادة الطلب عليه)٢٠٠٧(وهايالندر ) ٢٠٠٤(
وما ). ، بنك غرامني٢٠٠٦يونس (مل أثبتت االئتمانات الصغرية أا أداة فعالة جدا لتقليل الفقر يف ظروف أخرى يف العا

 تقدمه هذه األداة يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري هو إتاحة فرصة لعمال املناجم للتفكري مليا
سدد عالوةً على ذلك، نظراً إىل أن هذا قرض ميكن أن تنخفض تكاليف التنفيذ عندما ت .لذهباعندما يفكرون يف تعدين 

  .القروض
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 مشروع املدير العام للبيئة –املفوضية األوروبية ( أسعار الزئبق بارتفاع يفأشري إىل أن التعليم ليس كفؤاً إن مل يكن متبوعاً 
- ٢٠٠٦(EC DG-ENV 2006) ( . غري أنه يلزم توفري تعليم من نوع ما لتطبيق أية تكنولوجيا أو أي تدبري آخر ألن أحوال

ويستفاد من التجارب السابقة أن احلاجة تدعو . جم ما زالت تشجع على استخدام ملغمة الزئبقالسوق الراهنة لعمال املنا
). األنابيق(جم على استخدام أوعية التقطري ا ماليني عامل من١٠دوالر أمريكي لتعليم مليون  ١٠٠٠  إىلإىل مبلغ يصل

  . وسيظل هؤالء العمال يستخدمون الزئبق مع أن االنبعاثات ستكون أقل
يرل عمال املناجم إىل سبل أخرى لكسب عيشهم خياراً للتخفيض غري فعالجوإن حتويل عمال املناجم . ح أن يكون حتو

إىل سبل أخرى لكسب عيشهم لن يفيد قيد أمنلة ألن عماالً آخرين قد حيلون حملهم مللء الشواغر اليت يتركوا ما دامت 
. لة يف املناطق اليت جيري فيها تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغرية أرباح تكسب، وما دامت البدائل قليمث

 من السكان يف إفريقيا جنويب الصحراء يكسبون أقل من دوالر ٪٤٢وتفيد مقارنة تستخدم األحوال يف إفريقيا بأن 
.  دوالراً أمريكيا يف اليوم١٥ – ٣أمريكي واحد للفرد يف اليوم، بينما يكسب العاملون يف تعدين الذهب ما يتراوح من 

  ). ٢٠٠٦هاندلسمان وفيغا (وميكن أن تشاهد مقارنات مشاة يف كثري من أحناء العامل 

   انبعاثات الزئبقخفضفوائد   ٤-٢
استخالص خبار الزئبق يف دكاكني الذهب حل قوي نسبيا للتخفيض ألنه ميكن تكثيف البخار وبيعه كزئبق وكذلك ألن 

وميكن  ).النطاق الواسع مقارنة بعمال املناجم األفراد(حلل موجه حنو دكاكني الذهب العاملة على نطاق واسع هذا ا
  . من االنبعاثات من دكاكني الذهب ذه التكنولوجيا٪٩٠ختفيض 

  .ختفيضات االنبعاثات من استخدام األنابيق غري مضمونة وتتوقف على األحوال احمللية
دته سنتان، تدريب جمموعات من عمال املناجم يف اتمعات احمللية، وهم اآلن يشترون األنابيق تم، يف مشروع م

 عامل منجم، وحىت اآلن ٥٠٠درب .  دوالرات أمريكية إذا اشترِيت باجلملة٥ويستخدموا، ويكلف اإلنبيق الواحد 
 من ٪٩٠وتتوفر يف اإلنبيق القدرة على استخالص . م على أقواهلم هم أنفسه بناًء، منهم األنابيق٪٨٠يستخدم أكثر من 

   طن من الزئبق ١٠٠٠ ماليني عامل يستخدمون ١٠ويستفاد من تقدير عام أنه إذا افترضنا أن . خبار الزئبق
وتتألف .  كيلوغرامات زئبق لكل عامل يف السنة٧ميكن ختفيض الزئبق بواقع )  كيلوغرامات لكل عامل يف السنة١٠(

بناء على خربة ( دوالر أمريكي لتعليم كل عامل ١٠٠ دوالرات أمريكية لكل إنبيق و٥ع هذا اهود من تكاليف اتبا
 دوالراً أمريكيا لكل كيلوغرام زئبق ١٥، وهذا يعطي تقديراً إمجاليا ائيا مقداره )االحتاد األورويب املذكورة أعاله

وإن مدة التدريب الالزم وكفاءة اإلنبيق ومتوسط حياة اإلنبيق العاملة  .يستخلص باألنابيق يف السنة األوىل من استخدامها
على مخس سنوات، إذا )  دوالر أمريكي للفرد١٠٠( التدريب فوميكن تقسيم تكالي. معامل مركزية يف تقدير التكاليف

 دوالرات لكل كيلوغرام ٣ تكلفةافترضنا أن عمال املناجم سيظلون يستخدمون نفس النوع من األنابيق، مما جيعل هذه ال
  . زئبق يف كل سنة من هذه السنوات اخلمس

واستخدام التكنولوجيا اخلالية من الزئبق أكثر . استخدام أحواض الغسيل احلديثة هو التكنولوجيا الوحيدة اخلالية من الزئبق
كنولوجيات األخرى املستخدمة كفاءةً من ختفيض انبعاثات الزئبق، هلذا السبب كانت تقديرات الفوائد أعلى منها يف الت

  . ، حيث يستخدم الزئبق لكن االنبعاثات تنخفض.ريصغيف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق ال
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، قد يكون من املمكن جدا أن األمر يستدعي ١٠٠٠: ١ نظراً إىل أن العالقة بني سعر الذهب وسعر الزئبق بلغت مؤخراً
سعر الذهب قبل أن تصبح تكنولوجيات تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري أقل اخنفاضاً كبرياً جدا يف 

 غري أن ما حيدث هو أن الدخل الصايف سيصبح عندئذ أقل حىت من ذلك .رحباً من مصادر الدخل البديلة للمجتمع احمللي
عمال املناجم أصغر، مما يسفر عن ازدياد دخل  فسيصبح الزئبقيف سعر ارتفاع إذا حصل و .لعمال املناجم وجمتمعهم
  . أوضاعهم املالية سوءاً

جع على استخدام التكنولوجيات اخلالية من الزئبق اليت تزيد يشميكن لتنفيذ االئتمانات الصغرية املصممة جيداً أن 
كل كان أن يعود بفائدة  الستعمال الزئبق بأي شن ألنه ال ميكن أن يكو،وائد النامجة عن خيار التخفيض هذافإمكانيات ال

  .أكرب من التحكم بانبعاثات الزئبق حبلول تكنولوجية
وتقدير الفوائد غري . (EC DG-ENV 2006)ليس كفؤاً إن مل يكن متبوعاً بارتفاع يف أسعار الزئبق  أشري إىل أن التعليم

إىل نوع من التعليم إلدخال اخليار مضمون ومتفاوت، نظراً إىل أن كل خيارات التخفيض املذكورة أعاله تقريباً حتتاج 
 –ويف حالة جهود التعليم اهلادفة إىل زيادة املعرفة وليست حمددة بأي خيار معني للتخفيض، يعتبر تقدير الفائدة . املعين

  . صغرياً–هلذا السبب 
ظَر يف حتوهلم هلذا العمل ميكن أن يكون حتول عمال املناجم إىل سبل أخرى لكسب عيشهم خياراً كفؤاً للعمال الذين ين

 آخرون حمل العمال الذين حتولوا إىل مهن أخرى فسيكون أثر هذا اإلجراء على انبعاثات الزئبق  عمالٌلَّوإن ح. وأسرهم
ونظراً إىل الربح احملتمل حتقيقه من العمل يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري، تبدو هذه . صفراً

  . رجحة احلدوثاحلركة م
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  ةن التجارة الدوليماحلد من انبعاثات الزئبق   - ٣
  قدير اإلمجايل للتكاليف والفوائدالت ١-٣

حظر التجارة من االحتاد األورويب؛ فرض قيود حمددة من البائع : يقَدم األثر احملتمل للتكاليف والفوائد لثالث حاالت هي
  . بق بواسطة قيود جتاريةعلى املستخدم النهائي؛ تكاليف التخلص من الزئ

  متفاوتة، تتراوح من الصغرية إىل الكبرية: التقدير النوعي للتكاليف
 ٨٠٠~يقدر أن حظر تصدير الزئبق من االحتاد األورويب يسبب تكاليف صغرية ألن جمموع القيمة االقتصادية ملا يصل إىل 

وكذلك . حتاد األورويب، يعادل قيمة اقتصادية صغرية نسبياطن من الزئبق، وهذه هي الكمية اليت يتاجر ا حاليا من اال
ال تشمل تقديرات التكاليف هذه تكاليف املعامالت، لكن . تقدير تكاليف القيود على املستخدمني النهائيني كان صغرياً

  .لتخلص من الزئبق من تكاليف ا٪١٠~تقديراً غري مؤكَّد لتكاليف معامالت مناظرة هلا يشري إىل أا تشكل ما يصل إىل 

  متفاوت، يتراوح من الصغرية إىل الكبرية : التقدير النوعي للفوائد
يقدر أن حظراً للتصدير من االحتاد األورويب له فوائد متوسطة لكنها متفاوتة ألن ختفيض الصادرات من االحتاد األورويب 

 إىل حد ما يف عادل االستخدام املخفَّض زيادةٌوسوف ي. سوف يسفر عن ختفيض مقدار الزئبق لدى املستخدمني النهائيني
روضة على املستخدمني النهائيني تعود بفوائد متوسطة ألا تركز على فويقدر أن القيود امل. اإلنتاج من أماكن أخرى

  ). تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري(استخدامات الزئبق اليت تترك أسوأ اآلثار البيئية 
  . خمتلفة ملسألة التخلص النهائي من الزئبق أدناه موجزاً لتقديرات التكاليف املتاحة حللول٤ٍيقدم اجلدول 

  EC (2006)و EC DG-ENV (2006A)جمعت املعلومات من . تقديرات حلول خمتلفة للتخلص من الزئبق: ٤اجلدول 
  املصدر املقدر  تقدير التكاليف  مصادر األدبيات

 مشروع املدير -وروبيةاملفوضية األ
 )٢٠٠٦(العام للبيئة 

    

 املستودع املوجود يف الطبقة -
  الصخرية العميقة

∼ ٢٢٠املنطقة الوحيدة للمدفوعات األوروبية  سنة/طن زئبق/دوالراً أمريكيا 

مركز البحوث واملعلومات يف اجلنوب  سنة/طن زئبق/ دوالراً أمريكيا١٥٠ ∽   التخزين الدائم-
  الغريب

املركز الوطين للمخزونات الدفاعية  سنة/طن زئبق/ دوالراً أمريكيا٣٠٠ ∽   التخزين السطحي -
  يف الواليات املتحدة

 دوالر ١٩ ٠٠٠ – ٧ ٠٠٠ ∽   وحيدمكان دفن التخلص منه يف -
 سنة/طن زئبق/أمريكي

  الشركة الدولية للتطبيقات العلمية

     ) أ٢٠٠٦(املفوضية األوروبية 
    سنة/طن زئبق/ دوالر أمريكي٣٠٠ ∽  لتخزين  تكاليف ا-

 فردية ميثل عامالً خارجيا يف تقديرات مدافن نفاياتميكن أن يرى أن تقديرات التكاليف مرتبطة بالتخلص من الزئبق يف 
  . التكاليف للتخلص النهائي، وينبغي النظر إىل هذه النتائج بشيء من احلذر
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  لزئبقالتجارة الدولية كمصدر النبعاثات ا ٢-٣
 تعطي تقديرات بشأن التكاليف املباشرة (EC DG-ENV (2006)) )٢٠٠٦( مشروع املدير العام للبيئة –املفوضية األوروبية 

  . أدناه٥ترد هذه التقديرات يف اجلدول . للتخزين النهائي للزئبق الذي سيكون نتيجة حظر التصدير من االحتاد األورويب

   النهائي للزئبق نتيجةً حلظر التصدير من االحتاد األورويب  التخزينتكلفةتقديرات : ٥اجلدول 
يف االحتاد الكلور والقلويات صناعة 

  األورويب
    

  ٢٠١٥-٢٠١١  ٢٠١٠-٢٠٠٥  السنوات
  سنة للبيع/ طنا٥٨٢  سنة للبيع/ طنا٤٩٤  مقدار الزئبق املتوفر

 دوالرات أمريكية لكل ١٠   التخزين للطن الواحدتكلفة/دخل
  يباعكيلوغرام 

  سنة/ دوالرات أمريكية طن٣٠٦

  سنة/ دوالر أمريكي١٨٠ ٠٠٠  سنة/ ماليني دوالر أمريكي٤,٩   سنوياتكلفةال/جمموع الدخل
  ). ٢٠٠٦(لبيئة  لاملدير العام مشروع –املفوضية األوروبية : املصدر

الزئبق من حيث املبدأ من جزأين ألغراض حتليل التكاليف والفوائد تتألف تكاليف تقييد التجارة اليت يتحملها منتجو 
اجتماعي، تقوم فقط على -غري أن التكاليف، من منظور اقتصادي. اثنني؛ األرباح املفقودة، وتكاليف التخلص من الزئبق

االجتماعية ألا تشكل -فاألرباح املفقودة تستبعد من تقديرات التكاليف االقتصادية. أساس تكاليف التخلص من الزئبق
وسيعيد االقتصاد تشكيل هيكله من جتارة الزئبق إىل إنتاج منتج بديل مناسب . ة تشكيل هيكل االقتصادعادإتكاليف 

وستؤثر األرباح املفقودة تأثرياً سلبيا يف مصانع القلويات والكلور، مثالً، ستستحث زيادة األرباح يف صناعة . واملتاجرة به
ياق أن جتارة الزئبق ليست يف الوقت احلاضر مصدراً كبرياً للدخل وجيب أن نذكر يف هذا الس. أخرى، وهذه تقابل تلك

  ). ٢٠٠٦(املفوضية األوروبية يف لبيئة  ليف أية مؤسسة، كما جاء يف تقرير املدير العام
 دوالر أمريكي ٠,٣٠ للتخلص من الزئبق تصل إىل تكلفة أن حظر التصدير سوف يؤدي إىل ٥ميكن أن نرى من اجلدول 

لفوائد املقدرة يف دراسة إيسربمي اوإذا وضعنا هذه التكاليف باملقارنة مع .  يف السنة تتحملها أوروبالكل كيلوغرام
 دوالر أمريكي لكل كيلوغرام زئبق ١٢ ٥٠٠، اليت تقدم تقديرات تكاليف خارجية للزئبق تصل إىل )٢٠٠٨فريدريك (

وستكون النسبة بني الفائدة .  أمريكي لكل كيلوغرام دوالر١٢ ٥٠٠ ∽الفائدة الصافية كبرية جدا، أن ينبعث ألفينا 
  غري أن تكاليف التخلص تتصل فقط بالزئبق املخزون . ، وهذا رقم عالٍ جدا٤٠ ٠٠٠ مساوية لنحو تكلفةوال

  .ال باالنبعاثات الفعلية يف البيئة، لذلك ال تكون املقارنة ذات صلة مباشرة
؛ وبلغ مقدار ) طن من خمزونات الزئبق٤٠٠مبا يف ذلك ( طنا ٣٦٩٠زئبق ، كانت التوريدات العاملية لل٢٠٠٥يف سنة 

وكان خمزون ( طناً ٦٢٥ فقد بلغت التوريدات )EU-25(أما لالحتاد األورويب  . طنا٣٤٣٩الطلب العاملي على الزئبق 
الصادرات من عنصر /داتكانت تدفقات الوار ،٢٠٠٤ويف سنة .  طنا٤٤٠وبلغ مقدار الطلب على الزئبق ) الزئبق صفراً

  واردات، )  دوالر أمريكي١٠ ٨٤٥ ٠٠٠– ٣ ٦١٥ ٠٠٠( طنا ٧٢٣ ومنه )EU-25(الزئبق إىل االحتاد األورويب 
   الدويل للزئبق بني وتراوح سعر السوق. صادرات)  دوالر أمريكي١٢ ٣٦٠ ٠٠٠ – ٤ ١٢٠ ٠٠٠( طنا ٨٢٤و
دول االحتاد (وكانت تدفقات الصادرات من االحتاد األورويب . ق أمريكيا لكل كيلوغرام من الزئب دوالرا١٥ً و٥
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 طنا يف سنة ١٦٥٨(مما كانت عليه من قبل )  طنا٨٢٤ (٢٠٠٤ أصغر بكثري يف سنة )األورويب اخلمس والعشرين
نتيجةً للمتطلبات اجلديدة من التوصيفات للمستهلك النهائي من واحد من ) ٢٠٠٣ أطنان يف سنة ١١١٠، و٢٠٠٢

 هذه املتطلبات لتجنب استخدام الزئبق املصدر يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني أُدخلتوقد . ملصدرين الرئيسيني للزئبقا
 – املفوضية األوروبية( أدناه ٢ يف الشكل ٢٠٠٤وترد أمناط التجارة العاملية لسنة . وعلى النطاق الصغري يف البلدان النامية

   )).٢٠٠٦(ة لبيئ لاملدير العاممشروع 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  .))٢٠٠٦(لبيئة  لاملدير العاممشروع  – املفوضية األوروبية( ٢٠٠٤اط التجارة العاملية لسنة منأ: ٢الشكل 
وإن بلداناً مثل إسبانيا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة، وأملانيا، وبلجيكا، وأستراليا، جمتمعة، 

 مشروع –املفوضية األوروبية ( ٢٠٠٣ طنا من الزئبق لبلدان االحتاد األورويب األخرى يف سنة ١٣٢٥ صدرت أكثر من
  . ))٢٠٠٦(لبيئة املدير العام ل

  اخلفض الزئبق وتكاليف هذا خفضكفاءة  ٣-٣
ل حيز النفاذ ، ويدخ٢٠٠٨سبتمرب /من املقرر أن يعتمد يف أيلول(عندما يفرض االحتاد األورويب حظراً على تصدير الزئبق 

 مليون دوالر أمريكي يف السنة ملؤسسات ٦,٢٥سيكون هناك خسارة يف الدخل تبلغ ) ٢٠١١مارس / آذار١٥يف 
الدخل  وسوف تقابل خسارة.  مليون دوالر أمريكي يف السنة٠,١٦ص من الزئبق بواقع أوروبية معينة تقابلها تكاليف ختلُّ

أما على . اليف أخرى تكاليف إعادة تشكيل هياكل املؤسساتوتشمل تك. هذه زيادات يف دخل مؤسسات أخرى
يحتمل أن ترتفع أسعار الزئبق، لكن سيقابل هذا االرتفاع توفُّر مواد بديلة للزئبق وزيادة يف إنتاج الزئبق فالصعيد العاملي 

أن ) ٢٠٠٦(وضية األوروبية وكمالحظة إضافية تقدر املف. غري أن صايف التجارة والتوريد العاملي للزئبق ستنخفض. حمليا
  . حظر التجارة سيكون له أثر اقتصادي حمايد على جتار الزئبق احلاليني يف االحتاد األورويب

 

 االحتاد األورويب

 أمريكا الشمالية
شرق وجنوب 
 شرقي آسيا

أمريكا الوسطى 
 ومنطقة الكاريبي

 لجنوبيةأمريكا ا

غرب إفريقيا 
وإفريقيا جنوب 
 الشرق األوسط الصحراء

 شمال إفريقيا

أستراليا 
ونيوزيلندا 

  جنوب آسيا

رابطة الدول املستقلة وبلدان 
 أوروبية أخرى
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خدمت يف االحتاد األورويب لتجنب انتهاء الزئبق املتاجر به إىل تعدين فرض القيود من قبل املستخدمني طريقة طوعية است
 الصغري، مثالً، وهذا ما كان حيدث عادة يف صادرات الزئبق من االحتاد األورويب بواسطة احلرفيني وعلى النطاقالذهب 

 ماياسا، وهي واحدة من كبار جتار الزئبق يف االحتاد األورويب، يف سنة شركةوقررت ). ٢٠٠٦املفوضية األوروبية (
واسطة احلرفيني وعلى النطاق  فرض قيود على تصدير الزئبق لتجنب استخدام الزئبق املصدر يف تعدين الذهب ب٢٠٠٤

املفوضية (ومل تذكَر على وجه التحديد الوسائل املستخدمة إلنفاذ هذا القيد على التصدير . الصغري يف البلدان النامية
تنطوي القيود املفروضة على املستخدمني على زيادة حمتملة يف سعر . ))٢٠٠٦(لبيئة  لاملدير العاممشروع  – األوروبية
غري أن صايف التجارة والتوريد العاملي . كن ميكن مقابلة هذه الزيادة بوجود بدائل للزئبق وزيادة إنتاج الزئبق حملياالزئبق، ل

  .للزئبق سينخفضان نتيجة لزيادة استخدام البدائل وارتفاع أسعار الزئبق
قديرات الواردة من املفوضية األوروبية كاليف اإلدارية املرتبطة حبظر التجارة والتخلص من الزئبق، لكن التتيصعب تقدير ال

 ماليني دوالر أمريكي ٥ إىل ٠,٧٨ من تكاليف التخلص من الزئبق، أو ٪١٢ إىل ٣تشري إىل كوا تتراوح من ) ٢٠٠٦(
  .لفترة عشر سنني

باشرة املتعلقة تناول التكاليف اململ يزد على لقد تناول هذا الفرع أثر حظر الصادرات الذي فرضه االحتاد األورويب فقط، و
  .فقط بالتخزين

   انبعاثات الزئبقخفضفوائد  ٤-٣
 ،ر به عاملياالزئبق الذي يتاج بعد يف الوقت الراهن را متوسطة ألن االحتاد األورويب يورت فائدة حظر الصادرات بأرقُد

 الصادرات سيخفض االستخدام وتعترب الفائدة متوسطة أيضاً ألن حظر .وهذا يشري إىل وجود أثر كبري حلظر الصادرات
ن موتعترب الفوائد متفاوتة ألن . النهائي، الذي له أثر أكرب من أثر ختفيض االنبعاثات والتسرب من االستخدام النهائي

ض، كما أن اآلثار البيئية تتفاوت من منطقة إقليمية إىل أخرى التدفُّقات التجارية هي اليت ستخفَّالصعب حتديد أي.  
ع مقدار الزئبق الذي حجب عن التجارة، وفقاً للمثال الوارد للقيود املفروشة على االستخدام النهائي للزئبق يف أدى جممو

بنسبة  ، إىل ختفيض مقدار الصادرات من االحتاد األورويب)٢٠٠٦(لبيئة  لاملدير العاممشروع  – املفوضية األوروبيةتقرير 
ضات حتدث يف األماكن الساخنة، حيث تكون اآلثار السلبية من استخدام وقد تكون الفائدة كبرية ألن االخنفا. ٪٣٠

الزئبق كبرية جدا .  
  . مل تجر أية دراسة أخرى ألثر التوسع يف قيود الصادرات هذه على الصعيد العاملي
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، وكمنتج عامل حمفزاحلد من انبعاثات الزئبق من عمليات التصنيع، مبا يف ذلك استخدامه ك  -٤
  ، ويف إنتاج احلرارةاملستخدمة يف إنتاجهث للمواد ، وملوثانوي

  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-٤
  متوسطة إىل كبرية : التقدير النوعي للتكاليف

   التكاليف الرأمسالية، التكاليف التشغيلية: فئات التكاليف

  بق على الصعيدين العاملي واحمللي  ختفيض انبعاثات الزئ–متوسطة إىل كبرية : التقدير النوعي للفوائد

  العمليات الصناعية كمصدر النبعاثات الزئبق  ٢-٤
 يف الغالف ، من مصادر متصلة بفعل البشر، يف املائة من جمموع انبعاثات الزئبق٢٥تساهم العمليات الصناعية بنحو 

  .اجلوي
وفيما يتعلق بانبعاثات . ن جمموع االنبعاثات م٪١٠دن احلديدية وغري احلديدية بنحو اتقدر االنبعاثات من صناعة املع

مقدار الزئبق الذي حتتوي عليه ) ١: الزئبق من إنتاج املعادن غري احلديدية تتوقف مقاديرها بصورة رئيسية على ما يلي
ي للمعادن خامات املعادن غري احلديدية اليت يستخدم معظمها يف عمليات أولية أو اخلردة املعدنية املستخدمة يف إنتاج ثانو

نوع منشآت مراقبة االنبعاث ) ٣نوع التكنولوجيا الصناعية املستخدمة يف إنتاج املعادن غري احلديدية، ) ٢غري احلديدية، 
  .وكفاءا

، ١٩٨٦انظر، مثالً، باسينا، (يتفاوت مقدار الزئبق الذي حتتوي عليه اخلامات تفاوتاً كبرياً من ميدان خامات إىل آخر 
ويزيد مقدار . كما يتفاوت مقدار الزئبق الذي حتتوي عليه اخلردة املعدنية) ٢٠٠٠تحدة االقتصادية ألوروبا، جلنة األمم امل

انبعاثات الزئبق من اإلنتاج األويل، باستخدام اخلامات يف مصاهر املعادن غري احلديدية، مبا يتراوح بني ضعف واحد 
 باعتبارها املادة اخلام الرئيسية فيها، وذلك يتوقف اخلردة تستخدم وضعفني عن انبعاثات الزئبق من املصاهر الثانوية اليت

 املعادن تسخنية يف اإلنتاج األويل للمعادن غري احلديدية، اليت تستخدم يومما يذكَر أن العمليات املعدنية احلرار. على البلد
عدنية أخرى يف معظمها إىل الغالف درجات حرارة عالية أو الصهر احلراري، تطلق انبعاثات من الزئبق وشوائب مإىل 

  .ث املياهوإنتاج املعادن غري احلديدية باالستخراج اإللكترولييت يتسبب أكثر يف خماطر تلو. اجلوي
املصاهر احلرارية الرئيسية للمعادن غري احلديدية يف البلدان املتقدمة النمو تستخدم املرسبات اإللكتروستاتية ونزع الكربيت 

هذه املعلومات حصل عليها . ن، وتعمل بكفاءات تعادل تلك اليت لوحظت يف إنتاج الطاقة الكهربائيةمن غاز املداخ
  :من املصادر التالية) ٢٠٠١باسينا وآخرون، (مؤلفو التقرير 

- Cominco Ltd in Canada, 
- Hudson Bay Mining and Smelting Co. Limited in Canada, 
- Kennecott Utah Copper Corporation in the United States, 
- Huttenwerke Kayser AG in Germany, 
- Berzelius Metall GmbH in Germany, 
- Norddeutsche Affinerie in Germany, and 
- Metaleurop Weser Blei GmbH in Germany. 



UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1 

33 

نظر أ) (metal Bulletin Books(يوجد مزيد من التفاصيل عن أشغال معادن غري حديدية منفردة يف كتب النشرة املعدنية 
  .)com.icmm.www: أيضاً

من بني تكنولوجيات صنع الفوالذ املختلفة تنتج عملية القوس الكهربائي أكرب الكميات من العناصر الرترة وتكون عوامل 
، كعمليات األكسجني األساسي وامرة  أخرىن االنبعاثات من تقنياتممبقدار الضعف تقريباً انبعاثاا عادة أكرب 

تستخدم أفران القوس الكهربائي بالدرجة األوىل إلنتاج أنواع من الفوالذ ذات سبيكة خاصة أو لصهر .املكشوفة، مثالً
ة، ويف ويتم جتهيز اخلردة املعدنية، اليت حتتوي عادة على عناصر نزر. كميات كبرية من اخلردة املعدنية إلعادة استخدامها

تشبه هذه . بعض األحيان على الزئبق، يف أفران كهربائية بدرجات حرارة عالية جدا، مما يسفر عن تطاير العناصر الرترة
من وتستخدم اخلردة على حنو أقل . العملية، من حيث توليد االنبعاثات، حرق الفحم يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية

غري أنه ينبغي مالحظة أن املصدر ). أفران صهر املعادن(م معظمها احلديد الصب بكثري يف أفران أخرى، يستخدذلك 
  .الرئيسي النبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي، املتصلة بصناعة احلديد والصلب، هو إنتاج فحم الكوك املعدين

ات هذا العنصر اآلتية من  من جمموع انبعاث٪٩يساهم املصدر الرئيسي النبعاثات الزئبق من صنع إمسنت بورتالند بنحو 
تتألف . السابقة للتكليس/العمليات السابقة للتسخنييف تتولَّد هذه االنبعاثات يف أتون و. مصادر متصلة بفعل البشر

خيتلف جتهيز املعادن اخلام إىل حد ما عن و. عمليات األتون من التجهيز احلراري للمعادن اخلام اليت تتحول إىل خبث
يدخل الزئبق يف األتون مع أنواع الوقود، مثل الفحم والزيت، اليت تستخدم لتوفري الطاقة . جلافةالعمليات الرطبة وا

وتستعمل يف كثري من األحيان أنواع وقود أخرى مثل القمامة البلدية املشرحة، واملطاط املقطَّع، وفحم . للتكليس والتلبيد
لط شركات البناء اإلمسنت مع الرماد املتطاير من حرق الفحم يف بعض األحيان خت. الكوك البترويل، وحماليل النفايات

وقد حيتوي الرماد املتطاير على الزئبق بواسطة تكاثف الزئبق الغازي على جسيمات الرماد .  إلنتاج اخلرسانة٣:١بنسبة 
ت اإللكتروستاتية أو املتطاير الدقيقة يف غاز املداخن قبل مجع الرماد املتطاير بأجهزة التنظيف من الغبار، كاملرسبا

  .ن هذا الطريقععب تقدير كم من الزئبق يدخل البيئة صغري أن من ال). ١٩٨٠باسينا، (مرشحات القماش 
 مراجلتنتج احلرارة يف مصانع تدفئة مركزية كبرية ومتوسطة احلجم كمنتج ثانوي يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية، و

ومما يذكر أن احملطات الصناعية الكبرية تولِّد الطاقة الكهربائية اخلاصة .  املرتلية والتجاريةالغلي الصناعية، واألفران الصغرية
وتشبه عملية توليد انبعاثات الزئبق من هذه املصانع عملية توليد االنبعاثات من حرق الفحم . ا أو البخار الصناعي

وتشبهها كذلك املنشآت اليت . يف الفصل الثاين من هذا التقريروالزيت يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية، اليت بحثَت 
 الغلي املستخدم، الذي غالباً ما يكون من نوع مرجلويأيت الفرق الرئيسي من نوع . ب ملراقبة هذه االنبعاثاتتركَّ

ة كبرية  الغلي اليت تستخدم املسحوق والعصف اهلوائي، بوجه عام، مبجمعات صناعيمرجلوترتبط وحدات . ستوكر
  . الغلي املستخدمة يف حمطات توليد الطاقة الكهربائيةمراجلوتشبه يف تصميمها 

وما زالت أجهزة غلي صغرية من نوع ستوكر ووحدات . تستخدم األفران التجارية واملرتلية بصورة رئيسية لتدفئة األماكن
أخرى تلُشعنار ت م معدات مراقبة االنبعاثات بوجه عام يف هذه وال. ستخدم يف مناطق كثرية من العاملها يدوياستخدت 

  . األفران الصغرية

  اخلفض الزئبق وتكاليف هذا خفضكفاءة   ٣-٤
ملراقبة تلوث اهلواء ذات كفاءة عالية بغية مراقبة انبعاثات اجلُسيمات وثاين ستخدم مصاهر املعادن غري احلديدية أجهزةًت 

، مثالً، وباسينا وآخرون، ١٩٨١باسينا وآخرون، (ران الصهر واحملوالت  وأفصأكسيد الكربيت من أجهزة التحمي
وتتحقق مراقبة انبعاثات ثاين أكسيد .  املرسبات اإللكتروستاتية هي األجهزة األكثر شيوعاً إلزالة اجلُسيمات)٢٠٠١
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. اً من مصانع صهر املعادنالكربيت بامتصاصها يف حامض الكربيتيك، يف مصانع حامض الكربيتيك، اليت تكون عادةً جزء
وينبعث الزئبق يف معظم األحيان يف حالة غازية، ولذلك ال تكون املرسبات اإللكتروستاتية فعالة جدا يف إزالة هذا 

 يف الغالف اجلوي من مداخن ،بدالً من ذلكإمنا ينبعث، وال ينتهي عنصر الزئبق يف مصانع حامض الكربيتيك، و. العنصر
تفاوت هذا احملتوى تفاوتاً يو. مقدار هذه االنبعاثات على مقدار الزئبق الذي حتتوي عليه املعادن اخلامويتوقف . املصاهر

وقد جمعت معلومات حمدودة فقط عن معدالت انبعاث الزئبق من مصاهر املعادن . كبرياً من ميدان معدن خام إىل آخر
  ). ١٩٩٣(تحدة غري احلديدية، مجعتها وكالة محاية البيئة يف الواليات امل

. ميكن انبعاث الزئبق يف الغالف اجلوي أثناء إنتاج فحم الكوك املعدين، الذي يستخدم يف صناعة احلديد والصلب
م  أجهزة الغسيل يف مصانع إنتاج الكوك للتحكُّ–ستخدم املرسبات اإللكتروستاتية ومرشحات القماش، ويف أحيان أقلَّ وت

تؤدى هذه العملية لتربيد الكوك وملنع االحتراق الكامل . عاثات اليت تتولد أثناء التسقيةباالنبعاثات، خباصة منها االنب
ومع أنه ال توجد بيانات عن أداء املرسبات اإللكتروستاتية أو مرشحات القماش يف مصانع . ضه للهواءللكوك لدى تعر

  ).١٩٩٣ البيئة، الواليات املتحدة األمريكية، وكالة محاية(إنتاج الكوك، يتوقع أن يكون نزع الزئبق منها حمدوداً 
 من اخلربة يف التحديد الكَمي لتكاليف وفوائد ختفيض انبعاثات قدريوجد لدى وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة 

ئ برنامج يف ففي الواليات املتحدة، أنش. ومن هذه الصناعات اإلنتاج الثانوي للفوالذ. الزئبق من خمتلف املصادر الصناعية
 الزئبق من مفاتيح السيارات، إىل جانب برامج أخرى يف بضع واليات لرتع اددر يسمى الربنامج الوطين الست٢٠٠٦سنة 

وهذا . على مدى السنوات اخلمس عشرة القادمة  طنا٣٤قلل انبعاثات الزئبق مبقدار يالزئبق من املفاتيح، من شأا أن 
ويهدف الربنامج إىل نزع مفاتيح السيارات اخلردة، احملتوية .  مليون مفتاح سيارة٦١و توي عليه حنحيميثل الزئبق الذي 

. على الزئبق، قبل أن يعاد تدوير هذه السيارات يف مصانع الفوالذ الثانوية، وبذلك يمنع انبعاث الزئبق يف الغالف اجلوي
الدعاية والتعليم، :  تشملتكلفةج، وإن كانت عناصر ال بدقة يف هذا الربنامتكلفةالال يعرف يف الوقت احلاضر مدى كفاءة 

غري أن اجلهد الطوعي الرامي إىل نزع املفاتيح يوفر  .وجهود التصميم، اليت ال تتطلب يف العادة استثماراً ماليا متواصالً
بعض (ملفتاح  احلقيقية لرتع اتكلفةوإن كان هذا ال يعكس ال. حافزاً مقداره حنو دوالر أمريكي واحد لكل مفتاح

 تركيب أجهزة للتحكم تكلفة أقل كثرياً من تكلفة، تظل ال) دوالرات لكل مفتاح٧الواليات تدفع حافزاً يصل إىل 
، سنت وكالة ٢٠٠٧ديسمرب /ويف شهر كانون األول. باالنبعاثات يف اية ماسورة العادم المتصاص الزئبق من الفرن

  ). ٢٠٠٧البيئة،  وكالة محاية(ي، اليت تقنن الربنامج الطوعي وتبين عليه محاية البيئة قاعدة فرن القوس الكهربائ
، املراقبة القصوىفيما يتعلق مبصانع القلويات والكلور، وضعت وكالة محاية البيئة معياراً لالنبعاثات يستند إىل تكنولوجيا 

 للحد من انبعاثات الزئبق من ٢٠٠٣ ديسمرب/يف شهر كانون األول)) ماكْت (MACTليها باملختصر اإلجنليزي إيشار (
تقضي هذه القاعدة القوية بوضع حدود لتدابري املراقبة واالنبعاثات للتحكم مبنافذ التهوية ووضع معايري  .هذه الصناعة

. دىنممارسات عمل صارمة نسبيا، أو برنامج مراقبة لغرفة اخلاليا لتقليل االنبعاثات املنفلتة من غرف اخلاليا إىل احلد األ
التسعة اليت حتتوي على خاليا الكلور والقلويات  الرأمسالية املقدرة مبوجب القاعدة النهائية ملصانع تكلفةلوبلغ جمموع ا

.  مليون دوالر أمريكي يف السنة١,٤ مليون دوالر أمريكي، ويبلغ جمموع التكاليف السنوية املقدرة حنو ١,٦زئبقية حنو 
 دوالر أمريكي للمصانع األقل تأثُّراً إىل ١٣٠ ٠٠٠ من حنو – حسب تقديرنا –مصنع وتتراوح التكاليف السنوية لكل 

وستخفض القاعدة النهائية انبعاثات الزئبق يف اهلواء من نقاط االنبعاث .  دوالر للمصانع األشد تأثُّرا٢٦٠ً ٠٠٠حنو 
 كيلوغراماً كل سنة، أي بواقع ختفيض ٦٧٥املوجودة اآلن يف مصانع القلويات اليت حتتوي على خاليا زئبقية بواقع 

وتقضي القاعدة النهائية أيضاً مبعايري ممارسة عمل صارمة مثل غسل مصاطب أماكن .  من املستويات الراهنة٪٧٤مقداره 
  ومن شأن هذه املتطلبات أن ختفض انبعاثات الزئبق مما يسمى . العمل بني فترة وأخرى، وتغطية حاويات النفايات
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ومع أن وكالة محاية البيئة مل تتمكن من حتديد كمية االنبعاثات، املرتبطة . يف كل أحناء املصانع" املنفلتةاملصادر "بـ 
مبعايري ممارسة العمل هذه، حتديداً دقيقاً من شأن هذه املتطلبات أن ختفض انبعاثات الزئبق يف اهلواء يف كل أحناء هذه 

 تكاليف تنفيذ قاعدة أشد التكنولوجيات حتكُّما باالنبعاثات أقل كثرياً ويستفاد من إحدى عمليات احملاسبة أن. الصناعة
  . من تكاليف حتويل املرفق إىل تكنولوجيات خالية من خاليا الزئبق

حم والقطاعات االقتصادية األخرى، فأُجرِي استعراض كبري للمعلومات املتعلقة بتكاليف ختفيض االنبعاثات من حرق ال
 ومشروع دروبس )de.stuttgart-uni.ier.espreme://http(مي لالحتاد األورويب يف إطار مشروع إيسرب

)no.nilu.drops://http( . ستخدم لرتعمنشآت ال االستثمارات السنوية وتكاليف التشغيل السنوية ل٥وترد يف اجلدولليت ت 
" اإلضافية"بري ا، مبا يف ذلك املرسبات اإللكتروستاتية، ومرشحات القماش، ونزع الكربيت من غاز املداخن، والتدالزئبق

. ، يشار إليه بأنه مؤشر نشاط حمددحمددهذه التكاليف مقدمة فيما يتعلق بإنتاج طن واحد من إنتاج . رد نزع الزئبق
  .اً معلومات عن كفاءة نزع الزئبق باستخدام هذه املنشآت أيض٦وترد يف اجلدول 

بالدوالر ( تكاليف التخفيض يف املنشآت املستخدمة لتخفيض انبعاثات الزئبق من خمتلف العمليات الصناعية: ٦اجلدول 
 تكنولوجيات خمتارة من قاعدة بيانات مشروع إيسربمي لالحتاد األورويب –) من إنتاج حمدداألمريكي للطن 

(http://espreme.ier.uni-stuttgart.de)  
بالدوالر األمريكي لسنة (التكاليف السنوية

  مؤشر النشاط احملدد/٢٠٠٨
  القطاع

مؤشر 
النشاط 

  (SAI) احملدد
  تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات

ختفيض 
  الزئبق

)٪(  
تكاليف 
االستثمار 
  السنوية

تكاليف التشغيل 
  السنوية

مجوع التكاليف 
  السنوية

مراقبة انبعاثات –مرسب إلكتروستايت جاف 
  ذات كفاءة متوسطة

٠,١٥  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٥  

  ٠,٤١  ٠,٢٠  ٠,٢١  ٧٠   يف وضع مثايل–مرسب إلكتروستايت جاف 
 يف -   FF+(SIC)احلقن بكربون خام منشط

  وضع مثايل
٣,٢٢  ١,١٢  ٢,١٠  ٨٠  

  طن  بيدتل
  تلبيد

  ٢,٢٩  ١,٢٤  ١,٠٥  ١٠٠   مادة ماصة مشبعة–هيدروكسيد الكالسيوم 
مراقبة انبعاثات –مرسب إلكتروستايت جاف 

  ذات كفاءة 
٠,١٠  ٠,٠٤  ٠,٠٦  ٥  

 أحدث التكنولوجيات –مرشحات قماش 
  املتوفرة

١,٢٤  ١,١٢  ٠,١٢  ١٠  

  طن  رصاص أويل
رصاص 

  أويل

  FF+FGD+(SIC)احلقن بكربون خام منشط
   يف وضع مثايل- 

٣,٨٠  ١,٣٢  ٢,٤٨  ٩٠  

 مراقبة انبعاثات - مرسب إلكتروستايت جاف 
  ذات كفاءة متوسطة

  طن  زنك أويل  ٠,١٦  ٠,٠٦  ٠,١٠  ٥
  ويلزنك أ

  ٥,٦٢  ١,١٢  ٤,٥٠  ١٠   أحدث التكنولوجيات املتوفرة- مرشحات قماش 
 مراقبة انبعاثات ذات -مرشحات قماش   حناس أويل

  كفاءة متوسطة
١٥,٦٠  ١٣,٨٠  ١,٨٠  ٥  

  

طن حناس 
  أويل

 أحدث –مرشحات قماش 
  ولوجيات املتوفرةالتكن

٢٩,٥٢  ٢٥,٦٥  ٣,٨٧  ١٠  

رصاص 
  ثانوي

  طن
 رصاص 

  ثانوي

 مراقبة -مرسب إلكتروستايت جاف 
  انبعاثات ذات كفاءة متوسطة

٠,١٦  ٠,٠٦  ٠,١٠  ٥  

http://espreme.ier.uni-stuttgart.de)
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بالدوالر األمريكي لسنة (التكاليف السنوية
  مؤشر النشاط احملدد/٢٠٠٨

  القطاع
مؤشر 
النشاط 

  (SAI) احملدد
  تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات

ختفيض 
  الزئبق

)٪(  
تكاليف 
االستثمار 
  السنوية

تكاليف التشغيل 
  السنوية

مجوع التكاليف 
  السنوية

 أحدث - مرشحات قماش    
  التكنولوجيات املتوفرة

٧,٨٧  ١,١٢  ٤,٥٠  ١٠  

 أحدث -مرسب إلكتروستايت جاف 
  ولوجيات املتوفرةالتكن

  طن  زنك ثانوي  ٠,١٦  ٠,٠٦  ٠,١٠  ٥
زنك 
 أحدث - مرشحات قماش  ثانوي

  التكنولوجيات املتوفرة
١,٥٤  ١,٤٢  ٠,١٢  ١٠  

 أحدث -مرسب إلكتروستايت جاف 
  التكنولوجيات املتوفرة

  طن  حناس ثانوي  ٢٦,٧٥   ١٥,٨٦  ١٠,٨٩  ٥
حناس 
 أحدث -مرشحات قماش   ثانوي

  التكنولوجيات املتوفرة
٥,٦١  ٤٣,٩٧  ٦,٦٤  ١٠  

 مراقبة انبعاثات ذات -مرشحات قماش 
  كفاءة متوسطة 

٠,٤٢  ٠,٢٢  ٠,٢٠  ٥  

  ٠,٧٧  ٠,٣٨  ٠,٣٩  ٩٨   يف وضع مثايل-مرشحات قماش 

إنتاج 
  اإلمسنت

  طن 
  إمسنت

 –نزع رطب للكربيت من غاز املداخن 
  يف وضع مثايل

١,٨٠  ٠,٤٥  ١,٣٥  ٩٠  

ض استخدام مواد خام ذات حمتوى منخف  طن كوك  إنتاج الكوك
  HMمن 

  يف وضع مثايل

٠,٠٢  ٠,٠٢  ٠,٠٠  ٥  

 مراقبة انبعاثات ذات -مرشحات قماش     
  كفاءة متوسطة 

١,٨٦  ١,٦٥  ٠,٢١  ٥  

  ٣,٥٤  ٣,٠٨  ٠,٤٦  ٥   مراقبة يف وضع مثايل -مرشحات قماش     
 مراقبة -مرسب إلكتروستايت جاف     

  انبعاثات ذات كفاءة متوسطة
١,٨٧  ١,١١  ٠,٧٦  ٥  

 -من غاز املداخن نزع رطب للكربيت     
  مراقبة انبعاثات ذات كفاءة متوسطة

٤,٧١  ١,٩١  ٢,٨٠  ٣٠  

 –نزع رطب للكربيت من غاز املداخن 
  يف وضع مثايل

٥,٨٣  ٢,٧٩  ٣,٠٤  ٤٠      

 يف وضع –مرسب إلكتروستايت جاف 
  مثايل 

٢,٩٧  ١,٥٧  ١,٤٠  ٧٠  

ت  مراقبة انبعاثات ذا-مرشحات قماش 
  كفاءة متوسطة 

٩٣,٥٧  ٨٢,٧٧  ١٠,٨٠  ٥  

مراقبة -مرسب إلكتروستايت جاف 
  انبعاثات ذات كفاءة متوسطة

٩٣,٥٧  ٥٥,٤٧  ٣٨,١٠  ٥  

 مراقبة انبعاثات ذات -مرشحات قماش 
كفاءة متوسطة أدخلت عليها حتسينات 

  الحقة

٨٣,٥٦  ٧١,١٠   ١٢,٤٦  ٩٨  

صهر احلديد 
  والصلب

  طن 
حديد 

  صب

 يف وضع –مرسب إلكتروستايت جاف 
  مثايل

١٤٨,٧٧  ٧٨,٩٧  ٦٩,٨٠  ٧٠  

إنتاج احلديد 
  الغفل

  طن 
 مراقبة انبعاثات ذات -مرشحات قماش   حديد صب

  كفاءة متوسطة
٠,٩٥  ٠,٧٥  ٠,٢٠  ٥  
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بالدوالر األمريكي لسنة (التكاليف السنوية
  مؤشر النشاط احملدد/٢٠٠٨

  القطاع
مؤشر 
النشاط 

  (SAI) احملدد
  تكنولوجيا مراقبة االنبعاثات

ختفيض 
  الزئبق

)٪(  
تكاليف 
االستثمار 
  السنوية

تكاليف التشغيل 
  السنوية

مجوع التكاليف 
  السنوية

   –مرسب إلكتروستايت جاف 
 مراقبة انبعاثات ذات كفاءة متوسطة

٣,٧٥  ٢,٢٢  ١,٥٣  ٥  

أدخلت  –مرسب إلكتروستايت جاف     
 عليه إصالحات الحقة

٢,٢٢  ٠,٩٤  ١,٢٨  ٧٢  

   –مرسب إلكتروستايت جاف     
  يف وضع مثايل

 

٥,٩٥  ٣,١٦  ٢,٧٩  ٧٠  

فرن أكسجني 
أساسي لصهر 

  `الفوالذ

  طن 
  فوالذ

   –مرسب إلكتروستايت جاف 
  مراقبة انبعاثات ذات كفاءة متوسطة

٤,٢٠  ٣,٠٠  ١,٢٠  ٥  

 يف وضع –جهاز غسل رطب فنتوري     
 مثايل

٦,٢٢  ٠,٥٤  ٥,٦٨  ٨  

يف وضع  –ف مرسب إلكتروستايت جا    
 مثايل

٨,٨٢  ١,٦٥  ٤,٣٢  ٧٠  

فرن ذو قوس 
كهربائي 

  لصهر الفوالذ

  طن
  فوالذ

 مراقبة انبعاثات ذات -مرشحات قماش 
 كفاءة متوسطة

١,٨٦  ١,٦٥  ٠,٢١  ٥  

   –مرسب إلكتروستايت جاف     
  مراقبة انبعاثات ذات كفاءة

١,٨٧  ١,١١  ٠,٧٦  ٥  

 أدخلت عليها –مرشحات قماش     
 إصالحات الحقة 

١,٦٨  ١,٤٢  ٠,٢٦  ٩٨  

يف وضع  –مرسب إلكتروستايت جاف     
  مثايل

٢,٩٧  ١,٥٧  ١,٤٠  ٧٠  

للمفوضية األوروبية تقديراً رئيسيا للتكاليف والفعالية البيئية خليارات ختفيض انبعاثات الزئبق ) ٢٠٠٦( باي وآخرون دعأَ
  :  التقدير ما يليواستنتج).  ميغاواط٥٠<(يف اهلواء من منشآت احلرق على نطاق صغري، 

 إىل أي اخليارات السابقة للحرق لتقليل االنبعاثات(أن واحداً من أكثر اخليارات فعاليةً هو اخليارات الوقائية  -
تستدعي هذه اخليارات استخدام وقود أفضل نوعيةً وأنظف من  .، مثل غسل الفحم وتغيري الوقود)احلد األدىن

ومثة خيار وقائي آخر هو ختفيض .  أقلهديل يكون االنبعاث من حرقنفس نوع الوقود، أو التحول إىل وقود ب
  الطاقة املستخدمة بواسطة كفاءة استخدام الطاقة؛

من منشآت ) مثل نزع الزئبق من غازات املداخن بعد االحتراق(تقنية حمدودة فقط ختفيف عينت خيارات  -
 .احلرق على نطاق صغري

فيض انبعاثات الفلزات الثقيلة، مبا فيها الزئبق يف خمتلف الصناعات حلساب  بغية ختفأجري تقدير لتكاليف التخفي
فيستشيديك  (بعيد املدى عرب احلدودالربوتوكول املتعلق بتخفيض انبعاثات الفلزات الثقيلة التابع التفاقية التلوث اجلوي 

   .٦وتشبه نتائج هذا التقدير البيانات املقدمة يف اجلدول ). ٢٠٠٦وآخرون، 
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  فوائد ختفيضات االنبعاثات  ٤-٤
بعاثات الزئبق من نإن جزءاً كبرياً من املعلومات عن التقييم املايل للفوائد البيئية وفوائد صحة اإلنسان املتصلة بتخفيض ا

  . مصادر صناعية منفردة غري موجود يف األدبيات
انبعاثات الزئبق من مصادر صناعية يف خمتلف أحناء بتقليل   بتقدير الفوائد اتمعية املتصلة)٢٠٠٨( قام باسينا وآخرون يف

االجتماعية الستمرار الوضع الراهن للتلوث بالزئبق -، وذلك كجزء من تقدير التكاليف االقتصادية٢٠٢٠العامل حىت سنة 
يف االجتماعية وقُدرت الفوائد االجتماعية باعتبارها الفرق بني التكال. من مجيع املصادر الرئيسية املتعلقة بفعل البشر

 املتصلة بتخفيضات االنبعاث، حمسوبةً للسيناريو الذي يفترض بقاء الوضع الراهن للتلوث البيئي) تكاليف األضرار الواقعة(
األجهزة احلديثة فيه  تستخدم الذي وختفيضات االنبعاثات املتوقعة يف السيناريو، ٢٠٢٠ و٢٠٠٥ بني السنتني على حاله

  . االنبعاثاتملراقبة
 اليت تصيب اتمع نتيجة  السنويةن تكاليف األضرارإ ، لصناعة الفلزات وصناعة اإلمسنتوتشري النتائج األولية بالنسبة

 مليون دوالر أمريكي، على غرار االفتراضات ٥ ٦٠٠ ميكن يكون مرتفعاً إىل ٢٠٢٠ابتالع أغذية ملوثة بالزئبق يف سنة 
 مليون دوالر أمريكي، ١ ٩٠٠حىت ، و٢٠٠٥تصل بالتلوث البيئي بالزئبق منذ سنة نة يف سيناريو الوضع الراهن املبيامل

وقدرت ). ٢٠٠٨األمم املتحدة للبيئة، برنامج (النبعاثات ل ةاملوسعاملراقبة ناريو يعلى غرار االفتراضات املبينة يف س
شأن، مقارنةً بتكاليف األضرار الناجتة عن األضرار اليت ستلحق باتمع نتيجة استنشاق هواء ملوث بالزئبق بأا غري ذات 

درت الفوائد اتمعية الناجتة عن ختفيض انبعاثات الزئبق من صناعة الفلزات الثقيلة لذلك، قُ. استهالك الغذاء امللوث
  . مليون دوالر أمريكي٣ ٧٠٠ بنحو ٢٠٢٠وصناعة اإلمسنت يف سنة 
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  زئبقال على احملتوية توليد النفايات احلد من  -٥
  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-٥

  متفاوتة، تتوقف على تقنية اإلدارة كحرق النفايات وطمرها يف األرض: التقدير النوعي للتكاليف
  عالية جدا بالنسبة إىل تكاليف التخفيض إذا توفَّرت اإلدارة : التقدير النوعي للفوائد

  اخلفض الزئبق وتكاليف هذا خفضكفاءة   ٢-٥
وقد ختتلف هذه املصادر من منطقة إقليمية إىل أخرى، ورمبا تكون كمية .  النفايات اليت حتتوي على الزئبق متعددةمصادر

وملا . نفايات الزئبق من مصادر خمتلفة مرتبطة بنمط احلياة ومستوى التنمية االقتصادية يف البلدان واملناطق املختلفة أيضاً
 هذه املصادر حملية ومرتبطة باملنطقة وحدها، فإن تكاليف ختفيض توليد النفايات كانت املصادر خمتلفة، واالنبعاثات من

مية إىل ختفيض االنبعاثات من هذه املصادر ختتلف، وذلك االيت حتتوي على الزئبق وكذلك التدابري وتنفيذ التدابري الر
  .يتوقف على ما إذا كان املصدر يف بلد متقدم النمو أم يف بلد أقل تقدماً

 بني بعض مصادر النفايات اليت حتتوي على الزئبق يف البلدان املتقدمة النمو، وكذلك يف البلدان األقل ٧مع اجلدول جي
ماً، حيث معظم املصادر تتصل مبستوى معين من التنمية االقتصاديةتقد.  

  أمثلة على مصادر خمتلفة للنفايات: ٧اجلدول 
   نفايات حتتوي على الزئبق–ي ونقله النفايات اآلتية من تنقية الغاز الطبيع

مالح وحماليلها نفايات من صنع وصياغة وتوريد واستعمال األ/واملراكمالنفايات اليت حتتوي على فلزات غري تلك املذكورة يف البطاريات 
   نفايات حتتوي على الزئبق-/وأكاسيد الفلزات

والنفايات اآلتية من تفكيك ) ا يف ذلك اآلليات املمنوعة من السري على الطرقاتمب(املركبات اليت بلغت اية عمرها من خمتلف وسائط النقل 
   عناصر حتتوي على الزئبق–املركبات اليت بلغت اية عمرها ومن صيانة املركبات 

   بطاريات ومصابيح وأجهزة كهربائية حتتوي على الزئبق-البطاريات واملراكم الكهربائية 

   نفايات بناء وهدم بيوت قدمية حتتوي على الزئبق–وت القدمية نفايات البناء وهدم البي

 نفايات مملغمة من العناية –النفايات اآلتية من العناية باألطفال حديثي الوالدة، ومعاجلتهم ومعاجلة األمراض اليت تصيب البشر أو الوقاية منها 
  بطب األسنان

  يات أخرى حتتوي على الزئبق أنابيب فلورسنت ونفا–أجزاء جمموعة كال على حدة 

 doc.1rep_czech/doc/mercury/chemicls/environment/eu.europa.ec://http: مقتبسة من: املصدر

لتخفيض توليد النفايات اليت حتتوي على الزئبق يف مقاطعة كولومبيا، استخدمت صكوك سياسية خمتلفة، من بينها لوائح، 
 الصكوك السياسية يستند إىل حقيقة أن الزئبق هع هذلسبب يف وضا. علوماتوصكوك تعتمد على السوق، وكذلك امل

مبا تكون عالية رحيث تكاليف األضرار ) بيئية وصحية على حد سواء(املوجود يف النفايات يؤدي إىل أضرار خارجية 
 لدى الذكاء املختفيض مع السمك الذي حيتوي على الزئبق وما ينطوي عليه ذلك من أكلجدا، كما هو احلال يف 
من هنا كانت الصكوك السياسية اليت أدت إىل تنفيذ تدابري خمتلفة وإدارة النفايات اليت حتتوي . األطفال املولودين حديثاً

للحصول على مزيد من التفاصيل عن (لنفايات يف األرض، وحرقها ا مكان لدفنعلى الزئبق بإعادة تدويرها، ووضعها يف 
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غري أنه بينما أدى استخدام اللوائح والصكوك املستندة إىل السوق إىل ). ٧ صلالتدابري انظر الفالعالقة مع تكاليف هذه 
وهذا أدى يف بعض احلاالت إىل (تدابري تقنية خمتلفة، معتدلة يف حالة مدافن النفايات يف األرض وعالية يف حالة احلرق 

ا جاءت نتيجةً تكلفةدابري كفاءةَ أكثر التفإن ، )تصدير نفايات خطرة إىل البلدان األقل منواهي تدابري غري تقنية لكو 
ربز عواقب انبعاثات الزئبق على البيئة وعلى صحة اإلنسانملعلومات جيدة ت .  

يف البلدان األقل منوا، من جهة أخرى، أصبحت مسألة البيئة موضوعاً مهما يف اآلونة األخرية بالذات، ويفتقر كثري من 
 منوا إىل مبادئ توجيهية مصوغة صياغة جيدة، وهياكل سياسية بشأن النفايات بوجه عام، والنفايات احملتوية البلدان األقل

غري أنه بينما تستخدم تدابري تقنية وغري تقنية يف مقاطعة كولومبيا، فإن التدابري يف البلدان األقل . على الزئبق بوجه خاص
منواً تكون حرفطرح النفايات بال مراقبة يف ضواحي املدن . وفوضوية يف حاالت كثريةة يف معظم األوقات ي دوقد أوج

ن طرح القمامة فيها يكون كيفما اتفق،  ألإصالحهاوالبلدات إىل زيادة مدافن النفايات عن حدها، وأصبح من املستحيل 
   .(http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpisdt=2384293)يضاف إىل ذلك أا تعاين آثاراً بيئية خطرية . بغري نظام

، حني تكون الصكوك السياسية نافذة ال بد من أن تكون التكاليف فمع ذلك، عندما يأيت األمر إىل تكاليف التخفي
غري أن تكاليف ختفيض مقدار . باهظة إن كانت تقنية وإذا شملت تكاليف املعامالت، مبا يف ذلك الرصد، يف التقديرات

، إذا كانت الصكوك السياسية مبنية على مبادئ تكلفةاليت حتتوي على الزئبق رمبا تكون منخفضة وفعالة النفايات ال
  .توجيهية ومعلومات

على الصعيد العاملي، يعمل اتمع الدويل على تعزيز التشريعات املتعلقة باستخدام النفايات السامة واخلطرة وحركتها 
األمثلة على العمل من . producid?asp.display/product/com.marketresearch.www://http=1470786() والتخلص منها

من ). ١٩٩٢وهي نافذة منذ سنة (الدويل اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود 
 . وكذلك الصحية العامليةاملؤكد أن تكاليف معامالت هذه األشغال ذات كفاءة، مما يؤدي إىل ختفيض األضرار البيئية

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpisdt=2384293)
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  تشجيع مجع النفايات احملتوية على الزئبق كال على حدة ومعاجلتها  -٦
  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-٦

  لبلدان املتقدمة النمو على األقلكبرية، يف اصغرية إىل : التقدير النوعي للتكاليف

  كبرية نسبيا: التقدير النوعي للفوائد

  اخلفض الزئبق وتكاليف هذا خفضكفاءة   ٢-٦
إطالقات الزئبق، حتتوي عدة منتجات أخرى على الزئبق، وجيب /خارج القطاع الصناعي، الذي هو املسؤول عن انبعاثات

 بعض املنتجات اليت حتتوي ٨توجد يف اجلدول . يرها، مثالً، ملنع انبعاثات هذا امللوثإدارا إدارة مناسبة، كإعادة تدو
  .على الزئبق وميكن إعادة تدويرها

  بعض املنتجات اليت حتتوي على الزئبق: ٨اجلدول 
غرام  ٠,٠٤-٠,١( ميليغرام من الزئبق ٤٠ و١٠حتتوي مجيع مصابيح الفلورسنت على ما يتراوح بني   مصابيح الفلورسنت

 مع ذلك، يستهلك هذا املصباح من الطاقة الكهربائية أقل مما يستهلكه املصباح املتوهج ).زئبق
ال تضع مصابيح الفلورسنت يف القمامة واحرص . ، لذلك يفضله الناس ألنه أحسن للبيئة٪٧٥-٥٠بـ

  .على عدم كسرها واتصل بدائرة مجع املواد القابلة إلعادة التدوير لكي تأخذها هي
  .ميكن تعريف ميزان احلرارة الزئبقي بالسائل الفضي اللون املوجود داخل الزجاجة  وازين احلرارةم

ميكن أن حتتوي موازين احلرارة الكبرية .  غرام من الزئبق٠,٧-٠,٥ حتتوي موازين احلرارة عادة -
ميزان حرارة استبدل ا ميزان حرارة رقميا أو : البدائل.  غرامات من الزئبق٣على ما يصل إىل 

 زجاجة محراء(كحوليا.(  
: البدائل . غرامات من الزئبق يف املتوسط٥,٢٥حيتوي مثبت درجات احلرارة غري اإللكتروين على   مثبتات درجات احلرارة

استبدل به مثبتاً إلكترونيا.  
  مصادر أخرى للزئبق

   تستخدم يف الساعات كالبطاريات اليت–) بعض األنواع( األزرار  اخللويةالبطاريات

  حشوات األسنان

 مفاتيح تشغيل الضوء الساكنة أو املفاتيح املائلة، توجد يف خزانة السيارة اخللفية أو يف مقدمة السيارة حتت – مفاتيح التشغيل الزئبقية -
  الغطاء األمامي، مكاوي املالبس، مدافئ الغرف 

  انات مبيدات اآلفات القدمية، مبيدات الفطريات، الده-

   اإللكترونية األجهزة -

   معدات خمتلفة يف مرافق عامة خمتلفة، مثل شبكات مياه الشرب-

  htm.mercury/mercury/commodities/wastecap/org.wastecap.www://http: املصدر
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وبالتناسب .  يف العقود األخرية سواء يف البلدان املتقدمة النمو أو البلدان األقل تقدماًاإللكترونيةال األجهزة انتشر استعم
، كاحلواسيب الشخصية، واهلواتف النقالة، وأجهزة الترفيه اإللكترونية القابلة للرمي زيادة اإللكترونيةازداد مقدار األجهزة 

قد )  ماليني طن٧حنو ( مليون حاسوب شخصي ٢٠، قُدر أن ما يقرب من ١٩٩٤ سنة يف. سريعة يف خمتلف أحناء العامل
وبالتراكُم، يقدر .  مليون حاسوب شخصي١٠٠ ارتفع هذا الرقم إىل ٢٠٠٤ويف سنة . أصبحت قدمية وال تواكب العصر

 مليون ٥٠٠ هذه الـ. ٢٠٠٣ و١٩٩٤ مليون حاسوب شخصي بلغت اية عمرها العملي بني السنتني ٥٠٠أن 
هذا النمو السريع لطريق التبديد آخذ يف التسارع ). ٢٠٠٢بكيت ومسيث، ( طنا من الزئبق ٢٨٧حاسوب حتتوي على 

كالفر، (ألن السوق العاملية للحواسيب الشخصية مل تتشبع بعد، وهذا يؤدي إىل زيادة تناسبية يف التبديد اإللكتروين 
٢٠٠٥ .(  

  بعض هذه التقنيات قُدم يف . للحد من انبعاثات الزئبق) كما بحث أعاله(مها كن استخداميتوجد بضع تقنيات 
غري أنه، حيثما تستخدم منتجات حتتوي على الزئبق يرجح أن تكون أجنع وسيلة للحد من تسرب الزئبق، . ٩اجلدول 

رمبا يؤدي هذا التشجيع . مامة ال مع الق–منها عندما يراد التخلص منها، تشجيع الناس على مجعها ومعاجلتها على حدة 
إىل نتيجة مرضية يف البلدان املتقدمة النمو، لكن هذه االستراتيجية قد تواجه حتديا أكرب يف العامل النامي، حيث ال يوجد 

 االنبعاثات ختفيضفرق يف الغالب بني النفايات البلدية والنفايات اخلطرة والطبية من حيث تقنيات مجعها ومعاجلتها أو 
  . إىل حدود ميكن بلوغهانطلقة منهاامل

  بعض التقنيات إلدارة الزئبق: ٩اجلدول 
  التقنيات الناشئة  أفضل التكنولوجيات املتوفرة  القطاع

حرق النفايات 
البلدية والطبية 

  واخلطرة

 ال مع –مجع النفايات احملتوية على الزئبق ومعاجلتها على حدة  -
  القمامة 

 الزئبق بغريها  املنتجات احملتوية على تبديل -
 احلقن مبواد ماصة  -
 نزع الكربيت من غازات املداخن -
  أحواض مرشحات الكربون  -
 غسل املواد باملاء مع إضافات أخرى -
 مرشحات سيلينيوم -
احلقن بكربون منشط قبل موقع املرسبات اإللكتروستاتية أو  -

 مرشحات القماش
 مرشحات كربون منشط أو كوك  -
 ختفيض اختياري للمحفزات  -
 مسنتت والوقود املسترد يف أفران األق النفاياحر -
 مسنتأفضل التكنولوجيات املتوفرة ألفران األ -
 يف منشآت احلرقاملسترد حرق النفايات والوقود  -
 جتنب دخول الزئبق كعنصر مرتفع يف الوقود الثانوي -
 حتويل الوقود الثانوي إىل حالة غازية -
 احلقن بكربون منشط  -
  املتوفرة ملنشآت احلرقأفضل التكنولوجيات  -

عملية تبخري الفلزات 
  الثقيلة

 
 
 
 
 

 معاجلة املعادن اهليدرولية 
 
 
 
  

 حرق النفايات البلدية 
 
 
  

PECK 

  عملية مركَّبة
  

  http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/tfhm/third٪20meetingdocs/Summary_BAT_060407.doc: املصدر

http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/tfhm/third
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غري أنه، . ع ذلك، أمر الزم على مستويات منها مستوى األسرة، والصناعات، والقطاع العامالتشجيع على إدارة الزئبق، م
 املنتجات احملتوية على كتبديلباستثناء التدابري الفنية اليت ميكن استخدامها لتخفيض انبعاثات الزئبق، يرى أن تدابري أخرى، 

 بعض األمثلة على تدابري االستعاضة ١٠ويبني اجلدول . لفةتكالزئبق مبنتجات أخرى خالية منه أكثر فعاليةًً من حيث ال
تتصل بوحدة شبكة املياه العمومية يف الواليات املتحدة، حيث التكاليف منخفضة جدا، وإن كان ذلك يتوقف على 

  .التدبري املعين

العمومية يف الواليات أمثلة على استراتيجيات تستخدم بدائل خالية من الزئبق يف وحدات شبكات املياه : ١٠اجلدول 
   هذا يتوقف على التدابري املتخذةاملتحدة، حيث تكون تكاليف ختفيض الزئبق منخفضة جدا، وإن كان

  بدائل املفتاح واملرحل
كرة (مفتاح ميكانيكي 

فلزية، مفتاح لقط، 
  مفتاح صغري

.  الكهربائية أو تقطعهايستخدم مادة صلبة، ككرة فلزية تتحرك إىل األمام وإىل اخللف فتكمل الدائرة
ويتراوح سعر الطوف العائم ذي .  دوالراً أمريكيا٢٥٠ إىل ٢٥يتراوح سعر بديل املفتاح العائم من 

 ٢٥ إىل ١ويتراوح سعر مفتاح اإلمالة من .  دوالراً أمريكيا١٧٥ إىل ٩٣املفتاح الصغري العكسي من 
  .دوالراً

القصبة املغنطيسية 
  طيسياملفتاح املغن/اجلافة

تتراوح أسعار مفتاح . تجتذَب القصبات الفلزية معاً فتكمل الدائرة الكهربائية بوجود مغنطيس دائم
  . دوالر، حسب االستعمال واخلصائص٦٠٠ إىل ٤طوف القصبات املغنطيسية من 

احملوالت املتواصلة 
  املستوية 

، ميكِّن الطول  دوالر، حسب١٢٠٠ إىل ٤٥٠تتراوح األسعار من . استخدم مفاتيح الترحيل يف سلسلة
  .من إرسال البيانات باستمرار

سجبدائل امل  
حمول الضغط أو حمول 

  الطاقة املغمور
 املاء فوق نسوبيعلَّق جمس اإلحساس بسلك من أعلى اخلزان ويقيس الضغط باستمرار بناًء على م

والت ال حتتاج إىل صيانة تذكر، وأا تأيت أن هذه احملبيفيد املوردون أو الصناع الذين اتصلنا م . اس
 دوالر ٨٠٠ إىل ٣٥٠تتراوح األسعار من . ، وسهلة التركيب)تيتانيوم(بأشكال غري قابلة للصدأ 

  .أمريكي

حمول الضغط 
غري قابل (اإللكتروين 
  )للغمر باملاء

ويفيد . ء فوق اسيربط احملول باألنابيب اليت يف قاع اخلزان ويقيس الضغط بناًء على منسوب املا
املوردون والصناع أن هذه اسات ال حتتاج إىل صيانة أو حتتاج إىل صيانة طفيفة، وال تتأثر بالطقس، 

تقيس هذه اسات منسوب املاء بالضبط، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود . وهي سهلة التركيب
  . دوالر أمريكي٩٠٠ إىل ٥٦٠تتراوح التكاليف من. املاء على منسوب معني

الرادار فوق السمعي 
  والسمعي

تنتقل املوجات السمعية إىل األسفل داخل أنبوب القياس لتنعكس على سطح املاء املوجود يف اخلزان قبل 
تتراوح . وتقيس اإللكترونيات الوقت الذي تستغرقه وحتسب منسوب املاء. أن تعود إىل املستقبِل

  . إليهادوالر أمريكي، حسب اخلصائص والقدرة على الوصول ١٠٠٠ إىل أكثر من ٢٠٠األسعار من 

pdf.mercbmp/drinking/water/dep/gov.mass.www://http  
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نمو، فتكاليف مجع املفاتيح، ونقلها رمبا تتراوح تكاليف إدارة الزئبق من الصغرية إىل املتوسطة يف حالة البلدان املتقدمة ال
وتستورد بعض البلدان األقل منوا .  من الدوالر إىل دوالر واحد٠,٠٠٤وإعادة تدويرها يف الواليات املتحدة، مثالً، من 

ت  الوارد أدناه الطرق الرئيسية حلركة النفايا٣يصور الشكل . والبلدان النامية كميات كبرية من النفايات اإللكترونية
  . اإللكترونية يف آسيا

 
 

 

  .الطرق الرئيسية حلركة النفايات اإللكترونية يف آسيا: ٣الشكل 
 فوائد كبرية نسبيا مقارنةً – ال مع القمامة –الفوائد اليت تعود من مجع النفايات احملتوية على الزئبق ومعاملتها على حدة 

  .ري التقنية وشراء البدائل انبعاثات الزئبق، مبا يف ذلك التدابفبتكاليف ختفي

ن الذي يأخذ النفايات؟م  
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 انبعاثات الزئبق من حمارق النفايات الطبية والبلدية واخلطرة وتقليل تسرب الزئبق احلد من  - ٧
  )كلها جمتمعة( النفايات أماكن دفنوانبعاثاته من 

  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-٧
  رق إىل املتوسطة يف حالة الطمر حتت األرضتتراوح من الكبرية يف حالة احل: التقدير النوعي للتكاليف

كبرية جدا  )وإن كانت كبرية أو متوسطة، على التوايل( فوائد احلرق أو الطمر حتت األرض :التقدير النوعي للفوائد
  .مقارنةً مبجموع تكاليف تكنولوجيات اإلدارة هذه

  اخلفض الزئبق وتكاليف هذا خفضكفاءة   ٢-٧
مقارنتها اآلثار اخلارجية حلرق النفايات وطمرها يف األرض عن أن خطورة إصابة السكان كشفت دراسات خمتلفة، لدى 

 النفايات أعلى من خطورة إصابة السكان القاطنني بالقرب من حمارق النفايات بـنحو أماكن دفنالقاطنني بالقرب من 
طالق انبعاثات أنواع الديوكسني تنشأ االامات املوجهة للمحارق من تارخيها يف إ عالوةً على ذلك،.  ضعف١٠٠

من ثَم، أصبح من األمهية مبكان، لكي توفر احملارق وسيلة فعالة لتخفيض النفايات البلدية بوجه عام، أال تطلق . والفوران
هذا هو السبب الذي جيعل الوفاء ذه املتطلبات مرتبطاً باستثمارات . انبعاثات غازات ومركبات وجسيمات ضارة

  .صيانة عاليةوتكاليف 
، وأن تستطيع العمل ٪٩٩,٩٩تدمري وإزالة النفايات اخلطرة  لتشغيل احملارق على الوجه الصحيح، ينبغي أن تتجاوز كفاءة

.  وأنـواع الديوكـسني  (PCBs)  الكلورنيل املتعددي ثنائي الف أنواع يف حالة٪٩٩,٩٩بكفاءة كافية لتحقيق مطلب الـ  
ــل اخلز  ــن تفاعـ ــسائبة مـ ــازات الـ ــة  فالغـ ــاج إىل معاجلـ ــحات األوزون حتتـ ــات أو مرشـ انـ

)html.23-4-01D/4section/2matrix/gov.frtr.www://http( .  مـن املهـد إىل    أدناه يعطينا توضيح   ٤الشكل اً ختطيطيا
   .دام احملرقةاللحد يبني كيف ميكن أن تدار النفايات باستخ
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 html.23-4-01D/4section/2matrix/gov.frtr.www://http :املصدر

  توضيح ختطيطي من املهد إىل اللحد لكيفية إدارة النفايات باستخدام احملرقة: ٤الشكل 
مثاالً يستند إىل سيناريوهات خمتلفة ونوع  ١١اليف املتصلة باحملرقة ومعاجلة النفايات، يبني اجلدول عندما يتعلق األمر بالتك

  وميثل اجلدول تكاليف تقديرية لتطبيق تكنولوجيا احلرق يف مواقع متفاوتة األحجام والتعقيد، حيث . النفايات املعنية
  . ، مثل الديوكسنيملوثات خطرة أخرىكذلك ال يدار الزئبق فقط، وإمنا تدار 

  )جهاز احلرق( احملرقة تكلفة: ١١اجلدول 
 دالالسيناريو  جيمالسيناريو  باءالسيناريو   السيناريو ألف

  موقع كبري  موقع صغري
  احملرقة

  صعب  سهل  صعب  سهل
   دوالرا١٣٩٩ً   دوالرا٩١٤ً   دوالرا١٥٤٠ً   دوالرا١٠٤٧ً   املتر املكعبتكلفة

  html.23-4/4section/2matrix/gov.frtr.www://http: املصدر
 ١٠٤٧وتتراوح هذه التكاليف بني . ، حسب كون املوقع صغرياً أو كبريا١١ًتتفاوت التكاليف، كما يتبني يف اجلدول 

غري أنه يف حالة التكاليف اخلاصة . عبة حني يكون املوقع كبرياً دوالراً يف احلالة الص١٣٩٩دوالراً يف حالة املوقع الصغري و
  . يف احملرقةمع االستثمار تكاليف االستثمار وتكاليف التشغيل كال على حدة، ١٢بالزئبق على وجه التحديد يبني اجلدول 

فرن احتراق  مراقبة البخار
 الحق

انبعاثات من  تسقية
 مواسير المداخن

مراقبة  محرقة
 تلوث الهواء

بعاثات ان

معالجة 
 المخلفات

تلقيم النفايات  تحضير النفايات تخزين النفايات
 للمحرقة

معالجة 
 النفايات

 ماء
 نفايات صلبة

معالجة النفايات 
 لصلبــةا

فرن احتراق  مراقبة البخار
 الحق

انبعاثات من مواسير  تسقية
 المداخن

مراقبة تلوث  محرقة
 الهواء

انبعاثات 
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   يف احملرقةمع االستثمارتكاليف االستثمار وتكاليف التشغيل : ١٢اجلدول 
  التكاليف السنوية 

  )طن نفايات/٢٠٠٨بالدوالر األمريكي لسنة (
  ختفيض الزئبق  ا مراقبة االنبعاثاتتكنولوجي  القطاع

تكاليف   )٪(
االستثمار 
  السنوية

تكاليف 
التشغيل 
  السنوية

جمموع 
التكاليف 
  السنوية

جهاز غسل رطب مع إضافة القلويات 
  ذات كفاءة متوسطة مراقبة انبعاثات –

٠,٢٠  ٠,٠٨  ٠,١٢  ٢٠  

  ١,٢٠  ٠,٦٠  ٠,٦٠  ٦٠   متوسطة–فرز النفايات 
 يف وضع –مرسب إلكتروستايت جاف 

  مثايل
٨,٨٣  ٦,٩٩  ١,٨٤  ٧٠  

جهاز + مرسب إلكتروستايت جاف 
كربون منشط مع + تنظيف رطب 

 يف وضع –مرشحات قماش + ليمون 
  مثايل

٤,٧٩  ٢,٤٨  ٢,٣١  ٩٩  

مرسب +  ذو مرحلتني جهاز تنظيف
   يف وضع مثايل–إلكتروستايت رطب 

٤,١٣  ١,٨٢  ٢,٣١  ٩٠  

مرشحات + حقن بكربون خام منشط 
   يف وضع مثايل–قماش 

٦,٢١  ٤,٠٢  ٢,١٩  ٨٠  

جهاز + حقن بكربون خام منشط 
 مرسب إلكتروستايت+ تنظيف فنتوري 

   يف وضع مثايل-

١١,٤٠  ٦,١٥  ٥,٢٥  ٩٥  

عمليات حرق النفايات 
  وحرق جثث املوتى

جهاز + حقن بكربون خام منشط 
صودا + تنظيف فنتوري مع ليمون ولنب 

 يف وضع –مرشحات قماش +كاوية 
   مثايل

١٢,٨٦  ٧,٠٨  ٥,٧٨  ٩٩  

 ميكن تنفيذها للحد من مدافن النفاياتفمراقبة .  النفايات املناسبة أقل نسبياأماكن دفنتكاليف االستثمار والصيانة يف 
مكان مثال ذلك أن تكاليف تطبيق املعاجلة احلرارية يف .  أخرى كثريةانبعاثات الزئبق وتفيد أيضاُ يف إدارة نفايات خطرة

 دوالر وتكاليف تشغيل ٤٣٠ ٠٠٠يف والية نيوجريزي تشمل تكاليف رأمسالية مقدارها ) موقع ليباري( ليباري دفن
ناًء على معاجلة  دوالراً للطن الواحد، ب٦٧وتبلغ تكاليف الوحدة هلذا التطبيق .  دوالرا٥ً ٠١٩ ٢٩٢وصيانة مقدارها 

لية والكيميائية  املرتالنفايات ليباري للتخلص من أنواع خمتلفة من مدفن نفاياتوقد استخدم .  من التربة٨٠ ٠٠٠
  .)CaseID&137=ID?cfm.profile/org.costperformance://http=137(والصناعية األخرى 

ملا كانت التكاليف املتصلة باحلرق املالئم مرتفعة وتلك املتصلة بالطمر يف األرض متوسطة، تصعب إدارة هاتني العمليتني 
بناًء على هذه التكاليف املرتفعة، رمبا يكون أفضل خيار هو الفرصة املتاحة الستخدام . إدارة اقتصادية يف أقل البلدان منوا

  .  من الزئبقبدائل خالية
 التخفيض، مثالً، تكلفةحيث تبلغ .  يف األرض، تكون االختالفات بينهما كبريةالدفن يتعلق األمر بفوائد احلرق ووعندما

على افتراض أن املتر املكعب يساوي ( دوالراً يف حالة احملارق ١٠٤٧ ومدافن النفايات دوالراً للطن الواحد يف حالة ٦٧
ليف أقل كثرياً من الضرر الذي نتجنبه أو الفوائد اليت حنصل عليها عند استخدام هذه هذه التكاو، )وزنه طنا

لذلك كانت فوائد احلرق أو الطمر يف األرض كبرية جدا مقارنة مبجموع تكاليف تكنولوجيات اإلدارة  .التكنولوجيات
.هذه
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  الكلور والقلوياتنتاج  غري املتبلمر وإالفينيلكلوريد  استهالك الزئبق يف إنتاج احلد من  - ٨
  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-٨

لبلد الذي فيه ل أو  على حدةلية لكل مصنعاصغرية، إذا حتققت بواسطة أفضل املمارسات، ورمبا تكون ع: تقدير التكاليف
وتكون . رأمسالية عاليةوإذا حتققت بواسطة التحويل تكون التكاليف ال. مصانع كثرية، لكنها صغرية على الصعيد العاملي

  .صغرية على املدى البعيد، وعالية لكل مرفق على حدةالكلور والقلويات تكاليف صناعة 

  . القلوياتو  الكلورمتوسطة إىل كبرية يف حالة كلوريد الفينيل غري املتبلمر، كبرية يف حالة: تقدير الفوائد

   غري املتبلمرالفينيلكلوريد الزئبق يف إنتاج   ٢-٨
  كبريصدرموهو للزئبق، كلوريد الفينيل غري املتبلمر واحد من االستخدامات الرئيسية ام الزئبق كحفاز يف إنتاج استخد

حرق سبب يف ذلك إىل أن العملية قائمة على لويعود جانب كبري من ا. النبعاثات الزئبق يف بضعة بلدان، وأمهها الصني
وبينما توجد عمليات بديلة، يلزم ). ٢٠٠٦ماكسون، (هذه البلدان  وهي تتفق مع الوقود الرئيسي املتوفر يف ،الفحم

احلصول على معلومات كثرية عن هذا القطاع، ليتسىن فهم ممارسات التشغيل الراهنة فهماً أفضل قبل إجراء تقدير 
وإنفاذ  توى أدائهاو رفع مس، واقتضاء أو تشجيع حتويلها أىل عدد املرافق اليت تستخدم هذه العمليةإلكن نظراً . كاليفتال

ورمبا يكون تبادل املعلومات الفنية بني .  بالذاتة املعنياناحلد من استهالك الزئبق أو انبعاثاته ميكن أن يكون باهظاً يف البلد
 حتليل ؛ لكن مل يتم بعدتكلفةالزئبق كحفاز واستطالع البدائل املتاحة أقل  صناعة وأخرى بشأن أفضل ممارسات إدارة

توجد بعض األدلة اليت تشري إىل حوافز اقتصادية حمتملة لرفع . عن التكاليف واملسائل الفنية للتحويل حتليالً تامااملعلومات 
  . تكلفةن الماملستوى ميكن أن تقابل جزءاً 

 الفينيل غري يقدر جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية، بالتعاون مع املركز الصيين لتسجيل املواد الكيميائية، أن قطاع كلوريد
أما املنشورات من هذا .  طن يف السنة٧٠٠ بلغ استهالكه إذ أكرب مستخدم للزئبق يف الصني، ٢٠٠٤املتبلمر كان يف سنة 

باإلضافة إىل ذلك، يقول أحد التقديرات إنه يتوقع، نتيجة الزدياد . القطاع يف وسائط اإلعالم املتعددة فغري موصفة جيداً
.  طن متري يف اية هذا العقد١٠٠٠، أن يصل استخدام الزئبق يف هذا القطاع إىل الفينيلريد كلومتعددة لب على طال

ويرجح أن يؤدي التعامل مع هذا القطاع إىل ختفيض خماطر الزئبق العاملية إىل حد كبري إذا كانت تقديرات الطلب املتوقعة 
  .كلوريد الفينيل صحيحةمتعددة على 

   والقلوياترلكلواالزئبق يف إنتاج   ٣-٨
منها عمليتان، ومها أسلوب الزئبق وتقنيات احلجاب احلاجز، يعود . توجد ثالث عمليات إلنتاج القلويات والكلور

اق صناعي يف السبعينات من ثالثة، وهي تقنية الغشاء، على نطتارخيهما إىل اية القرن التاسع عشر، بينما طُورت العملية ال
: انظر، مثالً(غشاء تطلق مواد أقل خطورة وهي أكفأ يف استخدام الطاقة من التقنيات القدمية فخاليا ال. القرن العشرين

  ).٢٠٠٤كيمي، 
جيا اخلاليا غري الزئبقية أو إىل تقليل استخدام وىل التحول إىل تكنولإفاالجتاه العاملي الكلور والقلويات أما يف حالة إنتاج 

ه الصناعة آخذة اآلن يف التناقص إىل حد كبري يف العامل أمجع، حيث تنتج الصودا وهذ .، قد أصبح راسخاًوانبعاثاتهالزئبق 
، كان مثة ما يقرب ٢٠٠٤ويف سنة . الكاوية اآلن باستخدام عمليات أكثر كفاءةً وأقل ضرراً بالبيئة وال تستخدم الزئبق
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برنامج األمم املتحدة (لوجيا خليا الزئبق  مصنعاً للقلويات والكلور يف كل أحناء العامل ما زالت تستخدم تكنو١٤٠من 
  ).٢٠٠٧للبيئة، 

وهي ( مصنعاً يف أواسط التسعينات من القرن املاضي تستخدم عملية خاليا الزئبق ١٥كان يوجد يف الواليات املتحدة حنو 
وختضع . سة مصانع؛ أما هذه السنة فلن يبقى منها عامالً إال مخ)العاملة خباليا الزئبقالكلور والقلويات تسمى مصانع 

املرافق املوجودة يف الواليات املتحدة لالئحة إنفاذ معيار انبعاثات يستند إىل التكنولوجيا، وهذا يتطلب ضوابط وحدوداً 
لالنبعاثات من نوافذ التهوية يف العملية، ومعايري صارمة نسبياً ملمارسات العمل أو برناجماً ملراقبة غرف اخلاليا لتقليل 

يف الواليات املتحدة بواقع الكلور والقلويات واخنفض استخدام الزئبق يف قطاع إنتاج  .تسربة من غرف اخلاليااخلاليا امل
واخنفضت ). ٢٠٠٥ أطنان يف سنة ١٠ إىل ١٩٩٥ طنا يف سنة ١٦٠من  (٢٠٠٥ و١٩٩٥ يف املائة بني السنتني ٩٤

، ويتوقع أن تنخفض إىل ) أطنان٥ أطنان إىل ١٠حنومن  (٢٠٠٢ إىل سنة ١٩٩٠ يف املائة من سنة ٥٠االنبعاثات بنحو 
الكلور والقلويات توحي هذه األرقام بأن فوائد ختفيض استهالك الزئبق يف قطاع إنتاج . ٢٠٠٨ طن حبلول سنة ٢,٥

  . الفرص الضائعة بالنظر إىل اجتاهات الصناعةتكلفةميكن أن تكون عالية، وال يوجد شيء يذكر يف جمال 
، أكثر من ٢٠٠٥لومات الواردة من االحتاد األورويب عن الكلور أنه كان يوجد يف أوروبا، يف مطلع سنة يستفاد من املع

العاملة باستخدام خاليا الزئبق ما زالت تستخدم خاليا الزئبق إلنتاج الكلور الكلور والقلويات  مصنعاً من مصانع ٥٠
 طن يف السنة، ١٠٠٠ إىل ٥٠٠اضاً كبرياً مما يتراوح بني واخنفض استهالك الزئبق وانبعاثاته اخنف). ٢٠٠٦كونكورد، (

 سنة ٣٥غري أن متوسط عمر املصنع من مصانع االحتاد األورويب يبلغ . حسب تقديرات السبعينات من القرن املاضي
ول إىل تقريباً، وأن بذل جهود أخرى لتخفيض انبعاثات الزئبق رمبا ميثل حتديا حلدود التقنية ملا هو ممكن دون التح

 ويف السنوات األوىل من الثمانينات إىل ١٩٨٠فقد أدى ارتفاع انبعاثات الزئبق قبل سنة . عمليات خالية من الزئبق
لكي توصي يف سنة ) شرقي احمليط األطلسي-اتفاقية أوسلو وباريس حلماية حبر الشمال ومشال (أوسبارالضغط على بلدان 

وأكد املكتب . ٢٠١٠باستخدام خاليا الزئبق إلغاء تدرجييا حىت سنة ات الكلور والقلوي بإلغاء عملية إنتاج ١٩٩٠
 املتعلقة بأفضل املمارسات املتاحة يف صناعة ٢٠٠١ يف وثيقته املرجعية لسنة ،النباتات التفاقية الدولية حلمايةاألورويب ل

 توجيهات االتفاقية الدولية حلمايةن  أن عملية خاليا الزئبق ال تعكس أفضل املمارسات املتاحة، وأ،القلويات والكلور
  . ٢٠٠٧ت تدعو إىل إلغاء العمليات اليت ال تأخذ بأفضل املمارسات املتاحة تدرجيياً إلائها يف أواسط سنة النباتا

النهاية من مسؤولية  هو يف النباتات االتفاقية الدولية حلماية وتوجيهات ١٩٩٠ومما يذكر أن تنفيذ قرار أوسبار يف سنة 
التفاقية ل غري أن عدم توحد استجابة البلدان التفاقية أوسبار والتفسري املرن للموعد النهائي. لبلدان املعنية واحد من اكل

 يعكسان تنوع وحتولَ األولويات السياسية واالقتصادية للبلدان املختلفة داخل ٢٠٠٧ املتمثل بسنة النباتات الدولية حلماية
  ). ٢٠٠٦ونكورد، ك(االحتاد األورويب 

السويدية ينبغي أن يكون الكلور والقلويات استنتجت املفتشية السويدية للمواد الكيميائية أن استعمال الزئبق يف صناعة 
 أيضاً أنه ةواعتربت املفتشية السويدية للمواد الكيميائي. ٢٠٠٤مشموالً باحلظر الوطين العام الذي فرضته املفتشية يف سنة 

استثناًء من احلظر لفترة حمدودة، لكي يتسىن تسويقه واستخدامه الكلور والقلويات م الزئبق يف إنتاج جيب منح استخدا
ومن اجلدير باملالحظة، كما تقول املفتشية، أن احلظر الوطين على استخدام . ٢٠٠٩ديسمرب /األول  كانون٣١حىت 

ثر آخر على الشركات املتأثرة به أكرب من أثر بعد ذلك التاريخ لن يترك أي أالكلور والقلويات الزئبق يف صناعة 
  . النباتات االتفاقية الدولية حلمايةتوجيهات مكتب 
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يف بلدان االحتاد األورويب األخرى األكرب مساحةً ال يوجد اتفاق عام بأن مثة حاجة إىل إلغاء استخدام الزئبق تدرجييا 
  . تاج هذه املصانع القدمية منخفضةوإن تكاليف إن). ٢٠٠٦كونكورد،  (٢٠٢٠وإائه قبل سنة 

. ٢٠٠٧ للكلور يف سنة طاقتها اإلنتاجية طن من ١/غرام زئبق١يات لنفسها هدفاً ذاتيا هو ئايوضعت صناعة الكيم
الكلور مصانع وجيب أن يضاف أن . ٢٠١٢ من الطن حبلول سنة ٠,٧٥وجتري اآلن مناقشة لتخفيض هذا احلد إىل 

 زئبق  غرام٠,٥ إىل ٠,٢ يف أوروبا، األفضل أداًء، تفيد بأن انبعاثات الزئبق تتراوح من يا الزئبقتخدمة خلالساملوالقلويات 
هذه الوثيقة املرجعية ألفضل املمارسات املتاحة، املتعلقة يف ، وتنعكس سلسلة االنبعاثات الدنيا لكل طن ينتج من الكلور

يف خط مستقيم، الكلور والقلويات رجيي الستعمال الزئبق يف صناعة ويتوقع أن يسري اإللغاء التد. بإنتاج القلويات والكلور
وقد التزمت الصناعة يف اتفاق طوعي ). ٢٠٠٦املفوضية األوروبية،  (٢٠٢٠إلاء ما تبقى من خاليا الزئبق حبلول سنة 

٢٠٢٠ سنة حبلول بأن تنهي استخدام الزئبق تدرجييا.  
 يف مناطق غري أمريكا الشمالية وأوروبا املستخدمة خلاليا الزئبقر والقلويات الكلومصانع يبدو أن انبعاثات الزئبق من 

أن استهالك الزئبق يف الشركات اهلندية أعلى من ) ٢٠٠٨(ويفيد سريفاستافا  .أعلى مستوى من هاتني املنطقتني
ن انبعاثات تبلغ عتفع للزئبق ويسفر هذا االستهالك املر.  ضعفا٥٠ًاستهالكه يف أفضل الشركات يف العامل مبا ال يقل عن 

جلت يف  غراماً من الزئبق لكل طن ينتج من الصودا الكاوية، وهذه نسبة من أعلى نسب عوامل االنبعاث اليت س٤٧حنو 
ضع مناذج لواهلندية إىل بذل جهود جدية الكلور والقلويات صناعة ) ٢٠٠٨(ويدعو سريفاستافا . تاريخ هذه الصناعة
  . لزئبقلتكنولوجيا خاليا ا

   انبعاثات الزئبق وفوائد هذا التخفيضاتتكاليف ختفيض  ٤-٨
جريت مؤخراً لتكاليف ختفيض انبعاثات الزئبق من مرافق حرق الفحم يف الواليات املتحدة، وفوائد استخدمت دراسات أُ

 دوالراً إلزالة ٤٧ و٣٩ح بني هذا التخفيض، الستخالص الفوائد الصحية لالحتاد األورويب املقدرة تقديراً حمافظاً مبا يتراو
كونكورد، (املستخدمة خلاليا الزئبق الكلور والقلويات كل غرام من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من مصانع 

٢٠٠٦.(  
الزئبق والتخلص  خباصة توفريات الطاقة، والتكاليف املنخفضة ملراقبة(أيضاً التكاليف والفوائد ) ٢٠٠٦(حيلل كونكورد 

املستخدمة خلاليا الزئبق إىل الكلور والقلويات حتويل العملية العادية ملصانع  اليت تعود على الصناعة من.) ات، إخلمن النفاي
. دة سنتني أو ثالثعلى االستثمار مل دت عوائد جذابة للفعلية اليت ولَّاتوجد عدة حاالت من التحويالت  .عملية غشاء

املستخدمة خلاليا الكلور والقلويات حتاد األورويب، يف حتويل عملية مصانع غري أنه لوحظ أن االستثمار الصناعي يف اال
.  بعائد جذاب عند حد األساس قبل ما يقرب من عشر سنني– يف املتوسط –الزئبق إىل عملية غشاء، رمبا ال تعود 

الكلور صانع الكبرية لتحويل عملية م" خط األساس"إىل أن اجلمع بني فوائد ) ٢٠٠٦(وخلصت دراسة كونكورد 
توقع أن إمجايل الفوائد، حىت وإن  لفوائد الصحة العامة، ميكن أن ي حمافظاملستخدمة خلاليا الزئبق حىت مع تقديرٍوالقلويات 

لذلك جيب . جمعت على مدى مخس سنوات، تساوي ما يقرب من ضعف التكاليف املرتبطة بتحويل التكنولوجيا فقط
املستخدمة خلاليا الزئبق باعتباره ذا أولوية عالية، حني تناقش سلسلة الكلور والقلويات صانع أن ينظر إىل حتويل عملية م

  .ناعي للصناعة الكيميائيةصفوائد الصحة العامة والفوائد األخرى املرتبطة بالتطور ال
ة خاليا الزئبق إىل عملية يرد مزيد من املعلومات عن تكاليف حتويل عملية املصانع األوروبية للقلويات والكلور املستخدم

  . أدناه١٣غشاء يف اجلدول 
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املستخدمة خلاليا الزئبق تقنيات رقابة خمتلفة لتخفيض انبعاثات الزئبق من الكلور والقلويات تستخدم العملية احلالية ملصانع 
نشط أو الغرابيل االمتصاص يف الكربون امل) ٤غساالت الغاز،  )٣مزيالت الضباب، ) ٢تربيد تيار الغاز، ) ١: بينها

يستخدم تربيد تيار الغاز أحياناً باعتباره التقنية ). ١٩٩٥مثال ذلك وكالة محاية البيئة، الواليات املتحدة، (اجلُزيئية 
ميكن استخدام مزيالت الضباب إلزالة . الرئيسية ملراقبة الزئبق أو كخطوة إزالة ابتدائية يتبعها جهاز رقابة أكثر كفاءة

وتستخدم نظُم امتصاص الكربون احململة . أو نقاط املاء أو اجلُسيمات الدقيقة من تيارات الغاز املربدةنقاط الزئبق 
ويستدعي هذا . بالكربيت واليود عادةً لتقليل مستويات الزئبق يف تيار غاز اهليدروجني إذا أريد حتقيق كفاءات إزالة عالية

 من الزئبق الذي حيتوي ٪٩٠يل أو ثانوي تتبعه مزيالت الضباب إلزالة حنو األسلوب معاجلة تيار الغاز مسبقاً بتربيد أو
  .عليه تيار الغاز

  األوروبية املستخدمة خلاليا الزئبق إىل عمليات غشاءالكلور والقلويات جتميع فوائد وتكاليف حتويل مصانع : ١٣اجلدول 
   سنوات١٠خالل    سنوات٥خالل 

  الفوائد والتكاليف جمتمعة
  )٢٠٠٤مبليارات اليورو لسنة (

د الفوائ
والتكاليف 

السنوية 
  املقدرة

سعر 
اخلصم 

٥٪  

سعر 
اخلصم 

١٠٪  

سعر 
اخلصم 

٥٪  

سعر 
اخلصم 

١٠٪  
  –القيمة الراهنة 

  : جمموع تكاليف التحويل، مبا فيها
  . االستثمار والتنظيف، إخلتكلفة

 مرة ٢,٦
 ٢,٦ ٢,٦ ٢,٦  ٢,٦  واحدة

            القيمة الراهنة وجمموع الفوائد 
            :مبا يف ذلك

  ٢,٣  ٢,٨  ١,٥  ١,٧  خمتلفة  الفوائد الصناعية
  ٤,٦  ٥,٦  ٢,٩  ٣,٢  سنوية  *الفوائد الصحية

غري   كبرية  الفوائد البيئية
  مشمولة

غري 
 مشمولة

غري 
 مشمولة

غري 
 مشمولة

  ٢,٧  ٣,٢  ١,٧  ١,٩    التكاليف/جمموع نسب الفوائد
  :  غشاءت املستخدمة خلاليا الزئبق إىل عملياةألوروبياالكلور والقلويات افتراضات لتحويل مصانع 

   ماليني طن ٦= طاقة اإلنتاج السنوي للكلور  -
  من الطاقة ستغلق أبواا بدالً من التحويل٪١٥- ١٠ -
   جمموع أطنان الزئبق٣٠-٢٥ ≈ غرامات زئبق لكل طن من كل طاقة إنتاج الكلور ٥-٤= انبعاثات الزئبق السنوية يف الغالف اجلوي  -

  :مالحظات
 الناجتة عن التعرض لزئبق – الذكاء على وجه التحديد اخنفاض معامل –ىل تقديرات اآلثار على األعصاب وعلى النمو إتستند الفوائد الصحية فقط * 

و لكل غرام زئبق يرتع من  يور٢٥وإن رقم الـ . مع أنه توجد أدلة على آثار صحية أخرى كذلكامليثيل يف الواليات املتحدة نتيجةً الستهالك السمك، 
األول يفترض تعرض الناس : تقدير حمافظ يستند إىل مصدرين رئيسيني)  طناً من انبعاثات الزئبق يرتع لدى انتهاء التحويل٣٠-٢٥مضروباً بـ(االنبعاثات 

  .جةً الستهالك أمساك املياه العذبة فقطاين يفترض التعرض نتيثلزئبق امليثيل نتيجةً الستهالك أمساك البحر واملياه العذبة على السواء، وال

أُجرِي استعراض كبري للمعلومات املتعلقة بتكاليف التخفيض يف املصانع املوجودة للقلويات والكلور باستخدام خاليا 
. )no.nilu.drops://http(ودروبس  )de.stuttgart-uni.ier.meespre://http(إيسربمي : الزئبق داخل مشروعي االحتاد األورويب

  . أدناه١٤ويرد موجز إنتاج الكلور يف اجلدول 
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  :تكاليف االستثمار والتشغيل السنوية لصناعة القلويات والكلور: ١٤اجلدول 

  
  

  التكاليف السنوية
  طن كلور/٢٠٠٨بالدوالر األمريكي سنة (

  تدابري مراقبة االنبعاثات  القطاع
ختفيض 
  الزئبق

)٪(  
تكاليف 
االستثمار 
  السنوية

تكاليف 
التشغيل 
  السنوية

جمموع 
التكاليف 
  السنوية

 –املمارسات اجليدة أثناء الصيانة والتصليح 
  الصيغة املُثلى

٠,٠٤  ٠,٠٢  ٠,٠٢  ٢٠  

 ٠,٠٨ ٠,٠٦ ٠,٠٦  ١٥   أحدث ما يف السوق–ني خاليا الزئبق حتس
التنظيف الرطب للغاز مبحلول ملحي مكلور أو 

أحدث ما يف السوق–ضافات اهليدروكلوريد مب   
٣,٠٠ ١,٣٥ ١,٦٥  ٦٠ 

 معاملة - FF+(SIC)احلقن بكربون صاف منشط 
  مثلى

٤,٢٨   ٩٨  

إنتاج الكلور 
املصانع املستخدمة (

  )خلاليا الزئبق

حلاجز أو حتويل التكنولوجيا إىل خاليا احلجاب ا
   أفضل التكنولوجيات املتاحة–خاليا الغشاء 

٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٢  ١٠٠ 
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   الزئبق يف املنتجات، مبا يف ذلك مواد التعبئةاحلد من استخدام  - ٩
  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-٩

  متفاوتة، تتراوح من الصغرية إىل الكبرية: التقدير النوعي للتكاليف

بق يف  عن ختفيض الزئبق املستعمل، الذي درس هلذا لتقرير، قُدرت التكاليف املتصلة بتخفيض الزئيف األدب األورويب
 ويف منتجات أخرى كان .نازل بأا صغرية، نظراً إىل وجود بدائل كثرية باألسعار نفسهاململستخدمة يف امنتجات القياس ا

 لتقليل استعمال  والتقين يف كثري من املناطق األخرى أقل مواتاةًوإن الوضع االقتصادي. مدى توفُّر البدائل أصغر من ذلك
  .لذلك يتراوح التقدير النوعي للتكاليف من صغرية إىل كبرية. الزئبق يف املنتجات

  صغرية: التقدير النوعي للفوائد

رتلية اليت ميكن عمليا أن يف املنطقة األوروبية، اليت توجد فيها تقديرات، كان جمموع مقدار الزئبق يف منتجات القياس امل
ا منتجات أخرى، صغرياً نسبيا لذلك يظل التقدير . مكانية املتوفرة يف منتجات ومناطق أخرى أقل من ذلكاإلو. تستبدل

  .ا صغريةالنوعي للفوائد أ

   الزئبقنبعاثاتاكمصدر ) عبئةمبا يف ذلك مواد الت(الزئبق يف املنتجات   ٢-٩
لذلك، ستكون للتدابري ). ما عدا املنتجات املستخدمة يف طب األسنان(ملنتجات نادر نسبيا يف أوروبا الزئبق املوجود يف ا

واألثر البيئي لتخفيض مقدار الزئبق . الرامية إىل ختفيض مقدار الزئبق مفعول صغري نسبيا على استعمال الزئبق يف اتمع
ذات اجتاه ’يعامل بأنه كبري نسبيا، ألن إزالة الزئبق من املنتجات عملية  الزئبق نفسه جيب أن ختفيضاملوجود يف املنتجات و

اجتاه نازل، كاالنبعاثات من حرق النفايات، واالنبعاثات من "وهو يف الزئبق تؤثر تأثرياً غري مباشر على انبعاثات  ‘صاعد
ستختلف احتماالت ختفيض الزئبق  لعاملي،وعلى الصعيد ا. ب الزئبق إىل املاء والتربة النفايات يف األرض، وتسرمدافن

وتتعلق االختالفات مبستوى التنمية االقتصادية والتقنية، اليت تؤثر . املوجود يف املنتجات عما هي عليه يف الوضع األورويب
  ). ١٥اجلدول (لي واإلقليمي بدورها يف توفُّر املواد البديلة للزئبق على الصعيدين احمل

، أن مقدار الزئبق ٢٥على الزئبق يف بلدان االحتاد األورويب الـ لب القطاعات ذات الصلةيتبني من جرد مقادير ط
البطاريات، واملقاييس والضوابط، والنور، واألجهزة الكهربائية ( طنا ١٥٥املطلوب لالستخدام يف املنتجات يساوي 

  . رى من هذا التقريراالستخدامات األخرى للزئبق غُطِّيت يف فصول أخ). واإللكترونية، وغريها
  )٢٠٠٥(طلب دول االحتاد األورويب اخلمس والعشرون والطلب العاملي على الزئبق حسب القطاع : ١٥اجلدول 

طلب السوق يف بلدان االحتاد   )بالطن(الطلب العاملي   الطلب على الزئبق
  )بالطن (٢٥األورويب الـ 

  ٥  ١٠٠٠  على نطاق صغري
  ١٩٠  ٦١٩  القلويات والكلور

  ٢٠  ٤٠٠  بطارياتال
  ٩٠  ٢٧٠  طب األسنان

  ٣٥  ١٥٠  املقاييس والضوابط
  ٣٥  ١٢٠  النور
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طلب السوق يف بلدان االحتاد   )بالطن(الطلب العاملي   الطلب على الزئبق
  )بالطن (٢٥األورويب الـ 

  ٣٥  ١٤٠  األجهزة الكهربائية واإللكترونية
  غري معروف  ٧٠٠  الكلوريد املتعدد الفينيل غري املتبلمر

أجهزة أخرى، للمختربات 
  ٣٠  ٤٠  .والصيدليات، إخل

  ٤٤٠  ٣٤٣٩  اموع
  . أ٢٠٠٦ية املفوضية األوروب: املصدر

يرد تقدير . من األمور اهلامة النبعاثات الزئبق من املنتجات أيضاً مقدار الزئبق الذي يعاد تدويره من فئات هذه املنتجات
ري مؤكدة على صعيد االحتاد غغري أن هذه التقديرات .  أدناه١٦السترداد الزئبق، احملدد يف فئات املنتجات، يف اجلدول 

  . تأكيداً على الصعيد العاملياألورويب، وهي حىت أقل
  على الصعيد العاملي /٢٥العمليات اليت فيها زئبق يف بلدان االحتاد األورويب الـ/إعادة تدوير املنتجات: ١٦اجلدول 

إعادة تدوير الزئبق الذي يف 
 يف اتوالعمليات املنتج

 ويف ٢٥–االحتاد األورويب
  ٢٠٠٥ - العامل

 يف تيار الزئبق
  يفالنفايات
اد االحت
  ٢٥-األورويب

  )طن(

املعاد الزئبق 
تدويره أو 

يف املسترد 
 االحتاد األورويب

-٢٥) ٪(  

املعاد الزئبق 
تدويره أو 

يف املسترد 
 االحتاد األورويب

  )طن (٢٥-

الزئبق يف تيار 
  يف العاملالنفايات
  )طن(

الزئبق املعاد 
تدويره أو 

يف العامل املسترد 
)٪(  

املعاد الزئبق 
تدويره أو 

يف العامل د املستر
  )طن(

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  ال ينطبق  تعدين الذهب على النطاق الصغري

 ٨٤ ال ينطبق ال ينطبق ٣٢ ال ينطبق  ال ينطبق  القلويات والكلور

  ٧٥  ٪١٥  ٥٠٠  ١٠  ٪٢٥  ٤٠  البطاريات
  ٣٠ ٪١٥  ٢٠٠  ١٨ ٪٢٥  ٧٢  طب األسنان

  ٢٤ ٪١٥  ١٦٠  ١١ ٪٢٥  ٤٢  املقاييس والضوابط
  ٢٣ ٪١٥  ١٥٠  ١١ ٪٢٥  ٤٦  اإلنارة

  ٢٣ ٪١٥  ١٥٠  ١١ ٪٢٥  ٤٢  األجهزة الكهربائية واإللكترونية
 ٣٠١ ٪٤٣ ٧٠٠ غري معلوم غري معلوم  غري معلوم  كلوريد الفينيل غري املتبلمر

ربات تمنتجات أخرى، للمخ
  .والصيدليات، إخل

٨  ٪١٥  ٥٠  ٩  ٪٢٥  ٣٦  

  ٥٦٦    ١٩١٠  ١٠١    ٢٧٨  جمموع هذه الفئات

  .(EC DE-ENV)) ٢٠٠٦(لبيئة لاملدير العام  مشروع –املفوضية األوروبية : املصدر

من .  يف االحتاد األورويب، وأقل من ذلك على الصعيد العاملي٪٢٥غ حنو لالذي ميكن رؤيته هو أن معدل إعادة التدوير يب
 طنا على الصعيد ٨٥٧، و٢٥-ئبق يف االحتاد األورويب طنا من الز٢٥٤بني املنتجات املشمولة ذا الفصل يقدر أن حنو 

وهذا يسبب احتماالً قويا ألن تنطلق انبعاثات من املنتجات حال . العاملي تصل إىل تيار النفايات دون إعادة تدويرها
  . وصوهلا إىل تيار النفايات، الذي هو مشمول بفصول أخرى من هذا التقرير
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  ف هذا اخلفض الزئبق وتكاليخفضكفاءة   ٣-٩
  احلظر األورويب على أجهزة القياس املرتلية احملتوية على الزئبق، الذي ستطبقه مجيع الدول األعضاء ابتداًء من  من شأن

يف أوروبا توجد . يسبب بصورة رئيسية تكاليف تتصل بإعادة تشكيل هياكل املؤسساتأن ، ٢٠٠٩إبريل / نيسان٣
وما توفُّر البدائل إال عامل واحد من .  املرتلية، لذلك سيكون من السهل تنفيذ احلظربدائل بأسعار مماثلة جلميع التطبيقات

غري أن مثة تكاليف أخرى تتصل باجلهود اإلدارية، كالتشريع . عدة عوامل حتدد تكاليف ختفيض الزئبق يف املنتجات
ًالذي يوجد ر بدائل للزئبق قف أيضاً على توفُّ وهي تتو؛ تقديرهاواجلهود املتصلة باإللغاء التدرجيي للزئبق من الصعب جدا

سر ألنه يقَدر أن الزئبق املوجود يف أجهزة القياس املعدة لالستعمال املهين ال ميكن  ال يتصل إال باُألاحلظرو. يف املنتجات
 ٢٠٠٦املفوضية األوروبية (ملهنية ، نظراً إىل التكنولوجيات املتوفرة حاليا، والرقابة الواسعة هلذه األجهزة ااستخدام بديل له

توجد خطورة من إعادة ختصيص األسواق ) ال االستعمال( فقط اإلنتاجوإذا غطى احلظر جمرد منطقة معينة ومشل ). ب
  .فواإلنتاج، وهذا من شأنه أن يقلل أثر تدبري التخفي

األثر احملتمل وقوعه ، eec/ec2006 b/76/769 ، الواردة يف الوثيقةيل املقترح لتوجيهات جملس أوروباديشمل تقدير أثر التع
االستنتاج العام هنا هو أنه ميكن ختفيض . من حظر أورويب للمنتجات على أجهزة القياس املرتلية كموازين احلرارة، مثالً

 وهذا يعادل ،١٥- طنا يف السنة يف االحتاد األورويب٢٨  طنا إىل٥٥ سر مناستخدام الزئبق ملعدات القياس والضبط يف اُأل
وسيأيت معظم تكاليف هذا احلظر يف باب إعادة تشكيل هياكل .  من الزئبق يف هذه الفئة من املنتجات٪٥٠ختفيضاً بنسبة 

كون معظم املتأثرين ذه التكاليف منتجي موازين احلرارة يوس. املؤسسات املنتجة نظراً إىل وجود بدائل بأسعار مشاة
  .يقابل هذه التكاليف زيادة يف الفوائد العائدة على صناع موازين احلرارة اخلالية من الزئبقاحملتوية على الزئبق، لكن س

 –املفوضية األوروبية (لتخفيض استخدام الزئبق يف البطاريات، هذه عملية موجودة من قبل وهي مستمرة يف العامل بأسره 
 تكاليف استمرار ختفيض استخدام الزئبق يف ، لذلك ستكون)EC DG-ENV 2006) (٢٠٠٦مشروع املدير العام لبيئة 

   .البطاريات صغرية
اجلهود جارية لتشجيع استخدام بدائل خالية . يبدو أن الوضع أكثر صعوبة يف موضوع األجهزة الكهربائية واإللكترونية

م الزئبق يف هذه وهذا يشري إىل أن ختفيض استخدا). EC DG-ENV 2006(من الزئبق، لكن استخدام الزئبق ما زال كبرياً 
  . الفئة من املنتجات سيكون مرتبطاً بتكاليف متوسطة أو عالية

وهذا يشري ). EC DG-ENV 2006(يف حال منتجات اإلنارة أقل وجوداً من بدائل األجهزة الكهربائية واإللكترونية البدائل 
  .إىل أن ختفيض استعمال الزئبق يف معدات اإلنارة مرتبط بتكاليف عالية

املنتجات ومعدات التغليف احملتوية على الزئبق على ن قراءة األدبيات أن جدوى أي حظر أو فرض أي قيد يتضح م
 يف بعض استعمال بديل لهة ويبدو أنه ليس من السهل فللزئبق خصائص حمدد. الزئبق املتوفرةستتوقف على ماهية بدائل 

  .ستشفياتاملاملنتجات، مثال ذلك بعض معدات القياس يف 
 ختفيض الزئبق املوجود يف املنتجات ومواد التغليف، حتوالً مباشراً، إىل سؤال عما إذا كانت تكلفة السؤال عن يتحول

  .توجد بدائل متفقة معه بأسعار مماثلة
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   انبعاثات الزئبقخفضفوائد   ٤-٩
نسبيا من الزئبق،  صل بكميات صغريةالفوائد املتصلة باخنفاض الزئبق يف منتجات القياس املرتلية، يف املثال الوارد أعاله، يت

∼٢٨كما أن احتمال إعادة توجيه األسواق واملنتجات يزيد من . ض التقدير النوعي لفائدة هذا التدبريوهذا خيفِّ.  طنا
 ،ج الفائدة هو قياس جزء االستعمال من دورة حياة املنت هذهغري أن ما يزيد إمكانيات. ختفيض إمكانيات هذا التدبري

 طنا من ٣٣أن استهالك ) ب٢٠٠٦(وقد قُدر يف تقرير املفوضية األوروبية . لك قياس جزء النفايات من هذه الدورةوكذ
ر سريع عندئذ يومن شأن تقد.  النفايات وحرقهامدافن أطنان زئبق من ٨ حنو ثالزئبق ألجهزة القياس ينطوي على انبعا

 قد خيفض االنبعاثات بواقع ١٥ة القياس املرتلية يف دول االحتاد األورويب الـ  استخدام الزئبق يف أجهزيبين أن اخنفاضأن 
٦وإذا استكملنا تلك التقديرات باالستقراء ألفينا أن ختفيض االنبعاثات يف العامل بأسره سيكون بواقع .  أطنان سنويا  

  .  طنا٧٦ طنا إىل ١٥٠سره من  طنا تقريباً إذا اخنفض استخدام الزئبق يف أجهزة القياس يف العامل بأ١٦
أنه يعادل بىل أن معدل إعادة التدوير يف البطاريات واألجهزة الكهربائية واإللكترونية وكذلك معدات اإلنارة يقدر إنظراً 

 بسبب غري أنه. متساوية أيضاًاالنبعاثات يف اهلواء من كلتا الفئتني ن تكون أيجب فمعدل إعادة التدوير يف أجهزة القياس، 
وعلى صعيد العامل، يشار إىل أن .  سيكون احتمال ختفيض االنبعاثات من فئات املنتجات هذه قليالً– نسبيا –لبدائل اقلة 

معدل إعادة التدوير أقل وأن توفُّر البدائل من الناحية االقتصادية والفنية أقل يف أحناء كثرية أن الوضع أقل إجيابية، نظراً إىل 
  . صغريةبأاقدر أن الفائدة تلك لذ. من العامل
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  طب األسنان املمارسات املتصلة ب الزئبق يف احلد من استخدام  -١٠
  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-١٠

وستكون هذه . منخفضة إىل كبرية يف حالة تركيب ملغمة جهاز فاصل يف العامل املتقدم النمو: القياس النوعي للتكاليف
  .ى كثرياً يف البلدان الناميةالتكاليف أعل

إذا كان معظم الفوائد مرتبطاً باستهالك السمك فستكون هذه الفوائد يف معظم احلاالت أكرب من : التقدير النوعي للفوائد
  .التكاليف

   ه الزئبق وفوائدخفضليف كات  ٢-١٠
وقد . فضة والقصدير والنحاس والزنكملغم األسنان االصطناعية عبارة عن خليط من الزئبق وسبيكة مؤلفة من جزيئات ال

 سنة يف ١٥٠ التجاويف اليت ينخرها السوس يف األسنان ملدة تزيد عن  مللءاستخدمت هذه املمارسة يف طب األسنان
الواليات املتحدة والعامل أمجع، وإن كانت مثة سجالت تشري إىل استخدامها كمادة حلشو األسنان يف الصني منذ القرن 

ومع أن ملغم األسنان مصدر من مصادر التعرض لعنصر الزئبق ورمبا يكون مصدراً خلطر ). ١٩٩١يبس، فيل(السابع 
، واحلساسية املفرطة، وتصلب األعصاب واألوعية املتعددة، ما زال أكثر املواد )أو أمل منتصف الرأس(صحي، كالشقيقة 

science/news/ru.pravda.english://http/06-06-2008/105448-.  من حشوات ترقيع األسنان٪٦٠استعماالً، إذ يشكل حنو 

)0-dental.( .  
، ألسباب يعود معظمها إىل السويد والنرويج وفنلندا، كان استخدام ملغم األسنان قد وضع حتت قيود يف ٢٠٠٨يف سنة 

  .ةالبيئ
فقد قُدمت أمثلة على دراسات تبني آثاراً سلبية مللغم . مسألة اآلثار املباشرة الستعمال ملغم األسنان مسألة جدلية

للجمعية ومن ناحية أخرى استنتج جملس الشؤون العلمية التابع ). ٢٠٠٦(األسنان، مثال ذلك وويتشيك وآخرون 
 معهد الصحة الوطيناملواد املركبة كليهما آمنان وفعاالن لترقيع األسنان، وأن  أن امللغم والوطنية األمريكية ألطباء األسنان

. قال إن حشوات امللغم لألسنان ال تشكل أي خطر على صحة اإلنسان، وال ينصح باستبدال حشوات غري مملغمة ا
ديدة على ملغمات األسنان،  تعريف جبطاقاتوتنظر إدارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة يف استدعاء وضع 

. وتستعرض أيضاً األدلة على استعماهلا اآلمن، ال سيما يف الفئات احلساسة من السكان
)html.amalgams/consumer/cdrh/gov.fda.www://http(.   

.  أي اتفاق على مسألة ما إذا كان ملغم األسنان يشكل خطراً صحيا مباشراً أم الال يوجد يف العامل املتقدم النمولذلك، 
ونظراً إىل آثار التعرض للزئبق بواسطة البيئة، فرضت بضعة بلدان قيوداً على استخدام الزئبق يف طب األسنان ومناولته 

  . العادمبأمان للحيلولة دون انبعاثه يف اهلواء وتسربه إىل املاء
 طنا، بينما ٥١ ويف الواليات املتحدة ،٢٠٠٠ طنا متريا يف سنة ٧٠ار الزئبق املستخدم يف طب األسنان يف أوروبا غ مقدبل

ويتوقع أن يبلغ .  طنا متريا٢٧٢) مبا يف ذلك أوروبا والواليات املتحدة(بلغ جمموع املقادير املستعملة يف العامل أمجع 
، حني يستطيع عدد أكرب ٢٠٢٠ طنا متريا يف سنة ٢٥٠ئبق لطب األسنان يف العامل أمجع  من الزةجمموع املقادير املطلوب

  ). ٢٠٠٧هنت، -جاكوبسون( طب األسنان تمن الناس الوصول إىل خدما



UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1 

 58 

 طن من ٢٠٠، بينما جتمع در طنا من زئبق طب األسنان يعاد تدويرها أو تست٣٠ فقط، أي ٪١٥ أن ١٧يبني اجلدول 
  .٢٠٠٥ يف تيارات النفايات على صعيد العامل كله يف سنة الزئبق

)pdf.storage_safe_flows_hg/pdf/mercury/chemicals/environment/eu.europa.ec://http(.   

  .٢٠٠٥العمليات يف االحتاد األورويب والعامل أمجع يف سنة /ر الزئبق الذي يف املنتجاتإعادة تدوي: ١٧اجلدول 
  . ٢٠٠٥ والعامل أمجع يف سنة ٢٥-العمليات يف االحتاد األورويب/إعادة تدوير الزئبق الذي يف املنتجات

املنتج والعملية يف االحتاد 
   ويف العامل٢٥ –األورويب

تيار يف الزئبق 
يف  النفايات

 حتاد األورويباال
  )طن (٢٥-

املعاد الزئبق 
تدويره أو 

يف املسترد 
 االحتاد األورويب

-٢٥) ٪(  

املعاد الزئبق 
تدويره أو 

يف املسترد 
 االحتاد األورويب

  )طن (٢٥-

تيار يف الزئبق 
العامل يف  النفايات
  )طن(

املعاد الزئبق 
تدويره أو 

العامل يف املسترد 
)٪(  

املعاد الزئبق 
تدويره أو 

العامل يف سترد امل
  )طن(

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  ينطبقال  ال ينطبق  تعدين الذهب على النطاق الصغري

 ٨٤ ال ينطبق ال ينطبق ٣٢ ال ينطبق  ال ينطبق  القلويات والكلور

  ٧٥  ٪١٥  ٥٠٠  ١٠  ٪٢٥  ٤٠  البطاريات
  ٣٠ ٪١٥  ٢٠٠  ١٨ ٪٢٥  ٧٢  طب األسنان

  ٢٤ ٪١٥  ١٦٠  ١١ ٪٢٥  ٤٢  املقاييس والضوابط
  ٢٣ ٪١٥  ١٥٠  ١١ ٪٢٥  ٤٦  اإلنارة

األجهزة الكهربائية 
  واإللكترونية

٢٣ ٪١٥  ١٥٠  ١١ ٪٢٥  ٤٢  

ري غالكلوريد متعدد الفينيل 
  املتبلمر

 ٣٠١ ٪٤٣ ٧٠٠ غري معلوم غري معلوم  غري معلوم

منتجات أخرى، للمخربات 
  .والصيدليات، إخل

٨  ٪١٥  ٥٠  ٩  ٪٢٥  ٣٦  

  ٥٦٦    ١٩١٠  ١٠١    ٢٧٨  جمموع هذه الفئات
أي إذا كان، مثالً، أقرب (بلمر كحفاّز متفائالً تإذا كان تقدير الصناعة الصينية إلعادة تدوير زئبق كلوريد الفينيل غري امل: مالحظة

 فهذا التصحيح وحده ميكن أن حيدث فرقاً كبرياً جدا يف جمموع ،) طن يف السنة٣٠٠ طن منه إىل رقم الـ ١٠٠إىل رقم الـ 
  .زئبق املعاد تدويره يف العاملال

حسابات املؤلف بناًء على ردود أصحاب املصلحة على األسئلة اليت طرحها عليهم مشروع املدير العام للبيئة يف : املصادر
، أملانيا )٢٠٠٥(، فرنسا )٢٠٠٥(اجلمهورية التشيكية : انظر. ٢٠٠٥سبتمرب /خمتلف الدول األعضاء يف أيلول

، ماكسون )٢٠٠٥(انظر أيضاً بروكس ). ٢٠٠٥(، اململكة املتحدة )٢٠٠٥(، سلوفاكيا )٢٠٠٥(، هولندا )٢٠٠٥(
  .ناعة الكلور املقدمة إىل أوسبار، وتقارير االحتاد األورويب عن ص)٢٠٠٥، ٢٠٠٤(
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   وذلك يتوقف على مسألة ما إذا كان املصدر مصدر خطر على الصحة أم - لتخفيض العوامل اخلارجية مللغم األسنان
  : توجد طريقتان مها مثار قلق ال
  . اململغمةإجياد بديل حلشوة األسنان -١

 املرتبطة بإجياد بدائل خالية من الزئبق حلشوات األسنان اململغمة ف، تبلغ تكاليف التخفي١٨كما يتبني يف اجلدول 
ما تكون إمكانية  دوالر للكيلوغرام الواحد من الزئبق حيث١٢٩٠٠٠ والتخلص من الزئبق بأمان يف حدود ،بالزئبق

 .التخفيض كبرية

   للتلوث بالزئبق ختفيضهاتكاليف استراتيجيات جتنب التلوث بالزئبق واحتمال : ١٨اجلدول 
  املكان والسنة  إمكانيات التخفيض  كيلوغرام زئبق/التكاليف بالدوالر  النشاط

زيادة إعادة تدوير احملبس 
الذي جبانب الكرسي يف طب 

  األسنان

  ١٩٩٩مينيسوتا   متوسطة  ٢٤٠

  ١٩٩٩مينيسوتا   كبرية/متوسطة  ١٣٠٠٠٠٠ - ٣٣٠٠٠  تركيب فارز للملغم
يف لغم األسنان مل إجياد بديل

  عيادات طب األسنان
  ٢٠٠٤السويد   كبرية  ١٢٩٠٠٠

نزع حشوات ملغم األسنان 
  بعد الوفاة 

  ٢٠٠٤السويد   كبرية  ٤٠٠

  ).٢٠٠٦(اقتبِست من هايالندر وآخرين 

  .أو زيادة إعادة تدوير احملابس املوضوعة جبانب الكرسي يف طب األسنانزة مللغم األسنان تركيب فرا  -٢
، استراتيجية ١٨زيادة إعادة تدوير احملبس املوجود جبانب الكرسي يف عيادات طب األسنان، كما يتبني من اجلدول 

كيب فرازة ملغم، حيث تتفاوت إمكانيات وعندما يتعلق األمر بتر.  لكن إمكانية ختفيض الزئبق متوسطةتكلفةالمنخفضة 
 ٣٣ ٠٠٠ تتراوح تكاليف االستراتيجية بني - وهذا يتوقف على نوع الفرازة املركبة –التخفيض بني متوسطة وكبرية 

عالوةً على ذلك، أثارت نتائج حتليل . كيلوغرام واحد من الزئبق/دوالر١ ٣٠٠ ٠٠٠كيلوغرام واحد من الزئبق و/دوالر
  : ملتحدة النتائج التاليةايت أجرا وكالة محاية البيئة يف الواليات الفعالية، ال

 عيادة، إىل ما يتراوح بني ١٣٣ ٠٠٠ دوالر للواحدة، لـ ١١٠ ٠٠٠حيتاج شراء وتركيب فرازات مببلغ يقدر بـ  -
   مليون دوالر لصناعة طب األسنان كلها؛٢٦٦ مليون دوالر و١١١

  مليون دوالر يف السنة؛١٣٣ مليون دوالر و٧٨نتها إىل ما يتراوح بني حيتاج تشغيل فرازات امللغم هذه وصيا -

 مليون ٨٩ سنني، ألفينا أن جمموع التكاليف السنوية يتراوح بني ١٠إذا افترضنا بتحفُّظ أن عمر الفرازة املفيد هو  -
  مليون دوالر؛١٦٠دوالر و

 ٢٨٢ مليون دوالر إىل ٩١ من وفُّره بيولوجيا السنوية لتخفيض طن واحد من الزئبق الذي حيتمل تتكلفةتتراوح ال -
كيلوغرام زئبق، / دوالرا٢٨١ً ٢٥٠كيلوغرام زئبق و/ دوالرا٩٠ً ٦٢٥أي ما يتراوح بني . مليون دوالر لكل طن

 . على التوايل
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رقام األوىل أدىن ، يتبني أن األ١٨لدى مقارنة نتائج وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة بالنتائج الواردة يف اجلدول 
  .من الثانيةدرجةً 

 دوالر ١٢ ٥٠٠هي النسبة هنا باالستهالك، و -بصورة رئيسية  – ملا كانت الفوائد أو تكاليف األضرار مرتبطة
للكيلوغرام الواحد من الزئبق، فإن معظم تكاليف التخفيض املقدمة هنا الستخالص الزئبق املستخدم يف طب األسنان 

كلف املستهلكني أكثر من سنان جديدة يأوإن استخدام بدائل غري زئبقية مللغم األسنان كحشوات . أعلى من الفوائد
 دوالراً ٣٠ إىل رسم إضايف مقداره ٢٠٠٤أشارت رسوم خدمات طب األسنان يف الواليات املتحدة سنة (امللغم 

 التراكمية تكلفةوسوف تنخفض ال. )بة، وجاء معظمه بناًء على زيادة الوقت الالزم لتركيب احلشوةللحشوات املركَّ
  على الوجه الصحيححبسب العوامل اليت تتألف منها  آثار التلوث حسبتللحشوات املركبة إذا 
)pdf.070708FINALReportfromMPPTestimony/tsdocumen/new/org.mercurypolicy.www://http(.  
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يتصل (التعدين عمليات من واستخراجها  احلد من املعروض من الزئبق اخلام واخلامات األخرى  -١١
  )حبسب األمهيةاملصادر بالتجارة وترتيب 

  لتكاليف والفوائدلالتقدير اإلمجايل   ١-١١
  صغرية، متوسطة: التقدير النوعي للتكاليف

ختفيض تعدين الزئبق األويل بأنه طريقة غالية نسبيا لتخفيض انبعاثات الزئبق، لكن أكرب أثر لتوزيع هذه التكاليف يقدر 
سيقع على البلدان األقل منوا .  

 مع ،اجتاه صاعد، فإن التقدير النوعي للفوائد يقدر بأا كبريةبملا كان ختفيض توريدات الزئبق يوصف بأنه خيار ختفيض 
  . توجد آليات للتغذية املرتدة تقلل األثر األويلنه سأ

  تعدين الزئبق كمصدر النبعاثات الزئبق  ٢-١١
 طنا ٦٥٠ و٢٠٠ما يتراوح بني (والصني )  طنا٥٥٠(ان يف قريغيزستان خيدرحاملناجم الرئيسية الراهنة للزئبق يف توجد 

غري أن منجم .  طنا، ووردت اجلزائر كمية مساوية لذلك٢٤٠و وقد ورد منجم املادين يف إسبانيا حن). وما زالت تتزايد
واملنجم الذي يف .  يتمثل اآلن يف جتارة الزئبق-  اليت متلكها الدولة- ، ومعظم عمل الشركة٢٠٠٤املادين مغلق منذ سنة 

 MBM)يف املوقع  تكلفةال مواتية إىل جعل تعدين الزئبق باهظ ري، حني أدت ظروف غ٢٠٠٣اجلزائر مغلق منذ سنة 

 أطنان وثالثني طنا من الزئبق من املنجم ١٠بينما كان منجم املادين ما زال مستخدماً، انبعث ما يتراوح بني . (2005
  . مصدراً كبرياً النبعاثات الزئبق احملتملة واآلثار الضارة بالبيئة– بالطبع –وما زال تعدين الزئبق مباشرة . مباشرة

  اخلفضق وتكاليف هذا  الزئبخفضكفاءة   ٣-١١
منجم الزئبق يف اجلزائر، مثالً، أوقف .  انبعاثات الزئبق من تعدين الزئبق باختالف األحوال احملليةفتتفاوت تكاليف ختفي

لكن الزئبق معدن هام لبعض األغراض، . (MBM 2005) بسبب انعدام رحبيته، ال ألسباب بيئية ٢٠٠٣عن العمل يف سنة 
أما من ناحية اإلنتاج . لوصول إىل هذا املعدن هامة للنمو االقتصادي يف بعض املناطق كالصني، مثالًورمبا تعترب سهولة ا

 من إاء منجم زئبق فرص استثمار أخرى، لكن اجلانب األكرب من التكاليف سوف يتحمله فرمبا تقابل األرباح املفقودةَ
  . بدائل للزئبقال توجد لديهممشترو الزئبق الذين 

  تعدين الزئبق ض انبعاثات الزئبق بتخفيخفضوائد ف  ٤-١١
البيئية املتصلة  فالتخفيض البديهي لآلثار املتصلة بالزئبق سيقترن باآلثار. لتخفيض تعدين الزئبق عدد من الفوائد البيئية
 املرتبطة غري أن املرء جيب أن يكون واعياً لكون الفوائد.  التربةتقليببتخفيض أنشطة التعدين وما يتبع ذلك من 

وال . بانبعاثات الزئبق ستقابلها إىل حد ما آليات التغذية املرتدة عقب ارتفاع األسعار الناتج عن ختفيض تعدين الزئبق
ومن األمثلة عليها زيادة أنشطة التعدين يف مناجم أخرى؛ إعادة . يعرف يف الوقت الراهن مدى آليات التغذية املرتدة هذه

وينبغي مالحظة أن زيادة جهود إعادة تدوير . لقت من قبل؛ وزيادة أنشطة إعادة التدوير، إخلفتح مناجم كانت قد أُغ
ل ويهملقى به يف النفاياتالزئبق ستخفض مقدار الزئبق الذي كان ي .  
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امللغاة، الكلور والقلويات العاملة باليا اخل الزئبق وإدارة الزئبق اآليت من احلد من املعروض من  - ١٢
  خزونات القائمةومن امل

 التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-١٢
  .متفاوتة، وتتوقف على مسألة ما إذا كان يلزم تطوير بىن حتتية للتخزين: التقدير النوعي للتكاليف
  لمنتجات والعمليات لكبرية للقلويات والكلور، كبرية : التقدير النوعي للفوائد

وتشمل هذه املخزونات خمزونات حكومية، وزئبقاً زائداً يف . صعيد العامليتوجد خمزونات كبرية من الزئبق على ال
 ).٢٠٠٦ماكسون (صناعات القلويات والكلور، وخمزنات يف منشآت تعدين الزئبق 

ني اليت تغلق قد أصبحا بصورة متزايدة مسامهَالكلور والقلويات توليد الزئبق من إعادة التدوير واسترداده من مصانع 
ألن إعادة التدوير ازدادت واخنفض إنتاج الزئبق من ،يف التوريدات العاملية)  يف السنوات األخرية٪٢٠-١٠(ين كبري 

غري أن االحتاد األورويب، سعياً منه إىل إزالة إمدادات الزئبق الزائدة عن احلاجة من السوق العاملية، وضع الئحته . املناجم
.  من استراتيجية االحتاد األورويب للزئبق٩ و٥د املناقشة وفقاً لإلجراءين املسودة حلظر تصدير الزئبق، اليت هي اآلن قي

املفوضية األوروبية  (٢٠١١ويستهدف هذا احلظر مجيع الزئبق اآليت من مصانع االحتاد األورويب امللغاة متهيداً إلغالقها يف 
 إنتاج املناجم املنخفض حسب  منيببأن الزئبق املعاد تدويره واملنتج كمنتج جان ويوحي التحليل املؤيد). ٢٠٠٥
ومن املقدر أن يوفر التحول إىل ). ٢٠٠٦ماكسون، (ستكون أكثر من كافية لتلبية الطلب العاملي على الزئبق ) االقتضاء

  ).  أ٢٠٠٦املفوضية األوروبية،  (الزئبقفلز  طن من ١٢ ٠٠٠حنو الكلور والقلويات تكنولوجيا خالية من الزئبق يف مصانع 

، واحداً من أكرب خمزونات العامل من الزئبق، ةالدفاعيللمخزونات ركز الوطين املك حكومة الواليات املتحدة، بواسطة متل
. وبدأت يف أوائل التسعينات ببيعه يف السوق الدولية بعد أن أعلنت أنه ال يلزمها لتلبية احتياجات الدفاع يف املستقبل

ودرست الفائدة . خلشيتها من أن يساهم تسويق الزئبق يف تلويث البيئة العاملية نتيجة ١٩٩٤ تأجيل البيع يف سنة توأعلن
، وأعلنت حكومة الواليات املتحدة يف )٢٠٠٤، ةالدفاعيللمخزونات ركز الوطين امل(النسبية من بيع الزئبق مقابل ختزينه 

  . مستودعيف مسمى ريغ سوف تخزن إىل أجل ٤ ٤٠٠ وزا أن كمية من الزئبق يبلغ ٢٠٠٦فرباير /شباط
 ٢٠٠٥ طن يف سنة ٤ ٠٠٠ و٣ ٠٠٠ ني طن يف السنة إىل ما يتراوح ب٧ ٠٠٠اخنفض الطلب العاملي على الزئبق من حنو 

، ويشري إىل أن تعدين الزئبق وإنتاجه ١٩يرد وصف التوريد الالزم لتلبية هذا الطلب يف اجلدول ). ٢٠٠٦ماكسون، (
لزئبق يف التجارة العامليةج ثانوي مها املصدر الرئيسي لكمنت.  

  )٢٠٠٥(مصادر توريد الزئبق : ١٩اجلدول 
  )طن متري(مدى توريد الزئبق   مصادر توريد الزئبق
ج ثانويالتعدين وإنتاجه كمنت  

  زئبق معاد تدويره من نفايات مصانع القلويات والكلور
٢٢٠٠ – ١٨٠٠  
١٤٠ - ٩٠  

عاد تدويره من مصادر أخرىزئبق م  
  )امللغاة( الكلور والقلوياتا زئبق من خالي

٥٢٠ – ٤٥٠   
٨٠٠ - ٦٠٠  

  ٢٠٠ -صفر   املخزونات
  ٣٨٠٠ - ٣٠٠٠  اموع
  .pdf.07Jan19PMformat-2006Nov-Final-mandHgSupplyTradeDe-PM/mercury/ch.unep.chem.www://http: املصدر
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 طن ٥٠٠ قليالً عن قلالذي يمثة مثال آخر الخنفاض الطلب، وهو يف الواليات املتحدة، حيث كان اإلنتاج يفوق الطلب 
  . ٥يف السنة يف أواخر التسعينات، كما يتبني يف الشكل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حدةالطلب واإلنتاج يف الواليات املت: ٥الشكل 

 .http://www.newmoa.org/prevention/mercury/breakingcycle/compendium/Weiler.ppt#256,1,Can) the U.S: املصدر

act alone on mercury? )هل تستطيع الواليات املتحدة أن تتصرف مبفردها يف موضوع الزئبق؟(  

وإن استمرار معدل االخنفاض يف الطلب على . ليةكان الخنفاض الطلب عدة أسباب من بينيها التنظيم واالتفاقات الدو
البطاريات، واملنتجات (الزئبق سيتوقف بالدرجة األوىل على اخنفاضات يف استعماله يف قطاعات صناعة املنتجات 

ولتخفيض . وكلوريد الفينيلالكلور والقلويات وكذلك يف القطاعات الصناعية، كإنتاج ) الكهربائية، وأجهزة القياس
  . ك يف قطاع االستهالك الرئيسي يشكل تعدين الذهب على نطاق صغري حتدياً كبرياًاالستهال

يستدعي استمرار ختفيض الزئبق، مدفوعاً إما باملخاوف البيئية أو بالوقائع االقتصادية، تطوير أداة تكنولوجية واقتصادية 
  . لتخزين الزئبق يف أمان وإدارة الفائض منه

 الفرصة الضائعة املتمثلة يف فقدان تكلفة ختفيض التوريدات هي تكلفةالفائضة عن احلاجة، تكون يف مجيع خمزونات الزئبق 
 الستيداع املتوقعة تكلفةوميكن استخدام ال. املبيعات باإلضافة إىل إدارة املخزونات الفائضة عن احلاجة على املدى البعيد

يف الواليات املتحدة إلسقاط التكاليف ) مةدعني سنة القا مليون دوالر على مدى األرب٤٢(خمزونات الزئبق الفدرالية 
املرتبطة بتخزين خمزونات الزئبق اخلاصة يف الواليات املتحدة، لكن األرقام سوف تتفاوت بناًء على التكاليف يف كل بلد 

لغاة، وهي مثة مسألة أخرى جيب أن تؤخذ بعني االعتبار من حيث التوريدات من املصادر واملخزونات امل. على حدة
رمبا تكون هناك تكاليف اقتصادية واجتماعية وبيئية إلدخال توريدات كبرية من : توقيت توفري هذه التوريدات يف األسواق

  .الزئبق يف السوق دفعة واحدة

U.S. Demand and Production
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 تتوقف وسوف. ري الزئبق إذا بيع ووزع يف السوق العامليةصاملخاطر الرئيسية املرتبطة مبخزونات الزئبق مرتبطة أيضاً مب
املخاطر، وكذلك خيارات اإلدارة احملتملة على االستعمال النهائي للزئبق ويف اية املطاف على مقادير الزئبق املنبعثة يف 

غري أن عدة بلدان يف العامل املتقدم النمو تقوم، بغية جتنب املخاطر ومنع التلوث احملتمل يف . البيئة من ذلك االستعمال
  .  إدارة املخزونات القائمة والنفايات احملتوية على الزئبق إدارة ذات كفاءة للحيلولة دون تلوث البيئةاملستقبل، بتعزيز

بطريقة آمنة وسليمة بيئيا ائيا وإذ . ففي السويد، مثالً، تقوم االستراتيجية على عدم إعادة تدوير الزئبق، وإمنا التخلص منه
ويف . كنقطة بداية، أمرت بإجراء حتقيقني اثنني يف كيفية تنفيذ هذا التخلص النهائياستخدمت احلكومة هذه االستراتيجية 

 ، اقترحت اللجنة املعنية بالتخزين النهائي للزئبق اختاذ قرار قضائي يستدعي ختزين النفايات احملتوية على الزئبق٢٠٠١سنة 
ب النفايات يف حتمل مسؤولية إقامة مرفق وينبغي أن يتعاون أصحا.  يف جوف األرضة عميقة صخرييف طبقةختزيناً 

وتوجد كمية من النفايات احملتوية على الزئبق تقدر بـما . التخزين العميق يف جوف األرض وحتديد موقعه وبنائه وإدارته
. )se.regeringen.www://http/( طن تنتظر التخزين ختزيناً ائياً يف أعماق جوف األرض ١ ٤٠٠ إىل ١ ١٠٠يتراوح من 

 ٢٠٠٠ و١٠٠٠وقدرت الوكالة السويدية حلماية البيئة تكاليف مرفق ختزين عميق يف جوف األرض تتراوح سعته بني 
بأسعار سنة ) ( مليون دوالر أمريكي٣٠-٢٠حنو ( مليون كرونا سويدي ٣٠٠ إىل ٢٠٠طن من الزئبق تتراوح من 

 مليون دوالر أمريكي؛ بأسعار ٢٥حنو ( مليون كرونا سويديا ٢٥٠ طن ١٥٠٠ تكلفةكون متوسط ومن مث سي ).٢٠٠١
  )  دوالر أمريكي١٧ ٠٠٠أو ( كرونا ١٧٠ ٠٠٠ الطن الواحد تكلفةوتبلغ ). ٢٠٠١سنة 

)pdf.4c611b4a/4/26/09c/1/content/es.regeringen.www://http(. 

قامت الشركة الدولية للتطبيقات . إلدارة الفائض من الزئبق أو سحبه من التداول اقترحت عدة خيارات بديلة حمتملة
العلمية، بواسطة عقد مع وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة، بتطوير منهجية الستخدامها يف تقييم بدائل وحتديد 

تعين هذه املنهجية معايري هلذا التقييم، كاألداء البيئي، واملخاطر ). ٢٠٠٢فيريو (وياا واختيارها بطريقة منظمة أول
واقترح نظام لتحديد أوزان، أو ترجيح أمهية معيار . واعتبارات التنفيذ، والتكاليف الكارثية، واحلاجة إىل تغيريات تنظيمية،

التخلص من / بديالً لتخزين ومعاجلة١١وأخرياً، مت تقييم ما جمموعه  ). حاسوبية جتاريةمبساعدة جمموعة برامج(على آخر 
 وتبني املقارنة بني البدائل حني تقييمها باستخدام ٢٠ترد النتائج األولية يف اجلدول . عنصر الزئبق وفقاً هلذه املعايري

ويبني . أو التكاليف فقط هي املهمة)  التكاليفال(على افتراض أن الفوائد فقط ): ٢٠٠٢راندال (املنهجية املذكورة 
وتليها خيارات . أن خيارات الطمر يف األرض هي األفضل، مستقلة عن املعاجلة التكنولوجية" اإلمجايل"العمود الثاين 

تتضح .  األحادية، أو املستودعات اجلوفية، أو جتاويف املناجمدافنالتخزين، تتبعها تكنولوجيات املعاملة مقترنة مع امل
 رتب اخليارات إذا كانت – عمود النتائج –ويبـين العمود الثالث .  عندما ينظَر يف التكاليفدافنأسباب تفضيل امل

 األرضية هي األرخص، ومن الواضح أن هذا االعتبار يفوق نسبيا الرتب دافنامل. التكاليف هي فقط اليت تؤخذ يف احلسبان
عامالً هاما، فإن خيارات التخزين الثالثة  غري أنه إذا مل تكن التكاليف. تركيز على الفوائدغري املواتية اليت يسفر عنها ال

ويبني العمود الثالث املراتب غري املواتية لتكاليف " غري التكاليف فقط"حتتل املراتب الثالث األوىل يف العمود الذي ميثل 
 إذا استمر التخزين لفترة طويلة حىت التكاليف السنوية الصغرية )أ: وينشأ هذا لسببني اثنني مها. تشغيل خيارات التخزين

التخزين ليس وسيلة لسحب عنصر الزئبق السائب ائيا من التداول، ) نسبيا تتراكم وتضيف إىل جمموع التكاليف؛ ب
وهذا يكفي لطرد . ليفىل التكاإوافترض التحليل أن تكنولوجيا للمعاجلة والتخلص ستعتمد عاجالً أو آجالً، وهذا يضيف 

ملدة (غري أن التحليل يؤيد التخزين املستمر لفترة قصرية . خيارات التخزين من املرتبة األوىل من مراتب حالة األساس
  . لكي تنضجتكنولوجيات املعاجلةلومن شأن هذا أن يتيح وقتاً . يتبعه خيار السحب الدائم من التداول) بضعة عقود
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  ج ألحد عشر بديالً جرى تقييمهاموجز النتائ: ٢٠اجلدول 
  )١ ٠٠٠كجزء من (الترتيب 

  البديل  التكاليف فقط  غري التكاليف فقط  الترتيب اإلمجايل
  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة

امللغمة يتبعها التخلص يف /التثبيت
 مأذون به مبوجب قانون مدفن نفايات

  حفظ املوارد واستخالصها

١  ٢١٧  ٥  ٩٩  ١  ١٣٧  

معاجلة بالسيلينايد يتبعها التخلص يف 
 مبوجب قانون مدفن نفايات مأذون به

  حفظ املوارد واستخالصها 

١  ٢١٧  ٩  ٦٦  ٢  ١٢٣  

ختزين عنصر الزئبق يف بناية خمازن 
عادية مأذون ا مبوجب قانون حفظ 

  املوارد واستخالصها

٥  ١٢٦  ٢  ١٥٢  ٣  ١١٠  

امللغمة يتبعها التخلص يف /التثبيت
 مبوجب قانون ن نفايات مأذون بهمدف

  حفظ املوارد واستخالصها

٣  ١٣٥  ٧  ٩٢  ٤  ١٠٣  

ختزين عنصر الزئبق مبىن ختزين مصلَّد 
مأذون به مبوجب قانون حفظ املوارد 

  واستخالصها

٦  ٤٤  ١  ١٧٣  ٥  ٩٥  

معاجلة بالسيلينايد يتبعها التخلص يف 
مأذون به مبوجب قانون  مدفن نفايات

  صها حفظ املوارد واستخال

٣  ١٣٥  ٨  ٧٤  ٦  ٩٤  

  ٦  ٤٤  ٣  ١٤٠  ٧  ٨١  التخزين يف منجم
امللغمة يتبعها التخلص يف /التثبيت

  خمزن مبين باإلمسنت مدفون يف التراب
٨  ٤٢  ٤  ١٠٨  ٨  ٧٠  

امللغمة يتبعها التخلص يف /التثبيت
  جتويف منجم

٨  ٤٢  ٦  ٩٧  ٩  ٦٣  

معاجلة بالسيلينايد يتبعها التخلص يف 
  دفون يف الترابخمزن مبين باإلمسنت م

  أ  ألف  أ  *أ  ١٠  ٦٢

معاجلة بالسيلينايد يتبعها التخلص يف 
  جتويف منجم

  أ  ألف  أ  ألف   ١١  ٦١

  _  ٩  _  ٩  _  ١١  عدد البدائل اليت جرى تقييمها
  _  ١ ٠٠٠  _  ١ ٠٠٠  _  ١ ٠٠٠  اموع

اموع مقسوماًَ (متوسط الدرجات 
  )١١ أو ٩على عدد البدائل، إما 

١١١  _  ١١١  _  ٩١  _  
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قُيمت هذه البدائل للهدف اإلمجايل لكنها مل تقَيم يف الدرجات  . *)يشري التظليل إىل حصول البديل على أعلى رتبة: مالحظة
املختصر اإلجنليزي . السفلى لبند التكاليف وبند غري التكاليف كال على حدة، نظراً إىل الدرجة املنخفضة من التقييم اإلمجايل

RCRA) قانون حفظ املوارد واستخالصها: يعين) إن وجد.  
عالوةً على ذلك، يقصد .  لكل بديلتكلفةاللذلك تعطينا املنهجية بعض األفكار عن البدائل املمكنة وكذلك عن فعالية 

باملنهجية أن تكون مرنة، لكي تسمح باالختالفات يف أمهية املعايري، وبإضافة بدائل أخرى، وبوضع معلومات بديلة أفضل 
  . حني توجد يف املستقبل) لومات املوجودة كما وكيفاًمن املع
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  منع التلوث بالزئبق من االنتشار  -١٣
  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-١٣

  :تسربات صغرية -

   املنتجات املستعملةتبديلتكاليف عالية مقارنةً بتكاليف : التقدير النوعي للتكاليف

  :تسربات كبرية -

  تكاليف عالية جدا: تكاليفالتقدير النوعي لل
من الصعب جدا تقدير الضرر، فذلك يتوقف على ما إذا كان التسرب قد وقع يف بلد متقدم النمو : التقدير النوعي للفوائد

  .أو يف بلد نامٍ

  اخلفض الزئبق وتكاليف هذا خفضكفاءة   ٢-١٣
 يف العامل املتقدم النمو ويف البلدان النامية على حد سواء، عندما تكون كميات تسربات الزئبق كبرية تتخذُ تدابري كبرية

93/112ففي أوروبا وعلى مستوى االحتاد األورويب، ميكِّن توجيه املفوضية . وإن كان تنفيذ التدابري نسبيا/EC الصادر يف 
ماية الصحة والسالمة يف مكان  املستخدمني املهنيني من اختاذ التدابري الالزمة املتصلة حب١٩٩٣ديسمرب / كانون األول١٠

  . )pdf.eec_112_93_directive_cts/com.sgs.reach.www://http(العمل ومن محاية البيئة 
عرف أيضاً باسم قانون حفظ املوارد ، وي١٩٦٥يف الواليات املتحدة، قانون التخلص من النفايات الصلبة، الصادر يف سنة 

   هو القانون الفدرايل الذي حيكم إدارة النفايات اخلطرة والتخلص منها ،واستخالصها
)htm.reg-laws/osw/gov.epa.www://http(.   
  التسربات الصغرية  -

، تطبق يف البلدان املتقدمة النمو تدابري ختفيض حيثما أمكن للمـواطنني أو العمـال               إذا كانت الكميات املتسربة صغرية    
      ب، باتباع جمموعة إجراءات سهلة نسبياففي الواليات املتحدة، مثالً، تتبع خمتربات كثرية اللوائح املتعلقة         . تنظيف التسر

 اليت يكون فيها زجاج مكسور وحاالت تسرب زئبق وتوجد إجراءات موثَّقة جيداً، خباصة يف احلوادث. باستعمال الزئبق
قتضى يف مجيع احلاالت استخدام معدات خاصة إلزالة الزئبق ملنع فقدان أي كمية من الزئبق، الذي سـيتبخر            وي. أخرى

 الزئبـق وختزينـه يف أمـاكن آمنـة        لـرتع عالوةً علـى ذلـك، توجـد لـوائح وخـدمات خاصـة              . بعد ذلك 
)/mercury/wmo/geoss/samenw/nl.knmi.www://http( .            ويف كندا، جيب التخلص من املواد الناجتة عن تنظيـف الزئبـق

املتــسرب وفقــاً ألحكــام قــانون إدارة البيئــة يف املقاطعــات والئحــة النفايــات اخلطــرة         
)WS/2007/posters/i/com.worksafebc.2www://http٪htm.01_2007(.   

ت صغرية ال حيدث أي تنظيف، وما زال الزئبق يستعمل يف حاالت كثرية ايف البلدان النامية بوجه عام عندما حتدث تسرب
ويف املغرب، مثالً، ميكن . ما حيدث بعد خرق اآلذان، مثالًكالتعدين على نطاق صغري، وتنظيف مواقع االلتهابات، ك

بهشراء عنصر الزئبق من دكاكني البهارات ويخزن ما تبقى من الزئبق يف البيت حيث توجد خطورة كبرية من تسر. 

مج ختفيض  تسربات الزئبق يف الواليات املتحدة موضوع هو حمل اهتمام ألن بعض املستشفيات حتصل على دعم لرباتكلفة
  .)htm.reg-laws/osw/gov.epa.www://http(الزئبق، باستخدام جتنب تسربات الزئبق كمربر للتغيري 
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 تكلفةغري أن . التكاليف الفعلية لتسربات الزئبق، بوجه عام، ليست موثَّقة جيداً ومتيل إىل ن تكون قائمة على احلكايات
فتكاليف تنظيف مقياس واحد لضغط الدم مكسور، مثالً، تعادل . استبدال املنتجات اخلالية من الزئبق رمبا تكون أقل

 مقياساً لضغط الدم خالياً من الزئبق ٤٠ أو ٣٠ يستطيع املرء أن يشتري تكلفةوذه ال.  دوالر٥٠٠٠
)htm.reg-laws/osw/gov.epa.www://http( . احملتملة تكلفة بعض األمثلة اليت تلقي نظرة ثاقبة على ال٢١يبني اجلدول 

  .لتنظيف تسربات الزئبق

   تنظيفهاتكلفةتسرب كمية صغرية من الزئبق و: ٢١اجلدول 
  املرجع والوصف  تقدير تكاليف التنظيف

 –تسرب كمية صغرية 
   دوالر١٠٠٠أكثر من 

   –تسرب كمية كبرية 
الف اآل اتر عشتصل إىل

  اتدوالرمن ال
  

http://www.middlecities.org/PDF/mercury_bulletin.pdf  
 الصندوق االستئماين إلدارة املخاطر يف املدن الوسطى، ،"مكافحة خماطر تسرب الزئبق"

  أوكيموس، ميسوري
  
- ٠,٠١٨( غرامات ٣وغرام  ٢/١اوح بني حيتوي مقياس احلرارة العادي على ما يتر"

وحيتوي املقياس املرتيل العادي حلرارة جسم اإلنسان على غرام . من الزئبق) أوقية ٠,١١
)  غراما٤٥٤ً(وحيتوي املقياس العادي للضغط اجلوي على رطل واحد . واحد من الزئبق

ظيف  تنتكلفةوتتفاوت .  من تسرب الزئبقةمن الزئبق وينطوي على خطورة كبري
. تسرب الزئبق حبسب حجم الكمية املتسربة ودرجة تعرض املمتلكات والناس هلا

 دوالر، وميكن أن تصل ١٠٠٠فتنظيف الكمية الصغرية املتسربة يكلف عادة أكثر من 
 ."  تنظيف الكمية الكبرية املتسربة إىل عشرات اآلالف من الدوالرات األمريكيةتكلفة

 دوالر ملقياس ١٠ ٠٠٠
  واحد مكسورضغط جوي 

mercury#html.healthcare/topics/pubs/pprc/org.pprc.www://http   
  دليل الشمال الغريب للوقاية من التلوث، وضعه قطاع العناية الصحية

 قدماً ٦٠ مكتب تبلغ مسحته كبري وانكسر يف)بارومتر(وقع مقياس ضغط جوي "
البارومتر يستخدم لضبط  كان. مربعاً، يف مركز طيب يقع يف منطقة بوجيت ساوند

مل يعلم أحد مىت وقع البارومتر يف املكتب . اآلالت املستخدمة يف معاجلة املرضى
  .وانكسر

بالغة فيما يلي التكاليف املرتبطة بتخفيف وطأة الزئبق الذي تسرب يف هذا املكتب ال"
  : قدماً مربعا٦٠ًمساحته 

   دوالر٤٠٠٠:  الوقت واملواد وأجرة العمال–شركة تنظيف خارجية 
   دوالر٣٢٠٠: زئبق جديد تعويضاً عن املنسكب

   دوالرا٢٦٠ً: للمستشفى) فحوص دم(متابعة طبية 
   دوالر١٦٠٠: تكاليف التخلص من الزئبق املسكوب

   دوالر١٠٠٠: نيني ساعات العمل ملوظفي املستشفى املعتكلفة
   دوالرا١٠٠٦٠ً: جمموع تكاليف ختفيف وطأة التسرب

  التسربات الكبرية  -
ف وطأا صعباً، ألن هذه التسربات يختفوينون  تكلفةالباً ما تكون التسربات الكبرية أو التسربات اليت ينتشر التلوث ا باهظة لغا

 ففي .)htm.reg-laws/osw/gov.epa.www://http(لة التلوث الذي تسببه والتخلص منها تنطوي على أساليب أكثر تقدماً جلمعها، وإزا
 ٣٣٠، مثالً، سقط من مقاول يف نيومونت كان حيمل أوعية مليئة بالزئبق بعض ما كان حيمله فانسكب منه ٢٠٠٠ يونيه/شهر حزيران

وبعضهم . والتقط السكان احملليون هذا الزئبق ظنا منهم بأنه غايل الثمن.  كيلومتراً من طرق ومدن بريو٢٥لزئبق على مسافة رطالً من ا

http://www.middlecities.org/PDF/mercury_bulletin.pdf
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 شخص واحتاج إىل عملية تنظيف كلفت نيومونت عدة ماليني ١ ١٠٠فأثر الزئبق املسكوب يف . غاله يف البيوت حبثاً عن الذهب فيه
وأجرى البنك الدويل فيما بعد حتقيقاً تبين منه أن نيومونت كانت قد .  الشوارع ومصاطب البيوتدوالر، مبا يف ذلك حفر بعض

ة شحن رتوقفت عن استخدام حاوية لنقل الزئبق معتمدة من وكالة محاية البيئة؛ وأن الزئبق كان حممالً بطريقة خطأ على منت سيا
الوه عن حجم الزئبق املسكوب وخطورته، مما أعاق جهود االستجابة حلالة مفتوحة؛ وأن موظفي الشركة كذبوا يف البداية فيما ق

  .)newsID?cfm.news/org.theminingnews.www://http=191(الطوارئ 
 الكبرية، لكن هذه اللوائح ال تحترم يف الغالب، وكان من ثَم، ميكن أن تكون لدى البلدان النامية لوائح تتعلق بالتسربات

  .خطورة الوضعى لعاحلادث الذي وقع يف بريو أشبه ما يكون بنداء أيقظ الناس 
ففي حالة نيومونت، قدمت . عندما يتعلق احلادث بانسكاب كميات كبرية يصعب تقدي تكاليف األضرار احلاصلة

 ١ ١٠٠ شخص من السكان احملليني، لكن ما يزيد عن ٧٠٠كثر من  دوالر أل٥٩٠٠لتعدين ما يقرب من شركة ا
  شخص آخرين ما زالوا عالقني يف معركة قضائية مع الشركة 

)poisoning_mercury_over_Company_Mining_Newmont_sue_Peruvians/wiki/org.wikinews.en://http(.  
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  مراقبة املواقع امللوثة وإصالحها  -١٤
  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد   ١-١٤

اليف تتوقف على األسلوب هناك تقنيات كثرية ميكن استخدامها لتنظيف املواقع امللوثة والتك: التقدير النوعي للتكاليف
  .املستخدم

  مقارنةً بتكاليف التنظيف، ميكن أن تكون الفوائد كبرية جدا : لنوعي للفوائدالتقدير ا

  اخلفض الزئبق وتكاليف هذا خفض كفاءة  ٢-١٤
 أنواع لذلك، تتوقف. نظراً إىل السلوك الفريد للزئبق، توجد تقنيات كثرية أو جيري تطويرها اآلن إلصالح املواقع امللوثة

ب ومعدل  االستقرار الدينامي احلراري هلذا املركَّوعلى على الشكل الذي انبعث يف البداية، الزئبق املوجودة يف بيئة معينة
ينبغي فهم هذه املسائل فهماً جيداً بغية ). ١٩٧٩بايينيس وآخرون، (حتول الشكل املنبعث إىل شكل أكثر استقراراً 

غري أن أي ). ٢٠٠١هينتون وآخرون ( وتقييمها تصميم حلول إصالحية مناسبة للمناطق املتأثرة بالزئبق تصميماً فعاالً
  . تدبري يستخدم جيب أن يأخذ يف االعتبار املخاطر اليت تتعرض هلا البيئة أو صحة البشر وأن ينال قبول املنظِّمني

  ).ميناماتا: مقتبس من(ترد أدناه بعض األمثلة للتقنيات وترد هناك أيضاً أوصاف نوعية هلا 
لألتربة امللوثة بالزئبق هي املمارسة األكثر ) أي يف عني املكان أو فوق سطح األرض( املوقع احلفر واملعاجلة يف -

 دون منسوب منطقة املياه  إذا ما امتد إىل ماومع أن احلفر ميكن أن يكون معقداً. ماالً الستخالص الزئبقعاست
  . ممارسة مفهومة بالضرورة فهماً جيداًهذ إذا كان التلوث موزعاً على منطقة واسعة، فهتكلفةال، أو باهظ اجلوفية

نظراً إىل أن خاصية التطاير يف الزئبق ومركباته تزداد بارتفاع درجة احلرارة فإن املعاجلة احلرارية : املعاجلة احلرارية -
 .  حمتملة الستخالص الزئبق من األتربة امللوثةةللتربة احملفورة وسيلة فعال

ميكن استدراج امتصاص الزئبق كيميائيا من األتربة احملفورة بواسطة أربع آليات أولية : املعاجلات املعدنية اهليدرولية -
 الزئبق تذويبمج األنواع املشربة ا التربة؛ أكسدة فلز الزئبق؛ استخدام عوامل تركيب قوية؛ وبواسطة : هي

 نتيجة لعودة الزئبق إىل الدخول يف خدم هلذا الغرض رمبا تنقص على مر الزمنتستوإن كفاءة أي آلية . املترسب
 .مركبات أو إعادة امتصاصه يف التربة وإزالة أكثر املركبات قابلية للتحليل يف وقت مبكر

يضاف إىل . ه خارج املوقعرداد الزئبق يف املوقع أقلُّ رسوخاً من تقنيات استردادأساليب است:  الزئبق يف املوقعرداداست -
ب بوجه عام يف فعالية العمليات اليت جترى يف املوقع نتيجةً للتفاوت املوجود حتت قشرة ذلك أنه يوجد مزيد من الري

على الرغم من هذه . األرض، وغالباً ما تكون أوقات التنظيف أطول من وقت تنظيف أنواع املعاجلة خارج املوقع
تيجةً يف الغالب لكون التربة امللوثة  ن–العوامل يبشر كثري من التكنولوجيات املستخدمة يف املوقع خبري، ورمبا تصبح 

فر عن كثري من املواقع امللوثة  وأكثر عمليةً من احلَتكلفة أكثر فعاليةَ –واملياه اجلوفية امللوثة تبقيان حتت قشرة األرض 
 . بالزئبق وأساليب معاجلتها

 إلرغام اهلواء على املرور باملنطقة ستخدم استخراج خبار التربة شفاطةًي: استخراج خبار التربة مقروناً بتسخني التربة -
عب تسخني جسم صيف الوقت احلاضر فوق مناطق شاسعة، ومن ال تسخني التربة ميكن أن يكون باهظاً .ري املشبعةغ

 . ترايب تسخيناً متجانساً
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جلة، وينطوي يستخدم الغسل واالستخراج يف املوقع باالقتران مع نظُم الضخ واملعا: الغسل واالستخراج يف املوقع -
على احلقن مبواد كيميائية لتعزيز قابلية الزئبق للذوبان يف املياه اجلوفية، مما يقلل وقت التنظيف وحيسن معدالت 

 ، وهو ميارس مراراً وتكراراًتكلفةالونظام الضخ واملعاجلة بديل إصالحي فعال . االستخالص من املياه اجلوفية
 . حجز بالسائل سيالً ضعيفاً ملوثاًأو ي/ من حتت قشرة األرض ويستخدم إما إلزالة املواد امللوثة

ينطوي هذا األسلوب على توليد جمال كهربائي بواسطة تطبيق تيار مباشر ذي قوة : كهربائية-الفرز بطريقة حركية -
املوضوعة يف كترودات لثقيلة، كالزئبق، تنساب حنو اإللومما يذكر أن الفلزات ا. فولطية منخفضة يف مصفوفة ترابية
  . حفر املنطقة امللوثة بكاملهاتكلفة أقل من تكلفةيما بعد إزالتها بالتربة حيث تتراكم عليها وميكن ف

" منتج حر"نظُم االعتراض، كاخلنادق وااري، نظُم غاية يف البساطة الستخالص الزئبق كـ : نظُم االعتراض  -
ة حمدودة بتضاريس املنطقة وطبقات أرضها، وال تيسر استخالص الزئبق ؛ غري أن هذه املعاجل"كزئبق فلزي أساساً(

  . املوجود يف حالة تشبع موضعي
 لألسف مل تثبت صحتها بعد، ومفادها أن ااإلصالح النبايت تكنولوجيا تبشر خبري لكنه: اإلصالح النبايت -

خبري عميم ألثر التكاليف على إصالح وتبشر هذه التقنية  .زها من األتربةالنباتات تشابه الفلزات وتركُّ
األتربة الضحلة يف منطقة واسعة إىل حد ما، لكن مسائل مثل احلد من إمكانيات وصول األحياء الربية إىل 

 . النباتات، والوقت الالزم للتنظيف ينبغي معاجلتها

كانت إي كيه أيه . ذه التكاليفألجل توضيح تكاليف التنظيف ميكن ملثال من السويد أن يعطينا نظرة ثاقبة على حجم ه
(EKA)  وقدر جمموع تكاليف تنظيف املنطقة اليت كانت . ١٩٢٨وأغلقت يف سنة الكلور والقلويات مؤسسة إلنتاج

 من الزئبق املوجود ٪٩٠وسوف يزال حنو . ٢٠٠٨ مليون دوالر يف سنة ٢٨الصناعة من امللوثات بـ هذه توجد فيها 
ومثة فائدة إضافية هلذا التدبري .  دوالراً لكل كيلوغرام زئبق١ ٩٤٤حنو  تكلفةويبلغ مقدار ال  طنا،١٦فيها، البالغ وزنه 

   غراماً من الديوكسني ٨٥٠إزالة ما يقرب من  وهي
)asp.dbp.437_437/20070709211004_200707/09/20070709211004/ArticlePages/se.nwt.www://http( .  

   املقدرة للتنظيف يف حالة السويد بأضرار الزئبق املتصلة باستهالك السمك، أي تكلفةإذا قارنا ال
  .كيلوغرام زئبق، ألفينا أن الفوائد أعلى بكثري من التكاليف/١٢ ٥٠٠
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  الزئبق ب فيما يتصل اقدراالدول وزيادة معرفة   -١٥
  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-١٥

  من صغرية إىل كبرية: التقدير النوعي للتكاليف
  البحوث والتشارك يف املعلومات: فئات التكاليف

  كبرية: التقدير النوعي للفوائد

  عامليزيادة املعرفة بتقدير البيئة وخيارات ختفيض التلوث بالزئبق على الصعيد ال  ٢-١٥
. لذلك يلزم اختاذ تدابري عاملية حلماية صحة اإلنسان والبيئة من التلوث بالزئبق. التلوث بالزئبق معترف به كمشكلة عاملية

 بإجراء تقدير عاملي للزئبق، وأُجنز هذا اإلجراء يف سنة ٢٠٠١ سنة يفوقد أمر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 من شأن اختاذ تدابري سياساتية على الصعيد العاملي أن يترك أثراً كبرياً على مستويات الزئبق يف استنتج التقدير أن. ٢٠٠٢

 أن مثة أدلة كافية على أن للزئبق ٢٠٠٣عالوةً على ذلك، استنتج جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف سنة . البيئة
ولية أخرى لتقليل املخاطر على صحة اإلنسان واألحياء الربية من آثاراً ضارة عاملية كبرية مما يستدعي اختاذ تدابري د

، اجتمع وزراء وممثلون حكوميون آخرون يف اجتماع برنامج األمم املتحدة للبيئة ٢٠٠٥ويف سنة . انبعاثات الزئبق
وقد وصف . يوتدارسوا إمكانية وضع اتفاقية دولية دف إىل ختفيض انبعاثات الزئبق والتعرض له على الصعيد العامل

  .تقريراً مهما عن عملية التقدير العاملي وتارخيه) ٢٠٠٥(إكلي سلني 
من املسائل اهلامة املتصلة بوضع اتفاقية عاملية للزئبق فهم رامسي السياسة يف البلدان ملشكلة الزئبق العاملية وحلوهلا املمكنة، 

وإن زيادة املعرفة مبختلف اخليارات هلذا التخفيض . ض لهلتعروإرادم السياسية لالتفاق على ختفيض انبعاثات الزئبق وا
لذلك، توجد فائدة كبرية من زيادة املعرفة بالتلوث بالزئبق، يف املناطق اليت يوجد . ذات أمهية بالغة لتحقيق هذا االتفاق
ماعية واالقتصاديةض البشر والبيئة له، ومراقبة البيئة، وآثاره االجتفيها الزئبق على وجه التحديد، وتعر.  

الربامج واالتفاقيات الدولية تؤدي دوراً هاما جداٌّ يف بناء قدرات خمتلف البلدان فيما يتعلق مبعرفتها مبصادر الزئبق، وانتقاله 
يف شكل كتاب جمموعة أدوات وقد وضع برنامج األمم املتحدة للبيئة . عرب البيئة، وخيارات ختفيض آثاره وانبعاثاته

شأن كيفية تقدير االنبعاثات من خمتلف مصادر انبعاث الزئبق يف البلدان اليت ال توجد لديها أساليب خاصة ا إرشادي ب
فوجود بيانات دقيقة وكاملة عن االنبعاثات شرط مسبق إلجراء . )٢٠٠٥برنامج األمم املتحدة للبيئة،  (لتقدير االنبعاثات

 استخدم عدد من البلدان جمموعةَ. ارها، وكذلك لتقدير تغرياا يف املستقبلمزيد من التقديرات ملصري املواد امللوثة وآث
  .األدوات هذه لدى حساا االنبعاثات من أراضيها لتقدميها إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة

  ألوروباجلنة األمم املتحدة االقتصاديةتفاقية أمشل اتفاق دويل على تنظيم الزئبق حىت اآلن هو بروتوكول آرهوس ال
تغطي هذه االتفاقية البلدان األوروبية  .)org.unece.www(  املتعلق بالفلزات الثقيلة،املدى عرب احلدود للتلوث اجلوي بعيد

وضع . )int.emep.www(وتقدم الدول األعضاء تقاريرها إىل الربنامج األورويب للرصد والتقييم . والواليات املتحدة وكندا
 آرهوس حدوداً النبعاثات الزئبق والفلزات الثقيلة األخرى واقترح أفضل التقنيات املتاحة للحد من االنبعاثات بروتوكول

ها لبلدان وتوجد أداة هامة لتحسني القدرة على وضع سجالت لالنبعاثات وسيناريوهات ملستقبل. من مصادر خمتلفة
ىل الغالف اجلوي إ االنبعاثات جرد دليل وهي، والبلدان األخرى كذلك، املدى عرب احلدود لتلوث اجلوي بعيداتفاقية ا

   (EMEP/CORINAIR) اجلو – تنسيق املعلومات البيئية يف أوروبااملشترك بني الربنامج األورويب للرصد والتقييم و
)/en/3EMEPCORINAIR/int.eu.eea.reports://http )٢٠٠٠األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا،  جلنة((. 
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، بالدول الثمانية األعضاء فيه، واملشاركني الدائمني، الذين ميثلون طوائف الشعوب األصلية الشمالية جملس املنطقة القطبية
. مالية، هيئة أخرى تتيح فرصة لبناء القدرات وزيادة معرفتنا مبصادر الزئبق وآثاره كمادة ملوثة عامليةيف املنطقة القطبية الش

انظر (يف وضع سجالت جرد عاملي النبعاثات الزئبق  (AMAP)ويعمل برنامج املنطقة القطبية الشمالية للرصد والتقدير 
ات الزئبق يف خمتلف النظم اإليكولوجية البيئية يف الدائرة القطبية ، ورصد مستوي)٢٠٠٨األمم املتحدة للبيئة، برنامج : مثالً

برنامج املنطقة القطبية الشمالية للرصد والتقدير : انظر مثالً(الشمالية، وتقدير آثار هذا امللوث على البيئة وصحة اإلنسان 
(AMAP) ،٢٠٠٢.( 

  والوطين لزئبق على الصعيدين اإلقليميزيادة املعرفة بالتقدير البيئي وخيارات ختفيض التلوث با  ٣-١٥
فبعد إعداد ورقة موقف بشأن تلوث الغالف اجلوي للبيئة . انتهز صناع القرار يف أوروبا املعلومات احملسنة عن االنبعاثات

واعتمد ، )٢٠٠١االحتاد األورويب : ، انظر أيضاmercury#htm.background/air/environment/comm/int.eu.europa://httpً(بالزئبق 
واستراتيجية  ،)mercury/calschemi/environment/comm/int.eu.europa://http(االحتاد األورويب االستراتيجية األوروبية للزئبق 

ورافق وضع هذه االستراتيجية عدد من مشاريع البحث تدعمها املفوضية األوروبية .مجاعة االحتاد األورويب بشأن الزئبق
للحصول على معرفة أكثر بشأن الزئبق ولتطوير أدوات ميكن أن تستخدمها الدول األعضاء يف االحتاد األورويب وغريها 

تقدير انبعاثات التلوث بالزئبق ومصريها وآثارها، واقتراح سياسات بشأن كيفية ختفيض هذه االنبعاثات من البلدان ل
: )MAMCS( نظام دورة الزئبق يف الغالف اجلوي للبحر األبيض املتوسط: من بني هذه املشاريع. واآلثار

org.eloisegroup.www، وع الزئبق فوق أوروبا ومشر)MOE( )org.eloisegroup.www( ومشروع النهج املتكامل لتقدير ،
، ومشروع تقدير )htm.project/MERCYMS/it.unical.cnr-iia.www(دورة حياة الزئبق يف حوض البحر األبيض املتوسط 

: وفوائدها يف أوروبا الرغبة يف الدفع لتخفيض خماطر التعرض للفلزات الثقيلة وحتليل تكاليف ختفيض وجود الفلزات الثقيلة
)de.stuttgart-uni.ier.espreme://http(. خدمت يف بلدان خمتلفة بشأن تكنولوجيات وقد وضعت قاعدةبيانات كبرية واست 

مراقبة االنبعاثات، اليت ميكن استخدامها لتخفيض االنبعاثات من مصادر خمتلفة مع معلومات عن كفاءة هذه التكنولوجيا 
  . واالستثمار فيها، وتكاليف تشغيلها

 تقدمي حتليل لكامل السلسلة يتصل )no.nilu.drops://http(ايل ملشروع االحتاد األورويب املسمى دروبس كان اهلدف اإلمج
 تكلفةال بغية دعم تطوير تدابري سياسية فعالة ،بأثر تدابري الوقاية الصحية املرتبطة بامللوثات ذات األولوية، مبا فيها الزئبق

طبيق لرئيسي هلذا املشروع هو تطوير وتاإلجناز ا). ٢٠٠٨باسينا، (النتشار ضد التلوث املتصل باألمراض وآثاره الواسعة ا
تتألف هذه . منهجية لتقدير التكاليف والفوائد العائدة من تنفيذ تدابري لتخفيض مدى تعرض الناس ملواد ملوثة خمتارة

 اليت طُورت يف -اعد البيانات وميكن استخدام النماذج وقو. املنهجية من مناذج، وإجراءات حتليلية، وقواعد بيانات
واجه عند  يف بلدان العامل كله بعد إدخال تعديالت معينة لكي توافق األحوال اليت رمبا ت–مشاريع االحتاد األورويب 

  .ات األوروبية خارج تلك املنطقةاستخدام البيان
موعة معلومات الزئبق اليت وضعتها الواليات املتحدة، أو إشاريرد وصف  اة إليها، يف خارطة الطريق للزئبق اليت أصدر

وأُدرج التعاون الدويل وبناء  .(www.epa.gov/mercury) ٢٠٠٦يوليو /وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة، يف متوز
ة، مثالً، وقد شاركت الواليات املتحد. القدرات يف خارطة الطريق كأداة هامة ملساعدة اجلهود الرامية إىل ختفيض الزئبق

إبالغ على ساعد هذا العمل . للزئبق أكثر دقة ومشوالً يف برنامج لبناء القدرات ملساعدة بوركينا فاسو على إجراء جرد
يئة املسرح لوضع نظام مراقبة للزئبق ولوائح تالسلطات احمللية عن دواعي القلق البيئية، وكُحمه.  

http://www.epa.gov/mercury)
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لرينر (ق يف جنوب إفريقيا لتحسني املعرفة مبصادر الزئبق وسلوكه وآثاره يف البلد نظِّم برنامج جنوب إفريقيا لتنظيم الزئب
روع املشترك بني جنوب إفريقيا والنرويج شومثة مبادرة أخرى لتحسني معرفتنا ذه املسائل، وهي امل). ٢٠٠٨وآخرون، 

انية لبناء القدرات يف موضوع التلوث بالزئبق ميكن هلاتني املبادرتني كلتيهما أن تقدما إمك. بشأن الزئبق يف جنوب إفريقيا
  .ه على البلدان اإلفريقية األخرىيف قارة إفريقيا بكاملها وتعود الفوائد من

  خيارات السياساتادة املعرفة كعامل من عوامل وضع يز  ٤-١٥
هذا  .ل التلوثالفوائد الكبرية اليت تعود ا معرفة وضع خيارات سياسية لتقلي) ٢٠٠٧( وآخرون سويناستعرض 

خيارات سياسية لتخفيض انبعاثات ) ١:  التاليةخيارات السياساتوقد استعرضت . االستعراض موجود يف التذييل األول
ميكن ختفيض انبعاثات الزئبق يف .  املخاطراإلبالغ عنض للزئبق بواسطة سياسات للحد من التعر) ٢الزئبق يف البيئة، و

لب عليه، وتنفيذ الضوابط التكنولوجية لتقليل االنبعاثات من مصادر صناعية، طالزئبق أو الالبيئة بسياسات تتصل بتوريد 
وميكن . أو تسربات أثناء التخلص من النفايات، أو تقليل كميات البضائع املنتجة اليت ميكن أن تسفر عن هذه التسربات

اثات املواد امللوثة من العمليات الصناعية تشمل  املستخدمة عادة لتقليل انبعخيارات السياساتالقول بوجه عام إن 
متطلبات تكنولوجية، ومعايري ألداء االنبعاثات، وضرائب على االنبعاثات، ووضع سقف لالنبعاثات واملتاجرة فيما دونه 

(cap-and-trade) . ى الزئبقواألشياء احملتوية عل(وميكن خليارات سياسية أخرى، كاإلعانات وفرض القيود على بيع الزئبق (
ستكون و. والتخلص منها، أن تؤثر يف انبعاثات الزئبق من ممارسات صغرية احلجم كتعدين الذهب بواسطة احملترفني

 خيارات السياساتومن النهج االقتصادية لتقييم . تطبيق أي من هذه السياسات البديلة لتخفيض الزئبق فوائد وتكاليفل
. وتعتبر هذه السياسات ذات كفاءة اقتصادية. امش، بني الفوائد والتكاليف لكل خيار سياسيج املوازنة، يف اهل املختلفة

، وكفاءا يف ختفيض الزئبق، وتكاليف تنفيذها، وكذلك الفوائد اليت تعود ا خيارات السياساتويلزم أن يعرف املرء 
ليمي، لتقدمي إدارة للموارد البيئية يف بلد معني على البيئة وصحة اإلنسان لرسم السياسات على الصعيدين الوطين واإلق

  .تستند إىل النظام اإليكولوجي
يف حالة الزئبق يتعقد التحليل االقتصادي باحلاجة إىل متابعة الفوائد والتكاليف يف نطاقات جغرافية خمتلفة، من النطاق 

ذ عمليات تكنولوجيات مراقبة جديدة بطريقة سهلة وبينما ميكن تقدير التكاليف املرتبطة بتنفي. احمللي إىل النطاق العاملي
الصالت أي، [نسبيا، يكون تقدير الفوائد معقداً باألشياء العلمية غري املؤكدة اليت يرد احلديث عنها يف األدبيات البيئية 

غ وآخرون، ليندبري(بني ختفيض انبعاثات الزئبق يف البيئة ومستويات الزئبق املنخفضة يف الغالف اجلوي ويف السمك 
مثل الربط بني املستويات املنخفضة يف البيئة وتقليل [وأدبيات العلوم الصحية )] ٢٠٠٧؛ مونذي وآخرون، ٢٠٠٧

يف الوضع املثايل، تربز التحليالت االقتصادية هذه الشكوك وتلك )]. ٢٠٠٧مونذي وآخرون، (التعرض، وحتسن الصحة 
جري الباحثون حتليالت إضافية لتقدير مدى حساسية النتائج التحليل، وسياليت يربزها عنصر الفوائد والتكاليف من 

  ).٢٠٠٠الواليات املتحدة، وكالة محاية البيئة، (لالفتراضات املرتبطة ذه الشكوك 
ذلك باإلضافة إىل تقليل انبعاثات الزئبق، ميكن أيضاً تقليل تعرض الناس للزئبق بواسطة سياسة اإلبالغ عن املخاطر، مبا يف 

بشأن استهالك السمك، وحتسني اإلبالغ عن املخاطر املهنية املرتبطة بانبعاثات الزئبق أثناء تعدين النشرات االستشارية 
النشرات وغالياً ما تكون التحديات املتمثلة يف تقدمي . الذهب بواسطة احلرفيني، وإلصاق بطاقات تعريف على املنتجات

غري أن اآلثار . غ عن املخاطر، املرتبطة بتعدين الذهب على النطاق الصغري حمل تركيزبشأن االستهالك واإلبالاالستشارية 
املتعلقة باستهالك السمك نادراً ما كانت توثَّق، ويرجح أن تتفاوت تفاوتاً كبرياً حبسب ستشارية النشرات االعملية لل

  .مجتمع احملليل، وطريقة إبالغها، والبدائل املتاحة لاملشورةطبيعة 
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تكاليف وفوائد ختفيض انبعاثات الزئبق والتعرض له هي بمبا تكون املوجزات اإلعالمية بشأن رسم السياسة فيما يتعلق ر
الطريقة املثلى إليصال املعرفة العلمية إىل صوميكن . ليإلقليمي واحملاع السياسة على مستوى الدولة، وعلى املستويني ان

دائرة الكيميائية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة يف ال الشراكة العاملية اليت تقيمها تنسيق وضع املوجزات اإلعالمية من قبل
مثل الواليات املتحدة، (وجيب أن تشمل هذه املوجزات إرشاداً يف كيفية إعداد التحليل االقتصادي . موضوع الزئبق

فاءة التدابري املمكنة حلماية البيئة وتكاليف وقواعد البيانات اليت حتتوي على معلومات عن ك) ٢٠٠٠وكالة محاية البيئة، 
وقاعدة ) de.stuttgart-uni.ier.espreme://httpمثل قاعدة بيانات مشروع إيسربمي التابع لالحتاد األورويب (هذه التدابري 

  ). no.nilu.drops://http(ويب بيانات مشروع دروبس التابع هو أيضاً لالحتاد األور
عن سياسة الزئبق، وقياسه، ومستويات خط  مراكز تبادل املعلومات عن الزئبق مثال آخر لكيفية إيصال أحدث املعلومات

قاعدته، وانبعاثاته، ومراقبته إىل صورمبا . ي الزئبق ومستهلكيهاع السياسة، وكذلك إىل اجلمهور بوجه عام مع مستعملن
يكون من األمثلة على سبيل اإلعالم هذا هو مركز تبادل املعلومات عن الزئبق بشأن تكنولوجيات مراقبة الزئبق املتقدمة 

الواليات املتحدة، وزارة التجارة، (والتطورية، املتاحة من دائرة املعلومات الوطنية التقنية يف وزارة التجارة األمريكية 
٢٠٠٤ .(  

ميكن تنظيم حلقات تدريبية يف أحناء خمتلفة من العامل فيما يتعلق باستخدام األساليب وقواعد البيانات املوجودة بشأن 
ميكن ترتيب عقد هذه احللقات التدريبية برعاية . تقدير الفوائد والتكاليف املرتبطة بتخفيض التلوث بالزئبق يف العامل أمجع

  .كيميائيات يف برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن الزئبقالشراكة العاملية لدائرة ال
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  األفراد للزئبق ومستهلكيه مستخدمي لدى اتزيادة املعرفة والقدر  -١٦
  التقدير اإلمجايل للتكاليف والفوائد  ١-١٦

  صغرية: التقدير النوعي للتكاليف
  لكنيتعليم املسته: فئة التكاليف

  كبرية: التقدير النوعي للفوائد

  بناء القدرات كأداة لتخفيف وطأة التلوث  ٢-١٦
لتخفيض ملستعملني للزئبق ومستهلكيه أداة سياسةرى يف زيادة معرفة املعلومات وبناء القدرات لدى األفراد اميكن أن ي 

اء القدرات، وإن تقدمي املعلومات والتعاون يف بن. انبعاثات الزئبق، ومن مث ختفيض اآلثار البيئية والصحية هلذه املادة امللوثة
  .  لتخفيف وطأة التلوثتكلفةباستثناء اللوائح والصكوك القائمة على أساس السوق، أدوات فعالة ال

وميكن بناء املهارات على عدد . مساعدة الناس للناس على بناء مهارات لتغيري مستقبلهم"ميكن تعريف بناء القدرات بأنه 
عالوةً على ذلك، يشري موجز لعمليات ". اتمع احمللي أو النظامعلى مستوى الفرد أو املنظمة أو : من املستويات

املشاركة أعده البنك الدويل إىل بناء القدرات باعتباره حتسني القدرة على اختاذ القرارات بشأن مشروع وتناقل املعلومات 
رات بشأن موضوع معني، خالفاً  على بناء قدرة الناس على املشاركة يف اختاذ القراوالتركيز هنا ينصب. بني اموعات

  .لتعيني قدرات يف اتمع احمللي وتقوية هذه العناصر
عندما يتعلق األمر بأدوات املعلومات يجرى متييز يف العادة بني استراتيجية املعلومات لإلنتاج : أدوات املعلومات •

 على أساس اإلعالم اليت ميكن أن تقدمها من األمثلة على االستراتيجيات القائمة. واستراتيجيات املعلومات لالستهالك
 )):٢٠٠١(برنامج األمم املتحدة للبيئة (احلكومة حنو إنتاج نظيف ما يلي 

تشجيع اعتماد مشاريع بيان عملي موجهة وبارزة لكي تبني للناس التقنيات وفرص توفري التكاليف   -
  .املرتبطة بإنتاج أنظف

ارة وقائية للبيئة يف مناهجها، خباصة يف دورات اهلندسة تشجيع املؤسسات التعليمية على إدخال إد  -
  .وإدارة األعمال

  .إصدار مكافآت مرموقة للمؤسسات اليت نفذت سياسة اإلنتاج النظيف تنفيذاً فعاالً  -
نظراً إىل أن من الصعب يف كثري من األحيان أو من املستحيل يف بعض احلاالت على املستهلكني أن يتتبعوا األسباب  •

لية للمشاكل البيئية، من الضروري جدا أن تستخدم السلطات أيضاً األدوات اإلعالمية لتحسني فهم املستهلكني األص
 على نطاق واسع ونشرها، وجيب زيادة الوعي بغي دعم أعمال البحث والرصدنوي. ومعرفتهم هلذه املسائل

 بطاقات تدابري إعالمية أخرى، كخطط وضع ومثة. اجلماهريي باملسائل البيئية بواسطة التعليم والتدريب اخلاص
التعريف البيئية على املنتجات، حتاول مراقبة األمناط االستهالكية بتشجيع املستهلكني على استخدام املنتجات 

  ).Finland Env. Ad. 2006(واخلدمات اليت هي أقل ضرراً بالبيئة 
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مهور مباشرة، خططاً ملراقبة الطاقة، وتشجيع وفورات تشمل أدوات التنظيم الطوعية والتعاونية، اليت ال تشرك اجل •
 أو تنفيذ منتجات وتكنولوجيات تقدمي إعانات لتطويرمثل (الذهبية  الطاقة، وتعزيز التكنولوجيات، وبرامج املكافأة

نولوجيات  أو تورد تكميكن فهم هذه الربامج بأا تقدم إعانة لتطوير. أخرى‘ لينة’سياسة  وأدوات) موفِّرة للطاقة
  . مفضلة وإعانات لتقدمي أنواع معينة من املعلومات الباهظة الثمن إىل املؤسسات

  : بناء القدرات على النحو التايلميكن إجياز فوائد
  زيادة إعادة التدوير -
 زيادة استخدام البدائل  -
 ال ذلك إصالح املواقع امللوثة ثتنظيف املواد املتسربة، م -
 ق الفائض عن احلاجةزيادة حتزين الزئب -

  خاطر التلوث بالزئبقمب ي الزئبق ومستهلكيهخدمإبالغ مست  ٣-١٦
 ذات أمهية بالغة فيما يتعلق ىل مستعملي الزئبق ومستهلكيه مسألةٌإ بالوجه الصحيح عن خماطر التلوث بالزئبق اإلبالغُ

 غري تكنولوجية للحد من انبعاثات ريطر بتدابوتتصل مسألة اإلبالغ عن املخا. بتقليل اآلثار على البيئة وعلى صحة البشر
  .الزئبق والتعرض له

حفظ يعين . حلول حفظ الطاقة ومنع التلوث: تشمل أشهر األساليب غري التكنولوجية لتخفيض انبعاثات الزئبق ما يلي
حلرارة، والضوء، وتشمل خدمات الطاقة ا. الطاقة استخدام قدر أقل من الطاقة لتحقيق نفس املستوى من خدمات الطاقة

 ويقدم فوائد ، يسفر عن تقليل انبعاثات الزئبقاالطاقة واستخدامهإنتاج فتقليل  .احملركات، واحلركةإدارة والصوت، وقوة 
وميكن وضع نظام اعتمادات أو قسائم وتقدميها .  أخرىاتإضافية تتمثل يف ختفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت وملوث

. لبطوينبغي تعيني برامج إدارة جانب ال. ق أهداف ختفيض الزئبقيعلى حتقمكافأةً نافع شركات أو مؤسسات امل ىلإ
وتتألف . اليت تتخذها شركات الكهرباء، مثالً، لتعديل أمناط طلب املستهلكنيالتدابري وتشري إدارة جانب الطلب إىل 

  . فز ماليةبرامج إدارة جانب الطلب من نشر املعلومات أو التكنولوجيات أو تقدمي حوا
  : ميكن تقدمي حلول ملنع التلوث بالزئبق، مبا يف ذلك

 فرز املواد، -
 فرض حظر على حمتويات املنتجات، -
 على استخدام الزئبق يف املنتجات،فرض ضريبة مدخالت  -
 . تعريف على املنتجاتبطاقاتوضع  -

يوجد جزء صغري . MWIs وMWCsايات يتناول فرز املواد بصورة رئيسية فصل املواد احملتوية على الزئبق عن جمموع نف
حيتوي على نسبة عالية من الزئبق، مثل البطاريات، ومصابيح الفلورسنت، )  يف املائة١رمبا يقل عن (جدا من النفايات 

حتتوي على اليت ن بقية النفايات، مثل الورق والبالستك، والتراب، ع عزلهوموازين احلرارة، وأشياء كهربائية أخرى، يلزم 
وقد قامت بالفعل عدة جمتمعات يف بلدان كثرية يف خمتلف أحناء العامل بتنفيذ .  من هذا العنصر جدازات منخفضةتركُّ

  .برامج مرتلية لعزل البطاريات يف مسعى لتخفيض الزئبق املوجود يف النفايات املراد حرقها
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تيار املنتجات اخلالية من خاملستهلكني على ا تعريف على املنتجات احملتوية على الزئبق أن يساعد بطاقاتمن شأن وضع 
  .  على الزئبقةتويحم يت ال يتوقع معظم املستهلكني أن تكونوهذا شيء هام جدا للمفاتيح واألجهزة الكهربائية ال. الزئبق

مهور بوجه تثقيف املستهلكني وتوعيتهم جانب هام أيضاً من جوانب التعامل مع األخطار الصحية اليت يهدد الزئبق ا اجل
جدت فوائد كبرية يف برامج توعية املستهلكني يف أوروبا والواليات املتحدة ألن التوعية تقدم أداة قوية جدا وقد و. عام

وقد أظهرت التجارب مع االستجابة لتسربات الزئبق احمللية وأخطار الزئبق األخرى غري املعتادة أن . ملنع التعرض للزئبق
 كل الفرق بني التسمم بالزئبق وجهد سريع وسهل لتنظيف املكان احدثالستجابة الفعالة ميكن أن تاالتصال السريع وا

ظهر التجارب أيضاً أن ضمان تعيني املناطق امللوثة بسرعة وتعريف السكان احملليني بكيفية التعرف على األخطار وت. منه
وإن إجراءات اإلبالغ الراسخة .  التعرض الذي ميكن تفاديهالبيئية واإلبالغ عنها ميكن أن يساعد مساعدة كبرية على منع

يستعمل عنصر الزئبق . تسري يداً بيد مع سياسات وعمليات التنظيف والتصليح يف املساعدة على وقاية اجلمهور
أمريكا سحرية، وأكثرها إثارة للمشاكل رش الزئبق على مصاطب البيوت يف جمتمعات البحر الكارييب و-استعماالت دينية

 الزئبق داخل البيوت موجودة باستمرار وتنبعث منها مستويات مسية من خبار الزئبق على مدى فترات وتسربات. الالتينية
حمل حممل ويدعى أن استعمال الزئبق يف طقوس دينية جيب أن ي). ٢٠٠٥انظر، مثالً، ويندروف، (طويلة من الوقت 

  .واإلبالغ عن اخلطورة مسألة هامة يف هذا الشأن . ودوائر الصحة البيئية من قبل دوائر الصحة العامةةرواخلط
املقدمة للمستهلكني فيما يتعلق مبخاطر التلوث بالزئبق عنصر هام أيضاً ي عملية بناء قدرات النشرات االستشارية 

وقدمت منظمات . لسابقاملتعلقة باستهالك السمك ذُكرت يف الفصل االنشرات االستشارية  .املستعملني واملستهلكني
 املستويات املأمونة من زئبق امليثيل الذي يوجد يف السمك، منها منظمة األغذية تلفة إشارات خمتلفة ملا تقترح أن يعتبرخم

 والزراعة، واملفوضية األوروبية، ومنظمة الصحة الكندية، وإدارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة، ووكالة محاية البيئة
 غرام من زئبق امليثيل لكل كيلوغرام من وزن اجلسم يف ٠,٤ و٠,١تتراوح هذه املستويات بني . يف الواليات املتحدة

غري . سمكلباملستوى املأمون من زئبق امليثيل املوجود يف ا ومن األمهية مبكان أن ينصح الناس على الوجه الصحيح. اليوم
وجيب أن نذكر أن أكل السمك يعطي . ىل أدلة علمية قويةإ النصيحة تستند أن املرء جيب أن يكون على وعي بأن هذه

، ٣-، والربوتني، واألمحاض الدمسة أوميغا(A, F and C) اجلسم قيمة تغذوية عالية، كالفيتامينات ألف، وواو، وسي
  . والشحميات األحادية، واحلديد، والزنك

). ٢٠٠٧ وآخرون، سوين(عمال مناجم الذهب الصغرية وأسرهم ومثة مثال آخر على اإلبالغ عن املخاطر، وهو نصح 
ففي حالة تعدين الذهب على نطاق صغري باستخدام ملغمات الزئبق، تكون مسألة التسمم الرئيسية استنشاق الزئبق احملول 

 أن يتعرض العمال وميكن. وغالباً ما جيري التسخني داخل البيت أو بالقرب منه .إىل احلالة الغازية أثناء تسخني امللغم
وينبغي لإلبالغ عن املخاطر اآليت على شكل نصيحة بتجنب تقنية . احلرفيون وأسرهم إىل مستويات ضارة من خبار الزئبق

ملغمات الزئبق أو تقليل التعرض أثناء استعماهلا، أن يأخذ يف احلسبان اخليارات احملدودة املتاحة لعمال مناجم الذهب 
ي الفقر واملشاقذه املهنةوتفش ؛ سبيغل وآخرون، ٢٠٠٢مثل فيغا وهينتون، (ويؤكد الباحثون امليدانيون .  املرتبطة

االستراتيجيات الفعالة لإلبالغ عن املخاطر جيب أن تكون مترابطة مع استراتيجيات زيادة الرحبية بواسطة أن ) ٢٠٠٦
ق، وبذلك تقل تكاليف اإلنتاج اليت يتكبدها استخدام أساليب أفضل الستخالص الذهب، أو تقليل اخلسائر من الزئب

هذه الصناعة منتشرة على مسافات متباعدة يف كل بلد، لذلك كانت اجلوانب اإلدارية لإلبالغ . عمال املناجم احلرفيون
ة  تدريب جمموع رمبا ينبغي أن تشملةناجعلذلك، لكي تكون استراتيجيات اإلبالغ عن املخاطر . عن املخاطر حتدياً كبرياً

لزمالئهم عمال املناجم  يستطيعون أن يبينوا ، يف كل منطقة، وهؤالءعلى نطاق صغريتعمل من عمال مناجم الذهب اليت 
  ). ٢٠٠٦سبيغل وآخرون، (ميزات املمارسات احملسنة معهم ويناقشوا 
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ملخاطر اليت تواجه البشر على الصناعات اليت تستخدم الزئبق هي أيضاً مسؤولية جيب أن تتحملها، وهي إبالغ اجلمهور با
، مثالً، دف إىل محاية صحة مستخدمي األجهزة اإللكترونية " الوراءأرجع احلاسوب إىل"فحملة . تصلة مبنتجاماملو

رمى، بأن تطلب من تمعات احملوالعاملني فيها وانتج فيها األجهزة اإللكترونية وتاإللكترونية صانعي األجهزةلية اليت ت 
وأصحاب العالمات التجارية أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة عن دورة حياة هذه املنتجات ية االستهالك

)com.computertakeback.www(.  
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  مالحظات ختامية  -١٧
 وضع عمليات جرد لالنبعاثات على  تقدير مصادر الزئبق املتعلقة بفعل البشر ويفيفحدث خالل العقد املنصرم تقدم كبري 

برنامج األمم  (٢٠٢٠الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي، مبا يف ذلك وضع سيناريوهات تتناول انبعاثات الزئبق حىت سنة 
  : ما يلي الرئيسية ذات الصلة بالنظر يف التكاليف والفوائد وتشمل القضايا). ٢٠٠٨املتحدة للبيئة، 

ئات املختلفة من مصادر اهلادف إىل تقليل انبعاثات الزئبق باستخدام تدابري خمتلفة يف الفما هي تكاليف التخفيف  )١
  الزئبق؟ و

  ما هي الفوائد البيئية واتمعية لتخفيضات انبعاثات الزئبق؟  )٢
بطة بتخفيضات يف حماولة للرد على هذين السؤالني، حياول هذا التقرير إجراء تقدير نوعي للتكاليف والفوائد احملتملة، املرت

االقتصادية -بدأ هذا التقدير مبعلومات عن العواقب االجتماعية. الزئبق داخل الفئات الرئيسية ملصادر انبعاثات الزئبق
ا جمموعة من املؤلفني، من بينهم الستعمال الزئبق والتلوث به، متكاملَني ومتآزرينين يف الورقة اليت نشراملؤلف  (سو

 سوين (٢٠٠٧ يف سنة  أمبيوةجملايس، ولويب، وماكسون، وباسينا، وبن، وسبيغل، وفيغا يف ، وجاكوس، ور)الرئيسي
  . واملؤلف الرئيسي أمبيوةجملوهذه الورقة واردة يف التذييل األول بناء على إذن من  ).٢٠٠٧وآخرون، 

ل البشر حيث الزئبق منتج قة بفعمصادر متعل: يوجد عدد من التدابري التقنية وغري التقنية لتخفيض انبعاثات الزئبق من
، والتخلص من )حمطات توليد الطاقة الكهربائية، واملصاهر، وأفران اإلمسنت، ومرافق صناعية أخرى: مثال ذلك(ثانوي 

ختتلف التدابري فيما يتعلق بكفاءة مراقبة االنبعاثات، وتكاليفها، والفوائد البيئية . النفايات واستعماالت أخرى خمتلفة
ختفيضاً كبرياً مبعدات توظَّف لتخفيض انبعاثات الزئبق ويف أحيان كثرية جدا ختفَّض انبعاثات . ة بواسطة تنفيذهااملكتسب

وينطبق الشيء نفسه على . وخري مثال على ذلك هو ختفيض انبعاثات الزئبق مبنشآت لرتع الكربيت. مواد أخرى ملوثة
وميكن استنتاج أن التدابري التقنية . تخفيض انبعاثات جسيمات دقيقةمنشآت أكاسيد النيتروجني، وأجهزة مراقبة ل

لتخفيض انبعاثات الزئبق متاحة يف إطار الفئات الكربى ملصادر االنبعاثات، كحرق الفحم إلنتاج الطاقة الكهربائية 
هذه التدابري . اياتواحلرارة، وصناعة الفلزات غري احلديدية، وإنتاج احلديد والصلب، وصناعة اإلمسنت، وحرق النف

ميكن ملعظم التدابري أن ختفِّض انبعاثات الزئبق من املصادر املذكورة  .تتفاوت من حيث كفاءة مراقبة االنبعاث وتكلفتها
  .أجهزة ماصة للزئبق على وجه التحديد ، مثل إضافة"إضافية" دون تشغيل أي معدات ٪٩٠أعاله مبا يقرب من 
أو / وأن االنبعاثات من هذه املصادر حملية وة بعضها عن بعض،تلفاحملتوية على الزئبق خمر النفايات نظراً إىل أن مصاد

إقليمية حمددة، تتفاوت تكاليف ختفيض توليد النفايات حبسب ما إذا كان املصدر يف بلد متقدم النمو أو يف بلد أقل منوا .
مثل حرق النفايات وطمرها  اوتة، حسب تقنية اإلدارة،يكشف التقدير النوعي األويل للتكاليف عن أن هذه التكاليف متف

ميكن أن يعطي إدخال تدابري خمتلفة ملراقبة االنبعاثات نتائج يف العامل املتقدم النمو، رمبا لن تكون نتيجة هذه . يف األرض
 البلدية والنفايات اخلطرة جية إجيابية جدا يف العامل النامي، حيث ال يوجد يف أغلب األحيان متييز بني النفاياتياالسترات

لذلك، ينبغي أن ينصب التركيز يف .  أو ما يتحقق من ختفيض االنبعاثاتاوالنفايات الطبية من حيث التقنيات املطبقة عليه
  .البلدان النامية على وضع أدوات سياسية كافية لتخفيف انبعاثات الزئبق

معاجلة مسبقة لتخفيض انبعاثات الزئبق من استعماالت خمتلفة توجد أيضاً تدابري غري تكنولوجية ذات كفاءة وأساليب 
، استعمال بدائل هلاوتشمل هذه التدابري حظر استعمال املنتجات احملتوية على الزئبق أو . ملنتجات حتتوي على الزئبق

فرض اقة، مثل تشمل هذه التدابري أيضاً خيارات حلفظ الط). مثل تنظيف الفحم(وتنظيف املواد اخلام قبل استعماهلا 
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إدارة الطاقة، وحتسني كفاءة إنتاج الطاقة بواسطة اجلمع وتقدمي معلومات للمستهلكني، و الطاقة،  على استعمالضرائب
وتشمل هذه التدابري أيضاً خيارات وقاية، . الفحمرق إنتاج احلرارة يف حمطات توليد الطاقة العاملة حبوبني إنتاج الطاقة 

 تعريف على املنتجات احملتوية عل الزئبق، ووضع بطاقاتية على الزئبق عن املواد األخرى، ووضع  النفايات احملتوعزلمثل 
  .ضرائب مدخالت على استعمال الزئبق يف املنتجات

إن بناء القدرات بواسطة حتسني املعرفة بآثار التلوث بالزئبق، وخيارات ختفيض االنبعاثات، وتكاليفها لدى السلطات 
 أيضاً يف الوقت ة البيئة يف بلدان خمتلفة ولدى األفراد املستخدمني للزئبق ومستهلكيه مسائل هامة جدااملسؤولة عن محاي

  . كما جاء شرحه يف العمل املقدم عنه التقرير،احلاضر
يف العامل املتقدم النمو، تكاليف تنظيف كميات صغرية. بات الزئبق مل توثَّق جيداً وهي أشبه باحلكاياتتكاليف تسر 
يصعب و.  جداً مقارنةً بفوائد التنظيف وكذلك بتكاليف تبديل املنتجات اليت حيتمل أن ينسكب منها الزئبقمنسكبة عاليةٌ

، وذلك يتوقف على ما إذا كان ة وكذلك تكاليف ختفيف االنبعاثات الناتج عن انسكاب مقادير كبريالضررتقدير 
نامٍ االنسكاب قد حدث يف بلد متقدم النمو أم يف بلد .  

املعلومات أصبحت اآلن متوفرة من األدبيات املعنية بالفوائد اليت تعود على البيئة وعلى اتمع من تنفيذ تدابري خمتلفة 
وقد درست العواقب الواقعة على البيئة وعلى صحة اإلنسان، املرتبطة بالتلوث من الزئبق، منذ عدة  .ملراقبة انبعاثات الزئبق

وأصدر الس الطيب السويدي حظراً . ، مباشرة١٩٥٦ًض املسمى مينماتا، الذي أُبلغ عنه يف سنة عقود، عقب ظهور املر
وقال معهد صيد . ١٩٦٧على بيع السمك املصيد يف أار وحبريات حمددة نتيجة الرتفاع تركُّزات زئبق امليثيل يف سنة 

 (DDT) يت.دي.مك رمبا يكون أكثر ديداً من الدي إن الس١٩٦٩ يف الواليات املتحدة يف سنة ألغراض رياضيةاألمساك 
وأصبح من الواضح أن استهالك زئبق امليثيل مع الغذاء امللوث أخطر من استنشاق الزئبق ). ٢٠٠٥ذُكر يف إكلي سلني، (

غري أن هناك بضعة حتفُّظات على كيفية ربط . وأصبح السمك امللوث العامل الرئيس يف هذا السياق. غري العضوي
انبعاثات الزئبق غري العضوي من مصادر خمتلفة مرتبطة بفعل البشر بتركُّزات زئبق امليثيل يف السمك مث باستهالك زئبق 

  . مل تساعد هذه التحفُّظات على وضع مهام االستجابة جلرعات الزئبق، اليت مل توضع إالّ مؤخراً. امليثيل
 تقدير الفوائد العائدة على البيئة وعلى صحة اإلنسان من ختفيض يفإن وضع مهام االستجابة للجرعات خطوة هامة جدا 

. مل يكن حتليل التكاليف والفوائد اتمعية موضوعاً للعمل الوارد عنه التقرير. التعرض للزئبق وانبعاثاته بالدرجة األوىل
االقتصادية لتخفيض -ة واالجتماعيةوإمنا قُصد بالعمل الذي ورد عنه التقرير أن يساهم يف حتليل مثل وصف اآلثار البيئي

غري أن البيانات الواردة هنا قد استخدمت يف . والعاملي) أي صعيد القارة(انبعاثات الزئبق على الصعيد احمللي واإلقليمي 
كان دراسة أخرى لتقدير أويل للتكاليف والفوائد اتمعية لتخفيض انبعاثات الزئبق على الصعيد العلمي، يف حالة ما إذا 

واستنتجت هذه الدراسة أن الفوائد ). ٢٠٠٨باسينا وآخرون، ( املستقبل مثة وضع قائم ميا يتعلق بالتلوث بالزئبق يف
وكان . كبريةاإلمجالية العائدة على البيئة وصحة اإلنسان من ختفيض انبعاثات الزئبق من مصادر متعلقة بفعل البشر 

جد أسباب جيدة لالستثمار يف ختفيض انبعاثات الزئبق والتعرض له يف املستقبل االستنتاج النهائي هلذه الدراسة هو أنه تو
وتضيف .  رفاه اإلنسان، من وجهة نظر اقتصادية أيضاً–الً، وبصورة أكثر عمومية ومن أجل حتسني صحة اإلنسان أ

  .ر فيها هذا االستثمار يستثم أنالدراسة الوارد عنها تقرير هنا أن مثة تدابري لتخفيض انبعاثات الزئبق ميكن
كان وضع وظائف االستجابة للجرعات أيضاً عامالً مفيداً جدا يف تقدير مدى ختفيض انبعاثات الزئبق الذي جيب أن 

لدينا بدائل للزئبق إذا كان التبديل توجد  هل ،وهل ينبغي إزالتها تدرجييا أم جمرد ختفيضها؟ وإذا تقرر إزالتها تدرجيياّ. نبلغه
لعملية اإلنتاج؟ وإذا كان يكفي ختفيض انبعاثات الزئبق هل توجد لدينا تدابري ذات كفاءة كافية؟ والسؤال ضروريا 
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 تنفيذ التدابري الضرورية لتخفيض انبعاثات الزئبق؟ العمل الذي - من وجهة النظر االقتصادية –هل نستطيع : األخري هو
غري أنه . دمي شيء من املسامهة، على األقل، يف حماولة اإلجابة على هذه األسئلةقُدم عنه التقرير يواجه حتدياً يتمثل يف تق

ويزداد األمر . يلزم إجراء مزيد من البحوث لتقدمي إجابات أكثر تفصيالً على األسئلة املذكورة أعاله إىل صناع السياسة
وقد . ة إقليمية ما وتسقط يف منطقة أخرىتعقيداً بسبب كون الزئبق مادة ملوثة عاملية حيث تنطلق االنبعاثات يف منطق

مقرر جملس (ملواجهة التحديات العاملية اليت يشكلها الزئبق  اعترِف بأن اجلهود الراهنة لتخفيض خماطر الزئبق ليست كافية
لتكاليف وينبغي اختاذ مقررات بشأن أجنع الطرق ملواجهة هذه التحديات العاملية، وإن النظر يف ا). ٢٤/٣إدارة الربنامج 

  .تدابري سيقدم مدخالت يف هذه املناقشة) أو عدم اختاذ(والفوائد الناجتة عن اختاذ 
 معلومات عن التكاليف والفوائد العائدة من ختفيضات الزئبق يف إطار األهداف االستراتيجية اليت ٢٢توجد يف اجلدول 

  .بحثت يف هذا التقرير
   خيارات التخفيض املختلفة ت حااليفلزئبق تكاليف وفوائد ختفيض انبعاثات ا: ٢٢اجلدول 

  الفوائد  التكاليف  خيار التخفيض
  كبرية   كبرية←متوسطة    الفحمالمعالتخفيض من است  -١
   كبرية←صغرية    كبرية←صغرية   تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري  -٢
   كبرية←صغرية    كبرية←صغرية   ة التجاراآلتية منالزئبق ختفيض انبعاثات   -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   النبعاثات من التخلص من النفاياتختفيض ا  -٧
ختفيض استهالك الزئبق يف إنتاج كلوريد الفينيل غري املتبلمر   -٨

  وإنتاج القلويات والكلور
   كبرية←متوسطة    كبرية←صغرية 

  صغرية   كبرية←صغرية   ختفيض استعمال الزئبق يف املنتجات  -٩
  متوسطة   كبرية←صغرية   األسنان ممارسات طب ختفيض االنبعاثات من   -١٠
 كبرية   متوسطة←صغرية   د من تعدين الزئبق واستخراجهختفيض التوري  -١١
 كبرية  كبرية←صغرية   ختفيض الواردات من اخلاليا امللغاة واملخزونات  -١٢
   كبرية←متوسطة   كبرية  منع التلوث من الرش  -١٣
  كبرية   متوسطة←صغرية   السيطرة على املواقع امللوثة وإصالحها  -١٤
 كبرية   كبرية←صغرية   زيادة املعرفة لدى الدول  -١٥
 كبرية  صغرية   زيادة املعرفة لدى املستعملني واملستهلكني  -١٦

خمتلف خيارات ختفيض الزئبق، كما هي أن التكاليف والفوائد تتفاوت تفاوتاً كبرياً بني  ٢٢ميكن أن نتبين من اجلدول 
 التدابري .االجتماع األول للفريق العامل املفتوح العضويةمعرفة يف األهداف االستراتيجية الواردة يف املرفق األول بتقرير 

املتخذة مع تطبيق التكنولوجيا، كتنفيذ منشآت إلزالة الزئبق من غازات املداخن يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية، 
 غري التكنولوجية، مثل مقارنةً بالتدابري) تكاليف متوسطة إىل كبرية(وحمارق النفايات، ومصاهر املعادن، مرتفعة إىل حد ما 
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ستسفر كلتا ). تكاليف صغرية إىل متوسطة( النفايات احملتوية على الزئبق تشجيع عزلأنشطة الوقاية، وبناء القدرات، مثل 
وهذا يشري إىل أن احللول التكنولوجية وغري التكنولوجية النبعاثات الزئبق . اموعتني من التدابري عن فوائد كبرية

وميكن وضع توكيد أكثر على التدابري التكنولوجية يف البلدان املتقدمة . كن إجراؤها بالتوازي جنباً إىل جنبض له ميوالتعر
وميكن . يف البلدان النامية حبلول غري تكنولوجيةللزئبق النمو، بينما ميكن أن تبدأ عملية ختفيض االنبعاثات والتعرض 

  . يا كعملية متابعة بعد استعمال احللول غري التكنولوجيةإدخال احللول التكنولوجية يف هذه البلدان تدرجي
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 يعمل لدى وكالة مكافحة التلوث يف والية مينيسوتا، ويعمل أستاذاً مساعداً غري متفرغ يف جامعة  عامل باحثسوينإدوارد 
وعنوانه يف .  إىل العوامل اليت تتحكم باملثْيلَةياجلو الغالف يف الزئبق من تاريخ ترسبات الزئبق يفتتراوح حبوثه . مينيسوتا

 : وكالة مكافحة التلوث يف والية مينيسوتا كما يلي

MPCA, 520 Lafayette Road, St. Paul, MN 55155, USA.  
   us.mn.state@swain.edward: وعنوانه اإللكتروين هو

غيرات التقييم غري السوقي، ال سيما فيما يتعلق بالت وهو متخصص يف. بول جاكوس أستاذ يف قسم االقتصاد جبامعة والية يوتاه
ة يوتاه؛ وهو قسم االقتصاد جبامعة والي: وعنوانه هو. نشرات االستشارية املتعلقة باستهالك السمكالسلوكية، الناجتة عن ال

  : باإلجنليزية
Department of Economics, UMC 3530, Utah State University, Logan, UT 84322-3530, USA.  

   .edu.usu@jakus.paul: وعنوانه اإللكتروين هو
اهتم يف حبوثه بأساليب تقدير املخاطر اليت حتيط . ة العامةغلني رايس طالب حيضر لدرجة الدكتوراه يف كلية هارفارد للصح

  : وعنوانه هو.  سنة١٥بصحة اإلنسان، وهو ميدان عمل فيه 
16 Princeton Avenue, Ft. Mitchell. KY 41017, USA 

   edu.harvard.hsph@grice: وعنوان بريده اإللكتروين هو
 وظيفة مشتركة بوصفه أستاذاً مشاركاً يف أقسام االقتصاد الزراعي ومصائد األمساك واحلياة الربية يف جامعة يشغل فرانك لويب

. وتركز حبوثه احلديثة على وضع مناذج للطلب على موارد األمساك واحلياة الربية يف والية ميتشغان وقيمتها. والية ميتشغان
  :وعنوانه هو

 Department of Agricultural Economics, Michigan State University, 
 East Lansing, MI 48824-1039, USA   

   edu.msu@lupi: وعنوان بريده اإللكتروين هو
على مجيع جوانب  سنة ٢٠بيتر ماكسون مهندس وعامل اقتصاد، عمل سنني عديدة يف البلدان النامية مث ركز ملدة حنو 

أنشأ يف أوائل التسعينات من القرن املاضي مؤسسة . التدفقات التجارية للزئبق والسياسات الوطنية والقضايا البيئية املتعلقة به
   Concorde East/West Sprl: استشارية صغرية امسها

 Ave. René Gobert, 1180 Brussels, Belgium 10: وعنواا
   be.allin2tele@ew.concorde: وين هووعنوان بريدها اإللكتر
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جوزيف باسينا مدير مركز االقتصاد اإليكولوجي يف املعهد النروجيي لبحوث اهلواء وأستاذ الكيمياء يف جامعة غدانسك 
ري غق من مصادر بشرية، وتطبيق تدابري تكنولوجية ووتشمل حبوثه يف الزئبق تقدير تدفقات الزئب. للتكنولوجيا يف بولندا

  : وعنواناه مها. االقتصادية هلذه التخفيضات-تكنولوجية للحد من انبعاثات الزئبق، واجلوانب االجتماعية
Center for Ecological Economics, NILO, P. O. Box 100, 2027 Kjeller, Norway  

and 
Chemistry Faculty, Gdansk University of Technology, 11/12 Narutowicza Str., 80-952 Gdansk, Poland. 

   no.nilu@jp: وعنوان بريده اإللكتروين هو
 موعة جمتمعات السكان األصليني يعمل أالن بِن ًمستشارا)Cree ( ك، كندا، اليت هلا تاريخ طويل يفيف مشال غرب كيب

وتشمل خربة هذه اتمعات خسائر كبرية بسبب الزئبق . رض للزئبق واليت كانت موضوعاً لعدة دراسات وبائية كبريةالتع
 من تنمية –العشرين املاضية اخلمس و خالل السنوات –قلوية، ومن الغابات والتعدين وكذلك -اآليت من خاليا كلورية

ه أتربة الغابات الشمالية أاآليت من الزئبق، ومنش  وكذلك من التعرض لزئبق امليثيلائية الكبرية،املائية الكهرب-املشاريع الكلورية
  : وعنوانه هو. اخلُثِّوأراضي 

Cree Regional Authority, 277 Duke Street, Suite 100, Montreal (QC) H3C 2M2, Canada. 
   ca.gcc@penna: وعنوان بريده اإللكتروين هو

وقد عمل مع منظمة األمم املتحدة للتنمية  .صموئيل سبيغل حملل سياسي وباحث متخصص يف قضايا الفقر والبيئة يف إفريقيا
الصناعية يف أمريكا الالتينية وإفريقيا وآسيا يف االستراتيجيات القانونية واالقتصادية املتعلقة بتعدين الذهب من قبل أشخاص 

وهو يعكف اآلن على إعداد أطروحة دكتوراه مشتركة بني مواضيع خمتلفة بوصفه طالباً . وبالتلوث بالزئبقحرفيني أفراد 
  : وعنوانه هو.  ترودو يف جامعة كولومبيا الربيطانيةمؤسسةمبوجب بعثة من 

University of British Columbia, 6350 Stores Rd., Vancouver, BC, V6T 1Z4 Canada   
 samspiegel@gmail.com:  اإللكتروين هووعنوان بريده

، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ة البيئة العامليمرفقمارسيلّو فيغا هو املستشار التقين الرئيسي ملشروع الزئبق العاملي املشترك بني 
 يف قسم هندسة ، وأستاذ مشارك)GEF/UNDP/UNIDO Global Mercury Project(ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

  : وعنوانه هو. مبيا الربيطانيةواملناجم يف جامعة كول
 6350 Stores Rd., Vancouver, BC, V6T 1Z4 Canada University of British Columbia,.  

  . ca.ubc.mining@veiga: وعنوان بريده اإللكتروين هو
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  موجز
شطة البشرية يف املاضي غالباً عن انبعاثات زئبقية يف الغالف اجلوي دون مراعاة تذكَر للعواقب غري املرغوبة على أسفرت األن

استهالك السمك هو . وتلخص هذه الوثيقة السبل اليت يتعرض ا البشر واألحياء الربية للزئبق. صحة البشر واألحياء الربية
وميكن أن يأخذ البشر أيضاً جرعات سامة من الزئبق باستنشاق تركُّزات مرتفعة . امليثيلالطريق الرئيسي لتعرض البشر لزئبق 

. ونرى أن أي استراتيجية فعالة لتقليل التعرض للزئبق حتتاج إىل دراسة لدورة احلياة الكاملة للزئبق. من عنصر الزئبق الغازي
خيارات عة نهجٍ لقياس فوائد تقليل التعرض للزئبق، وويدرس هذا البحث دورة حياة الزئبق من منظور عاملي مث يعني بض

 للحد من انبعاثات الزئبق، واآلليات املمكنة لتقليل التعرض، والقضايا املرتبطة بتقدير خماطر الزئبق وإبالغ خمتلف السياسات
  . الفئات السكانية

  مقدمة
 من األنشطة، سواء منه املوجود يف مركبات أو بوصفه جرت العادة عرب التاريخ باستخدام الزئبق يف جمموعة واسعة منوعة

ال توجد املواد اجليولوجية اليت . سائالً معدنيا، مما أسفر عن تفرقه على نطاق واسع وإجياد بعض املواقع امللوثة تلوثاً كبرياً
ة، كاملناطق املوجودة على الساحل زئبقي حتتوي على تركُّزات مرتفعة من الزئبق يف العادة إال يف مناطق تعرف بأا أحزمة

حتتوي على مستويات منخفضة ) مبا يف ذلك الفحم والنفط واملعادن(ومع أن معظم املواد الطبيعية . الغريب لألمريكتني، مثالً
كل جدا من الزئبق، يؤدي استخدام كميات كبرية من هذه املواد إىل انبعاث كميات ال بأس ا من الزئبق يف الغالف اجلوي 

وقد . نشر الزئبقيف وألن الزئبق ميكن أن يتبخر بدرجة احلرارة العادية يف البيئة يقوم الغالف اجلوي لألرض بدور كبري . سنة
أدت أنشطة البشر، مبا يف ذلك تعدين الزئبق، واستخدامه، والتخلص من فضالته، مقترنة باالنبعاثات اآلتية من تكرير الفلزات 

وقد ازداد ترسب الزئبق . ي اجلو الغالفقود األحفوري، إىل إطالق انبعاثات كبرية من الزئبق يفاألخرى، وحرق أنواع الو
وقد ). ١) (×١ ±(يف اجلو، مقارنةً باألوقات السابقة للعصر الصناعي، زيادة متسقة يف مناطق نائية بعامل مقداره حنو ثالثة 

، ماسورة املدخنةرب من مصادر االنبعاث؛ وهذه تتوقف على ارتفاع سجلَت زيادات يف الترسب تتجاوز ثالثة أضعاف بالق
وحتول البكترييا املوجودة يف األوساط املائية نسبة ). ١( احمللي ياجلوالغالف الزئبق املنبعث وكميته وكيميائه، وعلى كيمياء 

وتتفاوت ). الزئبق غري العضوي ال يتراكم أحيائيا(صغرية من الزئبق املترسب إىل زئبق امليثيل، الذي يتراكم أحيائيا يف األمساك 
وميكن، مثالً، أن يتفاوت مقدار .  تراكماً أحيائيا يف األمساكياجلوالغالف األوساط املائية يف كفاءة تراكم الزئبق املترسب من 

الغالف ت مقادير الزئبق يف  أضعاف، حىت وإن تشا١٠ترسبات الزئبق يف األمساك الكائنة يف حبريات قريبة بعامل يصل إىل 
ي، اجلو الغالف ومع ذلك يعتقد بأن إنتاج زئبق امليثيل يف وسط مائي معني يتناسب تقريباً مع ترسبات الزئبق من). ٢ (ياجلو

  ). ٣(ات زئبق امليثيل يف األمساك ذلك من املرجح أن تكون الزيادات التارخيية يف انبعاثات الزئبق قد زادت تركُُّل
استهالك األمساك امللوثة بزئبق : ل استخدام الزئبق وانبعاثاته مصدر قلق بسبب وجود طريقني اثنني للتعرض لهيشك

لزئبق امليثيل شيوعاً هو استهالك  وأكثر طرق تعرض البشر واألحياء الربية. امليثيل واستنشاق تركُّزات مرتفعة من خبار الزئبق
وبينما يقاس خبار الزئبق يف اجلو مبستويات منخفضة عادةً، ميكن أن توجد . ياه عذبةاألمساك اآلتية من مصادر حبرية ومن م

تركُّزات مرتفعة نتيجةً الستخدامات مقصودة منوعة للزئبق ومن حوادث تتعلق بالزئبق، ال سيما داخل املباين حيث يكون 
  .التخفيف حمدوداً
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ن منتجات كثرية، ينظَر إليه اآلن بأنه مادة تزيد خماطر تكوي يف اتمعات الصناعية، بينما كان الزئبق يدخل يف
اإلنارة (ت تقريباً عماالوميكن اآلن احلصول على مواد بديلة خالية من الزئبق جلميع االست. استخدامها بوجه عام عن فوائدها

دائل يتفاوت تفاوتاً كبرياً يف ، وإن كان اعتماد هذه الب)املتسمة بكفاءة الطاقة ما زالت استثناًء ملحوظاً من هذه القاعدة
وقد أثَّرت الصلة بني انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي وتلوث األمساك به يف تطوير . جماالت الوالية والقطاعات الصناعية

  يف– ة بنسب متفاوت–السياسات يف البلدان الصناعية من أواسط التسعينات من القرن املاضي، مما أسفر عن التحكم اإللزامي 
انبعاثات الزئبق من حرق الفضالت ومن مصادر أخرى، ووضع قيود على بطاقات تعريف املنتجات امللوثة بالزئبق وبيعها 
والتخلص منها، والتحكم يف انبعاثات الزئبق من حمطات الطاقة الكهربائية العاملة بالفحم، كما أمرت لوائح احلكومة الفدرالية 

  ).٦(وكندا ) ٥ ،٤(تحدة األمريكية مؤخراً وحكومات الواليات يف الواليات امل
. الزئبق أيضاً سلعة تتدفق تدفقاً صافياً من البلدان الصناعية إىل البلدان النامية، حيث تكون استخداماا أقل تقييداً

  طن يف الستينات من القرن املاضي؛ وقد١٠ ٠٠٠وقد بلغ االستهالك السنوي للزئبق يف العامل ذروته حني بلغ حنو 
كتروليتية والكيميائية، ومبيدات اآلفات، والدهانات، ه يف ذلك الوقت يف العمليات اإللاستخدمت مقادير كبرية من

غري أن ).  أ١الشكل  (٢٠٠٥ طن يف سنة ٣ ٥٠٠إىل ما يقدر بنحو  واخنفضت املقادير املستخدمة من الزئبق. والبطاريات
 طن من الزئبق الفلزي قد اشترِيت وبيعت عرب ٩٠٠٠ن أن ما ال يقل عن  ع٢٠٠٠إحصاءات التجارة العاملية كشفت يف سنة 

غري أن سوق الزئبق غري واضحة، حيث ترتبط رِيب ال بأس ا . احلدود الوطنية، مما يؤكد أن الزئبق سلعة يتاجر ا بنشاط
  .بكثري من التقديرات املقدمة هنا

 سيما يف البلدان النامية، وتكرير الفلزات وصهرها على نطاق وإن حرق مقادير كبرية ومتزايدة من الفحم، ال
ومع أن تلوث الغالف احليوي لألرض بالزئبق ). ١٠(صناعي، مسؤول جزئيا عن استمرار ارتفاع مستويات الزئبق يف اجلو 

يل، مل حيدث حىت اآلن أن وضعت على نطاق العامل بأسره يرجح أن يساهم مسامهةً كبريةًً يف انتشار تلوث األمساك بزئبق امليث
  .اتفاقات دولية فعالة ملعاجلة التلوث بزئبق امليثيل

يصف هذا البحث كيف حترك أنشطة بشرية معينة الزئبق من املستودعات اجليولوجية إىل الغالف احليوي لألرض 
نة لتقليل التعرض للزئبق وزئبق وحنن نقدم سياسات ممك. ويلخص العواقب االجتماعية واالقتصادية الناجتة عن هذه احلركة

ونستخدم حتليل تدفقات . امليثيل، ونستطلع قضايا مرتبطة بتقدير املخاطر والتلوث اليت تتعرض هلا جمموعات خمتلفة من السكان
خيارات ونناقش .  احملتملةالرقابةاملواد، الذي يكشف ليس فقط عن مصدر املواد ومصريها، وإمنا يكشف أيضاً عن نقاط 

 تدفقات زئبق امليثيل اليت ميكن يف اية املطاف أن تقلل تلوث األمساك بينما تقلل يف الوقت على الرقابة ملعاجلة نقاط سياساتال
  .ذاته احتماالت التعرض الضار لبخار الزئبق

  القلق من وجود زئبق امليثيل يف األمساك
ك امللوث إىل التدخل يف منو األعصاب العادي ووظائفها ورمبا حيتمل أن يؤدي تعرض الناس لزئبق امليثيل باستهالكهم السم

ومن دواعي القلق أيضاً اآلثار السلبية لزئبق امليثيل ). ١١) (أي السكتة القلبية(يزيد خطورة اإلصابة باحتشاء عضلة القلب 
، )لة السمككة، مثالً، أي آكالسام( كالطيور –على األعصاب والوظيفة التناسلية لدى األحياء الربية اليت تأكل السمك 

  ).١٢(، والسمك الذي يأكل مسكاً آخر )القضاعة أو ثعلب املاء، واملنك(واحليوانات الثديية 
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  القلق من استنشاق خبار الزئبق
  يف املائة من خبار الزئبق٨٠إن استيعاب الزئبق السائل من خالل اجللد أو اجلهاز اهلضمي حمدود جدا، لكن اجلسم حيتفظ بـ 

تؤدي إىل  ومن شأن دخول الزئبق الفلزي إىل املباين، حىت بكميات صغرية ال تتجاوز الغرام الواحد، أن). ١٣(الذي يستنشقه 
فلز وقد أدى تسخني . تركُّزات من الزئبق يف هواء البيئة تقارب احلدود اليت توصي ا منظمة الصحة العاملية للتعرض الوظيفي

 ).١٤(، ونفايات ملغم األسنان إىل إعطاء املصاب ا جرعة قاتلة )كربيتيد الزئبقيك(ثل الزجنفر الزئبق ومركبات الزئبق، م
 مليون شخص يكسبون ١٥ ماليني و١٠ومع أن تسخني الزئبق نشاط نادر يف معظم اتمعات، يقدر أن ما يتراوح بني 

بق مث تركيز الذهب بتسخني املزيج، وإخراج الزئبق عيشهم من عمليات تعدين الذهب على نطاق صغري، مبزج الذهب مع الزئ
وهؤالء (هذه العملية تعرض عمال املناجم للزئبق بصورة مباشرة وميكن أن تعرض أسرهم وجريام . منه على شكل خبار

ب على  قُدر أن العاملني يف مناجم الذه٢٠٠٥ويف عام ). ١٥(، ملستويات مرتفعة من الزئبق ) مليون نسمة٥٠يقدرون بـ 
يف العامل أمجع  فعل البشر يف املائة من خبار الزئبق املنبعث إىل الغالف اجلوي ب١٠نطاق صغري أو احلرفيني يسامهون بأكثر من 

  ).٢ طن، الشكل ٢٤٠٠ طن مما جمموعه ٣٠٠حنو (
ومن . املنتجاتميتد القلق من خبار الزئبق إىل ما يتجاوز تعدين الذهب على نطاق صغري ليشمل الزئبق املوجود يف 

ملستوى عالٍ من خبار  األسنان، وهو أكثر العمليات شيوعاً لتعريض الناس) املزيج املستخدم يف(تطبيقات الزئبق هذه ملغم 
الزئبق، وإن كانت هذه املستويات ال ترقى إىل درجة املستويات اليت يتعرض هلا العاملون يف تعدين الذهب على نطاق صغري 

تناسب تناسباً إجيابياً مع عدد تمع أن مستويات الزئبق يف عينات الدماغ اليت تؤخذ وقت تشريح اجلثث و. بواسطة احلرفيني
حشوات األسنان مبلغم الزئبق، فإن تركُّزات البخار من امللغم تكون عادةً أقل بكثري من التركُّزات املرتبطة حىت باآلثار اخلفية 

الزئبق عادةً يف منتجات استهالكية أو جتارية كمصابيح الفلورسنت وموازين  يغمد ،خالفاً لذلك). ١٣(لتصرف األعصاب 
 يف اهلواء داخل  الذي بداخلها التخلص منها فتطلق الزئبقوغري أن هذه األجهزة ميكن أن تنكسر أثناء استعماهلا أ. احلرارة

ويف الواليات .  الصغرية الكثرية املعبأة بالزئبقكما أن االستخدامات السابقة للزئبق تركت تركةً من الزجاجات. املباين والبيئة
ومع أنه نادراً ما حدث توثيق اآلثار الصحية  ).١٦( الزئبق يف بذل جهود باهظة ومعوقة لتنظيفه انسكاباملتحدة تسبب 

دخل ثالثة أطفال فقد أُ.  من هذا القبيلر الزئبق ال نعترب هذا دليالً على قلة احتماالت وقوع ضرانسكابالضارة الناجتة عن 
. نتيجة للتسمم بالزئبق، منهم طفل مل يعد قادراً على املشي) الواليات املتحدة األمريكية( يف والية ميتشغان ىإىل املستشف

وكشف التحقيق عن أن زجاجة صغرية مملوءة بالزئبق انكسرت وسال منها الزئبق يف غرفة نوم األطفال قبل حنو شهرين أو 
  ). ١٧(ذه األعراض املؤملة ثالثة من اكتشاف ه

   التجارية والبيئية العامليةاملسارات
الزئبق : بسيط إىل حد ما، أن نقسم الزئبق املوجود يف األرض بني مستودعني اثننيتمن املفيد مفاهيميا، وإن كان يف ذلك 

حليوي لألرض يشمل ذلك اجلزء فالغالف ا. املوجود يف الغالف احليوي لألرض والزئبق املخزون يف التشكيالت اجليولوجية
من األرض وجوها اللذين تقوم عليهما احلياة؛ وتشمل التشكيالت اجليولوجية الترسبات العميقة للزئبق، واملعادن املدفونة 

وأكثر أثر يتركه اإلنسان على الزئبق هو حتريكه من خمزنه اجليولوجي الطويل األجل إىل الغالف  .وأنواع الوقود األحفوري
  .يدور الزئبق بني اهلواء والتربة واملاء ي لألرض، حيثاحليو
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 فرعية مواضعوإن افتراض وجود مستودعني اثنني فقط للزئبق افتراض مبسط ألن الزئبق املتحرك ميكن أن يدخل 
 يف األتربة ماق البحار، والزئبق املنتشرعصغرية تبدو مستقرة كالزئبق املغمد يف ميزان احلرارة، والزئبق املستقر يف مياه أ

، أو األتربة القدمية الواقعة يف حوض األمازون )١٩، ١٨( الشاسعة يف كندا وسيربيا اخلثالعميقة، كما هو احلال يف أراضي 
 واضعغري أن استخدام مستودعني اثنني فقط مفيد من منظور سياسي ألن النشاط البشري ميكن أن حيرك الزئبق من امل). ٢٠(

، )٢٣، ١٩، ١٨(، وتغير املناخ )٢٠(، والزراعة )٢٢، ٢١(، واملمارسات احلرجية )١٩(بواسطة النار اليت يبدو أا مستقرة 
ويلزم إجراء حبوث إضافية لفهم مصري الزئبق الذي يدخل شبكات املياه الساحلية ومياه أعماق ). ٢٤(وإنشاء خزانات املياه 

  ). ١(البحار 
، بناًء على النموذج العاملي الذي وضعه ٢وي وخروجه منه يف الشكل تظهر حركة الزئبق بدخوله إىل الغالف احلي

انظر مراجعة ألربع مناذج قام ا سينيور (، وهو منوذج ميثل الفهم العلمي الراهن لدورة الزئبق العاملية )٢٥(مايسون وشيو 
 الدورة العاملية للزئبق ويوجد ومع أنه توجد سلسلة واسعة من التقديرات يف النماذج لعناصر حمددة من)). ٢٦. (وآخرون

، تتالقى النماذج األربعة يف سلسلة ضيقة )١(ريب فيما يتعلق مبستوى االنبعاثات الطبيعية وإعادة انبعاث الزئبق املترسب 
  طن يف٦٦٠٠ إىل ٦٠٦٠؛ وهي تتراوح من )البشروالناجتة عن فعل منها الطبيعية (نسبيا موع االنبعاثات العاملية للزئبق 

وتعادل إعادة انبعاث الزئبق .  طن يف السنة٢٤٠٠ و٢٠٠٠ وحدها بني البشر، وتتراوح االنبعاثات الناجتة عن فعل ١-السنة
وميكن بوجه العموم اعتبار النماذج ). ١(فعل البشر تقريباً االنبعاثات الراهنة الناجتة عن فعل البشر املستقر من قبل نتيجةً ل

  .نها مفيدةالعاملية أُطُراً مريبة لك
 طن يف السنة، ٢٤٠٠، قد حددت مبقدار ٢مع أن االنبعاثات الراهنة الناجتة عن فعل البشر، املذكورة يف الشكل 

 موع االنبعاثات الناجتة عن ٪٣٠ ±لكي تتفق مع منوذج مايسون وشيو، سيكون من املعقول أن خيصص معامل ريبة مقداره 
وقد قيل إن . عات تنطوي على معامل ريبة أقل من املتوسط وبعضها أكثر من املتوسط، مع كون بعض القطا)١(فعل البشر 

  ؛ وإنتاج الفلزات غري احلديدية له معامل ريبة مقداره ٪٢٥ ±الزئبق املنبعث من حرق الفحم يف العامل له معامل ريبة مقداره 
؛ وأن استخدام الزئبق يف إنتاج الذهب ٪٥٠٠ ±؛ والتخلص من النفايات وحرقها له معامل ريبة يصل مقداره إىل ٪٣٠ ±

ومت وضع بروتوكول ). ١( على نطاق صغري يساء فهمه إىل حد ال يسمح معه بتحديد مقدار معامل الريبة فيه بواسطة احلرفيني
دوق يوضح صن). ٢٧(ملساعدة البلدان اليت ترغب يف حتديد وتقدير مقادير مصادر انبعاثات الزئبق فيها " صندوق أدوات"أو 

 الزئبق اليت مل تعرف ساراتاألدوات، مبا فيه نص واسع النطاق ومنوذج صحيفة حقائق كيف ميكن وضع قياسٍ كَمي مفصل مل
  .  إال بصورة عامة جدا٢يف الشكل 

 كمعلومات أساسية لبحث ٢نظراً إىل أشكال الريب يف الفهم اجلاري لطرق الزئبق العاملية، ميكن استخدام الشكل 
 التعرض الناتج عن استهالك األمساك وتعدين – اليت ميكن اعتمادها لتقليل انبعاثات الزئبق ويف اية املطاف ارات السياساتخي

  . على نطاق صغريبواسطة احلرفينيالذهب 
ويشري الرمز ). ٢ و١انظر اجلدولني ( يطلق منه أو موضع يخزن فيه الزئبق ملوضع هو رمز ٢كل حرف يف الشكل 

.  باحلرف الثاينآخر يشار إليه موضعإىل و يشار إليه باحلرف األول موضع واحدمسار من إىل املكون من حرفني اثنني 
 مسار إىل LVيف الغالف اجلوي إىل سطح األرض بينما يرمز احلرفان الذي يوجد  الزئبق مسار، مثالً، يرمسان VLفاحلرفان 

الحظ أن . باألطنان إىل جانب كل سهم من السهمنيالزئبق ف اجلوي، ويرد تدفق  من األرض إىل الغالالتطايرالزئبق بواسطة 
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 من الزئبق املترسب يف احمليطات ٪٨٠الزئبق متحرك نسبيا يف الغالف احليوي لألرض؛ ويف هذا النموذج يعاد انبعاث أكثر من 
ليابسة إىل اجلو يف غضون بضع سنوات ألن وخبالف ذلك يعاد انبعاث حنو نصف الزئبق الذي يترسب يف األرض ا. إىل اجلو

الزئبق يستطيع االرتباط بالتربة ارتباطاً قويا .  
قابلة للتأثري فيها لتقليل انبعاثات الزئبق أو التعرض له يف الوقت الذي كان هذا (*)  اليت يشار إليها بنجمة املسارات

، مثالً يرمزان إىل أنه ميكن تقليل تعرض البشر *FHفاحلرفان ". ةرقابنقاط "رات بعبارة سالذلك نشري إىل هذه امل. النص يكتب
)H ( لزئبق امليثيل من األمساك)F ( امللوثة به، باختيار األمساك اليت يستهلكها الناس؛ غري أنه ينبغي مالحظة أنه يف بعض

ويشري عدم وجود جنمة إىل أنه يستبعد . كهااتمعات أو املناطق اإلقليمية ال يوجد خيار يذكر بني أنواع األمساك املراد استهال
 إىل أن إنتاج الصانعني *MPويشري احلرفان . رساأن تستطيع السياسات االجتماعية أو االقتصادية الراهنة أن تؤثر يف ذلك امل

منتج ما، من  إىل أنه مبجرد كون الزئبق عنصراً يف PVويشري احلرفان . للمنتجات ال ينبغي بالضرورة أن يشتمل على الزئبق
اء الذي حيويه، بغض النظر عن السياسات وعاحملتم أن بعض هذا الزئبق على األقل سوف ينبعث إىل اجلو نتيجة انكسار ال

  . املعتمدة، كسياسة التدوير، مثالً

  C املوضع:  األحفوريالوقودحرق 
فبعض . من تركُّزات الزئبق يف حالتها الطبيعيةسلسلة واسعة ) الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي(حتتوي أنواع الوقود األحفوري 

 منها بصورة روتينية أثناء التكرير قبل توزيع يرتعإمدادات الغاز الطبيعي حتتوي على نسبة عالية من خبار الزئبق، لكن الزئبق 
وقد ). ٣٠(ري الغاز ب اإلضرار بسطوح تبادل احلرارة املصنوعة من األلومنيوم بواسطة امللغمة يف مصانع حتض لتجن،الغاز

أجريت حبوث قليلة على ما حيتويه البترول أو الرمال النفطية من الزئبق، أو على مصري الزئبق أثناء استغالل النفط وعملية 
وبينما نفتقر إىل معلومات عامة عن تركُّزات الزئبق يف النفط والرمال النفطية يف حالتها الطبيعية، يبدو يف حالة . التكرير

  ). ٣٠( أن انبعاثات الزئبق من االحتراق أقل كثرياً من انبعاثاته من حرق الفحم تكريرها
   طن يف ١٥٠٠، *CVر ساامل( من انبعاثات الزئبق الناجتة عن فعل البشر ٪٦٠فحرق الفحم مسؤول عن حنو 

 ناجتاً عن تركيب ١٩٨٠عام وكان استمرار اخنفاض انبعاثات الزئبق يف أوروبا وأمريكا الشمالية منذ ). ٢، الشكل ١-السنة 
معدات للتحكم باالنبعاثات، ال سيما املرسبات اإللكتروستاتية ومرشحات القماش وتكنولوجيات نزع الكربيت من غاز 

ومما . وباملناسبة، متتص هذه التكنولوجيات القائمة الزئبق إىل حد كبري بقدر ما ينتج حرق الفحم زئبقاً ثنائي التكافؤ. املداخن
ي ييمات أو الكربيت ببخار الزئبق الفلزاملعدات املصممة المتصاص اجلُس ذكَر أنَّ حتكُّم)Hg0 (ويتوقف . يكون قليالً يف العادة

  ).٣١(إىل حد كبري على نوع الفحم واملعدات املركَّبة للتحكُّم باالنبعاثات ) وإزالته(الشكل املنبعث من الزئبق 
وتتراوح . نوع رطب ونوع جاف: أجهزة نزع الكربيت من غاز املداخن، ومهايوجد نوعان رئيسيان اثنان من 

 يف املائةـ ويتوقف ذلك على ٪٨٥ يف املائة إىل ٣٠أجهزة نزع الكربيت من غاز املداخن من ، ب بوجه عام،كفاءة نزع الزئبق
ميكن توقُّع حصول أكرب كفاءة يف نزع و. نسبة الزئبق ثنائي التكافؤ، وهذه تتصل مبقدار اهلالوجني الذي حيتوي عليه الفحم

الزئبق بالتكنولوجيا املوجودة اآلن عندما يركَّب جهاز رطب لرتع الكربيت من غاز املداخن يف موقع الحق ملوقع مرشح 
  ). ٣١(القماش 
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أو مرشحات معظم حمطات توليد الكهرباء يف البلدان املتقدمة النمو مزودة مبعدات فيها إما مرسبات إلكتروستاتية 
ويتوقف نزع الزئبق ذه األجهزة إىل حد كبري على ما حتتويه غازات املداخن من اهلالوجني . م باجلُسيماتقماش للتحكُّ

 املرسبات  ترتعهوميكن القول بوجه عام إن مرشحات القماش ترتع ضعف ما. وعلى الكربون غري احملروق يف هذه الغازات
وكجزء من اجلهود الرامية على التحكم بانبعاثات ). ٣١، ٥( الظروف املماثلة لغازات املداخن اإللكتروستاتية من الزئبق يف

الفحم، بدأت معلومات جديدة هامة يف الظهور بشأن كيمياء رق الزئبق من حمطات توليد الطاقة الكهربائية اليت تعمل حب
من شأا أن تساعد على ) والتحكم ااسيد النيتروجني أو أكزئبق، وكلور، وكربيت، وآثار أكسيد النيتروز (غازات املداخن 

) ٣٤(وتطبيقها ) ٣٣، ٣٢، ٥(والعمل جارٍ اآلنَ يف تطوير جمموعة كبرية منوعة من التكنولوجيات . حتسني التحكم بالزئبق
سيد اد الكربيت وأكمثالً ثاين أكسي( االنبعاث مراقبةومن املمكن، كما هو احلال يف تكنولوجيات . لتقليل انبعاثات الزئبق

 بكثري مما كان مقدراً يف البداية تكلفة، أن تتيح االبتكارات احلصول على خيارات متاحة جتاريا تكون أقل )، إخلجنيالنيترو
)٣٥.(  

  O املوضع: اخلام املعادنتكرير 
اس والرصاص والقصدير والنيكل، ة، مثل الذهب والفضة والنحي احلديدري، ال سيما الفلزات غ اخلامغالباً ما حتتوي الفلزات

وإن خامات الكربيتيد، على وجه . على الزئبق ألن العمليات اجليولوجية اليت تركِّز هذه الفلزات تركِّز الزئبق أيضاً يف العادة
 وكان. زات كبرية من الزئبق، بسبب وجود قرابة كيميائية قوية بني الزئبق والكربيتاخلصوص، غالباً ما حتتوي على تركّ

وعلى الرغم من إغالق املناجم .  آالف السننيذلزئبق كسلعة جتارية منل هو املصدر الرئيسي – يك كربيتيد الزئبق–الزجنفر 
 طن سنويا هو أكرب مصدر للزئبق كعنصر ١٤٠٠ و١٣٣٠مؤخراً يف إسبانيا واجلزائر، ما زال تعدين الزجنفر بواقع يتراوح بني 

ويرتبط حتضري الزجنفر بارتفاع مستوى انبعاثات . الزدياد يف الصني لتلبية الطلب الداخليوإنتاجه آخذ يف ا) ٩؛ ٢الشكل (
 – للزئبق تكلفةغري أنه بالنظر إىل اخنفاض الطلب العاملي على الزئبق، يتوقع أن تورد مصادر أقل . ياجلواال الزئبق إىل 

لويات املغلقة، واحلصول عليه كمنتج ثانوي من تعدين الذهب القالكلور وإعادة التدوير، واحلصول على الزئبق من مصانع 
وميكن أن تزداد كمية .  نسبة أعلى من الكميات الالزمة لتلبية الطلب على الزئبق–والقصدير والنحاس على نطاق واسع 

الزئبق املتاح كمنتانبعاثات الزئبق من تكريرج ثانوي زيادة كبرية، إذا و داخلاماتضعت لوائح جديدة تقي .  

   M and Pاملوضعان: الزئبق يف الصناعة واملنتجات
املسار (وكذلك زئبقاً معاداً تدويره ) OMاملسار (تشمل مصادر الزئبق املستعمل يف الصناعات زئبقاً جديداً من املناجم احلالية 

RM .(خدم الزئبق عن قصد يف منتجات وعمليات كثرية، مع أن االستهالك اخنفض بنسستحىت ١٩٩٠ من سنة ٪٥٠ ~ةبوي 
يتألف يف معظمه من ملغمات األسنان ) ٣الشكل  (٢٠٠٤كان االستعمال السنوي للزئبق يف سنة ). ١الشكل  (١٩٩٨سنة 

)٢٧٠طنا (الت الكهربائية ، واملفاتيح واملرح)١٥٠١٦٠(الضبط /، ومعدات القياس) طناواملصابيح ذات الكفاءة يف ) طنا ،
وما زالت كميات أصغر من ذلك تستعمل يف ).  طن٦٠٠يقدر بـ (، والبطاريات املستهلكة ) أطنان١١٠ (استهالك الطاقة

فبعض الزئبق يستعمل، مثالً، يف مستحضرات التجميل؛ ويف الواليات املتحدة يسمح باستخدام . سلسلة من املنتجات األخرى
رمبا بلغ ذلك ) (الكلور والصودا الكاوية(الكلور والقلويات  إنتاج وما زال الزئبق يستعمل.  جزءاً من املليون يف هذا اال٦٥
. فز يف إنتاج كلوريد الفينيل غري املتبلمرعامل حم، ويستخدم ك)، لكنه آخذ يف االخنفاض كل سنة٢٠٠٤ طن يف سنة ٧٠٠
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، وإن كانت ١-  يف السنة طنا٢٥٠يقدر يف هذه الورقة بـ (وما زال االستعمال األخري كبرياً يف الصني واهلند وروسيا 
  )).٣٧( طن ٦٠٠معلومات حديثة من الصني تضع الرقم مرتفعاً إىل 

 الغالف اجلوي؛ يفستعمل بطرق تنشر الزئبق على نطاق واسع ، كانت كميات كبرية من الزئبق ت١٩٩٠قبل سنة 
). ٣٨(ة صناعة الورق، والدهانات اللثِّيومن بني هذه االستعماالت مبيدات الفطريات اليت تستخدم لتغليف البذور املزروعة، و

واليوم، معظم الزئبق املضاف إىل املنتجات ال ينبعث أثناء استعماله العادي، باستثناء أنواع الصابون والكرمي املفتحة للون 
؛ وملغمات األسنان؛ )مادة حافظة حتتوي على الزئبق حيقن ا اجلسم أثناء التطعيم(واألمصال احملتوية على الثيمروسال . البشرة

ال قائماً هو ملغمات األسنان، وهذه زوأكثر استعمال مبدد للزئبق ما . فزة بالزئبقاحملوالتطاير من منتجات متعددة اليوريثينات 
 طب األسنان، واالنبعاث اتتسفر عن تعرض اإلنسان للزئبق مباشرة أثناء االستنشاق والتعرض املهين للزئبق يف عيادأن ميكن 

ملاء العادم يف عيادات طب األسنان وكذلك يف البيت، واالنبعاثات أثناء حرق نفايات طب األسنان، واالنبعاثات من يف ا
  ). *DV و*DA و*PD وPV وPHاملسارات (غازات املداخن أثناء حرق جثث املوتى 

  تهالك الطاقة، والبطاريات الضبط، واملصابيح ذات الكفاءة يف اس/املفاتيح واملرحالت الكهربائية، ومعدات القياس
). PV وPHاملساران ( ما حيدث من سوء استعمال أو وقوع حوادث باستثناءال ينبعث منها الزئبق إال عند التخلص منها، 

لذلك، يرجح أن ). *MH و*MVاملساران (ميكن صناعة هذه املنتجات بطريقة حتد من انبعاث الزئبق منها إىل اهلواء أو املاء 
). *PD و*MDاملساران (اثات الزئبق من املنتجات املضاف إليها الزئبق ناجتة عن طريقة التخلص من هذه املنتجات تكون انبع

غري أن كثرياً من ). ٤٠، ٣٩(ختفض كثرياً من انبعاثات الزئبق يف دول كثرية الكلور والقلويات تفيد التقارير بأن مصانع 
، وال يعرف الكلور والقلوياتان من الزئبق تنبعث يف البيئة سنويا من صناعة الشكوك ما زالت قائمة بشأن مصري مئات األطن

  . مصريها، وكثري منها ينبعث يف البلدان النامية
تدخل مادةغري أن مثة أسلوباً يستخدم الزئبق حفازاً لصنع . صنع عادة من مواد بتروكيميائيةالكلوريد املتعدد الفينيل ي 

من الفحم؛ ويسفر هذا األسلوب عادةً عن الذي يصنع كلوريد الفينيل غري املتبلمر هي الفينيل، ويف صنع الكلوريد املتعدد 
  املساران (ة كبرية يف انبعاثات الزئبق مهمسااملتعدد الفينيل ويساهم إنتاج الكلوريد . استهالك كمية كبرية من الزئبق

MV*و MH* لكن أكثرها املسار ،MD*(يف السنة ١٥٠ـ راً حمافظاً بي، يقدر تقد ١- طنا )ورمبا يكون املقدار )٤١، ٩ ،
غري أنه يبقى مثة قدر كبري من الشك بشأن اجلزء الذي يذهب إىل الغالف اجلوي من هذه االنبعاثات ). ٣٧(ضعف هذا الرقم 

  . خالف الذي يذهب إىل مسارات النفايات األخرى
 خالية بديلة  منتجاتإجياد) ١: (إىل عاملني اثنني، مها) أ١لشكل ا(يعود التخفيض الكبري يف االستعمال العاملي للزئبق 

معظمها يف صنع (وعمليات خالية من الزئبق ) مثل الدهانات، والبطاريات، وموازين احلرارة، ومبيدات اآلفات(من الزئبق 
نقل فيها ك يف العادة احلاالت اليت يستثىن من ذلاستعمال الزئبق يف اإلنتاج استعماالً أكثر كفاءة، وت) ٢(، و)القلوياتالكلور و

  . اإلنتاج إىل بلدان نامية
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  S املوضع: تعدين الذهب على النطاق الصغري
تساهم توليفة من ارتفاع أسعار الذهب واستمرار الفقر على انتشار عمليات تعدين الذهب على النطاق الصغري، اليت تستعمل 

ليس معرفاً تعريفاً جيداً، فهو بواسطة احلرفيني أن مستوى إنتاج الذهب ومع ). ٤٣، ٤٢(ملغمات الزئبق لتركيز الذهب 
ل ك طن من الذهب ٨٠٠ طن و٥٠٠ من إنتاج الذهب يف العامل، ويتراوح مقداره بني ٪٣٠ و٪٢٠يشكل ما يترامح بني 

وألن قيمته تظل ثابتة وألن من السهل بيع الذهب ونقله، ). ١٥( بلداً نامياً ٥٠وحيدث هذا يف أكثر من ) ٤٥، ٤٤(سنة 
  ). ٤٢(نسبيا يف بلدان ليست عمالا مستقرة، فهو يشكل واحداً من أهم اقتصاديات االستخراج 

. يستخدم الزئبق على نطاق واسع يف تعدين الذهب على النطاق الصغري، على الرغم من القوانني اليت حتظر استعماله
ل ملغماً من الذهب والزئبق، مما يسهل عملية استخالص ك يطحن اخلام فيشيلتحم الزئبق بالطني الذي حيتوي على الذهب، مث

). *SH و*SVاملساران (بعدئذ يسخن امللغم بوجه عام مبوقد حلام أو على نار مكشوفة، فيتبخر الزئبق ويبقى الذهب . الذهب
ئبق لكل غرام واحد ينتجونه من الذهب؛ ويقدر أن عمال املناجم يضيعون يف املتوسط غراماً واحداً أو غرامني اثنني من الز

 طن ٣٠٠وي، ينبعث منها ما يقدر بـ  طن زئبق إىل الغالف احلي١٠٠٠من وبذلك ينبعث من هذه العملية سنويا ما يقرب 
د ويعتق. ويكاد مجيع الزئبق املستهلك يف هذه العملية ينبعث بطريقة ما إىل البيئة). ٣، ٢الشكل (مباشرة إىل الغالف اجلوي 

 إىل ١٠٠(، تليها إندونيسيا )١- طنا يف السنة٢٥٠ و٢٠٠ما يتراوح بني (بأن الصني هي أكرب مستهلك للزئبق يف هذه العملية 
، بينما تستهلك كل من الربازيل، وكولومبيا، وبريو، والفلبني، وفرتويال، وزميبابوي ما يقدر بأنه يتراوح )١- طنا يف السنة١٥٠
وإن االجتار غري املنظَّم بالزئبق يف البلدان النامية جيعله متوفراً دون عناء على ). ٤٨-٤٦) (١-يف السنة طنا ٣٠ إىل ١٠من 

 ). *RS و*OSاملساران (أبواب املناجم 

ترك استعمال الزئبق يف تعدين الذهب على النطاق الصغري تركة تبلغ آالف املواقع امللوثة اليت تتجاوز آثارها التدهور 
  احمللي مبسافات شاسعة، وغالباً ما تشكل أخطاراً صحية طويلة األجل لألشخاص الذين يقطنون يف مناطق التعديناإليكولوجي

ض للزئبق عمالُ املناجم ودكاكني الذهب والناس املقيمون يف هو السبيل الرئيسي الذي به يتعرواستنشاق خبار الزئبق ). ٤٩(
لي اهلواء ممزوجاً عمال املناجم وأفراد اتمع احملوغالباً ما يستنشق . والزئبق ويستخدماملناطق ااورة حيث ينتج ملغم الذهب 

 أي أكثر من احلد األعلى الذي تأذن – مايكروغرام يف كل متر مكعب من اهلواء ٥٠ببخار الزئبق البالغ تركيزه أكثر من 
 ال –ونتيجة لذلك، تظهر على عمال املناجم وغريهم . اًلتوجيهية خبمسني ضعفاباستنشاقه منظمة الصحة العاملية يف مبادئها 

هناك ممارستان اثنتان رمبا ). ٥٠( ارجتافات وأعراض أخرى للتسمم بالزئبق –سيما من حيرقون امللغم، ومعظمهم من النساء 
 األنابيق الستخالص الزئبقاستخدام : تزيدان تعرض السكان احملليني للزئبق نتيجة لعدم كفاية املعلومات املتوفرة لديهم، ومها

ا يزيد اكتساب الزئبق مب، وتنظيف السيانايد بعد ملغمة الزئبق ر)٥١(بطرق غري صحيحة رمبا يزيد تعرضهم لبخار الزئبق 
١٥(ث السمك خاصية حيوية وجيعله يلو.(  

عن تقنيات جديدة لصنع  انبعاثات الزئبق خفيضلت) اليونيدو(أسفرت جهود منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
   وإعادة تدوير املطابخ املرتلية، مما ميكِّن عمال املناجم من احتواء انبعاثات الزئبق تاألنابيق باستخدام أنابيب جاهزة وأدوا

جتلب هذه النهج مزيداً من االنتباه، ال سيما بسبب ارتفاع  ).٥٣، ٥٢( من الزئبق من عملية تبخري الزئبق ٪٩٥ما يصل إىل 
وبينما ارتفع السعر الدويل لكل كيلوغرام ).  ب١الشكل  (٢٠٠٥ و٢٠٠٢أسعار الزئبق أربعة أضعاف أو أكثر بني السنتني 
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واألسعار هذه كلها بأسعار الدوالر األمريكي الثابتة يف سنة ( دوالراً ٢٠ دوالرات إىل أكثر من ٥من الزئبق من أقل من 
  .  دوالر١٠٠دين الذهب يف موزامبيق وزميبابوي وإندونيسيا أكثر من ، بلغ سعر الكيلوغرام يف مواقع تع(٢٠٠٥

مثل الفرز باجلاذبية، وقنوات التصريف (أو تركيز الذهب ) السيانايد(البدائل اخلالية من الزئبق إلذابة الذهب 
ل إليها على معظم العاملني غالية نسبيا ويف الوقت الراهن يتعذر الوصو) الزيت-املغنطيسية، وأساليب ملغمة الذهب مع الفحم

وتوجد تقنيات أخرى خالية من الزئبق، وهي تبشر خبري الستخراج الذهب من التركيزات، ). ٥٤(يف املناجم يف البلدان النامية 
وإن اعتماد أساليب خالية من الزئبق لتعدين الذهب . تشمل األكسدة الكهربائية، وأساليب غسيل بديلة، كعملية آيغويل، مثالً

  ). ٥٥(تغرق وقتاً طويالً واستثماراً كبرياً يف التكنولوجيا وجهود التغيري االجتماعي يس

 )XT وD وR عاملواض ()سحبه من التداول(إحالته إىل االستيداع إعادة تدوير الزئبق و
يات ميكن أن يعاد والزئبق الذي يدخل يف تركيب املنتجات اليت أصبحت نفا.  تسلك يف النهاية طريق النفاياتاملنتجاتيع مج

، أو ينبعث من )*DA(، أو يترك يف مكانه، أو يطرح يف األرض، أو يلقى يف املاء العادم )*DV(، أو حيرق )*DR(تدويره 
 بوضعه يف )يسحب من التداول" (حيال إىل االستيداع"، أو )PV(أثناء االستعمال أو التخلص منه الوعاء الذي هو فيه كسر 

ويف كل مرة ). DXT(ايات خمصص لذلك، أو يف مستودع على طبقة صخرية عميقة يف جوف األرض  نفمكان دفنخمزن، أو 
 يف اية –فقد منه شيء يف الغالف اجلوي وحيتمل أن يتعرض له بشر باالستنشاق أو  إىل آخر يموضعينقل فيها الزئبق من 

 ضرمبا حتمي اللوائح فلي بع). ٥٨-٥٦(السمك واستهالك ، بالترسب، أو بالتحول يف املاء إىل زئبق امليثيل–املطاف 
تمعات العمال من التعرض للزئبق، ورمبا توجد يف احملارق أجهزة للتحكم به، ورمبا يفرض فرز املنتجات احملتوية على الزئبق ا

ن حوافز املؤسسات وإ). ٤٤(لكن يف كثري من أحناء العامل، ال خيضع التعرض للزئبق وال التخلص منه ألي قيود . عن النفايات
 للزئبق املستخلص من ةيف البلدان الصناعية على إعادة تدوير الزئبق حوافز تنظيمية بطبيعتها ال اقتصادية، ألن القيمة السوقي

 ومن جهة أخرى، رمبا يعترب الزئبق املعاد تدويره. االتدوير نفسهإعادة   عمليةتكلفةلتدوير أقل كثرياً يف العادة من إعادة اعملية 
  .للزئبق ألنه من نتاج عملية التخلص من النفايات اليت دفعت تكاليفها من قبل" رخيصاً"مصدراً 

  إعادة التدوير
، ألن إعادة التدوير تؤدي إىل أماكن دفن النفاياتمن منظور االستدامة، يفضل إعادة تدوير املواد بوجه عام على طرحها يف 

غري أنه ما مل تدرج عملية . وتوفر التكاليف البيئية املرتبطة باستخراج مواد جديدة) اوتوفر تكاليفه (أماكن الدفناالستغناء عن 
فض ختتدويره رمبا لن إعادة إعادة التدوير يف استراتيجية أكرب لتحقيق االستقرار وتقليل توريدات الزئبق والطلب عليه، فإن 

ويف هذه احلالة رمبا يكون . دة الزئبق املعاد تدويره إىل السوقاملستويات العاملية للتلوث بالزئبق إذا كانت املسألة جمرد إعا
  .مفعول إعادة تدوير الزئبق زيادة توريدات الزئبق واخنفاض سعره

 مبوجب اللوائح اجلارية يف معظم البلدان املتقدمة حتتوي على نسبة عالية من الزئبق،ألن يعاد تدوير النفايات اليت 
 أماكن دفن من التخلص من النفايات اليت حتتوي على الزئبق يف ص يف السوق املفتوحة، أرخصالنمو، ويباع الزئبق املستخل

اليت أوقف الكلور والقلويات أصبح توليد الزئبق من إعادة التدوير واستخالص الزئبق من مصانع ). ٥٩(النفايات اخلطرة 
يف التوريدات العاملية، ألن إعادة التدوير زادت، ) ة يف السنوات األخري٪٢٠-١٠(كبريين  تشغيلها، بصورة متزايدة مسامهني

 الزئبق الفائض عن احلاجة سحبغري أن االحتاد األورويب قام، حرصاً منه على . تخرج من املناجمسواخنفضت كمية الزئبق امل
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 من استراتيجية ٩و ٥ هي اآلن قيد املناقشة وفقاً لإلجراءين –من السوق العاملية، بوضع مسودة الئحة حلظر تصدر الزئبق 
اليت أوقف تشغيلها لسحبه من الكلور والقلويات يستهدف هذا احلظر كل الزئبق اآليت من مصانع . الزئبق يف االحتاد األورويب
إىل جانب (ج ثانوي ويقول التحليل املؤيد إن الزئبق اآليت من إعادة التدوير وكمنت). ٦٠ (٢٠١١التداول اعتباراً من سنة 

  ).٣٦(سيكون أكثر من كاف لتلبية الطلب العاملي ) م املخفض، حسب الضرورةإنتاج املناج

  )من التداولسحبه (  إىل االستيداعالزئبقإحالة 
عن قصد، أي ختزينه بصورة دائمة على حنو يسحبه " ستيداعإحالته إىل اال"البديل عن تسويق الزئبق الفائض عن احلاجة هو 

ميكن خزن النفايات ". ستيداعإحالته إىل اال" حاجة إىل إعادة تدوير الزئبق أو تنقيته قبل وال. من التجارة ومن الغالف احليوي
 احملددة كأماكن الدفنغري املعاجلة أو الزئبق النقي إىل أجل غري مسمى يف مستودعات أو مواقع برية مهندسة للتخلص منه، 

، وإن كانت السويد قد قررت "ستيداعإحالته إىل اال"دوير الزئبق ومل تبذَل جهود تذكر للمقارنة بني فوائد إعادة ت. واملسقوفة
  ). ٦١(نفايات حتتوي على الزئبق ] أي تسحب" [ستيداعحتيل إىل اال"أن 

، واحداً من أكرب خمزونات الزئبق يف العامل، ةالدفاعيللمخزونات ركز الوطين املمتلك الواليات املتحدة، بواسطة 
من القرن املاضي بيعه يف السوق الدولية بعد إعالا أن ال حاجة هلا به لتلبية االحتياجات الدفاعية وبدأت يف أوائل التسعينات 

وقد درست .  نتيجة خماوفها من أن يساهم تسويق الزئبق يف تلويث البيئة العاملية١٩٩٤وأعلن وقف البيع يف سنة . يف املستقبل
 أا ستخزن حنو ٢٠٠٦فرباير /علنت حكومة الواليات املتحدة يف شباط، وأ)٦٢" (ستيداعاال"امليزة النسبية للبيع على 

  .  طن من الزئبق يف مستودع إىل أجل غري مسمى٤٤٠٠

   F & H املوضعان: الزئبق يف مصائد األمساك واتمعات البشرية
إن الذي حيدد أمناط تعرض و). *FHاملسار (استهالك السمك هو الطريق الرئيسي لتعرض الناس للزئبق يف شكل زئبق امليثيل 

  .الناس لزئبق امليثيل هو، إىل حد كبري، توزع مصائد األمساك يف العامل، واملتاجرة بالسمك، واستهالك السمك
بسبب التفاوت يف مسارات ) ٦٣( أضعاف ١٠ يف أجساد السمك بنسبة تزيد عن زئبق امليثيلتتفاوت تركُّزات 

وتتوقف اجلهود الرامية إىل قياس فوائد ختفيض التلوث بالزئبق الناتج .  املائية الشبكات الغذائيةالزئبق البيوكيميائية البيئية ويف
عن فعل البشر، قياساً كميا، على النماذج البيوكيميائية ومناذج الشبكات الغذائية املتصلة بانبعاثات الزئبق إىل مواقع تركُّز 

م اإليكولوجية للمياه العذبة؛ لكن األمساك ظُ الن علىوكيميائية لزئبق امليثيلركزت حبوث كثرية يف املسارات البي. األمساك
ي إذا كانت اجلهود وسوف يتعزز القياس الكم). ٦٤(  من السمك املصيد يف العامل٪٩٢ توفر – خالفاً لذلك –البحرية 

  . التوافق مع مصدر األمساك اليت يأكلها الناسإىلأقرب 
 مليون طن، ويشمل هذا الرقم ١٣٠دو أا استقرت بقرابة بلعاملية يف العقود األخرية وي حصيلة األمساك اتازداد

ر الستخدامها أغذية لألحياء غري البشرية يف حضواألمساك اليت ت)  مليون طن٣٠(األمساك املصيدة من أحواض تربية األمساك 
 كيلوغراماً ٢٤ التقديرات يكون متوسط استهالك السمك بناًء على هذه). ٦٥، ٦٤) ( مليون طن٢٠(الزراعة وتربية األمساك 

منطقة غرب احمليط اهلادئ (يف بعض البلدان . امية يف السنة كيلوغراماً يف البلدان الن١٤يف السنة يف البلدان املتقدمة النمو، و
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. للشخص يف السنة كيلوغراماً ٧٥، يكون االستهالك السنوي من السمك أكثر من ذلك بكثري، بل يصل إىل )ه خاصجبو
  .  يف البلدان النامية٪١٥ من جمموع السمك املستهلك يف البلدان املتقدمة النمو و٪٥وتبلغ نسبة استهالك أمساك املياه العذبة 

ر نصف ناتج ويصد.  مليون طن، التجارة الدولية٨٥يدخل أكثر من ثلث اإلنتاج العاملي للسمك البحري، البالغ حنو 
 امليثيل لزئبقالقدرة على تقدير أمناط التعرض . ا يف ذلك التونة وغريها من األمساك الثمينة، إىل الدول الصناعيةالدول النامية، مب

وتشكِّل كمية السمك املنتجة يف أحواض تربية .  واإلحصاءات التجاريةالزئبقحمدودة بالبيانات الالزمة للربط بني تركُّزات 
عرف شيء يذكر عن تركُّزات زئبق امليثيل يف هذه ، لكن ال ي)٪٢٥( من األمساك األمساك نسبة متزايدة من إنتاج العامل

  .األمساك
فاملصائد التجارية والترفيهية واليت توفر العيش الكفاف ألصحاا غالباً ما . ليس من السهل تصنيف مصائد األمساك

ليكسبوا منه ماالً يشترون به وغالباً ما يبيع صيادو السمك الكفافيون ق. تكو مترابطة ترابطاً قويا ،سماً من صيدهم جتاريا
ويبدو أن إنتاج السمك على . السلع اليت يلزمهم شراؤها، كاألحذية اخلاصة، واحملركات والبرتين واألغذية املشتراة من السوق

ما زال صيد السمك و). ٦٥( منهم من الدول املتقدمة النمو ٪٥ مليون منتج هم وأسرهم، يأيت ٣٥نطاق صغري يشارك فيه 
 يف بعض  يشكل مساراً كبرياً لتعرض الناس للزئبق–سمك لتوزيعه حمليا واستهالكه ل أي صيد ا–كسبيل للعيش الكفاف 

وغالباً ما ميلك ). ٦٧، ٦٦(، وميكن ربطه مبستويات عالية نسبياً من التعرض املزمن لزئبق امليثيل اموعات السكانية
ونادراً ما . ئدهم ملكية مجاعية، هلا قواعد سلوك خاصة ا، وهي غري رمسية، وحملية، وغري مكتوبةالصيادون الكفافيون مصا

وتشكل املناطق القطبية الشمالية وشبه . تتوفر بيانات كمية إلنتاج السمك وتوزيعه، مما يعقد مسألة تقييم التعرض لزئبق امليثيل
أحداث ’ـ  أن زئبق امليثيل من خطوط العرض الدنيا يترسب مبا يسمى بالقطبية حتدياً على عدة جبهات، من بينها حقيقة

ففي اتمعات القطبية وشبه القطبية . ، مع أن مصادر االنبعاث املتعلقة بفعل البشر رمبا تكون قليلة)١ (‘استرتاف زئبق امليثيل
  ). ٦٨(عارها ال تطاق سو غري موجودة أو أحمللية غري مقبولة ثقافيا أايات البحرية يرمبا تكون البدائل لألمساك والثد

  االت الزئبق والتلوث بهالتحليالت االقتصادية الستعم
للسلعة؛ أي ما الذي جيب أن يضحى به للحصول على سلعة أو "  الفرصة الضائعةتكلفة"غالباً ما يناقش علماء االقتصاد 

لكن عندما يعين إنتاج السلعة . ت معظم السلع واخلدماتخدمة ما؟ وينعكس هذا يف سعر السلعة أو اخلدمة املعنية يف حاال
املاء، فإن السعر ال يشمل بالضرورة التكاليف االجتماعية والبيئية املرتبطة يف  أو ي اجلو الغالفإطالق مادة ملوثة كالزئبق يف

تأثرون تأثُّراً سلبيا بإنتاجه ويعين عامل اإلنتاج اخلارجي السليب أن األفراد ي. بذلك؛ فهذه التكاليف تسمى عوامل خارجية
وحيدث هذا، يف انبعاثات الزئبق من مصادر تتعلق بفعل البشر، عندما يتعرض األفراد . بطرق ال تدخل يف عداد سعر اإلنتاج

ليف هذه اووضع علماء االقتصاد عدداً من األساليب ليقيسوا ا تك. ٢للزئبق أو زئبق امليثيل، كما يرد وصفه يف الشكل 
نستعرض هذه األساليب هنا بإجياز ونركز على أساليب القياس الكمي للفوائد اليت تعود على صحة اإلنسان . وامل اخلارجيةالع

. ففيما يتصل بالبشر، جند أن آثار الزئبق على األحياء الربية ليست مفهومة جيداً. لدى ختفيض إمكانيات التعرض للزئبق
 لتخفيض التلوث ةتعلقة مبصائد األمساك الترفيهية، نادراً ما تقاس القيمة االقتصاديامل النشرات االستشاريةلذلك، باستثناء 
وكما يتبني من استعراضنا للدراسات القائمة، . يا من حيث أداء األحياء الربية والنظم اإليكولوجية وظائفهامبالزئبق قياساً كَ
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 تفاوت خمتلفة بشأن النتائج الصحية، وتترجم هذه االختالفات إىلتؤدي الشكوك العلمية، حىت يف حالة البشر، إىل افتراضات 
  .كبري يف تقديرات الفوائد

مثة اعتبار إضايف هنا، وهو أن أساليب التقييم االقتصادي ال تعمل جيداً حينما يتجاوز املقابل املفترض قدرة الشخص 
ل مثن هذا فيها تحد كبري جدا إذا مل يكن يف اإلمكان حتممسألة  ويصبح التحليل االقتصادي. أو اتمع احمللي على دفع قيمته

املقابل، كما حيصل عندما يراد تقييم تلوث اتمعات احمللية العاملة يف صيد األمساك لكسب عيشها الكفاف، وال توجد لديها 
ها عن أكل السمك امللوث بالزئبقضبدائل غذائية ممكنة تعو.  

دراسات جراقتصادمل ت وكل الدراسات القليلة اليت أُية ت ،ياجريت ذكر لقياس فوائد ختفيض التلوث بالزئبق قياساً كم
ومن هذه الدراسات القليلة توجد دراسة واحدة فقط هي اليت مشلت الفوائد ). ٣اجلدول (كان إجراؤها يف الواليات املتحدة 

والدراسات . حق باألحياء الربية والنظم اإليكولوجية مهمة شاقة جدافشمول اآلثار اليت تل). ٦٩(العائدة على األحياء الربية 
  ).٧٠(ائد الكاملة لتخفيض الزئبق اليت تستثين هذه الفوائد تستقل أمهية الفو

رتبطة ذه السياسة امليستخدم علماء االقتصاد جني عامني اثنني يف قياس الفوائد اليت تعود على صحة اإلنسان و
 تكلفة يقيم التغريات اليت حتدث يف الصحة، مستخدماً قيماً مالية، مثل نهج – حتليل الفوائد والتكاليف –ا أحدمه). ٧١(

 يقيم هذه التغيرات مستخدماً قياسات – تكلفةال حتليل فعالية –والثاين . املرض، واالستعداد للدفع أو االستعداد للقبول
 وسنوات العمر معدلة حبسب نوعية احلياة، وتعرف بوجه ،مثال ذلك سنوات العمر معدلة باإلعاقة( السكان مستعجلة لصحة

فتحليل الوائد والتكاليف خيتصر كل الفوائد والتكاليف املتصلة بالصحة يف . أعم بسنوات العمر معدلة حبسب احلالة الصحية
فالسياسات اليت تزيد فوائدها التراكمية عن تكاليفها التراكمية تعترب . قتصاديةيم منه الكفاءة االقَكن أن تميقياس نقدي واحد 
 بدالً من ذلك – ال يعطي قيمة مالية للفوائد، وإمنا يقيم السياسات احملتملة تكلفةالخالفاً لذلك، حتليل فعالية . مفيدة للمجتمع

. التكاليف بعدد سنوات العمر معدلة حبسب احلالة الصحية مبقارنة نسبة تكاليف السياسة بنتائجها الصحية، أي مقارنة -
 تفضل عادةً على السياسة ، معدلة حبسب احلالة الصحية،فالسياسات اليت تكون تكاليفها منخفضة مقارنة بعدد سنوات العمر

  .اليت تكون تكاليفها هذه عالية

  وائد والتكاليففتقدير الفوائد الصحية باستخدام حتليل ال
ن الصحة املرتبط بتغري نسبة املصابني باملرض، قياساً  املرض يف كثري من األحيان لقياس حتستكلفةساليب حساب تستخدم أ

أي الدخل الذي مل حيصل عليه (والتكاليف غري املباشرة ) أي تكاليف املعاجلة(هذه األساليب تقيس التكاليف املباشرة . ماليا
ففي حالة زئبق امليثيل، تربط . واإلصابة، لكنها ال تقيس اخلسائر املرتبطة باألمل واملعاناةاملرتبطة باملرض ) املريض أثناء مرضه
. ذكاء مواليدهنمعامل  املرض بالتغريات يف حاالت تعرض النساء احلوامل لتغريات حمسوبة مناذجها يف تكلفةأساليب حساب 

) طيلة حياته بعد سن البلوغ(صل عليه الطفل يف املستقبل الذكاء بالتغريات يف الدخل الذي حيمعامل مث تربط التغريات يف 
، وهذا ما قاتلةوميكن كذلك ربط حاالت التعرض لزئبق امليثيل حباالت اإلصابة بنوبة قلبية غري . والتكاليف اإلضافية لتعليمه
  . املرض لتقدير الفوائد الناجتة عن سياسات ختفيض الزئبقتكلفةيستخدمه أسلوب حساب 
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ويعترب علماء االقتصاد هذه . الغىن بالصحة ملبادلةياس االستعداد للقبول تقيس مدى استعداد الفرد أساليب ق
فقيمة احلياة .  املرض، ألا تشمل عوامل مثل األضرار اليت تلحق بنوعية احلياةتكلفةاألساليب أمسى من أساليب قياس 

، انظر). ٧٥-٧٢_" قبل األوان" لتغري صغري يف احتمال املوت اإلحصائية، مثالً، تقيس متوسط مدى استعداد املرء لدفع مثن
، أي ختفيضاً ٥- ١٠÷١ إىل ٥- ١٠×٢مثالً، سياسة لتخفيض الزئبق ميكن أن ختفض احتمال املوت يف جمموعة سكانية من 

ابل هذه  دوالراً مق٦٠فإن كان الناس يف املتوسط مستعدين للتنازل عن  . نسمة١٠٠ ٠٠٠بنسبة وفاة شخص واحد من كل 
أكثر التقديرات شيوعاً  ). ٥-١٠÷١ دوالراً على ٦٠تقسيم (السياسة، تكون قيمة احلياة اإلحصائية عندئذ ستة ماليني دوالر 

للنسبة اليت يستخدمها الباحثون وصيف البلدان الصناعية يف الوقت احلاضر يف تقدير قيمة احلياة اإلحصائية تتراوح  اع السياسةن
وإن قيمة .  دوالر؛ وترتفع النسبة جزئياً باختالف القيم اليت يعطيها الناس ألنواع خمتلفة من خماطر املوت ماليني٧ و٣بني 

  فقيمة احلياة اإلحصائية املقدرة يف بلد مستوى الدخل فيه مرتفع تكون : احلياة اإلحصائية تتناسب تناسباً طرديا مع الدخل
  . بلد مستوى الدخل فيه منخفض أعلى من القيمة املقدرة يف – بوجه عام –

، )هي يف العادة الفوائد العائدة على صحة اإلنسان( عدداً من الدراسات اليت حاولت قياس الفوائد ٣يوجز اجلدول 
املرتبطة بتخفيض التعرض لزئبق امليثيل، قياساً ماليا .رس حتليل الفوائد والتكاليف، الذي أجرته وكالة محاية البيئة يف فقد د

كعنصر من عناصر قاعدة اهلواء النظيف اخلايل من الزئبق، التكاليف اليت حتملتها حمطات توليد الطاقة ) ٧٦(اليات املتحدة الو
عند األطفال معامل الذكاء  انبعاثات الزئبق، وحسبت بالنقد الفوائد املرتبطة بارتفاع خفيضالكهربائية يف الواليات املتحدة لت

وأجرت جمموعات أخرى أيضاً حتليالت لفوائد .  أثناء محلهم لزئبق امليثيل نتيجة هلذه القاعدةالذين سينخفض تعرض أمهام
ومع أن مناذج التقييم ). ٨١-٧٧(مقترحات خمتلفة لتخفيض انبعاثات الزئبق، كانت قيد النظر أثناء وضع هذه الالئحة 

 الزئبق على التغريات يف مستويات زئبق امليثيل يف األنواع بأثر اخنفاض انبعاثات املتعلقةاالقتصادي متشاة، فإن االفتراضات 
فيها، خمتلفة جدا رظاملختلفة من السمك واآلثار الصحية اليت ن .وقد أكدت مجيعالعديدة اليت حتف  التحليالت الشكوك 

تغريات يف مستويات زئبق ‘ ٢’تغريات يف معدالت ترسب الزئبق، ‘ ١’: بسياسات حمددة لتخفيض انبعاثات الزئبق، ومن بينها
تغريات يف مقدار استهالك البشر من زئبق امليثيل ومقدار الوقت الذي يستغرقونه ملالحظة هذا ‘ ٣’امليثيل يف أجساد السمك، 

جتة عن أو التغريات يف عدد الوفيات النا/نتيجة لتعرض األجنة يف بطون أمهام للزئبق، و معامل الذكاءالتغريات يف ‘ ٤’التغري، 
وافترضت بعض التحليالت أن اخنفاض انبعاثات الزئبق مل خيفِّض . كل األسباب، وإصابة البالغني بنوبات قلبية قاتلة وغري قاتلة

ترضت حتليالت أخرى أن فاخنفاضاً ملحوظاً إال مستويات زئبق امليثيل يف أمساك املياه العذبة يف الواليات املتحدة فقط؛ وا
ار، اليت هي املصدر الرئيسي للتعرض لزئبق امليثيل يف الواليات املتحدة ميكن أن تنخفض هي أيضاً نتيجة مستويات أمساك البح

ل التحليالت يف أثر اخنفاض مدى تعرض األجنة يف بطون أمهام لزئبق امليثيل على التغريات يف كنظرت . الخنفاض االنبعاثات
معامل لف ميالنُ خط وظائف االستجابة للجرعة املؤدية إىل اخنفاض  وازدياد عدد سنوات العمر، وإن اختمعامل الذكاء

بزئبق امليثيل،  ة ملستوى إصابة األجنة بأمراض العصاب والتسمميمودرست بعض هذه التحليالت أيضاً أثر عتبة الس. الذكاء
واشتملت دراسات أخرى على اآلثار . تحدةاليت تتفق مع اجلرعة اإلرشادية اليت وضعتها وكالة محاية البيئة يف الواليات امل

انظر . ( وفيات البالغني قبل األواناخنفاض عددو) النوبة القلبية(االقتصادية املمكنة الخنفاض عدد حاالت احتشاء عضلة القلب 
وأجرت . ) لالطالع على أوصاف الشكوك يف البيانات الوبائية املتعلقة ذه النقاط النهائية الصحية٨٢، و٨٠، و٧٦، و١١

وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة أيضاً حماكاةً للوقت الالزم لكي تتغري مستويات أمساك املياه العذبة بعد اخنفاض 
  .وأدت هذه االختالفات إىل سلسلة عريضة من تقديرات الفوائد يف هذه الدراسات كلها. االنبعاثات
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 إمنا هو نتيجة مباشرة الختالف االفتراضات اليت ٣ اجلدول يفقدمة  نتائج الدراسات امليفكثري من التفاوت احلاصل 
ففي الدراسات اليت ركزت على برامج شاملة  .وزئبق امليثيل افترصت استجابة للشكوك يف العلوم الطبيعية والصحية للزئبق

اليات املتحدة، نستطيع أن نرى أثر للبلد بأسره، كسقف االنبعاثات أو قاعدة اهلواء النقي عرب الواليات، اليت اقترحت يف الو
 ودراسة غاير معهد حبوث الطاقة الكهربائيةوقدرت دراسة . مبقارنة النتائج على متوسط األرقام للفرد االفتراضات املختلفة

  ) هاننقطة املنتصف يف دراسة غاير و( دوالراً ١٥ طنا وبرنامج تبادل يتراوح بني ١٥وهان تكاليف سقف على ارتفاع 
 معامل الذكاءهان، اليت ركزت على خسائر تقدر دراسة غاير و. لفرد الواحدل) معهد حبوث الطاقة الكهربائية( دوالراً ٢١و

هاميت، اليت الفاً لذلك، نرى أن دراسة رايس وخ. احد للفردوفقط فوائد وضع سقف النبعاثات الزئبق بأقل من دوالر 
سباب، وافترضت أن تغريات ، والنوبة القلبية، وآثار الوفيات بكل األذكاءمعامل الدرست برناجماً مشااً لكنه يشمل 

والحظ املؤلفان أن .  دوالراً للفرد١٦درت الفوائد بنحو ستحدث يف أمساك املياه العذبة وأمساك البحار على حد سواء، قُ
 أقل تأكيداً بكثري من العوامل األخرى اليت النوبة القلبية، وآثار الوفيات جبميع األسباب، واخنفاضات الزئبق يف أمساك البحار

هان بإصرار أن فوائد وضع سقف وواستنتج غاير . أُدرجت يف حتليلهما، لكنهما مل يستبعدا حدوث فوائد يف املستقبل
لنقي عرب قاعدة اهلواء اا إىل الزئبق يف سياق ولكن باملر وآخرين، إذ نظر. النبعاثات الزئبق وبرنامج تبادل أقل من تكاليفهما

تزيد عن التكاليف املقدرة يف سياق )  دوالرا١٦ًمستخدمني تقدير رايس وهاميت البالغ (ا أن الفوائد و، استنتجالواليات
وكان العامل الرئيسي الذي يدفع خمتلف االستنتاجات هو القرار املتعلق ).  دوالراً للفرد١٢(واليات قاعدة اهلواء النقي عرب ال

  . ية ينبغي إدخاهلا، وهو قرار يستند إىل شك يف العلوم الطبيعية والصحيةبأي نقاط اية صح
ومع أن . تستند الفوائد االقتصادية أساساً، إىل استعداد الشخص لدفع تكاليف ختفيضات التعرض إىل الزئبق

الستعداد للدفع، اليت تضم ل بداية جيدة ألدبيات الفوائد، ال تعاجل أي منها قياسات ا متث٣ِّالدراسات املشمولة باجلدول 
انظر، مثالً، التعرض على مر الزمن ملستوى معني ). ٨٧(، وهي قياسات صحيحة نظريا لكنها صعبة "سعر اخليار"الشك، مثل 

نتيجة هلذا التعرض، يثري املرء اخلطورة من اإلصابة مبشاكل صحية متعلقة . من الزئبق يف صيد البحر املصيد ألغراض جتارية
ومما يذكر أن األشخاص املختلفني، إذا . زئبق، مثل االحتشاء احلاد لعضلة القلب، فوق مستوى اخلطورة عند خط القاعدةبال

سعر . اصاب بنوبة قلبية وبعضهم اآلخر ال يصاب هم يفبعض: تعرضوا لنفس املقدار من الزئبق تكون ردود فعلهم خمتلفة
أو (دون حل مشكلة الشك هذه، أي أنه مستعد للدفع دون أن يعرف إن كان هو اخليار يقيس مقدار استعداد الفرد للدفع 

ميكن أن يضاف إىل . من األشخاص الذين تزيد حساسيتهم للزئبق احتمال إصابتهم بنوبة قلبية) هي، إن كان الفرد امرأة
 تقدير للنوبة القلبية احلادة هو أي، هل أفضل(النموذج األساسي لسعر اخليار أشياء ليشمل الشك يف اخلطورة الصحية نفسها 

؛ وميكن أن يعكس ذلك ) لكل جزء من املليون من الزئبق يف الشعر٠,٠٦٦هو  الن خط االستجابة للجرعةيِصفر، أو هل م
لل أي، ميكن أن تعدلَ تقديرات اخلطورة بناًء على أفعال الفرد نفسه، كأن يزيد املرء أو يق(عامالً باطنيا يف تقدير اخلطورة 

رمبا ال يكون لدى الشخص قدرة جيدة على تقدير املخاطر (، وميكن أيضاً أن يشمل غموضاً بشأن املخاطر )أكله للسمك
يبدو أن النهج املتخذ يف التحليل االقتصادي، ). اليت يتعرض هلا ويرى، بدالً من ذلك، أن اخلطورة تقع يف حدود نطاق معني

 على خيارات السياساتاً جدا لقضية الزئبق، اليت ينبغي فيها اختاذ القرار بشأن الذي يشمل الشكوك بصراحة، يبدو مناسب
  .الرغم من وجود شك علمي يف املصري البيئي والتعرضات واآلثار الصحية
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ففي معظم احلاالت نرى أن قياس االستعداد . الصعوبة يف هذا النهج هي أن الدراسات املختلفة ستنتج نتائج خمتلفة
االستعداد للدفع على املعلومات املسبقة  سعر اخليار، مثالً، يستخلَص بواسطة أساليب خيار معلنة، وتتوقف تقديراتللدفع، ك

وإن نتائج الدراسة تتفاوت بقدر اختالف الباحثني يف . اليت تكون لدى ايبني على األسئلة واملعلومات املقدمة يف التحليل
ا للمجيبني على األسئلة، ولذلك ينبغي تقييمها يف هذا السياقتقدير املخاطر والشكوك اليت يشرحو.  

  تكلفةالتقدير الفوائد الصحية باستخدام حتليل فعالية 
 هو مقياس سنوات العمر معدلة تكلفة شيوعاً يف حتليالت كفاءة ال، معدلة حبسب احلالة الصحية،أكثر مقاييس سنوات العمر

األمراض املختلفة مرتبطة بدرجات خمتلفة من شدة املرض؛ . ر معدلة حبسب اإلعاقةلعماحبسب نوعية احلياة ومقياس سنوات 
وقد تستند األوزان النفعية إىل أفضليات األفراد لتجنب أمراض ). ٧٣، ٧١(وتقدر الشدة، ألغراض هذه املقاييس، بوزن نفعي 

  .حمددة، أو إىل آراء اخلرباء
أوجه العجز يف معرفة اجلهاز العصيب املرتبطة بتعرض ) ٨٩ (وكوهني وآخرون) ٨٨( وقد درس بونسي وآخرون 

وقدرت الفائدة بضرب الوزن  . على افتراض أن أوجه العجز تبقى ثابتة طيلة حياة الشخص املتأثر،اجلنني يف بطن أمه للزئبق
يستمر مدى (ا األثر قائماً  يف طول املدة اليت يبقى فيه)أي اخنفاض نوعية احلياة الذي ينتج عن عجز وظائف املعرفة(النفعي 

وفيما يتعلق بسنوات العمر املعدلة حبسب نوعية احلياة يسفر هذا احلساب عن التنبؤ بسنوات العمر معدلة حبسب ). حياة الفرد
ا الفرد؛ وتقار ا الفردنوعية احلياة اليت مير إذا مل ن هذه بالعدد الزائد لسنوات العمر معدلة حبسب نوعية احلياة، اليت سيمر 

عن الفوائد بصايف عدد سنوات العمر اليت يكسبها السكان معدلةً. ضات لزئبق امليثيلتوضع سياسة لتخفيض التعر رعبوي 
ويف حالة سنوات العمر املعدلة حبسب اإلعاقة، يكشف حاصل ضرب الوزن النفعي مبدة بقاء اآلثار عن . حبسب نوعية احلياة

مث تقيم الفوائد اليت تعود على السكان من السياسة باالخنفاض احلاصل يف . عدلة حبسب اإلعاقةالتنبؤ بعدد سنوات العمر امل
  .عدد سنوات العمر املعدلة حبسب اإلعاقة

يستخدم عدد سنوات العمر املعدل حبسب نوعية احلياة وكذلك عدد سنوات العمر املعدل حبسب اإلعاقة كمقام 
وميكن مقارنة كفاءة تكاليف السياسات املختلفة؛ .  السياسةتكلفة ويكون بسط الكسر للكسر يف حتليالت كفاءة التكاليف،

وتيف اخنفاضأو اليت حتقق أقل (نوعية احلياة ل السياسات اليت حتقق أكرب زيادة يف عدد سنوات العمر املعدل حبسب فض 
ليت حتقق زيادة أقل يف عدد سنوات العمر معدالً قل قدر من التكاليف على السياسات ابأ) ملعدل حبسب اإلعاقةسنوات العمر ا

  . حبسب نوعية احلياة بتكاليف أكرب

  تقدير الفوائد يف سياقات اجتماعية خمتلفة
 اليت وجدناها يف بلدان متقدمة النمو، واستخدمت تكلفةأجريت مجيع حتليالت الفوائد والتكاليف وحتليالت كفاءة ال

ضات لزئبق امليثيل  املعدل حبسب احلالة الصحية ملعاجلة أسئلة اقتصادية خمتلفة مرتبطة بالتعرالقياسات املالية وعدد سنوات العمر
 وبينما حاولت بعض هذه التحليالت تعيني جمموعات حمددة من السكان هي املستفيدة من تنفيذ سياسة ما،. من أكل السمك

وأخرياً، درست بعض هذه التحليالت اإلطار الزمين . السكانميكن حتسينها مجيعاً بإجراء حتليالت لتوزيع املنافع على مجيع 
ويرى كثريون أن . ض لزئبق امليثيل وأن حتصل الفوائد الصحية الناجتة عن هذا التخفيضالذي يتوقع أن ينخفض فيه التعر

وإن ). يمة الزمنية للمالأي الق(الفوائد اليت حتصل بعد تكبد النفقات بوقت قصري أفضل من الفوائد اليت حتصل يف املستقبل 
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ا الفوائد الصحية املستقبلية ونسبة هذا اخلصم، وإن كانا خارج مخصني عن اختصاص هذه الورقة، هلما أمهية الطريقة اليت ت
جابة بالغة لتحليالت سياسية كثرية ورمبا تكون هلما أمهية بالغة للزئبق، نظراً إىل الشكوك اليت حتف باألوقات اليت تستغرقها اإل

  ).٣(البيئية، اليت تنطوي عليها البحوث الراهنة يف الكيمياء احليوية للزئبق 
جريت يف البلدان املتقدمة النمو، ال نعرف عن أي تقدير للفوائد يدرس التكاليف أو خالفاً لعدد عمليات التقييم اليت أُ

ثيل أُجرِي يف البلدان النامية، أو تقديرات للفوائد تركز الفوائد الناجتة عن اخنفاض انبعاثات الزئبق وحاالت التعرض لزئبق املي
وميكن أن ختتلف هذه ). ٤اجلدول (على العاملني يف مصائد السمك الكفافية أو العاملني يف تعدين الذهب على النطاق الصغري 

لزم احلذر عند تطبيق هذه التقنيات عالوة على ذلك ي. جريت يف املناطق املتقدمة النموالتقديرات اختالفاً كبرياً عن تلك اليت أُ
تمعات اليت تعيش عيش الكفاف، حيث ميكن أن تلحق بعض سياسات الزئبق أضراراً بالغة باهليكل االقتصادية يف أوضاع ا

تمع ال توجد لديه بدائل ت يها ف، أو يف املناطق اليت يسود )٩٠،٩١؛ ٤اجلدول (ذكر ملصائد السمك الكفافية االجتماعي
 أيضاً أن التحليالت ٤وينب اجلدول . عدين الذهب على نطاق صغري، وال يوجد بديل واقعي الستخدام الزئبق لكسب العيشت

  .االقتصادية للتكاليف والفوائد الناجتة عن ختفيض الزئبق تفتقر إىل التخفيضات يف كثري من مسارات التعرض للزئبق

   وتدهور البيئةيةترفيهاض غرتقديرات آلثار أخرى، من بينها صيد السمك أل
رمبا يؤثر التلوث بالزئبق يف نوعية اخلربات الترفيهية الراهنة، ويقلل االستعمال الترفيهي املستقبل يف هذا اجليل واستخدام 

 يف حتليلرمبا تطلب القيم مباشرة، . األجيال املقبلة له، ويؤثر يف قيم أخرى رمبا حيترمها البعض بغض النظر عن االستعمال
أي جتارب اختيار أو تقييم (الفوائد والتكاليف، باستخدام تقنيات التفضيل املعلنة، اليت تعتمد على اختيار يف أوضاع افتراضية 

أو رمبا يطلبون القيمة بصورة غري مباشرة باستخدام نهج تفضيل مكشوفة من قبل، تستند إىل اخليارات املالحظة من ) احتياطي
  . يقدم تشامب وآخرون مقدمة ممتازة هلذه األساليب). وذج تكاليف السفرمثال ذلك، من(قبل الشعب 

 مالحظاً ليقيس التغريات احلاصلة يف القيم التجارية والترفيهية نتيجةً سلوكاً بشريا) ٨٣( وآخرون جاكوساستخدم 
تستند إىل الطلب ات االستشارية النشر تكلفةيف املصائد التجارية، كانت . املقدمة بشأن استهالك السمك واألحياء الربية

تعين أن بعض املستهلكني، املقلَّم ة اليت تقول بتخفيض استهالك القاروس شورفامل. والعرض يف السوق لألنواع التجارية امللوثة
 يف الطلب التجاري لقياس" التحول"يستخدم هذا . أيا كان سعرهاملقلَّم على األقل، سيخفضون من استهالكهم للقاروس 

واستخدم ج مشابه لقياس اآلثار على صيد . ، من حيث القيمة السوقية املفقودة، اليت حلقت باملستهلكني واملنتجنيتكلفةال
 بتقييد استهالك السمك أو األحياء الربية إىل تغيري عدد رحالت الصيد الترفيهية، املشورةفقد أدت . السمك بالصنارة للترفيه

النشرات استخدم منوذج تكاليف السفر حلساب التغري احلاصل يف صايف قيمة الصيد مع  .صيادونأو النوع الذي يستهدفه ال
ال يأخذ هذا األسلوب يف احلسبان اآلثار الصحية املمكنة اليت تقع على من ال يغريون . املتعلقة باالستهالك وبدوا االستشارية

  .نشرات استشاريةسلوكهم استجابة ل
أسلوباً تفضيليا معلناً وتقييماً احتياطيا لتقييم التغريات احلاصلة يف صحة اإلنسان ) ٦٩(استخدم هاجن وآخرون 

.  وعلى األحياء الربيةيةترفيهألغراض نتيجةً لسياسات ختفيض الزئبق، وكذلك اآلثار اليت تقع على صيادي السمك بالصنارة ل
. فع تكاليف سياسة دف إىل ختفيض مستويات الزئبق يف البيئةطُلب من الناس، يف هذه الدراسة، أن يقدروا استعدادهم لد

وطلب من الذين وجهت إليهم األسئلة أن ينظروا يف الفوائد اليت تعود عليهم من التغريات يف صحتهم وصحة أسرهم ورمبا 
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ين يرغبان يف أن يريا م اللذَاشتمل هذا التحليل، يف حد ذاته، على قيم ثقافية، كما يف حالة األب واأل. صحة جريام وغريهم
ورمبا أُعرب عن القيم لألجيال القادمة . ابنهما يتمتع بأكل السمك الذي اصطادوه معاً كأسرة، بغض النظر عن اآلثار الصحية

و ، وبذلك رمبا يكون االستعداد للدفع، أ")غري الناجتة عن االستعمال"ما يسمى بالقيم (وخدمات نظم إيكولوجية أوسع نطاقاً 
  . ال يكون، مرتبطاً بتعرض الشخص للزئبق مباشرة

جريت مجيع التحليالت الوارد ذكرها أعاله يف بلدان متقدمة النمو، لكن التفضيل املكشوف والتفضيل املعلن أُ
 يفيهة مبا يجابه ففي املناطق األقل منوا، رمبا تكون آثار الزئبق شب. كليهما استخدما يف البلدان النامية بشأن مسائل غري الزئبق

أي اتمعات احمللية العاملة يف صيد السمك اليت تعيش عيش (البلدان األكثر منوا، لكن القيم اليت تضعها هذه اتمعات 
، وينبغي فحصها يف )٤اجلدول (على هذه اآلثار رمبا تكون خمتلفة جدا عن القيم اليت تضعها البلدان األكثر منوا ) الكفاف

  . سات اليت تجرى يف املستقبلالدرا

   اهلادفة إىل ختفيض التلوث بالزئبق اتخيارات السياس
) أو عمليات( ضوابط ة سياسات ختفض العرض والطلب على الزئبق، وتنفذطميكن ختفيض انبعاثات الزئبق يف البيئة بواس

، أو )مثال ذلك الذهب والكهرباء(الزئبق ا ختفيض انبعاثات الزئبق أثناء إنتاج سلع تسفر عن انبعاث تكنولوجية من شأ
وبوجه عام، تشمل خيارات السياسات اليت تستخدم عادةً خلفض .  كميات السلع املنتجة اليت تسفر عن هذه االنبعاثاتختفض

نبعاثات،  امللوثات من العمليات الصناعية املتطلبات التكنولوجية، ومعايري أداء االنبعاثات، وفرض ضرائب على االانبعاثات
ونواملواد (ومن شأن خيارات سياسات أخرى، مثل دفع اإلعانات وفرض القيود على بيع الزئبق . ‘التغطية والتجارة ’جه

.  من ممارسات صغرية النطاق، كتعدين الذهب بواسطة احلرفيني، أن تؤثر يف انبعاثات الزئبقوالتخلص منه) احملتوية على الزئبق
من النهج االقتصادية لتقييم خيارات السياسات املختلفة . سياسات البديلة ستكون له فوائد وتكاليفوإن تطبيق أي من هذه ال

  .فهذه السياسات تعترب ذات كفاءة اقتصادية.  بني فوائد وتكاليف أي خيار سياسات– يف اهلامش – املوازنةُ
 خمتلفة، ةع الفوائد والتكاليف على نطاقات جغرافيد بسبب احلاجة إىل تتبالتحليل االقتصادي، يف حالة الزئبق، معقَّ

ومع أنه ميكن تقدير التكاليف املرتبطة بتنفيذ عمليات أو تكنولوجيات رقابة جديدة . من النطاق احمللي إىل النطاق العاملي
 عنها يف األدبيات البيئية  تقاريرة بسبب الشكوك التكنولوجية الوارد معقَّدبطريقة مباشرة سهلة نسبيا، جند أن تقدير الفوائد

علم وأدبيات ) ٣، ١أي الروابط بني خفض انبعاثات الزئبق يف البيئة واخنفاض الزئبق يف الغالف اجلوي ويف أجساد السمك؛ (
ربز التحليالت وت). ١١، ٣ض وحتسن الصحة؛ أي الصالت بني املستويات املنخفضة يف البيئة واخنفاض مدى التعر(الصحة 
دية، يف األحوال املثالية، هذه الشكوك وكذلك الشكوك املربزة يف حتليل عنصر الفوائد والنفقات، وجتري حتليالت االقتصا

 أن –  أيا كان املصدر–ومن شأن حل مسألة الشك ). ٩٣(إضافية لتقدير حساسية النتائج لالفتراضات املرتبطة بالشكوك 
   .يزيد موثوقية التحليالت االقتصادية
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فمتطلبات التكنولوجيا تقتضي تكنولوجيا  . نقاط قوته ونقاط ضعفهحد من خيارات السياسات الرئيسيةلكل وا
 توحي النماذج من جهة أخرى،. ض التلوث املفهومة جيداًيفخت، وميكن أن تتوفر فيه ميزة للمراقبةخاصة لإلنتاج أو 

 بأن املقتضيات التكنولوجية تكون تكلفتها، لدى ض انبعاثات أي ملوث بعينه،يفختاالقتصادية، ألي مستوى حمدد من 
 مما هي يف النهج األكثر مرونة، ورمبا تكون أقل حافزاً على االبتكار التكنولوجي مقارنتها خبيارات سياسات أخرى، أعلى

يوجد لديها أما مستويات األداء فتعطي شيئاً من املرونة تستطيع ا الشركات أن ختفض التكاليف؛ فالشركات ). ٩٥ ،٩٤(
وتعطي مستويات األداء، يف األحوال املثالية، ضماناً للمنظِّمني بشأن . تكلفةحافز اقتصادي على تطوير تكنولوجيات أقل 

مستوى التلوث الذي ينبعث من كل مصدر خاضع للتنظيم، ويف ذلك ميزة هامة للملوثات اليت ميكن أن يكون هلا أثر حملي 
  .كبري

ففي ج فرض . تستند إىل السوق، ميكن أن تتخذ شكل الضرائب أو وضع سقف لالنبعاثسياسات التخفيض، اليت 
 يطلق أي كمية من االنبعاثات يريد إطالقها، لكنه يدفع ضريبة على كل وحدة نز للمصدر أوضرائب على االنبعاثات، جي

موع االنبعاثات وتعطي امللوثني، مبزاد علين أو  مة حتدد مستوى أما يف حالة سقف االنبعاث، فالسلطة املنظَّ.انبعاثات يطلقها
وامللوثون أحرار يف أن يبيعوا األذونات بالسعر ). حيدد فيها مستوى اموع املستهدف(مبجرد التوزيع البسيط، أُذونات 

ند إىل السوق ن السياسات اليت تستبأوتوحي النماذج االقتصادية . للمراقبةالتكاليف التراكمية  الدارج، الذي يعكس طبعاً
وإذا ). ٩٥، و٩٤، و٣٥( من التكنولوجيات املوجودة تكلفةحتفز على ابتكار تكنولوجيات إنتاج جديدة أكثر كفاءةً وأقل 

 فإن ج فرض ضرائب على االنبعاثات وج حتديد سقف االنبعاثات، لتخفيضواجهت مصادر االنبعاثات تكاليف خمتلفة 
مما هي ) إذا جمعت التكاليف يف كل املرافق املوجودة(بة يكون جمموعها أقل نسبيا بوجه عام رقا يتيحان تكاليف لللالنبعاثات

ويعود السبب يف ذلك إىل كون إدارة املرفق هي اليت ختتار إىل أي مدى . عليه يف حالة تطبيق التكنولوجيا أو معايري األداء
هج فرض الضريبة على االنبعاثات ويقتضي كل من ن. لطة املنظمةتطبق الرقابة بناًء على األسعار اليت تواجهها، وليست الس

ن أتهج وضع سقف ملقدار االنبعاثاونويف حالة امللوثني . ملوضوعة ملراقبتهااذ األنظمة ب االنبعاثات مراقبة دقيقة وتنفَّراقَ ت
وضع سقف لالنبعاثات، هو احتمال بقاء الذين تكون آثار انبعاثام حملية يوجد ضرر رئيسي من ج ضريبة االنبعاثات وج 

وقال البعض إنه ميكن معاجلة هذه . اآلثار احمللية أو زيادا، بينما تعترب املرافق أن من ادي هلا اقتصاديا أن ختفض التلوث
بعاثات ، أو ضرائب تفاضلية، أو اجلمع بني حتديد سقف لالن)٩٦(املشكلة بوضع أسعار تفاضلية يف الئحة حتديد السقف 

ويستدعي تصميم سياسة تتجنب اآلثار احمللية، مبوجب حتديد سقف لالنبعاثات، قدراً كبرياً من املعرفة . ومستويات األداء
  . مدى التعرض هلذا امللوثحتددبالعوامل اليت 

ه عام على فيما يتعلق باملصادر الغزير إنتاجها النبعاثات الزئبق يف اهلواء، اعتمدت سياسات خفض االنبعاث بوج
ضعت مستويات األداء يف صيغتها النهائية ملرافق حرق النفايات البلدية يف سنة مستويات األداء؛ ففي الواليات املتحدة، مثالً، و

غري أن احلكومة الفدرالية ). ٤٤ (٢٠٠٢، وحلرق النفايات اخلطرة يف سنة ١٩٩٧، وحلرق النفايات الطبية يف سنة ١٩٩٥
 قانوناً لوضع سقف ٢٠٠٥ت يف سنة حم، سنفحبرق الاليت تعمل  حالة حمطات توليد الطاقة الكهربائية للواليات املتحدة، يف

وأثناء كتابة هذه الكلمات، كان تنظيم انبعاثات الزئبق من املصادر الكبرية والصغرية، على حد سواء، ). ٧٥، ٥(لالنبعاثات 
ويعود جانب من هذا التطور إىل حدود التحليل .  بالتطور السريع عرض الزئبق والطلب عليه، آخذةتناولواستراتيجيات 

وبينما ميكن  .البيئة، والتعرض للزئبق، واآلثار الصحية املرتبطة بانبعاثات الزئبقالزئبق يف  يف مصري غموضاالقتصادي وإىل 
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ة، خيضع اختيار أي سياسة بعينها لعدة للنهج االقتصادي أن يقدر الفوائد االقتصادية النسبية ألي جمموعة من السياسات احملتمل
فقد تكون مثة سياستان خمتلفتان تتمتعان بالكفاءة االقتصادية، مثالً، لكنهما . عوامل، وما الكفاءة إال واحد من هذه العوامل

ليفهما موزعة ختفضان كميتني خمتلفتني جدا من امللوث، وهلما مستويان خمتلفان من الفوائد والتكاليف، أو أن فوائدمها وتكا
. الواقع هنا أن حتليل الفوائد والتكاليف ليس له عالقة يف االختيار بني هاتني السياستني. عاً خمتلفاً جدا بني فئات السكانيتوز

   .ولذلك، ينبغي أن تفي السياسات املقبولة أيضاً باملعايري السياسية واالجتماعية والثقافية

  طة اإلبالغ عن املخاطرسياسات للحد من التعرض للزئبق بواس
ض مدى تعرض الناس للزئبق بسياسات االتصال، مبا يف ذلك تقدمي يفخت انبعاثات الزئبق، ميكن أيضاً ختفيضباإلضافة إىل 

بشأن استهالك السمك، وحتسني االتصال لإلبالغ عن املخاطر املهنية املرتبطة بانبعاثات الزئبق أثناء تعدين نشرات استشارية 
املتعلقة النشرات االستشارية  نركز يف هذا القسم على .طة احلرفيني، ووضع بطاقات تعريف على املنتجاتالذهب بواس

. باالستهالك، ونعطي وصفاً موجزاً للتحديات اليت تواجه اإلبالغ عن املخاطر، املرتبطة بتعدين الذهب بواسطة احلرفيني
  .دراسة إضافيةنالحظ أن آثار سياسات وضع بطاقات التعريف حتتاج إىل و

 ة صحية، لسوء احلظ، ضروراملتعلقة باستهالك السمك النشرات االستشاريةيرى كثريون من صناع السياسة أن 
تقدير األخطار اليت تتعرض هلا صحة اإلنسان، بوجه عام إىل  النشرات االستشاريةوتستند . ، ونأمل أن تكون مؤقتةعامة

انظر، ( ذلك تعرض األجنة يف بطون أمهام، الذي ينتج عن استهالك األمساك امللوثة واملرتبطة بتعرض الناس للملوثات، مبا يف
 هو خفض التعرض للملوثات خبفض ما  باستهالك السمكاملتعلقةستشارية النشرات ااهلدف السياسايت األول لل). ٩٧مثالً، 

، مع التوصية باحملافظة على أكل السمك، أو تناول )يلوامللوث يف هذه احلالة هو زئبق امليث (امللوثات من يدخله املرء يف جوفه
مديرو املخاطر الذين يضعون ). تكون األمساك فيه أقل تلوثاًأي تناول مسك من مصدر مائي آخر (مسك من مصيدة أخرى 

 من تلوث )أو مستويات( ينظرون يف مسائل متعددة، من بينها مسألة أي مستوى املتعلقة بأكل السمك النشرات االستشارية
ل هي مسألة نوع السمك امللوث، وتوفره للمستهلكني؟ وينظَر يف تعيني اموعات ه؟ نشرة استشاريةالسمك يلزم إلصدار 

 النساء الالئي هن يف سن احلمل مم، مثالً، الصيادون، أأه(النشرة االستشارية  أو األفراد الذين جيب أن يأخذوا بنصيحة
 خراً،أخرياً، ومن املؤكد أنه ليس أ. فة يلزم تقييم تقنيات لالتصال جبماهري خمتل) إعداد الطعام؟والوالدة، أم املسؤوالت عن

ينبغي دراسة اللغات واملفاهيم اليت يستخدمها املستهلكون لنقل املعلومات، وكذلك دراسة جوانب اقتصادات صيد السمك 
ستشارية النشرات اذكر أنه نادراً ما حصل توثيق لآلثار الفعلية للومما ي. احمللية، مبا يف ذلك توزيع املمارسات والتشارك فيها

، وطريقة إيصاهلا، والبدائل املتاحة للمجتمع املشورةاملتعلقة باستهالك السمك، ويرجح أا متفاوتة تفاوتاً كبرياً، حبسب طبيعة 
  ).٩٩، ٩٨انظر، مثالً، (احمللي 

كيف : املتعلقة باستهالك السمكالنشرات االستشارية ة يف تطوير ر أساسي لدى موظفي الصحة العاميوجد توت
يتصلون بالناس وينصحوم بتجنب أكل السمك امللوث تلوثاً كثرياً، لكنهم جيب أن يستمروا يف أكل السمك ملا فيه من قيمة 

وتبني من . املشبعة فيه منخفضةفنسبة الربوتني يف السمك مرتفعة ونسبة الدهون . تغذوية وملا يتصل بذلك من فوائد صحية
لذلك يفضل صناع السياسة أن يعتربوا ). ١٠٠(أكل السمك مراراً وتكراراً أنه خيفض خطورة اإلصابة بأمراض القلب 

 زئبقتدابري أخرى، ويكون من شأن تنفيذها أن تخفَّض تركزات ، ويتوقعون أن تنفَّذَ ‘إجراًء مؤقتا’النشرات االستشارية 
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 وجبات الغذاء حمدودةٌ املتعلقة باستهالك السمك علىالنشرات االستشارية عرفة بآثار املَ). ٣( يف أنسجة أجسام السمك امليثيل
  ). ٨٩(جدا، وهذا جمال حيتاج إىل مزيد من البحث 

سامة يصعب ألن هذه املادة الإىل الناس يسهل إيصاله ث السمك بزئبق امليثيل ميكن أن يكون مفهوماً مراوغاً ال تلو
النشرات وميكن للمستهلكني أن يفسروا .  وال يبدو على السمكة أا مريضة،يف السمكةاردة الكشف عنها بالعني 

ن يكون من الصعب إيصال النصيحة بدقة عندما توجد اختالفات أاملتعلقة باستهالك السمك بطرق خمتلفة؛ وميكن  االستشارية
خيتلفون يف النشرات االستشارية لون ىل أن الناس الذين يوصإونظراً ). ٩٩ (ني املصابوالناس لغوية أو ثقافية بني مدير املخاطر

نشرات ، وميكن أن تصل إىل اتمع )١٠١انظر، مثالً، (ية للسمك ئنظرهم إىل املخاطر املعنية، وإىل عالقتها بالقيمة الغذا
إىل معرفة مناسبة بطبيعة مصائد السمك  ات االستشاريةالنشرلذلك، حيتاج األشخاص الذين يضعون . متضاربة استشارية

  ). ١٠٣، ١٠٢، ٩٧ (لسمك، وحتضريه، ومعدالت استهالكه وممارساتهانفسها، وكذلك التشارك يف 
استخدام البيانات االستشارية بشأن استهالك السمك يشكل حتديات إضافية للمجتمعات النائية واملعزولة، اليت تعتمد 

ويف بعض اتمعات اليت تعيش عيش ). ٩٩(سمك، مبا يف ذلك بعض السكان األصليني يف أمريكا الشمالية لايف معاشها على 
 من االكتفاء بتخفيض استهالكها ثاً، بدالً جتنب استهالك أكثر األمساك تلوالكفاف، أسفرت البيانات االستشارية عن

 أو حتطيمها آثار كبرية على الصحة العامة، وكذلك آثار ثقافية خلسارة مصائد األمساك احملليةأن يكون وميكن أيضاً ). ١٠٤(
ورمبا ال تكون اخليارات الغذائية املتاحة للمراكز السكانية الكبرية متاحة للمجموعات السكانية اليت تعيش ). ١٠٥(ذات صلة 

ويف ). كمرض السكري، مثالً(لعامة عيش الكفاف، ورمبا تعاين اتمعات احمللية من قبلُ مشاكل غذائية كبرية تتصل بالصحة ا
١٠٦(رات كبرية يف تغذية الناس هذه األوضاع يواجه مقدمو اخلدمات الصحية تغي .(  

) ١٠٧(، أصدرت وكالة محاية البيئة وإدارة األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة بياناً مشتركاً ٢٠٠٤يف سنة 
الوجبة الغذائية املتوازنة جيداً، اليت "والحظتا أن . ن الوجبة الغذائية الصحيةوصفتا فيه السمك واألصداف بأا أجزاء هامة م

رهم  األطفال وتطوومصحة القلب ويف ناحملافظة على حتتوي على أنواع خمتلفة من األمساك واألصداف ميكن أن تساهم يف 
وأخرياً نصح البيان النساء ...". ن الزئبق  مشيء قليل مجيع األمساك واألصداف حتتوي على مع أن، "على الوجه الصحيح

 مثل مسك القرش، وأبو سيف،(تجنب بعض أنواع السمك بالالئي ميكن أن حيملن، واحلوامل، واملرضعات واألطفال الصغار 
صداف نظراً إىل ارتفاع مستوى زئبق امليثيل فيها، وأن يأكلوا ما يصل إىل وجبتني يف األسبوع من األمساك واأل )واإلسقمري

وحذر البيان املشترك ). والسلمون، والبلوق، والسلَّوراإلربيان، والتن اخلفيف املعلب، مثل (اليت يقل فيها مستوى زئبق امليثيل 
فإذا مل تتوفر ونبههم إىل مطالعة النشرات اإلعالمية املتعلقة بالسالمة من أكل األمساك املصيدة يف املياه احمللية،  املستهلكني

. ة، فليأكلوا وجبة مسك واحدة من احلجم املتوسط يف األسبوع، لكن ال يأكلوا أي مسك آخر خالل ذلك األسبوعمشور
ائد الصحية العائدة من أكل السمك قارن عدة حمققني بني املخاطر املرتبطة بالتعرض لزئبق امليثيل وبني القيمة التغذوية والفو

   .غذية والعقاقريألصلوا إليها متفقة مع بيان وكالة محاية البيئة وإدارة اوكانت النتائج اليت تو). ١٠٨، ٨٩، ٨٨، ١١(
مية الرئيسية، يف حالة تعدين الذهب على النطاق الصغري باستخدام ملغم الزئبق، هي استنشاق الزئبق املسألة الس

رهم ملستويات ضارة من خبار الزئبقوميكن أن يتعرض العمال احلرفيون وأس.  تسخني امللغمل إىل احلالة الغازية لدىاحملو .
وجيب أن يأخذ اإلبالغ عن املخاطر، املقدم على شكل نصيحة بتجنب استخدام تقنية ملغم الزئبق أو تقليل التعرض لبخار 

. املهنةالزئبق أثناء استعماله، يف احلسبان حمدودية اخليارات املتاحة لعمال مناجم الذهب وتفشي الفقر واملشاق املرتبطة ذه 
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أن االستراتيجيات الفعالة لإلبالغ عن املخاطر جيب أن تقترن باستراتيجيات ) ٥٣، ٤٩انظر مثالً (ويؤكد الباحثون امليدانيون 
ىل حتسني الرحبية باستخدام أساليب أفضل الستخالص الذهب، أو تقليل الفاقد من الزئبق، وبذلك ختفض تكاليف إدف 

 جند أن عمليات التعدين متفرقة جغرافيا، لذلك تشكل يف داخل كل بلد. العاملون يف هذه املهنة وناإلنتاج اليت يتحملها احلرفي
ولكي تكون استراتيجيات إبالغ املخاطر فعالة ميكن تدريب جمموعة من . اجلوانب اإلدارية لإلبالغ عن املخاطر حتدياً كبرياً

قة، ليقوموا هم بعرض بيانات عملية لزمالئهم ويناقشوا معهم ميزات العاملني يف تعدين الذهب على نطاق صغري، يف كل منط
  . )٥٣ (حتسني املمارسات

  استنتاجات
وقد وجد البشر تارخييا أن الزئبق معدن سائل مفيد . الزئبق عنصر حادث طبيعيا ميكن أن يؤثر يف صحة البشر واألحياء الربية

وأفضل .  يف الغالف اجلوي١- طن من الزئبق يف السنة٢٤٠٠ الوقت احلاضر ألغراض اجتماعية واقتصادية منوعة، ويطلقون يف
 من االنبعاثات اآلتية من فعل البشر تأيت من حرق أنواع الوقود األحفوري لتوليد الطاقة ٪٩٠التقديرات أن ما يقرب من 

ن من الصعب قياس كميات  ومن انبعاثات الغاز اليت حتدث يف عمليات التعدين على نطاق صغري، وإن كا،الكهربائية
بعض انبعاثات الزئبق إىل الغالف اجلوي . ها إىل حد كبريزئبق، ورمبا يستقَلُّ تقديراملتعمد للستخدام الاالنبعاثات املرتبطة با

   .اجلوي العاملي‘ املستودع’تترسب يف أماكن قريبة نسبيا من املصدر، لكن نسبة عالية منها تدخل 
مسارات تعر روأكرب مصاد. الناس للزئبق هي استهالك األمساك امللوثة بزئبق امليثيل واستنشاق خبار الزئبقض أهم 

وميكن أن يكون انبعاث الزئبق أثناء استعماله يف طب األسنان . االستنشاق يف العامل بأسره هو تعدين الذهب على نطاق صغري
ويعتقد أن التعرض للزئبق املنتشر يف البيئة يترك آثاراً . هومة جيداًض للزئبق، لكن املخاطر املرتبطة به ليست مفمصدراً للتعر

لدى األطفال نتيجة ) معامل الذكاء   اخنفاضأي(ختفيض القدرة على املعرفة ‘ ١’: سلبية على صحة اإلنسان، من بينها ما يلي
تعرم، ولدى البالغني الذين يتعرضون لتركُّزات عاضهم وهم أجنتزايد عدد ‘ ٢’؛ ورمبا لية من خبار الزئبقة يف بطون أمها

ض أي أن بعض الدراسات تربط بني التعر(الوفيات قبل األوان عدد ازدياد ‘ ٣’اإلصابات بالنوبة القلبية القاتلة وغري القاتلة؛ و
كانت أسباب الوفاةللزئبق وتزاي د عدد الوفيات قبل األوان، أيا .(  

يف هذه الورقة مقبولة، يوجد قدر كبري من الشكوك يف الربط بني انبعاثات الزئبق مع أن املسارات العامة املبينة 
 من بني األسئلة .وإن حل هذه الشكوك مسألة هامة لتحليل سياسات ختفيض الزئبق، لكن حتقيق ذلك صعب. وصحة اإلنسان

بني ختفيض أي طول الوقت املنقضي (بيئية الرئيسية يف علوم الطبيعة والصحة مدى كرب االستجابة البيئية، ووقت االستجابة ال
، إىل أي مدى يؤثر ختفيض التعرض )انبعاثات الزئبق والتغريات الناجتة عن هذا التخفيض يف األخطار اليت حتف بصحة اإلنسان

 حدث ذلك ففي للزئبق إىل تقليل خماطر اخنفاض القدرة على املعرفة، أو اإلصابات بالنوبة القلبية، أو الوفيات قبل األوان، وإن
وبينما يكون بعض مسارات التعرض أيسر على الفهم من مسارات أخرى، ال يعرف املدى  .أي اموعات السكانية حيدث

وإن (فبينما درس تعرض األجنة للزئبق، مثالً، دراسة جيدة نسبيا . الكامل لألضرار الصحية الناجتة عن كثري من هذه املسارات
، ما زالت وظائف االستجابة للجرعة الدوائية لآلثار الصحية الناجتة عن تعرض البالغني )لت قائمةكانت مثة شكوك ما زا

   . شكوكموضعاملزمن للزئبق، كأمراض القلب واألوعية الدموية، 
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قييم ني الرئيسيني يف التفكال النهج. لشكوك املتعلقة باآلثار الصحية آثاراً على اخليارات بني بدائل سياسية كثريةلإن 
رات يف انبعاثات الزئبق االقتصادي، حتليل الفوائد والتكاليف، وحتليل كفاءة التكاليف، يتطلب القدرة على الربط بني التغي

فالشك فيما يتعلق بفوائد السياسات ينطوي على شك يف مصفوفة حتليل الفوائد رات يف خمتلف النتائج الصحية؛والتغي 
جريت، مجيعها، وتعرب الدراسات االقتصادية القليلة اليت أُ. ، الناجتتني عن التحليلتكلفةالية  حتليل فعالوالتكاليف ومصفوفة

ض للزئبق، وتقول إنه يلزم األخذ بنهج تقييمي يعاجل عن القلق من درجة شكوك علوم الطبيعة والصحة يف مدى تأثري التعر
لتحليل االقتصادي واالجتماعي على جانب من األمهية وتوجد ثالثة جوانب أخرى ل. بصراحة هذه الشكوك وهذا الغموض

الدراسات االقتصادية أُجريت يف سياق اقتصاد البلدان املتقدمة النمو، لكن  أوالً، مجيع .للبحوث اليت ستجرى يف املستقبل
ين الذهب على نطاق دعمثل ت( سياسات ختفيض الزئبق تؤثر يف الناس القاطنني يف بلدان أو مناطق نامية اجلوانب الرئيسية من

ثانياً، مل تجر حبوث تذكَر لقياس اآلثار غري الصحية، مثل ). صغري، ومصائد األمساك اليت يعيش العاملون فيها عيش الكفاف
ياماعية االقتصادية واالجت(ثالثاً، التكاليف . قيم عدم االستعمال املرتبطة بالفوائد اليت تعود على األجيال القادمة، قياساً كَم

املرتبطة بالتغيريات اهليكلية يف النظم احمللية إلنتاج األغذية، كصيد األمساك لكسب العيش الكفاف، ليست ) على حد سواء
ونظراً إىل الشكوك اليت حتف بالفوائد . تكاليف والفوائدلمفهومة جيداً، ولذلك ال تقاس قياساً كميا جيداً يف حتليالت ا

من أية سياسة أخرى من وجهة النظر " أفضل" أن أي سياسة بعينها لتخفيض الزئبق – بداهةً –تاج والتكاليف، يصعب االستن
  .فوائد هذه السياسة تزيد عن تكاليفها االقتصادية، أو إن كانت

، نظراً إىل تنوع املصادر وخيارات التخفيض، تقترح اآلنَ نهج متعددة ختفض انبعاثات الزئبق أو حاالت التعرض له
 ةمقارنت ال حتليالت اقتصادية وحتلييلزم إجراءو. وينظَر فيها على مستويات متعددة يف احلكومات يف خمتلف أحناء العامل

وألن انبعاثات الزئبق يف ركن من أركان هذا الكوكب تنقل إىل بقية أركانه، يلزم تقييم . للمخاطر بغية دراسة هذه النهج
 أيضاً تنقل عنصر الزئبق الدوليةكذلك التجارة . ذه النهج يف ضوء اآلثار احمللية واإلقليمية والعامليةالكفاءات واملخاطر املرتبطة 

وترتبط بانبعاثاته وحاالت التعرض له؛ ومن شأن إتاحة بيانات أفضل عن التدفقات التجارية للزئبق من إىل خمتلف أحناء العامل 
أن ) بل إن معظم البلدان ال تفهم استخداماا للزئبق حمليا فهماً جيداً(د حلد الوابلد إىل آخر، ومن مكان إىل آخر داخل الب

وكذلك صناّع القرار حيتاجون إىل حتليل العالقات احملتملة بني  .يساهم يف ذيب السياسات القائمة ووضع سياسات جديدة
الة واملقبولة، قدر اإلمكان، باملعايري عفَ السياسات الوينبغي أن تفي. السياسات، لكيال تقلل سياسة ما من كفاءة سياسة أخرى

  .قافية وكذلك املعايري االقتصاديةالسياسية واالجتماعية والث
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وقد استفدنا من أربع . ا املخطوط هلذة مبكرمسودة على مسامهتهما القيمة يف وضع (Lars Hylander) والرس هايالندر

، تبت من قبلجريت مراجعات مفيدة ملسودات كُوقد أُ. ات مل تذكر أمساء من قاموا ا، لكن نسقها منظمو املؤمترمراجع
   ،(E. Brown)براون .  و إ،(J. Bigler)  بيغلر.ج  و،(F. Anscombe) أنسكومب.  و ف،(P. Amar) عمار. قدمها ب
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 .P)ن مكّا .، و ب(C. Herbrandson)  هربراندسون.، وسي(J. Gilkeson)  جيلكيسون. و ج،(A. Cain) ني كَ.وإ

McCann)،ر مورغانو تايل. وج (J. Taylor Morgan)بافليش.، و ج  (J. Pavlish)،راسل. و سي  (C. Russell)،   
ء اليت أُعرب عنها اآلرا وإن .(C.M. Smith)  مسيث.م. ، وسي(R. Schoeny)  سكوين.، و ر(T. Saltman)  سولتمان.و ت
ذه الورقة هي آراء مؤلفيها وال تعكس بالضرورة وجهات نظر أرباب العمل أو احلاضرين يف املؤمتر الدويل الثامن املعين يف ه

  .بالزئبق كملوث عاملي، الذي قُدم يه موجز للنتائج اليت خلصوا إليها
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  .٢ يف الشكل  مرسوماًلزئبق يف التجارة والبيئة، كما يردل العناصر العاملية اهلامة :١اجلدول 
  تعريف  تذكرة  الرمز

A  ار، واحمليطات  النظام املائييف السمكاملالزئبق املُدخل إىل النظم املائية يصبح زئبق . الزئبق يف األراضي الرطبة، والبحريات، واأل يثيل، وميكن أن يتراكم أحيائيا.  
C  الفحم، والزيت، والغاز الطبيعي : حرق أنواع الوقود األحفوريزئبق متحرك بتحضري و  حرق الفحم وأنواع الوقود األحفوري األخرى(Xc) .  
D  أو كلوريد الفينيل غري املتبلمرالكلور والقلويات زئبق يف نفايات املنتجات املتروكة أو العمليات املنبعثة من مصانع   التخلص من الزئبق.  
F  لذي تنتجه بكترييا طبيعية يف النظم املائيةزئبق يف السمك، ويكاد أن يكون كله من زئبق امليثيل، ا  السمك.  
H  زئبق دخل أجساد البشر بعد تعرضهم له، بوجه عام عن طريق استهالك السمك أو استنشاق خبار الزئبق  البشر.  
L  التخلص من نفايات الزئبق، أو  لكن ميكن أن يرتفع من نفايات املناجم، ومواقع ،زئبق يف التربة، معظمه مستمد من ترسب البخار يف الغالف اجلوي  األرض

  . الرواسب املعدنية احملتوية على الزئبق، وهي نادرة جيولوجيامن
M  مثل عمليات الكلور (إلنتاج منتجات خالية من الزئبق  زئبق مستخدم يف صناعة املنتجات احملتوية على الزئبق، أو العمليات اليت تستخدم الزئبق  الصناعة التحويلية

  لوريد الفينيل غري املتبلمر،والقلويات، وك
O  زئبق متحرك بتحضري وتكرير املوارد املعدنية من غري الوقود   تكرير املعدن اخلامXo   

P  زئبق موجود داخل املنتجات، مبا يف ذلك موازين احلرارة، واملفاتيح الكهربائية، ومصابيح الفلورسنت، والبطاريات، ومبيدات الفطريات، واملواد   املنتجات
  .افظة، واملواد املغلفة للبذور الزراعية، واملستحضرات الصيدالنية، إخلاحل

R  نقّى ويعاد إىل التجارة أو حيال إىل اال  إعادة التدويريسحب من التداول (ستيداعزئبق مستخرج من منتجات متروكة أو نفايات، ي.(  
S  لون لتركيز الذهب اجليولوجي بواسطة امللغمةزئبق يستخدمه عمال مناجم حرفيون مستق  تعدين الذهب على نطاق صغري.  
V  خبار الزئبق املوجود داخل املباين وخارجها  البخار.  
W  ثعلب املاء(زئبق داخل أجساد األحياء الربية اآلكلة للسمك، مثل الفقمة، واحلوت، والقضاعة   األحياء الربية(سارية، والنسر، ومسك ، واملنك، والعقاب الن

  ).طري يصطاد ويأكل السمك(مك  والسااإلسقمري،
X  واضعزئبق موجود يف م  خارج الغالف احليوي" X "ميكن حتريك الزئبق . وال يشكل جزءاً من الزئبق الدائر يف الغالف احليوي، ولذلك ال يؤذي اإلنسان وال األحياء الربية

"X "خمزون بصورة دائمة ما مل يتدخل في ه اإلنسانيف زمن ما يف املستقبل، لكنه عمليا.  
XB  مدفون  يف ترسبات احمليطات والبحريات ومصاب نفارزئبق كان من قبل يف الغالف احليوي، مث داأل .  
XC  الفحم وأنواع الوقود األحفوري ترسبات 

  األخرى
  .ت الوقود، مثل الفحم، والزيت، والغاز، اليت ميكن استخراجها وحرقهاازئبق مدفون يف ترسب

XG  بق موجود يف مواد جيولوجية ينبعث منها خبار الزئبق إىل الغالف اجلوي بواسطة عمليات طبيعيةزئ  جيولوجي.  
XO  قصدير، النيكل، والزنك، والذهب، وكال، مبا يف ذلك املعادن اليت حتتوي على زئبق، زئبق يف موارد جيولوجية من غري الوقود ميكن تعدينها وتكريرها  املعادن اخلام

  . لصنع اجلريسخن مجيع املعادن اجليولوجية حتتوي على شيء من الزئبق، حىت احلجر اجلريي الذي ي.ديداحلرصاص، وال، وفضةالنحاس، والو
XT  ات  مهندسة يف األرض، أو مستودعات يف الطبقمدافن نفاياتيف مستودعات، أو " ستيداعأحاله إىل اال"زئبق خزنه اإلنسان بصورة دائمة أو   ستيداعإحالة إىل اال

  .الصخرية يف جوف األرض
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 بسياسات حريكلى رمز املسار إىل أن املسار قابل للتاملوضوعة ع*) (تشري النجمة (. ٢ترد رسوماا يف الشكل ( مسارات عاملية هامة للزئبق يف التجارة ويف البيئة :٢اجلدول 
  )٢٥ (١- طن يف السنة ٢٤٠٠بـ  فعل البشرلناجتة عن حديد جمموع االنبعاثات السنوية ابتفعل البشر وقد قُيدت التقديرات السنوية للتدفق الناتج عن . اتمع
  مصدر املعلومات  )طن(التدفق السنوي   تعليقات  إىل  من  الرمز

AF  يف السمك، ويعود جانب الزئبقجزء فقط من   السمك  نظام مائي يتكامل حيويا الذي يدخل نظاماً مائيا 
  جزءاً منه فقط يتحول إىل زئبق امليثيلمن السبب يف ذلك إىل أن 

    

AV  ر أن احمليطات تعيد إطالق أكثر من   خبار نظام مائيمن الترسبات النازلة من اجلو؛ ليس يف ماء ٪٨٠يقد 
 وهذا قابليته للذوبان يف ،Hgoالبحر قدرة تذكر على االلتحام، وتنتج الكيمياء الضوئية 

  .املاء قليلة

٢٥  ٢٦٠٠  

AXB  سيمات تستقر يف القاع  دفن ترسبات ينظام مائجب وتدفن بصورة  يرتبط شيء من الزئبق الذي يدخل نظاماً مائيا
 أعماق مياه احمليط يسون وشيو أن الزئبق يتراكم يفاماستنتج . دائمة بترسبات جديدة

  .وال يدفن منه إال جزء صغري

٢٥  ٢٠٠  

CV*  وهذا يؤثر كثرياً يف املسافة اليت  ثنائي التكافؤا يكون عنصراً أوخبار الزئبق املنبعث رمب  خبار  حرق وقود أحفوري ،
  .يستطيع قطعها قبل أن يترسب على األرض

٢٨  ١٥٠٠  

CXT*  مسك على حدة  استيداع  حرق وقود أحفوريالزئبق الذي يتبخر أثناء االحتراق رمبا يرتبط مع الرماد أو ميكن أن ي .
 الزئبق استيداعون د يف البناء، ورمبا حيول هذا يستخدم رماد الفحم يف كثري من األحيان

  .مدافن النفاياتاملرتبط به بصورة دائمة كما حيدث يف 

  تقدير  ٧٠٠

DA*  طلق شيء من الزئبق مباشرة إىل املياه السطحية، أو بصورة غري مباشرة من مصانع   نظام مائي  ختلصي
د صلبة، وهذه بدورها إن مل تطلق ويف هذه املصانع يرتبط معظم الزئبق مبوا. ياهمعاجلة امل
حرق أو تيف األرضدفنت .  

    

DR*  املغلقة، وهذا قابل للبيع كما هوالكلور والقلويات تشمل هذه الفئة زئبقاً من مصانع   إعادة تدوير  ختلص .
 كبرية نسبيا لكل كيلوغرام من تكلفةالزئبق املوجود يف نفايات املنتجات ميكن تنقيته ب

 ٢٠، مث يباع بأقل من ) دوالر أمريكي لكل كيلوغرام زئبق١٠٠٠ إىل ١٠٠(الزئبق 
 الزئبق املعاد تدويره خياراً اقتصاديا أفضل استيداعرمبا يكون . دوالراً للكيلوغرام

  .للمجتمعات
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  مصدر املعلومات  )طن(التدفق السنوي   تعليقات  إىل  من  الرمز
DV*  رمبا يشمل احلرق، الذي يؤدي إىل تبخر كل  الصلبةالتخلص ن الزئبق يف تيار النفايات  خبار  ختلص 

 مدفن نفاياتبق، وقد يمسك جزء منه مبعدات مكافحة التلوث وينتهي مصريه إىل الزئ
  .يف األرض

٢٨  ١١٠  

DXT*  كجزء من  النفايات مدافن يف ستيداع الزئبق اآليت من نفايات الصناعة رمبا حيال إىل اال  استيداع  ختلص
 بعد دافن النفاياتمواملنتجات اليت حتتوي على الزئبق رمبا ينتهي ا األمر إىل . احلمأة

  .كسرها وتسرب الزئبق منها

    

FH*  ا  بشر  مسكيسوعب البشر معظم زئبق امليثيل الذي يستهلكونه يف وجبة السمك اليت يأكلو  .
  .والزئبق يكمن يف الربوتني من جسم السمكة ال يف الدهنيات منه

٢٥  
  )على شكل زئبق ميثيل(

 ٠,٢تقدير، على افتراض 
  .جزء يف املليون

FW  اليت تأكل السمك معرضة المتصااألحياء الربية   أحياء برية  مسكعالٍ من الزئبق املوجود يف ص مستوى 
  .السمك

    

LA* ال اجلوي إىل األرض جزء متفاوت   نظام مائي  أرضإىل ٪٥من (يصل من الزئبق الذي يترسب من ا 
ومن شأن تغيري . رضإىل البحريات واألار اليت تنساب إليها مياه األ)  تقريباً٪٢٠

أن يؤثر يف انتقال ) مثل الزراعة، والتطوير احلضري(اإلنسان ملنظر األرض الطبيعي 
  .األشياء إىل النظم املائية

٢٥  ٢٠٠  

LV* ومن شأن تغيري .  الزئبق الذي يترسب فيها من الغالف اجلويفتعيد األرض حنو نص  خبار  أرض
أن تغري نسبة الزئبق الذي ) ناخ، النار، الزراعةتغير امل(اإلنسان للمنظر الطبيعي لألرض 

  .يعاد إىل الغالف اجلوي

٢٥  ١٦٠٠  

MD* ا أن تنتج نفايات زئبقية  ختلص  صناعة حتويليةتقدير  ٨٣٠  .أي عملية صناعية تستخدم الزئبق من شأ  
MH* ا أن تنتج  تعرض الناس للبخار صناعة حتويليةحتمل أن يتعرض له العمالأي عملية صناعية تستخدم الزئبق من شأخباراً ي .      
MP* ما زال الناس يصنعون منتجات حتتوي على زئبق، حىت مع وجود بدائل للزئبق فعالة   منتجات صناعة حتويلية

  .التكلفة لكل االستعماالت تقريباً، ورمبا يعود ذلك إىل قصور اقتصادي وتكنولوجي
  تقدير  ١٠٧٠

MV* التحويلية تنتج منتجات حتتوي على زئبق وتستخدم الزئبق يف عمليات تطلق الصناعات  خبار صناعة حتويلية 
  ).الكلور والقلويات، وكلوريد الفينيل غري املتبلمر(خبار الزئبق 

  

  تقدير  ١٢٠
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  مصدر املعلومات  )طن(التدفق السنوي   تعليقات  إىل  من  الرمز
OA*  ئية ينتج حتضري اخلامات احملتوية على الزئبق أحياناً نفايات أو قصاصات تغين النظم املا   ةنظم مائي  املعادن اخلامتكرير

  .بالزئبق
    

OM*  مجيع مناجم الزئبق يف العامل تقريباً مغلقة اآلن، ويلىب طلب العامل على الزئبق من زئبق   صناعة حتويلية املعادن اخلامتكرير
ينتج كمنتج ثانوي من خامات غر زئبقية، ومن إعادة تدوير الزئبق املوجود ومن إغالق 

  .الكلور والقلويات مصانع

  تقدير  ١٦٠٠

OS*  تعدين الذهب على  املعادن اخلامتكرير
  نطاق صغري

  تقدير  ٥٠٠  .الزئبق املتوفر كمنتج ثانوي يشكل مصدراً يستخدمه العاملون يف تعدين الذهب

OV*  يؤدي تسخني اخلامات إىل تبخر ما فيها من الزئبق، فإما أن ينبعث إىل الغالف اجلوي   خبار  املعادن اخلامتكرير
  .ملراقبة الزئبق راقبة تلوث اهلواء، ما مل تبذل جهود خاصةأو متسكه أجهزة م

٢٨  ٣٣٠  

PD* املنتجات احملتوية على زئبق تصل يف النهاية إىل انتهاء عمرها املفيد وإما أن تنكسر أو   ختلص  منتجات
  .يتخلص منها أصحاا

  تقدير  ١٠٢٠

PH خشى أن يتعرض للزئبق عندما تنكسر املنتجات احملتوية عل  تعرض الناس للبخار  منتجاتى زئبق ويسيل منها الزئبق ي
  . املنسكب ويستغرق تنظيفه وقتاً طويالً

    

PV تقدير  ٤٠  .يساهم الزئبق املنسكب من املنتجات املكسورة يف إرهاق كاهل الغالف اجلوي بالزئبق  خبار  منتجات  
RM تقدير  ٧٠٠  .املعاد تدويرهيستطيع صانعون كثريون استخدام الزئبق   صناعة حتويلية  إعادة تدوير  
RS* تعدين الذهب على  إعادة تدوير

  نطاق صغري
الزئبق املستخدم يف التعدين ال يلزمه أن يكون نقيا جدا، لذلك ميكن استخدام الزئبق 

  .املعاد تدويره، خباصة من مصانع الكلور والقلويات
  تقدير  ٥٠٠

RXT بق عند إحالته إىل االستيداع، وإن كانت توجد ميزات لتناوله ال حاجة إىل تنقية الزئ  استيداع إعادة تدوير
  ).٦٢ (٢٠٠٦ طن إىل االستيداع يف سنة ٤٤٠٠أحيل . وحصره

    

SA*  تعدين الذهب على
 نطاق صغري

  تقدير  ٧٠٠  .ميكن استخدام الزئبق مباشرة لتركيز اذهب، فيلوث املاء والترسبات اليت فيه  نظم مائية

SH*  تعدين الذهب على
 طاق صغرين

يسخن ملغم الذهب والزئبق لتركيز الذهب، فيتعرض عمال املناجم وأسرهم لبخار   تعرض الناس للبخار
  .الزئبق
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  مصدر املعلومات  )طن(التدفق السنوي   تعليقات  إىل  من  الرمز
SV*  تعدين الذهب على

 نطاق صغري
الزئبق املتبخر من تسخني ملغم الذهب والزئبق يضيف كثرياً إىل عبء الزئبق الذي   خبار

  .يرهق كاهل الغالف اجلوي العاملي
٢٩  ٣٠٠  

VA* مجيع الزئبق املوجود يف الغالف اجلوي يترسب يف النهاية إىل األرض ويصل نصفه تقريباً   نظم مائية  خبار
  إىل احمليطات

٢٥  ٣١٠٠  

VL* ب الزئبق يف القارات إىل حنو ثالثة أضعاف عما كان عليه قبل النهضة   األرض  خبارازدادت نسبة ترس
  .الصناعية

٢٥  ٣٥٠٠  

XCC*  أنواع ترسبات
  الوقود األحفوري

مع أن تركز الزئبق يف أنواع الوقود األحفوري يكون عادةً منخفضاً، حيرق كثري منه،   احلرق
إذا عوجل . لكن بعضه يعلق باجلُسيمات فتمسكه, ويتبخر كل الزئبق أثناء حرق الوقود

  . الوقود قبل استخدامه يحتمل أن يرتع منه الزئبق قبل حرقه

  تقدير  ٣٠٠٠

XCXT*  ترسبات أنواع
  الوقود األحفوري

وال . يرتع بعض الزئبق من الوقود قبل حرقه بتنظيف الفحم أو معاجلة الغاز الطبيعي  استيداع
  .تعرف مصانع تكرير النفط جيداً أين يذهب الزئبق

  تقدير  ٧٠٠

XGV الغنية به بصورة ينبعث الزئبق بصورة طبيعية من الترسبات اجليولوجية، ومن األتربة  خبار  اجليولوجيا 
   .طبيعية، ومن الرباكني

٢٥  ١٠٠  

XOO  من الزئبق يف اخلامات الكربيتية للذهب والفضة والنحاس    املعادن اخلامر يتكر  اخلام املعادن موارد توجد تركُّزات عالية نسبيا
وينبعث الزئبق بفعل .  الكربيتيةريوالرصاص والزنك، وتكون تركزاته أقل يف اخلامات غ

  .رارة والعمليات األخرى، فيدخل الغالف احليوي ما مل تبذل جهود حلبسهاحل

  تقدير  ٢٥٠٠×
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كل ). ٨٣مثالً، (علقة باستهالك السمك تارية املشرات االستش موجز التحليالت االقتصادية اليت أُجريت لتكاليف وفوائد ختفيض انبعاثات الزئبق أو جمرد ختفيض التعرض له بواسطة الن:٣اجلدول 
  .الدراسات تعين الواليات املتحدة

النقاط النهائية الصحية أو غري   سيناريولا  الدراسة
  الصحية

  ٢٠٠٤التكاليف والوائد بدوالرات   أدوات قياس الفوائد
الواليات املتحدة بأكملها إال حيث ذكر غري (

  ذلك
 طنا يف ١٥سقف قطاع الطاقة البالغ  )٧٧ (معهد حبوث الطاقة الكهربائية

 طنا ٢٤ (٢٠٠٨ يف MACT أو ٢٠١٨
  ).من االنبعاثات

اجلرعة  الذكاء فوق عاملالتغري يف م
   زئبق امليثيلاملرجعية من

آالف مليون دوالر٦:  السقفتكلفة  .لفوائدحدد قيمة مالية لمل ت  .  
  . ألف مليون دوالر١٩,٣: MACT تكلفة

 طنا يف ١٥سقف قطاع الطاقة البالغ   )٧٨(غاير وهان 
  ٢٠٠٨ يف MACTو  أ٢٠٢٠

 تكلفةاستعداد الوالدين لدفع   معامل الذكاء
زيادة معامل الذكاء بواسطة 

  املعاجلة مبواد كيميائية نازعة

   ألف مليون دوالر ٥,٥ – ٣,٤:  السقفتكلفة
   ألف مليون دوالر ١٥٠ – ٦٠: فوائد السقف

 ألف مليون ٢٠,٧ – ١٥,٤: MACT تكلفة
  دوالر 
   دوالر مليون١٤٢-٨٢: MACTفائدة 

 من مجيع املصادر يف ٪٥٠ختفيض بنسبة   )٦٩(هاجن وآخرون 
  )الواليات املتحدة(مينيسوتا 

آثار صحية غري حمددة، صيد السمك 
ألغراض ترفيهية، األثر على األحياء 

  الربية

CVM ٢٥٥: الفوائد اليت عود على سكان مينيسوتا 
سكان مينيسوتا يف (مليون دوالر يف السنة 

  )يني نسمة مال٤,٧= ١٩٩٨
إصدار نشرات استشارية متعلقة بالزئبق   ) ٨٣(جاكوس وآخرون 

يف جزء مرييالند من خليج تشيزابيك 
  )الواليات املتحدة(

IQ, AMI,ACM،  
  صيد السمك ألغراض ترفيهية
  صيد السمك ألغراض جتارية

  تكلفة املرض
VSL 

TCM  

 مليون دوالر يف ١٥,٤جتنب أمراض : الفوائد
خليج -السمك يف مرييالندالسنة ملستهلكي 

  .تشيزابيك
 ماليني ٩,١: التجارية/خسارة يف القيمة الترفيهية

  دوالر
انبعاثات حمطات توليد الطاقة  ختفيض  ) ٨٤(لوتر وآخرون 

بنسبة  )الواليات املتحدة(الكهربائية 
٩٠ -  ٪٦٠٪  

   دوالر ألف مليون١,٩-١,٢: تكلفةجمموع ال  .مل تحدد قيمة مالية للفوائد  قصور عصيب
١٩٠ ٠٠٠ – ١٢٠ ٠٠٠ مدوالر لكل حالة ت 

  جتنبها 
وضع سقف النبعاثات الزئبق من حمطات   ) ٧٩(باملر وآخرون 

الواليات (توليد الطاقة الكهربائية 
مبوجب قاعدة اهلواء النقي عرب ) ملتحدة

  الواليات

IQ, AMI,ACM،  
  

COI 
VSL  

   آالف مليون دوالر٣,٤: تكلفةال
القيمة الواردة يف حبث رايس نفس : الفائدة

  وهاميت

ختفيض االنبعاثات من حمطات توليد   )٨٥(راي وغراهام 
 ٪٥١ و٪٣٠الطاقة الكهربائية بنسب 

جنوب شرقي الواليات  (٪١٠٠و
  )املتحدة

IQ, AMI,ACM،  
  

IQ, AMI,ACM،  
  

COI 
VSL  

 مليون دوالر يف السنة ٢ ١٠٢ – ٦١٩: الفائدة
لواليات املتحدة شرقي ا-ألربع واليات يف جنوب

  .فقط

وضع سقف لالنبعاثات من حمطات توليد   ) ٨٠(رايس وهاميت 
 ١٥ طنا و٢٦الطاقة الكهربائية بواقع 

 الواليات املتحدة (فيما بعد؟طنا(  

IQ افترض بديلني أحدمها بعتبه ،
واآلخر بدون عتبة للنوبة القلبية غري 

  القاتلة،
ACM،  

COI 
VSL  

  ف مليون دوالر آال٥,٧ – ٣,٨: الفائدة
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النقاط النهائية الصحية أو غري   سيناريولا  الدراسة
  الصحية

  ٢٠٠٤التكاليف والوائد بدوالرات   أدوات قياس الفوائد
الواليات املتحدة بأكملها إال حيث ذكر غري (

  ذلك
تقييم تكاليف االنبعاثات الراهنة من مجيع   ) ٨١(تراساندي وآخرون 

  املصادر
IQ   
  

COI  آالف مليون دوالر لكل والدة مصاحبة٩,٥   
 ألف مليون دوالر ناجتة عن حمطات توليد ١,٤

  الطاقة الكهربائية
وكالة محاية البيئة يف الواليات 

  )٧٦(املتحدة 
ا النبعاثات  طن٣٨وضع سقف مقداره 

  ٢٠١٨ طنا يف ١٥ و٢٠١٠الزئبق يف 
IQ  COI  مليون دوالر١,٥٦ إىل ٠,٢٥: الفوائد   

وكالة محاية البيئة يف الواليات 
  )٨٦(املتحدة 

حمطات  وضع سقف النبعاثات الزئبق من
الواليات (توليد الطاقة الكهربائية 

مبوجب قاعدة اهلواء النقي عرب ) املتحدة
 الزئبق لتحقيق اهلواء الواليات وقاعدة

  النظيف

IQ  COI  مليون دوالر يف السنة حبلول ٧٥٠: التكاليف 
٢٠٢٠  
   مليون دوالر يف السنة١٦٨أقل من : الفوائد

 تغري معامل الذكاء؛ : IQ؛ االحتمايل أسلوب التقييم: CVMتكلفة املرض؛ : COI؛ )نوبة قلبية( عضلة القلب احتساء: AMIمجيع حاالت الوفاة أيا كان السبب؛  :ACM: تفسري املختصرات 
MACT:  احلد األعلى املمكن حتقيقه من تكنولوجيا املراقبة؛TCM : أسلوب تكاليف السفر؛VSL: قيمة احلياة اإلحصائية. 
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؛ )اإلشارات بني قوسني(باخلط العريض التكاليف اليت طُبقَت مكتوبة أساليب الفوائد و.  مسارات التعرض للزئبق ومدى املعرفة املتعلقة بتحليل التكاليف والفوائد خليارات التخفيض:٤اجلدول 
  .يوجد شرط مسبق ضروري، وهو القياس الكمي ألي صلة بني انبعاثات الزئبق وأي نقطة اية يف كثري من احلاالت. النهج املمكنة األخرى مدرجة يف القائمة

  مسار التعرض
لفوائد (أدوات القياس 
  خيارات ختفيض التعرض للزئبق  مصدر الزئبق املرتفع  ) للزئبقختفيض التعرض

ليف ختفيض التك(أدوات القياس 
  )التعرض للزئبق

FH - غراض الصيد أل
  ةجتاري

COI VSL (76, 78, 80, 

81, 83, 85, 86) 
VA الترسب من 

  الغالف اجلوي
 نطاق صغريض انبعاثات الزئبق من الفحم، وتكرير اخلامات، وتعدين الذهب على خفِّ -أ

  :يلي بواسطة ما
  . حوافز تطوير تكنولوجيا الرقابة‘ ١’
  . حوافز نقل تكنولوجيا الرقابة على الصعيد العاملي‘ ٢’
  .ك السمك الذي تقل نسبة الزئبق فيهاشترِ واستهل  -ب
  .ك مصادر بروتني من غري السمكاستهل  -ج

a. COT (77). 

 

i. 

ii. 

b.LMV (83) 

c. COS 
FH – غراض الصيد أل

  ترفيهية
COI, VSL (83)  VA - ترسب الزئبق من 

  الغالف اجلوي
  ض انبعاثات الزئبق فِّخ  -أ
استهلك السمك الذي نسبة الزئبق فيه قليلة، وأطلق سراح السمك الذي نسبة   -ب

  . عاليةفيه الزئبق 
  ).خمتلفةأي من حبرية (اصطَد من املياه اليت نسبة الزئبق فيها قليلة   -ج

a. COT (78) 

b. LRV (83) 

c. LRV (83) 

FH –  الصيد لكسب العيش
  الكفاف

COI, VSL VA - ترسب الزئبق من 
 الغالف اجلوي

  .  خفِّض انبعاثات الزئبق-أ
  . خفِّض صيد السمك واحبث عن مصدر بديل للربوتني -ب
  .أنشر نصائح لالستهالك تكون مناسبة ثقافيا  -ج
فيه فيه قليلة، وبِع السمك الذي نسبة الزئبق   استهلك السمك الذي نسبة الزئبق - د

  .عالية

a. COT 

b. QOL 

c.  QOL 

d.  QOL  

FH -  الصيد لكسب العيش
  الكفاف

COI VSL DA - التخلص من 
اليت املنتجات والنفايات 

  . النظم املائيةتذهب إىل

  .  خفِّض انسياب الزئبق إىل مصائد األمساك-أ
  . ر بديل للربوتنيخفِّض صيد السمك واحبث عن مصد  -ب
 أوجِد حوافز للتحول إىل منتجات وعمليات خالية من الزئبق ملصانع الكلور  -ج

   .لمربوالقلويات وكلوريد الفينيل غري املت
  .أنشر نصائح لالستهالك تكون مناسبة ثقافيا  - د
  .لية عا فيه استهلك السمك الذي نسبة الزئبق فيه قليلة، وبِع السمك الذي نسبة الزئبق-ه

a. COT  

b. QOL  

c. COS   

 

d.QOL  

e. QOL  
FH -  الصيد لكسب العيش

  الكفاف 
COI VSL OA - االنبعاثات من 

املعادن تكرير 
  اخلام

  .ض انبعاثات الزئبقخفِّ  -أ
  .ك واحبث عن مصدر بديل للربوتنيخفِّض صيد السم - ب
  . أنشر نصائح لالستهالك تكون مناسبة ثقافيا  -ج
فيه  السمك الذي نسبة الزئبق فيه قليلة، وبِع السمك الذي نسبة الزئبق استهلك  - د

  . عالية

a. COT 

b. QOL 

c. QOL 

d. QOL 

FH – الصيد لكسب العيش 
 غراضالكفاف والصيد أل

COI VSL  م اآلثار قبل أن تنشئ اخلزان  -أ  زان أو تشغيلهاخلإنشاءقَي .  
  . لسمكاسبة الزئبق يف زان وشغله لتخفيض نخلأنشئ ا - ب

a. COT  

b. COT COS  
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  مسار التعرض
لفوائد (أدوات القياس 
  خيارات ختفيض التعرض للزئبق  مصدر الزئبق املرتفع  ) للزئبقختفيض التعرض

ليف ختفيض التك(أدوات القياس 
  )التعرض للزئبق

   .خفِّض صيد السمك واحبث عن مصدر بديل للربوتني  - ج  يةترفيه
  . أنشر نصائح لالستهالك تكون مناسبة ثقافيا  -د
استهلك السمك الذي نسبة الزئبق فيه قليلة، وبِع السمك الذي فيه نسبة الزئبق فيه   - ه

  عالية
ق سراح السمك الذي نسبة الزئبق استهلك السمك الذي نسبة الزئبق فيه قليلة، وأطل_  و

  . فيه عالية

c. QOL  

d. COT  

e. QOL 
 

f. LRV (83) 

FH – الصيد لكسب العيش
  الكفاف

COI VSL SA - من انبعاثات 
تعدين الذهب على 

  نطاق صغري

   : ما يليقَدم حوافز الستخدام الزئبق بكفاءة أو مخفَّضاً بواسطة  -أ
  .ض املعروض من الزئبق على الصعيد الدويل بإحالته إىل االستيداع، إخلختفي‘ ١’ 
’ ٢ ‘نقل التكنولوجيا املقبولة ثقافيا .  
  .بناء قدرات اتمع احمللي لتقليل املشاكل املرتبطة بالزئبق‘ ٣ ’
  . تعدين الذهبغريالتنمية االقتصادية إلتاحة فرص  -ب
  . بديل للربوتنيخفِّض صيد السمك واحبث عن مصدر )  ج(

a. COS COT  

  i. COHR (62)  

  ii. COT  

.iii. COT  

b. COED  

c. COS QOL  
FW -  استهالك األحياء

  الربية للسمك
SPM (69)  VA - من اتالترسب 

  الغالف اجلوي
 COT  .ض انبعاثات الزئبق  خفِّ-أ

FW -  استهالك األحياء
  الربية للسمك

SPM  آلثار قبل إنشاء اخلزانتقييم ا  - أ  إنشاء اخلزان وتشغيله.  
  . شغل اخلزان لتقليل الزئبق يف السمك إىل احلد األدىن - ب

a. COT 

b. COT COS 
FW -  استهالك األحياء

  الربية للسمك
SPM 0A -  تكرير املعادن

 اخلام
 COT  .خفِّض انبعاث الزئبق

FW -  استهالك األحياء
  الربية للسمك

SPM DA -  التخلص من
املنتجات والنفايات 

 النظم يت تذهب إىلال
 املائية

 COT  .خفِّض انبعاث الزئبق إىل مصائد األمساك

FW -  استهالك األحياء
  الربية للسمك

SPM SA -  تعدين الذهب
 على نطاق صغري

  :  ما يليقَدم حوافز الستخدام الزئبق بكفاءة أو مخفَّضاً بواسطة  -أ
  .حالته إىل االستيداع، إخلختفيض املعروض من الزئبق على الصعيد الدويل بإ‘ ١ ’
’ ٢ ‘نقل التكنولوجيا املقبولة ثقافيا .  
  .بناء قدرات اتمع احمللي لتقليل املشاكل املرتبطة بالزئبق‘ ٣ ’
  . تعدين الذهبغري التنمية االقتصادية إلتاحة فرص -ب

a. COS COT 

  i. COHR 

 ii. COT 

 iii. COT 

b. COED 
SH -  التعرض للزئبق

  اقباالستنش
COL, VSL  SV -  استنشاق الزئبق

  أثناء تركيز الذهب
  :   قَدم حوافز الستخدام الزئبق بكفاءة أو مخفَّضاً بواسطة-أ
  .ختفيض املعروض من الزئبق على الصعيد الدويل بإحالته إىل االستيداع، إخل‘ ١ ’

a. COS COT 

  i. COHR 



UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1 
 

 130 

  مسار التعرض
لفوائد (أدوات القياس 
  خيارات ختفيض التعرض للزئبق  مصدر الزئبق املرتفع  ) للزئبقختفيض التعرض

ليف ختفيض التك(أدوات القياس 
  )التعرض للزئبق

’ ٢ ‘نقل التكنولوجيا املقبولة ثقافيا .  
  .لي لتقليل املشاكل املرتبطة بالزئبقبناء قدرات اتمع احمل‘ ٣ ’
  . التنمية االقتصادية إلتاحة الفرص باستثناء تعدين الذهب-ب

 ii. COT 

 iii. COT 

b. COED 
MH -  التعرض للزئبق

  باالستنشاق
COL, VSL 
COL, VSL  

MV -  استنشاق الزئبق
أثناء استخدامه يف 

  الصناعة

  .ات خالية من الزئبققَدم حوافز لعملي  -أ
  . لبخار الزئبقالتكلفةضع إجراءات مراقبة رخيصة -ب

COS 

COT 

PH -  التعرض للزئبق
  باالستنشاق

COI  PV - ن خبار الزئبق م
استخدام املنتجات 

 أو احملتوية عليه
  كسرها

حلشو األسنان، مثالً، وموازين احلرارة، (اختر منتجات خالية من الزئبق   -أ
 واملستحضرات الصيدالنية، ومقاييس الضغط اجلوي، واألجهزة الطبية،

  .والدهانات، وموازين ضبط حرارة األماكن، واملصابيح، إخل
  .لزئبقحول إىل إنتاج منتجات خالية من ا  أنشئ حوافز للت-ب

a. COS 

 

 

b. COS 
  :املختصرات

COED = تكلفة التنمية االقتصادية .COI =  ثيل، وفقدان الروتني، واألمحاض الدهنية املتعددة غري املشبعة زئبق امليمبا يف ذلك(تكلفة املرض .COS = تكلفة البديل .
COHR = تكلفة إحالة الزئبق إىل االستيداع .COT = تكلفة التكنولوجيا، مبا يف ذلك تكلفة البحث واالستحداث ونشر نصائح بشأن استهالك السمك .LMV =  القيمة

  .أسلوب التفضيل املعلن=  SPM. نوعية احلياة=  QOL. األمحاض الدهنية املتعددة غري املشبعة = PUFA. لترفيهية املفقودة القيمة ا =LRV. السوقية املفقودة
 TCM  =أسلوب تكلفة السفر .VSL =  مبا يف ذلك زئبق امليثيل وفقدان الربوتني واألمحاض الدهنية املتعددة غري املشبعة(قيمة احلياة اإلحصائية.( 
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  ى األشكال علتعليقات
، ولُبي الطلب بإمدادات ١٩٠٠زاد االستهالك عن اإلنتاج منذ سنة . إنتاج الزئبق واستهالكه عرب التاريخ :أ :١الشكل 
: ب). ٧(من خمزونات احلكومات، وإغالق مصانع الكلور والقلويات، إىل جانب املسامهات يف إعادة التدوير كبرية 

، معدلةً لالتفاق مع الدوالر األمريكي ٢٠٠٥ حىت ١٩٠٠ت املتحدة يف الفترة من أسعار الزئبق والذهب يف الواليا
 نظام أسعار الصرف الثابتة ، لدى ايار١٩٧١ بني أسعار الذهب وأسعار الزئبق بعد سنة ربطبدأ ال. ٢٠٠٥بأسعار سنة 

)٩، ٨، ٧ .(  

انظر اجلدول . ض خط املسار مع التدفق يف السنةيتناسب عر .مسارات عاملية هامة للزئبق يف التجارة والبيئة: ٢لشكل ا
  .  ملناقشة املسارات٢ لشرح املختصرات ولنص مناقشة املواضع، واجلدول ١

 ). ٣٦، ٩ (٢٠٠٤تقديرات االستهالك العاملي للزئبق لسنة : ٣الشكل 
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  ١الشكل 
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  ٢الشكل 



UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1 
 

 134 

  ٣الشكل 

  

_____________  


