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مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق
االجتماع األول
جنيف 49-42 ،أيلوؿ/سبتمرب 4027
*
البند ( 6ق) من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت
مسائل تنص عليها االتفاقية ويتعين أن يتخذ مؤتمر
األطراف إجراءات بشأنها :التوجيهات المشار إليها
في الفقرتين ( 9أ) و( 9ب) من المادة 8

توجيهات بخصوص انبعاثات الزئبق المشار إليها في الفقرتين ( 9أ) و( 9ب) من المادة 8
مذ ّكرة من األمانة
 -2تنص الفقرة  9من ادلادة  8من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،ادلتعلقة باالنبعاثات ،على أنو ينبغي أف
يعتمد مؤدتر األطراؼ ،يف أقرب كقت شلكن من الناحية العملية ،توجيهات بشأف معايَت ديكن أف تضعها
األطراؼ عمالن بالفقرة ( 4ب) ،كبشأف منهجية إعداد قوائم جرد االنبعاثات.
 -4كقد نظرت جلنة التفاكض احلكومية الدكلية إلعداد صك عادلي ملزـ قانونان بشأف الزئبق ،يف دكرهتا
السابعة ،يف تقرير فريق اخلرباء التقنيُت ادلعٍت بوضع التوجيهات ادلطلوبة مبوجب ادلادة  8من االتفاقية
( .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6, UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.3 and UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.4
كاتُّفق على إحالة مشركع التوجيهات الواردة يف التقرير ،بصيغتها ادلعدلة يف ادلرفق الثالث لتقرير اللجنة عن
أعماؿ دكرهتا السابعة ( ،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1إىل مؤدتر األطراؼ العتماده خالؿ اجتماعو
األكؿ .كيرد يف ادلرفق األكؿ ذلذه ادلذكرة مشركع مقرر العتماد التوجيهات ،كترد يف ادلرفق الثاين توجيهات متعلقة
بادلعايَت اليت قد تضعها األطراؼ عمالن بالفقرة ( 4ب) من ادلادة  ،8كما ترد يف ادلرفق الثالث توجيهات متعلقة
بادلنهجية ادلستخدمة إلعداد قوائم جرد االنبعاثات عمالن بادلادة .8
اإلجراء المقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف
 -3قد يرغب مؤدتر األطراؼ يف أف يعتمد بصورة رمسية التوجيهات فيما يتعلق بالفقرة  9من ادلادة 8
بصيغتها اليت قدمتها جلنة التفاكض احلكومية الدكلية يف دكرهتا السابعة.
*
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المرفق األول
مشروع المقرر ا م :]XX[/1-توجيهات فيما يتعلق بانبعاثات الزئبق
إف مؤدتر األطراؼ،
إذ يسلم بأمهية التحكم يف انبعاثات الزئبق من أجل حتقيق ىدؼ االتفاقية،
يقرر اعتماد التوجيهات فيما يتعلق بادلادة  ،8كال سيما ما يتصل منها بالفقرتُت ( 9أ) ك(ب) ،بشأف
التوجيهات ادلتعلقة بادلعايَت اليت قد تضعها األطراؼ عمالن بالفقرة ( 4ب) ،كبشأف ادلنهجية ادلستخدمة إلعداد
قوائم جرد االنبعاثات ،بصيغتها اليت قدمتها جلنة التفاكض احلكومية الدكلية يف دكرهتا السابعة.
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المرفق الثاني
التوجيهات المتعلقة بالمعايير التي قد تضعها األطراف عمالً بالفقرة ( 2ب) من المادة 8
ألف  -مقدمة
 - 2تتناكؿ ادلادة  8من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق مسألة االنبعاثات .كتُعٌت ىذه ادلادة بالضبط
كالتخفيض ،حيثما أمكن ،النبعاثات الزئبق أك مركبات الزئبق ادلشار إليها غالبان بعبارة ’’الزئبق الكلي‘‘ ،يف
الغالؼ اجلوم ،من خالؿ تدابَت هتدؼ إىل ضبط االنبعاثات من ادلصادر الثابتة اليت تندرج يف فئات ادلصادر
الواردة يف ادلرفق داؿ .كىذه الفئات ىي:


زلطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم احلجرم



ادلراجل الصناعية اليت تعمل بالفحم احلجرم



عمليات الصهر كالشوم ادلستخدمة يف إنتاج ادلعادف غَت احلديدية



مرافق ترميد النفايات



مرافق إنتاج خبث اإلمسنت

 - 4كتطالب األطراؼ بضبط االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة .كتعرؼ الفقرة ( 4ب) من ادلادة 8
’’ادلصدر ذك الصلة‘‘ بأنو مصدر يندرج يف فئة من فئات ادلصادر الواردة يف ادلرفق داؿ ،كتواصل الفقرة ( 4ب)
على النحو التايل:
جيوز ألم طرؼ إذا ما اختار ذلك ،أف يضع معايَت لتحديد ادلصادر ادلشمولة بفئة من فئات ادلصادر
ادلدرجة يف ادلرفق داؿ طادلا اشتملت ادلعايَت ادلتعلقة بأم فئة على نسبة  77يف ادلائة على األقل من
االنبعاثات الصادرة من تلك الفئة.
 - 3كتدعو الفقرة ( 9أ) من ادلادة  8مؤدتر األطراؼ ،إىل أف يعتمد يف أقرب كقت شلكن من الناحية
العملية ،التوجيهات ادلتعلقة بادلعايَت اليت قد تضعها األطراؼ عمالن بالفقرة ( 4ب).
باء  -المعايير التي قد تضعها األطراف عمالً بالفقرة ( 2ب)
 - 2تسمح الفقرة ( 4ب) من ادلادة  8لكل طرؼ أف يضع معايَت لتحديد ادلصادر اليت يضبطها يف إطار
فئة من فئات ادلصادر طادلا كانت ىذه ادلعايَت تشتمل على نسبة  77يف ادلائة على األقل من االنبعاثات
الصادرة من تلك الفئة .كمن شأف ىذا اخليار أف يتيح للطرؼ تطبيق أحكاـ ادلادة  8مع بعض ادلركنة ،مع
اإلقرار بأف بعض ادلصادر الثابتة قد تكوف أصعب ضبطان ألسباب متنوعة.
 - 7كإذا طبق أحد األطراؼ ىذا اخليار ،فقد حيتاج عند حبثو للمصادر اليت سيختار ضبطها إىل كضع جرد
يغطي مجيع ادلصادر الثابتة يف فئة ادلصادر الواردة يف ادلرفق داؿ ،سواء كاف ذلك على أساس كل مرفق مستقل،
أك بتطوير بيانات أكثر جتميعان للمصادر األصغر حجمان كاليت يتوقع أف تقع ضمن نسبة الػ ػ  47يف ادلائة اليت مل
تدرج كمصادر ذات صلة ألغراض ادلادة  .8كقد يتمكن الطرؼ أيضان من استخداـ ادلعلومات اليت حيصل عليها
من قائمة جرد االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة ،كاليت أعدت كفقان للفقرة  7من ادلادة .8
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 - 6كمن شأف كضع قائمة جرد لالنبعاثات( ،)2مع تقييم االنبعاثات النامجة عن كل مصدر ثابت يقع
ضمن فئات ادلصادر ادلدرجة يف ادلرفق داؿ ،أف يساعد األطراؼ يف اختاذ قرار بشأف ما إذا كاف سيضبط مصدران
ثابتان معينان ،كيف التحقق من أف رلموع االنبعاثات من ادلصادر اليت ال ختضع للمراقبة ال يتجاكز نسبة  47يف
ادلائة من مجيع انبعاثات تلك الفئة من ادلصادر .كينبغي لكل طرؼ أف يستعرض بشكل مستمر ادلصادر
ادلطلوب ضبطها لكفالة مواصلة تلبية ىذا االلتزاـ.
 - 7كيف معرض البت فيما إذا كاف مصدر ثابت معُت يقع ضمن فئة مصادر زلددة ،قد يرغب الطرؼ يف
النظر يف ما يلي:
(أ)

حجم ادلرفق :على سبيل ادلثاؿ ،استنادان إىل مدخالت ادلرفق أك إنتاجيتو (طاقتو اإلنتاجية)؛

(ب) انبعاثات الزئبق الناجتة عن ادلرفق كالنسبة ادلئوية اليت دتثلها ىذه االنبعاثات من مجيع االنبعاثات
الناجتة عن فئة ادلصادر اليت تنتمي إليها؛
(ج) العمر ادلتوقع للمرفق أك لتقنية ادلراقبة اليت تعمل ضمن ادلرفق؛
(د)

موقع ادلرفق؛

(ىػ) تدابَت مكافحة التلوث القائمة يف ادلرفق ،كال سيما تلك اليت ديكن أف تنتج منافع مشًتكة يف
رلاؿ ضبط انبعاثات الزئبق يف اذلواء.
 - 8كلدل النظر يف حجم ادلرفق ،جيوز ألم طرؼ أف يقرر أف ادلرافق الصغَتة اليت تقع ضمن فئة كاحدة
من فئات ادلصادر اخلمس لن تعترب كمصادر ذات صلة مبوجب ادلادة  ،8كديكن إعفاؤىا من شركط ضبط
االنبعاثات ،كذلك استنادان إىل نسبة مسامهة انبعاثاهتا يف اجملموع الكلي لالنبعاثات على الصعيد الوطٍت .كقد
يكوف ىذا االعتبار أكثر قابلية للتطبيق ضمن فئات مصادر زلددة ،مثل ادلراجل الصناعية اليت تعمل بالفحم
احلجرم ،عندما تكوف ىناؾ مراجل صناعية صغَتة تقدـ اخلدمات إىل مرافق صناعية صغَتة ال تساىم إمجاالن
بكمية كبَتة من االنبعاثات.
 - 9كجيوز ألم طرؼ أف يقرر أنو من ادلناسب كضع عتبة حدية للضبط بناء على حجم ادلرفق كطاقتو
اإلنتاجية .كديكن أف يقوـ ذلك على النظر يف احلجم ادلادم للمرفق ،أك كمية ادلدخالت اليت يستخدمها ،أك
مستويات اإلنتاج فيو ،كذلك حسب العامل الذم يرل الطرؼ أنو األنسب .كالتباع ىذا النهج حيتاج الطرؼ
إىل معلومات كافية عن االنبعاثات لضماف تلبية مستول العتبة البالغ  77يف ادلائة من إمجايل االنبعاثات اليت
تنتجها فئة ادلصدر.
 - 20كلدل النظر يف العمر ادلتوقع للمرفق ،جيوز ألم طرؼ أف يقرر ،على أساس حتليل التكلفة  -العائد،
أف تطبيق تدابَت ادلراقبة على مرفق يقارب انتهاء عمره ليس باألمر الفعاؿ من حيث التكلفة ،ما داـ ىذا ادلرفق
كادلرافق األخرل اليت خيتار الطرؼ أال يراقبها دتثل نسبة أقل من  47يف ادلائة من إمجايل االنبعاثات من ىذه
الفئة .كعندئذ ديارس الطرؼ سلطتو التقديرية لتحديد قيمة فاصلة مالئمة طواؿ الفًتة الزمنية اليت يراىا مناسبة.
كقد يكوف ىذا ادلعيار مناسبان أكثر الختاذ القرارات يف البداية ،يف الوقت الذم جيرم فيو تنفيذ التدابَت الواردة يف
االتفاقية.
( )2تتاح التوجيهات ادلتعلقة بوضع قائمة جرد لالنبعاثات يف كثيقة توجيهية منفصلة.
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 - 22كقد يؤثر موقع ادلرفق على أنواع تقنيات ادلراقبة اليت ديكن تنفيذىا ،ألنو قد يكوف من الصعب نقل
بعض تقنيات ادلراقبة إىل ادلواقع النائية ،كقد ال تكوف بعض التقنيات مالئمة يف مواقع ال ديكن فيها مثالن احلصوؿ
على إمدادات مياه موثوقة .كقد توجد عوامل إضافية تتعلق باحلاجة إىل ضوابط تلوث أخرل بالنسبة للمرافق
النائية ،حيث ديكن مثالن أف تطبق الضوابط على ضلو أقل صرامة بالنسبة دلواد معينة.
 - 24كقد يؤدم إدراج أم تدبَت من تدابَت مكافحة التلوث األخرل يف أحد ادلرافق إىل أف يقرر الطرؼ أنو
يقوـ بضبط ختفيض انبعاثات الزئبق يف إطار اسًتاتيجية لضبط ادللوثات ادلتعددة .كلكن األطراؼ قد تود أيضان
أف تنظر يف مرافق لديها آليات قائمة لضبط التلوث ضمن فئة ادلرافق ”غَت اخلاضعة للمراقبة“ إذا رأت أهنا
ستجد صعوبة كبَتة يف تلبية االلتزاـ الوارد يف الفقرة  6من ادلادة  8فيما يتعلق بالتدابَت اليت يطبقها أحد
األطراؼ من أجل حتقيق تقدـ معقوؿ يف خفض االنبعاثات مع مركر الزمن.
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المرفق الثالث
التوجيهات المتعلقة بالمنهجية المستخدمة إلعداد قوائم جرد االنبعاثات عمالً بالمادة  8من
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
معلومات أساسية
تنص ادلادة  8من اتفاقية ميناماتا ،كاليت تتناكؿ االنبعاثات ،على االلتزاـ بأف ”يضع كل طرؼ ،يف أقرب كقت
من الناحية العملية كيف موعد ال يتجاكز مخسة أعواـ بعد تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو ،قائمة
جرد لالنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة ،كحيتفظ هبا بعد ذلك“.
ك ’’ادلصدر ذك الصلة‘‘ يعٍت مصدران ثابتان يندرِج يف فئة من فئات ادلصادر الواردة يف ادلرفق داؿ .كجيوز ألم
طرؼ إذا ما اختار ذلك ،أف يضع معايَت لتحديد ادلصادر ادلشمولة بفئة للمصادر ادلدرجة يف ادلرفق داؿ طادلا
اشتملت ادلعايَت ادلتعلقة بأم فئة على نسبة  77يف ادلائة على األقل من االنبعاثات الصادرة من تلك الفئة.
كفئات ادلصادر( )4الواردة يف ادلرفق ىي التالية:
•

زلطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم

•

ادلراجل الصناعية اليت تعمل بالفحم

•

عمليات الصهر كالتحميص ادلستخدمة يف انتاج ادلعادف غَت احلديدية

•

مرافق ترميد النفايات

•

مرافق إنتاج خبث اإلمسنت

()3

كتنص الفقرة  9من ادلادة  8على أنو ينبغي على مؤدتر األطراؼ أف يعتمد يف أقرب كقت من الناحية العملية،
توجيهات بشأف منهجية إلعداد قوائم جرد االنبعاثات.
ككذلك سيقوـ الكثَت من البلداف ،يف إطار اإلعداد للتنفيذ كالتصديق على االتفاقية ،بججراء جرد لكافة
استخدامات الزئبق كانبعاثاتو كإطالقاتو على الصعيد الوطٍت .كديكن لألطراؼ أيضان أف تعد قوائم اجلرد مبوجب
مواد أخرل من االتفاقية ،مثل ادلادة ( 9قائمة اجلرد اإللزامية لطإطالقات) كادلادة  .29كقد يشمل ذلك عمليات
ختتلف عن تلك اليت تُستخدـ للجرد ادلطلوب مبوجب ادلادة  ،8كلكن الطرؼ قد خيتار استخداـ نفس ادلنهجية
أك استخداـ منهجيات متسقة جلميع قوائم اجلرد.
ككجود قائمة جرد متينة سيدعم األطراؼ يف تنفيذ االتفاقية على الصعيد احمللي ،كديكنها من إظهار مدل صلاح
التنفيذ يف حتقيق غايات االتفاقية .فعلى سبيل ادلثاؿ ،سيظهر ذلك مدل حتقيق األطراؼ للغايات ادلذكورة يف
الفقرة  6من ادلادة  ،8أم أف التدابَت اليت يطبقها الطرؼ على ادلصادر القائمة( )2كفقان للفقرة  7ينبغي أف حتقق
تقدمان معقوالن يف ختفيض االنبعاثات مع مركر الوقت .كسيسهم أيضان بشكل أكسع يف دتكُت األطراؼ منفردة
كرلتمعة من تلبية االلتزامات ادلنصوص عليها مبوجب ادلادة ( 42اإلبالغ) ،كادلادة ( 44تقييمات الفعالية).
( )4حىت تاريخ [يدرج تاريخ اعتماد التوجيهات].
( )3ألغراض ىذا ادلرفق ،تشَت ”ادلعادف غَت احلديدية“ إىل الرصاص كالزنك كالنحاس كالذىب الصناعي.
( )2يرد تعريف ”ادلصدر القائم“ يف الفقرة  4من ادلادة .8
6
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كألغراض االكتماؿ ،ينبغي على األطراؼ أف تدرج مع قوائم اجلرد التابعة ذلا معلومات عن االنبعاثات من مجيع
ادلصادر ضمن الفئات الواردة يف ادلرفق داؿ .كديكن أف تستفيد من ذلك بوجو خاص تلك األطراؼ اليت ختتار
أف تضع ادلعايَت مبوجب الفقرة ( 4ب) من ادلادة  ،8حيث يساعدىا ذلك يف حتديد أف ما ال يقل عن  77يف
ادلائة من االنبعاثات النامجة عن فئة كاردة يف ادلرفق داؿ تدخل ضمن فئة ادلصادر ذات الصلة(.)7
خطوات إنشاء قائمة جرد لالنبعاثات
غالبان ما تنطوم ادلنهجية األساسية الرامية إىل إنشاء قائمة جرد لالنبعاثات على اتباع كل اخلطوات التالية أك
عدد كبَت منها:
•

التخطيط للمنهجية الرامية إىل كضع قائمة جرد لالنبعاثات ،يف حدكد ادلوارد ادلتاحة ،كالنظر يف كيفية
مجع البيانات كالتعامل معها كاستعراضها ،مبا يف ذلك تنفيذ عمليات مراقبة كضماف اجلودة

•

مجع البيانات ادلوجودة عن االنبعاثات باعتبار ذلك نقطة انطالؽ مفيدة

•

حتديد ادلصادر ذات الصلة ضمن كل فئة من فئات ادلصادر

•

كضع متطلبات اإلبالغ للمرافق ادلستقلة

•

مجع تقارير االنبعاثات من ادلرافق بشكل دكرم (سنويان على سبيل ادلثاؿ)

•

تطوير قاعدة بيانات لتخزين بيانات االنبعاثات ادلبلَّغ عنها

•

تيسَت حتليل النتائج

•

إتاحة البيانات للجمهور على ضلو ييسر االطالع عليها كالبحث فيها

كمبجرد إنشاء قائمة جرد لالنبعاثات ،جيب كضع الًتتيبات الالزمة لتعهد قائمة اجلرد كحتديثها دتشيان مع الفقرة 7
من ادلادة .8
كتقدـ الفركع التالية توجيهات لألطراؼ بشأف بعض ىذه اخلطوات.
الخطوات األولية :تحديد المرافق
لدل اإلعداد لتنفيذ اتفاقية ميناماتا ،يضع كل طرؼ خطة بشأف كيفية كضع قائمة اجلرد ،مبا يف ذلك كيفية مجع
البيانات كاستعراضها كالتحقق منها .كقد تكوف اخلطوة األكىل اليت يقوـ هبا الطرؼ عندئذ ىي التعرؼ على
مصادر انبعاثات الزئبق ادلوجودة ضمن أراضيو ،كأيضان حتديد قوائم اجلرد ادلوجودة كمجعها .كبالنسبة للمصادر
الثابتة الواردة يف ادلرفق داؿ ،ستحتاج األطراؼ إىل حتديد ادلرافق اليت تقع ضمن كل فئة من فئات ادلصادر الثابتة
ادلوجودة على الصعيد الوطٍت :مرة أخرل ،قد تتضمن قوائم اجلرد ادلوجودة بالفعل الكثَت من ىذه ادلعلومات.
كسيعقب ذلك كضع جرد كمي من خالؿ مجع ادلعلومات من كل مرفق يعترب مصدران من ادلصادر ذات الصلة
ضمن فئة ادلصادر ادلعنية.

( )7تتاح التوجيهات ادلتعلقة بوضع معايَت للفقرة ( 4ب) يف كثيقة توجيهية

مستقلة.
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جمع المعلومات عن االنبعاثات من المرافق المنفردة
ستحتاج األطراؼ إىل مجع البيانات ادلسجلة أك التقديرية على مدل فًتة زمنية زلددة عن االنبعاثات من ادلصادر
الثابتة الناشئة عن ادلرافق ادلنفردة كاليت تغطيها ادلادة  .8كيكوف اجلرد عادة على أساس السنة التقوديية ،أم أف
االنبعاثات حتتسب على أساس سنوم .كاجلرد ادلنصوص عليو مبوجب ادلادة  8مطلوب يف غضوف مخس سنوات
من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل ذلك الطرؼ ،كلكن مجع البيانات يف كقت سابق ذلذا التاريخ سيساىم يف
متانة التقديرات.
كمن األمثل أف تقوـ قائمة اجلرد على أساس القياس ادلباشر لالنبعاثات من ادلصادر الثابتة .كسينتج ذلك أمنت
التقديرات.
كلكن ،كحيثما يكوف القياس ادلباشر غَت شلكن عمليان ،يكوف أحد البدائل ىو استخداـ عوامل االنبعاث .كعامل
االنبعاث ىو قيمة دتثيلية تربط كمية الزئبق ادلنبعث مبستول النشاط ادلرتبط بادلصدر (على سبيل ادلثاؿ الطاقة
اإلنتاجية دلادة من ادلواد اخلاـ) .كيف غياب القياس ادلباشر ديكن استخداـ تقنيات قياس غَت مباشرة أخرل مثل
التقديرات اذلندسية( )6أك حسابات توازف الكتل.
كديكن االطالع على توجيهات إضافية بشأف قياس انبعاثات الزئبق يف الوثيقة التوجيهية ادلتعلقة بأفضل
التكنولوجيا ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية ،الواردة يف الفصل الذم يبحث الرصد.
كديكن أف خيتار الطرؼ أيضان استخداـ رلموعة من النُهج .كقد توفر التقديرات اليت تستخدـ عوامل االنبعاث
تقديران أفضل لالنبعاثات الناجتة عن فئة من ادلصادر من تقديرىا للمصادر ادلنفردة .كقد يكوف من ادلفيد بصفة
خاصة على سبيل ادلثاؿ استخداـ االنبعاثات اإلمجالية للمصادر اليت يكوف تعدادىا أك تكلفة رصدىا أكرب من
أف يسمح برصدىا منفردة ،أك حُت يكوف اإلبالغ ادلنفرد شاقان (مثل حالة ادلراجل الصناعية الصغَتة ادلنفصلة).
كقد ختتلف ادلنهجية بُت فئات ادلصادر ،حىت أهنا قد تكوف سلتلفة بالنسبة ألنواع ادلرافق ادلختلفة ضمن فئة
كاحدة من فئات ادلصادر .كقد يكوف استخداـ رلموعة من النهج مفيدان بوجو خاص إذا كاف الطرؼ يقوـ
بتعريف ادلعايَت ادلستخدمة لتحديد ادلصادر ذات الصلة كفقان للفقرة ( 4ب) من ادلادة .8
كىناؾ مزايا عديدة يقدمها االعتماد التدرجيي لألساليب األحدث كاألكثر دقة ،مثالن االستعاضة عن بيانات
تستند إىل تقنيات التقدير ،ببيانات تقوـ على الرصد الفعلي عندما تصبح مثل ىذه البيانات متاحة ،أك
االستعاضة عن عوامل االنبعاث العامة بعوامل تكوف أكثر دتثيالن لظركؼ أراضي الطرؼ يف موقع مصدر انبعاث
معُت .كلكن يف الوقت نفسو ،من الضركرم أيضان احلفاظ على قابلية ادلقارنة بُت البيانات اليت مت احلصوؿ عليها
مع مركر الزمن ،لكي تتضح توجهات مراقبة االنبعاثات ،كذلك ألغراض تتبع التقدـ احملرز يف ختفيض
االنبعاثات.
كقد تود األطراؼ أف تضع سياسات كإجراءات بشأف كيفية األخذ بالتغيَتات ادلنهجية كالتواتر الذم يتم بو
ذلك ،كأف يكوف لديها ،حيثما أمكن ذلك ،ترتيبات قائمة للمساعدة يف حتديد ما إذا كانت التغَتات الظاىرة
مبركر الزمن تنتج عن تغَتات حقيقية يف االنبعاثات أك أهنا تعكس حتسن تقنيات التقدير.

( )6على سبيل ادلثاؿ ،على النحو ادلبُت يف الفرع  2-7-4من الفصل ادلتعلق بالرصد يف الوثيقة التوجيهية اليت تتناكؿ أفضل
التكنولوجيا ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية.
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كعندما ال تكوف ىناؾ هنج كطنية قائمة ،ديكن أف ترل األطراؼ أنو من ادلفيد اعتماد ادلنهجيات الواردة يف
التوجيهات الدكلية ،مثل رلموعة أدكات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة( )7أك ادلبادئ التوجيهية اليت أعدهتا اللجنة
االقتصادية ألكركبا بشأف اإلبالغ عن بيانات االنبعاثات مبوجب اتفاقية التلوث اجلوم البعيد ادلدل عرب
احلدكد(.)8
كيف ادلمارسة العملية ،ينبغي أف يُبٌت القرار ادلتخذ بشأف ادلنهجية ادلستخدمة على رلموعة من العوامل ،كقد يتغَت
مع مركر الزمن ،على ضلو يعكس ما ىو عملي كميسور من حيث التكلفة كما ىو األنسب يف ضوء الظركؼ
الوطنية .كلكن ينبغي على أقل تقدير أف تتوفر الشفافية بشأف ادلنهجية ادلستخدمة ،لكي ديكن تفسَت ادلعلومات
الواردة يف قائمة اجلرد بشكل صحيح.
كحيثما ديكن عمليان احلصوؿ على ادلعلومات ،من اجملدم تسجيل تفاصيل تطور أنواع االنبعاثات  -أم ما إذا
كاف الزئبق يف شكل غازم أك إذا كاف ملتصقان باجلسيمات .كقد تفيد ىذه ادلعلومات يف النمذجة الرياضية
لعملية انتقاؿ انبعاثات الزئبق يف اذلواء كمآذلا النهائي.
كبعد حتديد ادلنهجية أك ادلنهجيات الوطنية ،ينبغي لألطراؼ أف تقدـ توجيهات زلددة للمرافق فيما يتعلق بطرؽ
التقدير ادلستخدمة كاعتبارات مراقبة اجلودة كضماف اجلودة ،كالنموذج ادلستخدـ لتقدمي البيانات.
وضع قاعدة بيانات لقوائم جرد االنبعاثات
لتيسَت اإلبالغ ،ديكن للطرؼ أف ينشئ موقعان شبكيان سلصصان جلرد االنبعاثات من أجل نشر ادلعلومات ،كبالتايل
تتمكن الصناعات من حتميل ادلواد التوجيهية ذات الصلة ،مبا يف ذلك مناذج اإلبالغ .كينبغي تشجيع الصناعات
على تقدمي تقاريرىا على شكل إلكًتكين ،إلتاحة التعامل مع البيانات كحتليلها بشكل أسهل .ينبغي لألطراؼ
أف تشًتط تلبية ادلرافق دلتطلبات إبالغ كجداكؿ زمنية زلددة.
كينبغي لألطراؼ أف تنشئ قواعد بيانات داخلية لتخزين ادلعلومات عن ادلرافق (مثل اسم ادلرفق ،كموقعو،
كالشركة ادلالكة لو كغَت ذلك من التفاصيل) كبيانات االنبعاثات ادلبلغ عنها .كينبغي أف تتسم قاعدة البيانات
بسهولة البحث فيها كالتعامل معها ،كأف تساعد على حتليل البيانات بشكل إضايف.
إتاحة البيانات للجمهور على نحو ييسر االطالع عليها والبحث فيها
ينبغي أف تتاح للجمهور بيانات االنبعاثات للمرافق ادلنفردة كالتقارير ادلوجزة عن االنبعاثات اليت ال تتضمن
معلومات سرية ،فضالن عن ادلنهجيات أك أساليب الرصد ادلستخدمة ،مبا يتسق مع التزاـ األطراؼ مبوجب ادلادة
( 28إعالـ اجلمهور كتوعيتو كتثقيفو) .كإذا كاف الطرؼ قد أنشأ موقعان شبكيان دلساعدة الصناعات يف اإلبالغ
عن االنبعاثات الصادرة عنها ،ديكن استخداـ ادلوقع نفسو يف نشر البيانات عن االنبعاثات ،رىنان بالًتتيبات
األمنية ادلناسبة الرامية إىل محاية البيانات .كينبغي أف يتيح ادلوقع الشبكي للمستخدمُت إجراء عمليات حبث
مواءمة حسب الطلب ،بالنسبة دلرفق منفرد مثالن أك قطاع صناعي أك منطقة جغرافية ،أك سنة إبالغ زلددة.
( )7رلموعة أدكات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لتحديد إطالقات الزئبق ككمياهتا ،ادلتاحة على

الرابط:

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Metals/Mercury/Informationmaterials/GuidanceTrainingMaterialToolkits/

.MercuryToolkit/tabid/4566/Default.aspx
( )8ادلبادئ التوجيهية لطإبالغ عن بيانات االنبعاثات مبوجب اتفاقية التلوث اجلوم البعيد ادلدل عرب احلدكد (،)ECE/AIR/97
كديكن االطالع عليها على الرابط التايل:
.http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/reporting_2009/Rep_Guidelines_ECE_EB_AIR_97
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كيف احلاالت اليت ينشئ الطرؼ فيها سجالن إلطالؽ ادللوثات كانتقاذلا ،يغطي عدة ملوثات ،من احملتمل أف تدرج
فيو بيانات عن ادلصادر الثابتة لالنبعاثات مبا يف ذلك االنبعاثات من مصادر ادلرفق داؿ .كمن شأف البحث يف
البيانات أف ديكن من حتديد البيانات ادلتعلقة بادلصادر الثابتة النبعاثات الزئبق كيسهل احلصوؿ على تلك
البيانات.
كديكن االطالع على ادلزيد من ادلعلومات عن إنشاء كتنفيذ سجالت إطالؽ ادللوثات كانتقاذلا من ادلوقع
الشبكي ( )9()PRTR. netالذم تطوره كتتعهده منظمة التعاكف كالتنمية يف ادليداف االقتصادم بالتعاكف مع اللجنة
االقتصادية ألكركبا كمركز غريد  -أرينداؿ للتعاكف مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ( .)GRID-Arendalكتتضمن
ادلبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة االقتصادية ألكركبا بشأف تنفيذ الربكتوكوؿ ادلتعلق بسجل إطالؽ ادللوثات
كانتقاذلا( )20أيضان توصيات مفيدة بشأف كضع قوائم اجلرد لالنبعاثات.
كينبغي اإلشارة إىل أف سجالت إطالؽ ادللوثات كانتقاذلا قد تكوف ذلا عتبات إبالغ ،كمبوجبها ال تُل ِزـ باإلبالغ
تلك ادلرافق اليت تقل االنبعاثات الصادرة عنها عن قيمة العتبة.
مجموعة أدوات برنامج األمم المتحدة للبيئة لجرد االنبعاثات
كضع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة رلموعة من األدكات ،تتفق مع ادلنهجية الواردة أعاله ،كذلك الستخدامها يف
كضع قوائم اجلرد .كقد تكوف رلموعة أدكات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة نقطة انطالؽ جيدة لألطراؼ اليت تقوـ
بوضع قوائم اجلرد اخلاصة هبا لالنبعاثات .كحيتمل أف تغطي رلموعة األدكات مجيع مصادر انبعاثات كإطالقات
الزئبق إىل مجيع الوسائط البيئية ،كلكن ،لتلبية شركط ادلادة  ،8ديكن استخدامها أيضان إلنشاء قوائم جرد زلدكدة
أخرل تغطي ادلصادر الثابتة لالنبعاثات إىل الغالؼ اجلوم من ادلصادر ذات الصلة مبوجب ادلرفق داؿ .كعلى مر
الزمن ،ينبغي أف تسعى األطراؼ إىل حتسُت قوائم اجلرد اخلاصة هبا كتطويرىا ،كتوفر التوجيهات ادلبينة أعاله
أساسان ذلذا العمل.
كتتاح رلموعة األدكات على مستويُت :اجلرد للمستول  2كاجلرد للمستول .4
كيستخدـ اجلرد للمستول  2العوامل ادلستمدة من التجربة للمدخالت كاإلطالقات حلساب مدخالت الزئبق
كإطالقاتو إىل مجيع الوسائط البيئية ،كيقدـ النتائج كتقديرات.
بينما يهدؼ اجلرد للمستول  4إىل قيادة البلداف يف عملية تعزيز كحتسُت قوائم اجلرد األكلية اخلاصة هبا .فهو
يقدـ توجيهات بشأف سلتلف تقنيات كمراحل كضع اجلرد ،كيتضمن أمثلة توضيحية كمعلومات مستفيضة عن
مصادر إطالؽ الزئبق .كيوفر منهجية بسيطة ،إىل جانب قاعدة بيانات مرافقة لضماف االتساؽ يف كضع قوائم
اجلرد الوطنية.
كهتدؼ ادلنهجية للمستول  4إىل حتديد مجيع مصادر انبعاثات الزئبق كإطالقاتو على الصعيد الوطٍت كقياسها
الكمي (حيثما أمكن) .كتتمثل اخلطوة األكىل يف كضع مصفوفة للفرز ،مع حتديد فئات ادلصادر الرئيسية
ادلوجودة .كديكن أف خيتار الطرؼ أف تقتصر ادلصادر على فئات ادلصادر ادلدرجة يف ادلرفق داؿ .كتتمثل اخلطوة
الثانية يف تصنيف فئات ادلصادر الرئيسية إىل فئات فرعية ،من أجل حتديد األنشطة اليت قد تطلق الزئبق .كتنتج
(.http://www.prtr.net/en/ )9
(United Nations Economic Commission for Europe, “Guidance on Implementation of the Protocol on )20
 .Pollutant Release and Transfer Registers”, 2008كديكن االطالع عليها على الرابط:
.http://www.unece.org/env/pp/prtr.guidancedev.html
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ىذه العملية حتديدان نوعيان ألنواع ادلصادر .كتشمل اخلطوة الثالثة كضع جرد كمي .كمن أجل كضع جرد كمي
مفصل ،جتمع البيانات ادلتعلقة حبجم األنشطة كادلعلومات اخلاصة بالعمليات ،كديكن بعدئذ استخدامها حلساب
تقديرات إطالؽ الزئبق من ادلصادر احملددة .كحتتوم رلموعة األدكات على إجراءات كمعادالت حلساب مجيع
االنبعاثات كاإلطالقات.
كيف ادلرحلة النهائية يتم مجع نتائج اجلرد .كتوصي رلموعة األدكات باستخداـ منوذج عرض موحد ،يضمن النظر
يف مجيع ادلصادر ادلعركفة (سواء كانت زلددة كميان أـ ال) .كيسمح ىذا بكشف الثغرات يف البيانات ،كيساعد
على ضماف أف قوائم اجلرد شفافة كقابلة للمقارنة .كيتيح أيضان فرصة الستعراض التغيَتات اليت حتدث مع مركر
الزمن يف انبعاثات الزئبق كإطالقاتو من مجيع ادلصادر .كمن شأف ىذا االستعراض الكمي الذم جيرل يف إطار
ادلستول  4أف يسهم يف متطلبات تقدمي التقارير مبوجب الفقرة  22من ادلادة .8
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