األمم المتحدة

MC
UNEP/MC/COP.1/12
Distr.: General
15 May 2017

برنامج األمم المتحدة للبيئة

Arabic
Original: English
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البند ( 5أ) ’ ‘7من جدول األعمال ادلؤقت

اء بشأنها
مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجر ً
في اجتماعو األول :مسائل تنص عليها االتفاقية :وضع
الترتيبات فيما يتعلق بتقييم الفعالية على النحو المشار إليو
في الفقرة  ٢من المادة ٢٢

وضـع الترتيبـات فيمـا يتعلق بتقييم الفعاليـة على النحـو المشـار إليـو في الفقـرة  ٢من
المادة ٢٢
مذكرة من األمانة
 -2تنص الفقرة  2من ادلادة  44من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أن يقيِّم مؤسبر األطراف مدى فعالية
االتفاقية ،ابتداءً من فرتة ال تزيد عن ستة أعوام من تاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ وبشكل دوري بعد ذلك
على فرتات يقررىا مؤسبر األطراف .وتنص الفقرة  4من نفس ادلادة أن يبدأ مؤسبر األطراف إبان اجتماعو األول
بوضع ترتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاذلا يف البيئة ،وكذلك
االذباىات يف مستويات الزئبق ومركبات الزئبق ادلالحظة يف األوساط األحيائية والفئات السكانية السهلة التأثر.
 -4وتنص الفقرة  ٣من ادلادة  44أيضاً على أن جيرى التقييم استناداً إىل ادلعلومات العلمية والبيئية والتقنية
وادلالية واالقتصادية ادلتاحة ،دبا يف ذلك التقارير ومعلومات الرصد األخرى ادلقدمة سبشياً مع ترتيبات احلصول
على معلومات رصد قابلة للمقارنة وتقارير تقدمها األطراف سبشياً مع متطلبات اإلبالغ ادلنصوص عليها يف
ادلادة  ،42وادلعلومات والتوصيات ادلقدمة عمالً بادلادة ( 25ادلتعلقة بلجنة التنفيذ واالمتثال) والتقارير
وادلعلومات األخرى ذات الصلة عن تفعيل ترتيبات ادلساعدة ادلالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ادلوضوعة
دبوجب االتفاقية.
*
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 -٣ونظرت جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً بشأن الزئبق ،يف دورهتا
السادسة ،يف وثيقة أعدهتا األمانة بشأن ادلعلومات ادلتعلقة ببيانات الرصد ادلتاحة حالياً عندئذ .وقررت اللجنة
أنو يتعٌن على األمانة أن تسعى للحصول على معلومات إضافية عن توفر بيانات الرصد من صبيع احلكومات
وادلنظمات ذات الصلة وأن تعد ذبميعاً وربليالً لسبل احلصول على بيانات الرصد لكي تنظر فيهما اللجنة يف
دورهتا السابعة .وجرى الرتكيز على احتياجات البلدان النامية والبلدان ال ي سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال يف رلال
بناء القدرات ،والدور الذي تؤديو األنشطة اإلقليمية ،وقيمة الشراكات.
 -2ونظرت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة يف التجميع والتحليل اللذين قدمتهما األمانة
ووافقت على خطة دلساعدة مؤسبر األطراف ،يف جلستو األوىل ،على الشروع يف ترتيبات لتوفًن بيانات رصد
مقارنة لتيسًن تقييم الفعالية ( ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1ادلرفق الثامن) .ودبوجب تلك اخلطة فإن
األمانة ادلؤقتة تقوم دبا يلي:
(أ) ذبمع معلومات عن برامج الرصد القائمة والكيفية ال ي ديكن هبا أن تسهم يف جهج اامل
للرصد ،دبا يف ذلك توفر ادلعلومات األساسية؛
(ب) وضع مشروع خريطة الطريق ،دبا يف ذلك وضع سلطط ألنواع البيانات ،ووضع مشروع إطار
لنهج عادلي للرصد يهدف إلدماج النتائج القابلة للمقارنة ألعمال الرصد احملتملة يف ادلستقبل ،ووضع مشروع
اسرتاتيجية إلدماج التقارير ويًنىا من معلومات الرصد ال ي ديكن النظر فيها عند تقييم فعالية االتفاقية؛
(ج) صياية تقرير يتضمن توصيات بشأن وضع ترتيبات لتوفًن بيانات رصد قابلة للمقارنة عن وجود
الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاذلا يف البيئة ،وكذلك االذباىات يف مستويات الزئبق ومركبات الزئبق ادلالحظة يف
األوساط األحيائية والفئات السكانية السهلة التأثر ،على النحو ادلنصوص عليو يف الفقرة  4من ادلادة  ،44دبا
يف ذلك ادلراجع لتقييم البيانات األساسية.
 -5ودعت األمانة إىل تقدمي معلومات إضافية عن بيانات الرصد .وقدمت شباين حكومات ومنظمة إقليمية
واحدة للتكامل االقتصادي ،وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،وأربع منظمات يًن حكومية ،إفادات .وصبِّعت اإلفادات
وىي متاحة على اإلنرتنت (انظر .)www.mercuryconvention.org/Negotiations/submissionsforCOP1/tabid/5535
 -6وأعدت األمانة مشروع خريطة طريق وفقاً دلا طلبتو اللجنة يف دورهتا السابعة (انظر ادلرفق األول).
وأعدت األمانة أيضاً تقريراً عن وضع ترتيبات دلؤسبر األطراف لتزويد نفسو ببيانات رصد قابلة للمقارنة ،مع
مراجع لتقييم البيانات األساسية (انظر ادلرفق الثاين) .وأتيحت كلتا الوثيقتٌن على ادلوقع الشبكي منذ منتصف
كانون الثاين/يناير ،ودعيت احلكومات والكيانات األخرى إىل تقدمي تعليقات بشأن ادلشاريع األولية.
 -7وسيجرى تقييم الفعالية ،الذي سيضطلع بو مؤسبر األطراف ،استناداً إىل صبيع العناصر الواردة يف الفقرة
 ٣من ادلادة  .44يًن أنو ينبغي اإلاارة إىل أنو ،وفقاً لقرار اللجنة يف دورهتا السابعة ،فإن مشروع خريطة الطريق
يركز يف ادلقام األول على وضع ترتيبات لتوفًن بيانات رصد قابلة للمقارنة .وىو يغطي الفرتة بٌن اجتماعي مؤسبر
األطراف األول والثاين ،وريم أنو يقرتح النظر ادلبكر يف عملية ذبميع ادلعلومات لضمان عمليات متكاملة إال أنو
ال يعاجل ادلنهجية الالحقة إلجراء تقييم الفعالية الفعلي .ىذه مسألة يتعٌن على مؤسبر األطراف مواصلة النظر
فيها ،وكذلك النظر يف إنشاء أفرقة خرباء ،عند الضرورة ،ووضع خطط عمل ألي من ىذه األفرقة .وديكن أن
تكون عناصر العملية ادلستخدمة يف تقييم الفعالية ادلضطلع هبا يف إطار اتفاقية استكهومل بشأن ادللوثات العضوية
الثابتة مفيدةً يف إنشاء آلية تقييم الفعالية.
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اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب مؤتمر األطراف
 -8قد يريب مؤسبر األطراف يف النظر يف مشروع خريطة الطريق وادلوافقة على استخدامها يف عملية إعداد
بيانات رصد قابلة للمقارنة لإلسهام يف تقييم فعالية اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق .وعند وضع ىذه العملية ،قد
يريب مؤسبر األطراف يف االستفادة من التقرير الوارد يف ادلرفق الثاين هبذه ادلذكرة.
 -9وقد يريب مؤسبر األطراف أيضاً يف النظر يف العملية الرامية لتجميع ادلعلومات األخرى ادلبينة يف الفقرة
 ٣من ادلادة  44وإلجراء تقييم الفعالية الفعلي من أجل ضمان تنفيذ عمليات تكميلية.
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المرفق األول
مشروع خريطة الطريق المتعلق بالفقرة  ٢من المادة ٢٢
 - 2وضعت األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،بالتشاور مع احلكومات الوطنية وبرامج واراكات
واإلقليمية الرصد اإلقليمية ودون اإلقليمية ،ومنظمة الصحة العادلية ،وادلمثلٌن اإلقليميٌن ،وادلؤسسات اإلقليمية
والوطنية ،واألوساط األكادديية ،والصناعة ،واجملتمع ادلدين ويًنىا من اجلهات ،مشروع خريطة الطريق على النحو
الذي طلبتو الدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً بشأن الزئبق.
ويشمل مشروع خريطة الطريق:
•

عملية ربديد أنواع البيانات ال ي ديكن أن تكون قابلة للمقارنة على أساس إقليمي ،فضالً عن
توافرىا؛

•

إنشاء إطار لنهج عادلي للرصد يدمج النتائج القابلة للمقارنة لعمليات الرصد ادلستقبلية ال ي قد
تقرر البلدان وأصحاب ادلصلحة االضطالع هبا؛

•

وضع مشروع اسرتاتيجية لدمج التقارير ومعلومات الرصد األخرى ال ي ديكن استخدامها لتقييم
فعالية االتفاقية.

 - 4وحيدد مشروع خريطة الطريق األنشطة ال ي ديكن القيام هبا بعد االجتماع األول دلؤسبر األطراف ،رىناً
باالتفاق على ىذه األنشطة وتوافر ادلوارد ادلالية ويًنىا من ادلوارد.
-٣
التالية:
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ومع مراعاة نطاق العمل وإدراك احلاجة إىل مسامهات اخلرباء يف بعض اجملاالت ،تقرتح خريطة الطريق

النشاط

اإلطار الزمين

ينشئ مؤسبر األطراف ،يف اجتماعو األول ،عمليةً للشروع يف وضع ترتيبات ،شلا
سيمكن من تقدمي بيانات قابلة للمقارنة عن رصد الزئبق إىل مؤسبر األطراف الوقت
هبدف إجراء تقييم يف الوقت ادلناسب لفعالية االتفاقية ،يبدأ يف موعد ال يتجاوز
ست سنوات من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية .وترد عناصر ىذه العملية يف خريطة
الطريق.

أيلول/سبتمرب 4027

يسلم مؤسبر األطراف بالتعقيد الذي تنطوي عليو ادلتطلبات العلمية والتقنية لوضع
مشروع إطار الختيار الوسائط ادلناسبة وإدماج النتائج القابلة للمقارنة لعمليات
الرصد احلالية وادلقبلة .لذلك ينشئ ادلؤسبر فريق خرباء سلصص للعمل على تطوير
برنامج الرصد الستخدامو يف تقييم فعالية االتفاقية .وسوف يوافق ادلؤسبر على حجم
وىيكل فريق اخلرباء ادلخصص ،مع مراعاة احلاجة إىل اخلربة ادلناسبة والتوزيع
اجلغرايف.

أيلول/سبتمرب 4027

تقدم الرتايحات لفريق اخلرباء ادلخصص إىل األمانة عن طريق أعضاء مكتب مؤسبر
األطراف.

تشرين الثاين/نوفمرب 4027

تعد األمانة ،استناداً إىل ادلعلومات ادلقدمة من قبل والعمل ادلضطلع بو يف زلافل
أخرى ،وال سيما اتفاقية استكهومل بشأن ادللوثات العضوية الثابتة ،مشاريع

كانون الثاين/يناير 4028
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النشاط

اإلطار الزمين

مقرتحات أولية ألنواع البيانات ال ي ديكن اعتبارىا قابلة للمقارنة ،فضالً عن اقرتاح
أويل دلشروع إطار للرصد وتقدم مشاريع ادلقرتحات األولية إلكرتونياً إىل فريق اخلرباء
ادلخصص.
تعد األمانة ،استناداً إىل ادلعلومات ادلقدمة من قبل والعمل ادلضطلع بو يف زلافل
أخرى ،وال سيما اتفاقية استكهومل ،مشروع اسرتاتيجية إلدماج التقارير ويًنىا من
معلومات الرصد وتتيحها لفريق اخلرباء ادلخصص للتعليق عليها وتقدمي أي إفادات
إضافية ذات صلة باالسرتاتيجية.

اباط/فرباير 4028

يستعرض فريق اخلرباء ادلخصص مشاريع ادلقرتحات األولية بشأن أنواع البيانات،
ومشروع إطار الرصد ومشروع االسرتاتيجية ال ي تعممها األمانة؛ ويناقش
ادلعلومات ،ردبا يف اجتماع مباار؛ ويقدم تعليقات إىل األمانة ،إما إلكرتونياً أو
مباارة يف اجتماع مباار .وديكن استخدام التداول عن بعد أو احللقات الدراسية
الشبكية دلناقشة الوثائق حسب االقتضاء.

آذار/مارس 4028

تعد األمانة نسخاً منقحةً من الوثائق وتعممها على أعضاء فريق اخلرباء ادلخصص
للنظر فيها.

أيار/مايو 4028

جيتمع فريق اخلرباء ادلخصص دلناقشة ادلقرتحات ادلنقحة وإعداد توصيات لالجتماع
الثاين دلؤسبر األطراف ،دبا يف ذلك أي توصيات لعمل جديد أو إضايف يتعٌن
االضطالع بو.

حزيران/يونيو 4028

تنقح األمانة مشروع االسرتاتيجية إلدماج التقارير ومعلومات الرصد األخرى يف
ضوء التعليقات واإلفادات.

حزيران/يونيو 4028

تتيح األمانة نتائج فريق اخلرباء ،ومشروع االسرتاتيجية إلدماج التقارير ومعلومات
الرصد األخرى لالجتماع الثاين دلؤسبر األطراف للنظر فيها وتقدمي ادلزيد من
التوصيات.

تشرين الثاين/نوفمرب 4028
(تاريخ مؤقت لالجتماع
الثاين دلؤسبر األطراف)
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المرفق الثاني
تقرير عن وضع ترتيبات لتوفير بيانات رصد قابلة للمقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق
وانتقالها في البيئة ،واالتااىات في مستويات الزئبق ومركبات الزئبق المالحظة في األوساط
األحيائية والفئات السكانية السهلة التأثر
 - 2طلبت جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً بشأن الزئبق ،يف دورهتا السابعة،
إىل األمانة ادلؤقتة صياية تقرير يتضمن توصيات بشأن وضع ترتيبات لتوفًن بيانات رصد قابلة للمقارنة عن
وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاذلا يف البيئة ،وكذلك االذباىات يف مستويات الزئبق ومركبات الزئبق ادلالحظة
يف األوساط األحيائية والفئات السكانية السهلة التأثر ،على النحو ادلنصوص عليو يف الفقرة  4من ادلادة 44
من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،دبا يف ذلك مراجع لتقييم البيانات األساسية.
 - 4وعند إعداد ىذا التقرير التمست األمانة مدخالت ومعلومات عن البيانات من احلكومات والربامج
اإلقليمية ودون اإلقليمية ويًنىا من ادلصادر ،وكذلك أخذت يف االعتبار ادلعلومات ادلقدمة من أصحاب
ادلصلحة ادلهتمٌن استجابةً لطلبات تقدمي إفادات عقب الدورتٌن السادسة والسابعة للجنة التفاوض احلكومية
الدولية .ويتناول التقرير عدداً من ادلسائل الرئيسية ال ي نشأت عند النظر يف وضع ترتيبات لتقدمي ىذه البيانات
واالذباىات .ومن مث يقدم التقرير توصيات أولية لكي ينظر فيها مؤسبر األطراف.
 - ٣وعند ربليل الفقرة  4من ادلادة  44وجد أن ىناك عدد من ادلسائل ال ي يتعٌن على مؤسبر األطراف
النظر فيها ،وىي مبينة أدناه.

ألف  -وضع ترتيبات لتوفير بيانات رصد مقارنة
-١

القابلية للمقارنة
 - 2يف ادلشاورات ال ي أجريت ،ال سيما مع ادلنظمات اإلقليمية ذات اخلربة يف ربليل البيانات ادلستقاة من
مصادر كثًنة ،يبدو أن من ادلمكن ربديد القابلية للمقارنة بٌن البيانات من نفس الوسائط ال ي جرى احلصول
عليها من خالل منهجيات سلتلفة ألخذ العينات أو التحليل ،اريطة أن تؤخذ يف احلسبان العوامل ادلناسبة.
 - 5وىناك عدد من ادلسائل التقنية ال ي يتعٌن أخذىا يف االعتبار .وادلسائل ادلهمة من بٌن ىذه ادلسائل
تشمل منهجية صبع العينات وادلنهجية التحليلية ومعاجلة البيانات .وقد طورت منهجيات موحدة لتقييم
مستويات الزئبق يف سلتلف الوسائط ،شلا يضمن االتساق وإمكانية مقارنة النتائج باستخدام نفس ادلنهجية .ويف
بعض احلاالت ،ديكن مقارنة نتائج من منهجيات سلتلفة باستخدام معلومات عن ادلنهجيات وتقييمها بإجراءات
االختبار ادلوحدة .إضافةً إىل ذلك فإنو ونظراً لتطوير تقنيات تقييم جديدة وزلسنة فإنو يتعٌن تطوير وإتاحة
معلومات عن كيفية مقارنة ىذه النتائج مع تلك ادلستقاة من منهجيات أخرى .وينبغي النظر يف ىذه النقطة يف
الوقت الذي جيري فيو تطوير تلك التقنيات .إن من ادلهم إدراك أن بعض التكنولوجيات احلالية لن تكون متوافرة
بسهولة يف صبيع ادلناطق .ومن ادلهم أيضاً إدراج بيانات من صبيع ادلناطق يف تقييم اامل لفعالية اتفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق .وىناك حاجة لبيانات كمية وسبثيلية ولتطبيق إجراءات ضمان اجلودة ومراقبة اجلودة.
 - 6وديكن أيضاً أن تتأثر القابلية للمقارنة فيما خيص البيانات ادلستقاة من رلموعة متنوعة من الوسائط
باألساس ادلنطقي ألنشطة أخذ العينات .وديكن أن يثري الغرض من أخذ العينات والتحليل اختيار مواقع أخذ
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العينات أو ادلنهجية .فعلى سبيل ادلثال ،عند اختيار مواقع الرصد والوسائط ديكن أن يركز مقررو السياسات
الوطنية على ربديد البؤر الساخنة ادلثًنة للقلق ،مثل ادلواقع ال ي توجد هبا مصادر تلوث زللية ،أو ديكن أن يركزوا
على مستويات الزئبق األساسية ال ي قد يتعرض ذلا السكان .ويف حٌن أن كال برنارلي الرصد ديكن أن يوفرا
معلومات مفيدة دلساعدة مقرري السياسات الوطنيٌن يف ازباذ قرارات مستنًنة فإن الغرض من صبع البيانات قد
يكون لو تأثًن على البيانات ،وىو أمر جيب أخذه يف االعتبار عند إدراج ىذه البيانات أليراض التقييم .وديكن
أن تكون بيانات الرصد اإلضافية ال ي تعكس أىداف عملية تقييم الفعالية ضروريةً ،كما قد يتعٌن النظر إىل
مواقع الرصد اإلضافية و/أو التغيًنات يف أماكن مواقع الرصد احلالية يف بعض ادلناطق على أجها جزء من ىذه
العملية.
 - 7أيضاً يتعٌن تسجيل عوامل أخرى تؤثر على مستويات الزئبق احمللية ،مثل أمناط الطقس والظروف
ادلناخية وادلومسية ،وإدراج ىذه العوامل مع البيانات ادلبلغ عنها لكي يتسىن النظر يف تلك العوامل عند تفسًن
البيانات.
 - 8وعند النظر يف االذباىات السائدة يف مستويات الزئبق ومركبات الزئبق يف الوسائط األحيائية والفئات
السكانية السهلة التأثر يتعٌن أخذ العوامل ادلذكورة أعاله يف االعتبار ،وكذلك يتعٌن أخذ ادلسائل ادلكانية
والزمنية يف االعتبار .ومن احملتمل أن تضيف البيانات األقدم إىل ادلعلومات عن االذباىات الزمنية إذا كانت
معايًن القبول مطبقة مع توفر ما يكفي من ادلعلومات لتحديد إمكانية مقارنتها مع بيانات أحدث .وديكن أن
تصبح عملية مقارنة البيانات الزمنية أسهل من خالل استخدام نفس الطريقة على مر الزمن .وينبغي إيالء
اىتمام دلنهجيات النمذجة .إن النمذجة ىامة من أجل سد الثغرات يف بيانات الرصد لكنها أيضاً مهمة يف ربط
رلموعات البيانات ادلتعددة الوسائط .وقد تكون ىناك حاجة لتحديد أنواع ادلؤارات الرئيسية لضمان احلصول
على معلومات كافية قابلة للمقارنة وذات صلة.
 - 9ومن ادلهم أن يكون ىناك أساس عادلي للتقييم الشامل لفعالية االتفاقية .ولذلك فإن من ادلستصوب
ضمان طائفة واسعة من البيانات من أكرب عدد شلكن من ادلناطق ،على أساس أن التكنولوجيات ادلتاحة سوف
زبتلف من منطقة إىل أخرى.
-٢

وضع الترتيبات
 - 20عند الشروع يف وضع ترتيبات لتوفًن بيانات رصد قابلة للمقارنة جيب إيالء اعتبار مهم يف ادلقام األول
للبيانات ادلتاحة حالياً من خالل برامج الرصد الوطنية أو دون اإلقليمية أو اإلقليمية أو العادلية .وستكون ىناك
حاجة لربوتوكول تقييم لتحديد النوعية والقابلية للتطبيق عند تقييم فعالية االتفاقية.
 - 22وجرى طلب معلومات عن البيانات ادلتاحة كجزء من عملية متابعة كل من الدورتٌن السادسة والسابعة
للجنة التفاوض احلكومية الدولية ،وقدم عدد من احلكومات الوطنية وادلنظمات دون اإلقليمية وادلنظمات
اإلقليمية معلومات .وىناك بعض ادلعلومات متاحة أيضاً على الصعيد العادلي.
 - 24ويف إطار االستعداد لتنفيذ االتفاقية أجرت حكومات كثًنة تقييمات فردية النبعاثات الزئبق يف اذلواء
وإطالقاتو إىل األراضي وادلياه ،ووضعت خططاً للنظر يف مصادر الزئبق الثابتة على الصعيد الوطين .وبالنسبة
لبعض احلكومات فإن ىذا يعترب تقييماً عاماً على ادلستوى ادلكتي ،يف حٌن أجرت حكومات أخرى تقييماً أكثر
تفصيالً .ىذه البيانات تساىم يف رلموعة ادلعلومات ادلتعلقة دبصادر الزئبق ال ي يتسرب منها إىل البيئة ،ومن مث
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ديكن استخدامها إىل جانب مناذج مناسبة لتقدير مستويات الزئبق زللياً ويف مناطق أبعد ،اعتماداً على مسارات
الرتسب.
 - 2٣إضافةً إىل ذلك ،تتضمن االتفاقية التزاماً على كل طرف بوضع قائمة جرد لالنبعاثات من ادلصادر
ذات الصلة ،على النحو احملدد يف ادلادة  8وادلرفق دال ،يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات من تاريخ دخول
االتفاقية حيز النفاذ .ومن اأن ىذه القوائم أن توفر بيانات مفيدة يف ادلستقبل .وكما ىو زلدد يف ادلادة  9فإن
كل طرف ملزم أيضاً بوضع قائمة جرد بإطالقات الزئبق من ادلصادر ذات الصلة ،وىو ما سيوفر بيانات
إضافية ،يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرف .وسيكون كل
طرف ملزم أيضاً بتقدمي تقارير عن تنفيذه لالتفاقية .وريم أن نسق اإلبالغ مل يوضع بعد يف صيغتو النهائية
إال أنو ديكن احلصول على بيانات كمية عن انبعاثات الزئبق وإطالقاتو من خالل تلك التقارير .ويتعٌن تقدمي
ىذه ادلعلومات ادلقدمة من كل طرف عن طريق مركز تنسيق وطين.
 - 22وعند تقييم الزئبق يف اجملتمعات البشرية فإنو يتعٌن األخذ يف االعتبار قابلية التأثر (مثالً لألطفال
واحلوامل) والتعرض (مثالً من خالل استهالك األمساك والثدييات البحرية ادللوثة وعن طريق تعدين الذىب احلريف
والضيق النطاق) .وقد تكون ىناك حاجة لتقييم التعرض دليثيل الزئبق عن طريق ربليل اعر األم و/أو ربليل دم
احلبل السري للجنٌن/الطفل و/أو ربليل البول لقياس التعرض يًن العضوي للزئبق .وينبغي ربط رصد الكائنات
احلية بالرصد احليوي للوسائط البيئية واإلنسان .وىناك حاجة لتطوير طريقة لتقييم مستويات الزئبق يف نظام
إيكولوجي إقليمي وبيئية إقليمية مع قياس مستوياتو يف الغذاء (من البحر واألرض) .وينبغي مواءمة التقييم مع
الربوتوكوالت القائمة ادلتعلقة جبمع العينات وربليلها واإلبالغ عنها.
 - 25أجرى برنامج األمم ادلتحدة للبيئة تقييمات عادلية دلستويات الزئبق يف البيئة باستخدام رلموعة من
البيانات الفعلية وادلنمذجة ،ومن ادلتوقع إجراء تقييم تقين جديد يف عام .4028
 - 26وىناك قاعدة بيانات عادلية للملوثات الكيميائية يف الغذاء تشتمل على بيانات واسعة النطاق عن
مستويات الزئبق ،وىي النظام العادلي للرصد البيئي  -قاعدة بيانات برنامج رصد وتقييم تلوث األيذية.
وتتضمن قاعدة البيانات ىذه حالياً نتائج ربليل أكثر من  75 000عينة متعلقة بالزئبق العنصري وأكثر من
 2000عينة تشتمل على ميثيل الزئبق .وقد أخذت عينات ميثيل الزئبق من الكائنات احلية ،وال سيما من أنواع
أمساك سلتلفة ،ولكن أيضاً من بعض األيذية البحرية وبعض العينات من الثدييات .ومن اأن ىذه البيانات أن
توفر معلومات مفيدة عن مستويات الزئبق يف الكائنات احلية.
 - 27أما فيما يتعلق بالرصد اجلوي فإن ىناك ابكات جيدة قائمة ديكن استخدامها للحصول على
معلومات عن الزئبق .وفيما خيص الرصد البحري فإن إنشاء برنامج حبوث عادلي قد يشكل آلية مناسبة نظراً
للطابع الدويل للمحيطات .وفيما خيص رصد الكائنات احلية فإن الربط الشبكي سوف خيتلف اختالفاً كبًناً بٌن
األنواع ادلعينة ال ي ستختارىا االتفاقية ،مثالً األنواع البحرية أو الساحلية أو الربية .وفيما يتعلق بالرصد احليوي
لإلنسان فإن اإلبالغ ادلضطلع بو يف إطار خطط العمل الوطنية ديكن أن يوفر معلومات عن التعرض الناجم عن
تعدين الذىب احلريف والضيق النطاق ،أما فيما خيص التعرض الناجم عن استهالك األمساك فقد يتعٌن بذل
جهود على ادلستوى الوطين لتحديد الفئات السكانية السريعة التأثر.
 - 28وبالنظر إىل توفر ونوعية البيانات احلالية ،قد يريب مؤسبر األطراف يف أن ينظر فيما إذا كانت ىناك
حاجة إىل تعزيز قدرات الرصد ،أو ما إذا كان ينبغي توجيو اجلهود صوب ذبميع وربليل مصادر البيانات
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القائمة .وقد تكون أفضل طريقة دلعاجلة مسألة النظر يف ىذه ادلسألة ادلعقدة ووضع خطط للرصد اإلضايف ىي
أن يتم إسنادىا إىل فريق تقين.
-٣

التكاليف
 - 29عند وضع ترتيبات لتوفًن بيانات رصد قابلة للمقارنة ينبغي النظر يف مسألة التكاليف.
 - 40وتنطوي عملية ذبميع البيانات احلالية على تكاليف مباارة على مستوى األمانة ألجها ربتاج لوقت
لتحديد مصادر البيانات وإعداد التجميع .إضافةً إىل ذلك فإن ىناك تكاليف تتكبدىا صبيع احلكومات
وادلؤسسات ال ي تستجيب لطلبات تقدمي إفادات ومعلومات نظراً ألن عملية التجميع والتقدمي تستلزم تكريس
بعض وقت ادلوظفٌن.
 - 42وقد يلزم بذل جهود لضمان قابلية ادلقارنة ،ويفضل أن يتم ذلك أثناء عملية صبع البيانات وقبل
تقدديها .بيد أنو يف الفرتة األوىل ال ي أعقبت بدء نفاذ االتفاقية ،على وجو اخلصوص ،ديكن أن تكون قد قدمت
بيانات متنوعة يتعٌن ربديد قابليتها للمقارنة ،وىو أمر قد يتطلب تقييم البيانات وادلعلومات ادلرتبطة هبا ،وىو ما
قد يتطلب بدوره مدخالت من جانب اخلرباء .ويف بعض اآلليات (على سبيل ادلثال ،اتفاقية التلوث اجلوي
البعيد ادلدى عرب احلدود) ،تطبق برامج لضمان اجلودة تعزز الثقة يف البيانات ولكنها تؤدي إىل تكبد تكاليف.
 - 44وتؤدي اجتماعات اخلرباء إىل تكبد تكاليف مالية ،دبا يف ذلك عن طريق دعم تكاليف سفر ادلشاركٌن
والتكاليف ادلرتبطة بعمل األمانة .وىناك أيضاً تكاليف للوقت ادلستثمر من جانب اخلرباء ،دبا يف ذلك إصلاز
األعمال التحضًنية ،وصياية الوثائق ،واالستعراض ،والتحرير ،وادلشاركة يف االجتماعات.
 - 4٣وكما ىو منصوص عليو يف الفقرة  ٣من ادلادة  44فإن التقييم جيرى استناداً إىل ادلعلومات ادلتاحة.
ولذلك فإن نظم الرصد القائمة على ادلستويات الوطنية واإلقليمية والعادلية ستشكل األساس لوضع ترتيبات
لتوفًن بيانات رصد قابلة للمقارنة .وإذا قرر مؤسبر األطراف أن تنفيذ أنشطة رصد إضافية سييسر تقييم الفعالية
فإنو يتعٌن أخذ تكاليف ىذه األنشطة ال ي سيجري تكبدىا دلرة واحدة أو بصورة مستمرة ،يف االعتبار.
 - 42وستؤدي أي أنشطة رصد إضافية حيددىا مؤسبر األطراف إىل تكبد تكاليف ،وكذلك احلال فيما خيص
األنشطة ال ي تقرر احلكومات أجها ضرورية على الصعيد الوطين من أجل تنفيذىا لالتفاقية .ومن اأن استخدام
جهج الرصد اإلقليمية أن يؤدي إىل خفض ىذه التكاليف على أساس كل بلد على حدة وأن يؤدي إىل ربسٌن
الكفاءة .وربتاج استدامة أي أنشطة رصد دلستوى من االلتزام ،وال سيما من أجل كفالة بناء القدرات بشكل
جيد والتدريب وصبع البيانات وربليلها بشكل مستمر.

باء  -مراجع لتقييم البيانات األساسية
 - 45بغية ربديد ما إذا كانت ىناك تغيًنات يف مستويات الزئبق ومركباتو يف البيئة سيلزم ازباذ قرارات بشأن
ما سوف يستخدم بوصفو أرقاماً أو بيانات أساسية مقارنة .وبعد اكتمال إجراء التقييم الرمسي األول دلستويات
الزئبق يف إطار االتفاقية سوف يتسىن استخدامو أليراض ادلقارنة مع تقييمات الحقة .بيد أنو للنظر يف إدخال
أي تغيًنات على التقييم األول فقد يتعٌن على مؤسبر األطراف اختيار البيانات األساسية وما إذا كان ينبغي
ربديدىا على أساس وطين أو على الصعيد العادلي .إضافةً إىل ذلك ينبغي األخذ يف االعتبار ما إذا كانت
البيانات األساسية قد ربدد على أساس فردي حسب ادلوقع أم على مستوى ادلقاطعات أو ادلستوى الوطين أو
دون اإلقليمي أو اإلقليمي أو العادلي .وديكن للبيانات األساسية أن تستند إىل نقطة زمنية معينة ،تطبق عرب
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مناطق جغرافية .عالوةً على ذلك فإن منذجة أو ادلستويات مقارنتها عرب الزمن ستكون ضرورية لتحديد
االذباىات يف مستويات الزئبق ومركبات الزئبق ادلالحظة يف الوسائط األحيائية ووسائل اإلعالم والفئات
السكانية السهلة التأثر.
 - 46وال تتضمن االتفاقية أي التزامات خبفض مستويات الزئبق عند أي نقطة زمنية زلددة كما أن مسألة
البيانات األساسية مل جيري التفاوض بشأجها .وىناك عدد من اخليارات ال ي ديكن النظر فيها.
 - 47وديكن دلؤسبر األطراف أن يقرر عدم ربديد بيانات أساسية للفرتة ال ي تسبق دخول االتفاقية حيز النفاذ
وأن يقرر بدالً من ذلك استخدام التقييم األول كأساس للمقارنة يف ادلستقبل ،وىذا من اأنو أن حيد من تقييم
فعالية االتفاقية يف ادلراحل ادلبكرة ،ألنو لن يكون من ادلمكن تقييم ما إذا كانت ىناك تغًنات يف مستويات
الزئبق يف البيئة أو الكائنات احلية إال يف التقييم الثاين .وريم أن ىذه العملية استخدمت يف اتفاقيات أخرى
إال أن توفر معلومات عن مستويات الزئبق يف البيئة قد يعين أن من ادلمكن استخدام جهج أخرى.
 - 48وديكن دلؤسبر األطراف أن يقرر استخدام اإلفادات ادلقدمة إىل عمليات رمسية أخرى ،يف حال توفرىا،
كأساس لتحديد البيانات األساسية .ىذه اإلفادات ديكن أن تشمل معلومات نظرت فيها اتفاقية التلوث اجلوي
البعيد ادلدى عرب احلدود ومعلومات متاحة من ابكة رصد الزئبق يف منطقة آسيا واحمليط اذلادئ أو برنامج رصد
ادلنطقة ادلتجمدة الشمالية وتقييمها .ويف حال عدم توفر ىذه ادلعلومات ادلقدمة قد يكون من األجدى استخدام
بيانات وطنية متاحة سبثل االذباىات العادلية .وديكن االستفادة ،عند السعي للحصول على ادلعلومات الالزمة
لتحديد البيانات األساسية ،من التنسيق والتعاون بٌن منتديات من قبيل رلال الشراكة ادلتعلق ببحوث االنتقال
اجلوي للزئبق ومصًنه التابع لشراكة الزئبق العادلية التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة.
 - 49وتتوفر معلومات عن انبعاثات وإطالقات الزئبق العادلية وعن مستوياتو يف البيئة يف التقييم العادلي
للزئبق ،الذي نشر يف األعوام  4004و 4008و ،402٣ومن ادلقرر نشر نسخة جديدة يف عام  .4028ومن
ادلسلم بو أنو ،نتيجة لتغًنات يف ادلنهجيات فإنو ال ديكن مقارنة النتائج بشكل مباار بٌن نسخ ي عامي 402٣
و4008؛ ومع ذلك فإجهما توفران قدراً كبًناً من ادلعلومات األساسية .وقد أثًنت اوايل أثناء إعداد نسخ
سابقة من التقييم بشأن البيانات (مثالً كيفية احلصول عليها ودقتها) وادلنهجية ادلستخدمة (وخباصة ادلنهجية
ادلستخدمة للنمذجة) .وبذلت زلاوالت دلعاجلة ىذه الشوايل عند إعداد النسخة األخًنة .وعقب ىذه اجلهود
فإن مؤسبر األطراف قد يكون مستعداً العتبار النسخة األخًنة من وثيقة التقييم وسيلةً لتحديد البيانات
األساسية.
 - ٣0ونظراً ألنو ديكن البحث يف قاعدة بيانات األيذية الصادرة عن النظام العادلي للرصد البيئي يف فرتات
زمنية سلتلفة فإن ىذه القاعدة قد تكون مفيدة كمصدر للمعلومات عن االذباىات السائدة يف مستويات الزئبق
ومركباتو يف الكائنات احلية .وذبدر اإلاارة إىل أن مركب الزئبق الوحيد ادلدرج حالياً ىو ميثيل الزئبق.
 - ٣2وىناك اعتبارات إضافية من بينها ىل من الضروري ربديد البيانات األساسية على مستوى وطين أو
إقليمي ،وإذا كان األمر كذلك ،ما ىي النقطة الزمنية ال ي ينبغي ربديد ىذه البيانات انطالقاً منها .وربدد
اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف بيانات أساسية ،وال سيما سنوات تقوديية ،ولكن ىناك أيضاً إمكانية لربط
البيانات األساسية بسنة بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل كل طرف .ونظرا لطبيعة الزئبق بوصفو من ادللوثات
العادلية فإنو ديكن النظر يف ربديد بيانات أساسية دلستويات الزئبق يف البيئة يف رلموعة سلتارة من ادلواقع ال ي
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تعكس احلركة العادلية للزئبق .ومن مث ديكن النظر يف التغًنات يف ادلعلومات عن انبعاثات الزئبق وإطالقاتو على
الصعيد الوطين ،وىو ما قد ديكن تقييمو من خالل التقارير الوطنية ادلقدمة يف إطار ادلادة  42من االتفاقية.
جيم  -التوصيات
 - ٣4قد يريب مؤسبر األطراف يف النظر يف التوصيات التالية.
 - ٣٣إن ربديد البيانات ادلمثلة ادلقارنة من أجل استخدامها يف ادلستقبل يف تقييم ما لفعالية االتفاقية ىو أمر
معقد ويتطلب الدراسة من جانب خرباء .ولذلك فإن مؤسبر األطراف قد يريب يف النظر يف إنشاء فريق صغًن
من اخلرباء التقنيٌن يقيم فئات ادلعلومات ادلتاحة ،ويقدم توصيات بشأن الوسائط ادلناسبة ألخذ العينات ،ويتفق
على تقنيات للنظر يف البيانات ،دبا يف ذلك ربديد إمكانية مقارنة البيانات ال ي مت احلصول عليها باستخدام
منهجيات سلتلفة أو طرق ربليل سلتلفة .وتوخياً لفعالية الكلفة ،ينبغي أن يعمل الفريق يف ادلقام األول عن طريق
الوسائل اإللكرتونية ،دبا يف ذلك احللقات الدراسية الشبكية.
 - ٣2وقد يريب مؤسبر األطراف يف تكليف الفريق الصغًن من اخلرباء التقنيٌن بتحديد ما يلي:
(أ) البيانات القائمة ذات الصلة ،فضالً عن منهجيات لتحقيق إمكانية مقارنة البيانات ،والتوحيد
والربط الشبكي اإلقليمي ،شلا من اأنو أن يدعم استخدام بيانات الرصد يف إطار االتفاقية؛
(ب) منهجيات النمذجة ال ي ديكن استخدامها باالقرتان مع البيانات القطرية لتقدير التغًنات يف
تعرض اإلنسان من خالل الربط بٌن انبعاثات الزئبق وتركيزاتو يف وسائط أخرى (مثل الرتسب وادلياه واألمساك يف
سلتلف قطاعات احمليطات) ،وبالتايل توفًن تقديرات للتغًنات يف ىذه الوسائط نتيجة للتغًنات يف االنبعاثات؛
(ج) ادلسائل ادلتصلة بالسياسات ال ي ذبيب عليها البيانات القائمة .كذلك ينبغي ربديد اجلداول
الزمنية ومعلومات الرصد والنمذجة احملددة ادلستخدمة حالياً.
 - ٣5وجيوز دلؤسبر األطراف أن يعترب البيانات ادلتاحة حالياً لتحديد مستويات الزئبق يف البيئة ،دبا يف ذلك يف
الكائنات احلية ،كافية .وجيوز لو أيضاً أن حييل مسألة ادلعلومات اإلضافية ،ال ي قد ربسن التقييمات ادلقبلة ،إىل
فريق اخلرباء التقنيٌن ،إىل جانب خيارات للحصول على ىذه ادلعلومات والتكاليف النسبية للقيام بذلك.
 - ٣6وعند النظر يف ربديد بيانات أساسية ديكن على أساسها تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية قد
يريب مؤسبر األطراف يف أن ينظر يف استخدام التقييمات ادلتاحة ،دبا يف ذلك التقييم العادلي للزئبق ،والنظام
العادلي للرصد البيئي  -برنامج رصد وتقييم تلوث األيذية .وقد يريب ادلؤسبر كذلك يف أن يستخدم ادلعلومات
ادلتاحة من بلدان على مستوى وطين أو إقليمي كأساس للمقارنات يف ادلستقبل.
____________
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