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مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا 
 بشأن الزئبق

 األول االجتماع
 4027 سبتمرب/أيلول 49-42، جنيف
 *من جدول األعمال ادلؤقت‘ 7’)أ(  5البند 

مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراًء بشأنها 
وضع : مسائل تنص عليها االتفاقية: في اجتماعو األول

الترتيبات فيما يتعلق بتقييم الفعالية على النحو المشار إليو 
 ٢٢لمادة من ا ٢في الفقرة 

من  ٢رة ـو في الفقـار إليـو المشـة على النحـا يتعلق بتقييم الفعاليـات فيمـع الترتيبـوض
 ٢٢ المادة

 مذكرة من األمانة

 من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أن يقيِّم مؤسبر األطراف مدى فعالية 44من ادلادة  2تنص الفقرة  -2
تاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ وبشكل دوري بعد ذلك  منمن فرتة ال تزيد عن ستة أعوام  االتفاقية، ابتداءً 

يبدأ مؤسبر األطراف إبان اجتماعو األول أن  من نفس ادلادة 4على فرتات يقررىا مؤسبر األطراف. وتنص الفقرة 
بوضع ترتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاذلا يف البيئة، وكذلك 

 .السهلة التأثريائية والفئات السكانية االذباىات يف مستويات الزئبق ومركبات الزئبق ادلالحظة يف األوساط األح

العلمية والبيئية والتقنية  استناداً إىل ادلعلوماتالتقييم  ىجير  على أن  أيضاً  44من ادلادة  ٣الفقرة وتنص  -4
احلصول  مع ترتيبات سبشياً  ادلقدمةاألخرى لرصد اارير ومعلومات ، دبا يف ذلك التقادلتاحة وادلالية واالقتصادية

مع متطلبات اإلبالغ ادلنصوص عليها يف  األطراف سبشياً  تقدمهاتقارير و  على معلومات رصد قابلة للمقارنة
)ادلتعلقة بلجنة التنفيذ واالمتثال( والتقارير  25بادلادة  ادلعلومات والتوصيات ادلقدمة عمالً و ، 42ادلادة 

ادلساعدة ادلالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ادلوضوعة  تفعيل ترتيبات عنوادلعلومات األخرى ذات الصلة 
 دبوجب االتفاقية.

                                                      
*
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 هتايف دور ، بشأن الزئبق جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً ونظرت  -٣
عندئذ. وقررت اللجنة  ادلتاحة حالياً  الرصد بياناتبت ادلتعلقة يف وثيقة أعدهتا األمانة بشأن ادلعلوما ،السادسة

أنو يتعٌن على األمانة أن تسعى للحصول على معلومات إضافية عن توفر بيانات الرصد من صبيع احلكومات 
وادلنظمات ذات الصلة وأن تعد ذبميعًا وربلياًل لسبل احلصول على بيانات الرصد لكي تنظر فيهما اللجنة يف 

ا السابعة. وجرى الرتكيز على احتياجات البلدان النامية والبلدان ال ي سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال يف رلال دورهت
 .تكاا بناء القدرات، والدور الذي تؤديو األنشطة اإلقليمية، وقيمة الشر 

األمانة  قدمتهمااللذين تحليل التجميع و يف ال يف دورهتا السابعة جلنة التفاوض احلكومية الدولية ونظرت -2
توفًن بيانات رصد لالشروع يف ترتيبات على يف جلستو األوىل،  ،ووافقت على خطة دلساعدة مؤسبر األطراف

، ادلرفق الثامن(. ودبوجب تلك اخلطة فإن UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1)تقييم الفعالية  مقارنة لتيسًن
 :تقوم دبا يلي األمانة ادلؤقتة

 جهج اامل أن تسهم يفهبا ديكن  ال ي يةكيفالعن برامج الرصد القائمة و  ذبمع معلومات )أ( 
 فر ادلعلومات األساسية؛ للرصد، دبا يف ذلك تو 

نواع البيانات، ووضع مشروع إطار ألوضع مشروع خريطة الطريق، دبا يف ذلك وضع سلطط  )ب( 
يف ادلستقبل، ووضع مشروع  احملتملةد القابلة للمقارنة ألعمال الرصدماج النتائج يهدف إللرصد لعادلي لنهج 

 تقييم فعالية االتفاقية؛ ها عنددماج التقارير ويًنىا من معلومات الرصد ال ي ديكن النظر فيإلاسرتاتيجية 

صياية تقرير يتضمن توصيات بشأن وضع ترتيبات لتوفًن بيانات رصد قابلة للمقارنة عن وجود  )ج( 
الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاذلا يف البيئة، وكذلك االذباىات يف مستويات الزئبق ومركبات الزئبق ادلالحظة يف 

، دبا 44من ادلادة  4ليو يف الفقرة ، على النحو ادلنصوص عالسهلة التأثراألوساط األحيائية والفئات السكانية 
 .يةاألساسالبيانات يف ذلك ادلراجع لتقييم 

تقدمي معلومات إضافية عن بيانات الرصد. وقدمت شباين حكومات ومنظمة إقليمية إىل األمانة  تودع -5
اإلفادات عت وصبِّ . إفادات ،منظمات يًن حكوميةأربع و  ،واحدة للتكامل االقتصادي، وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة

 .(www.mercuryconvention.org/Negotiations/submissionsforCOP1/tabid/5535 )انظر متاحة على اإلنرتنت وىي

دلا طلبتو اللجنة يف دورهتا السابعة )انظر ادلرفق األول(.  وأعدت األمانة مشروع خريطة طريق وفقاً  -6
مع  ،مقارنةقابلة للنفسو ببيانات رصد لتزويد عن وضع ترتيبات دلؤسبر األطراف  تقريراً  أيضاً  أعدت األمانةو 

منتصف   ذكلتا الوثيقتٌن على ادلوقع الشبكي من  وأتيحت)انظر ادلرفق الثاين(.  يةاألساس البياناتلتقييم  مراجع
 ت احلكومات والكيانات األخرى إىل تقدمي تعليقات بشأن ادلشاريع األولية.يعكانون الثاين/يناير، ود  

يف الفقرة  الواردةصبيع العناصر  استناداً إىل ،ضطلع بو مؤسبر األطرافسيالذي  ،فعاليةالتقييم وسي جر ى  -7
مشروع خريطة الطريق  فإن، لقرار اللجنة يف دورهتا السابعة . يًن أنو ينبغي اإلاارة إىل أنو، وفقاً 44من ادلادة  ٣

مؤسبر  مقارنة. وىو يغطي الفرتة بٌن اجتماعيقابلة للتوفًن بيانات رصد ليركز يف ادلقام األول على وضع ترتيبات 
نو إال أ ادلعلومات لضمان عمليات متكاملةقرتح النظر ادلبكر يف عملية ذبميع ، وريم أنو ياألول والثاين األطراف

مواصلة النظر  مؤسبر األطراف يتعٌن علىفعالية الفعلي. ىذه مسألة القة إلجراء تقييم الحالنهجية ادلعاجل يال 
وديكن أن . األفرقةي من ىذه ألووضع خطط عمل  ،عند الضرورة ،إنشاء أفرقة خرباءالنظر يف  ، وكذلكفيها

هبا يف إطار اتفاقية استكهومل بشأن ادللوثات العضوية  فعالية ادلضطلعالتقييم عناصر العملية ادلستخدمة يف تكون 
 يف إنشاء آلية تقييم الفعالية. الثابتة مفيدةً 
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 مؤتمر األطراف المقترح اتخاذه من جانباإلجراء 

النظر يف مشروع خريطة الطريق وادلوافقة على استخدامها يف عملية إعداد  يفقد يريب مؤسبر األطراف  -8
ىذه العملية، قد  وعند وضعفعالية اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. تقييم يف  لإلسهاممقارنة لقابلة لبيانات رصد 

 ذه ادلذكرة.هباالستفادة من التقرير الوارد يف ادلرفق الثاين  يفمؤسبر األطراف  يريب

ادلبينة يف الفقرة تجميع ادلعلومات األخرى الرامية لعملية الالنظر يف يف  أيضاً  مؤسبر األطراف وقد يريب -9
 عمليات تكميلية.تنفيذ ضمان من أجل فعلي الفعالية ال تقييمجراء وإل 44من ادلادة  ٣
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 المرفق األول
 ٢٢من المادة  ٢تعلق بالفقرة الممشروع خريطة الطريق 

برامج واراكات و األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، بالتشاور مع احلكومات الوطنية وضعت  - 2
، ومنظمة الصحة العادلية، وادلمثلٌن اإلقليميٌن، وادلؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليميةاإلقليمية لرصد اواإلقليمية 

، مشروع خريطة الطريق على النحو اجلهاتيًنىا من واجملتمع ادلدين و  ،والصناعة ،والوطنية، واألوساط األكادديية
بشأن الزئبق.  ة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً الذي طلبتو الدورة السابعة للجن

 ويشمل مشروع خريطة الطريق:

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

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

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

 ؤسبر األطراف، رىناً مشروع خريطة الطريق األنشطة ال ي ديكن القيام هبا بعد االجتماع األول دلوحيدد  - 4
 باالتفاق على ىذه األنشطة وتوافر ادلوارد ادلالية ويًنىا من ادلوارد.

ومع مراعاة نطاق العمل وإدراك احلاجة إىل مسامهات اخلرباء يف بعض اجملاالت، ت قرتح خريطة الطريق  - ٣
 التالية:

 اإلطار الزمين النشاط

ترتيبات، شلا  وضعلشروع يف ل عمليةً  ،األول واجتماع ، يفمؤسبر األطرافينشئ 
الوقت  األطراف مؤسبرإىل رصد الزئبق قابلة للمقارنة عن سيمكن من تقدمي بيانات 

يتجاوز  بدأ يف موعد الي ،فعالية االتفاقيةيف الوقت ادلناسب لتقييم هبدف إجراء 
عناصر ىذه العملية يف خريطة وترد ست سنوات من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية. 

 الطريق.

 4027أيلول/سبتمرب 

تطلبات العلمية والتقنية لوضع ادل الذي تنطوي عليو بالتعقيداألطراف يسلم مؤسبر 
لعمليات  القابلة للمقارنةنتائج الوسائط ادلناسبة وإدماج الختيار المشروع إطار 

لعمل على تطوير لادلؤسبر فريق خرباء سلصص  ينشئلرصد احلالية وادلقبلة. لذلك ا
برنامج الرصد الستخدامو يف تقييم فعالية االتفاقية. وسوف يوافق ادلؤسبر على حجم 
وىيكل فريق اخلرباء ادلخصص، مع مراعاة احلاجة إىل اخلربة ادلناسبة والتوزيع 

 اجلغرايف.

 4027أيلول/سبتمرب 

 مكتب مؤسبر فريق اخلرباء ادلخصص إىل األمانة عن طريق أعضاءلرتايحات تقدم ال
 .األطراف

 4027تشرين الثاين/نوفمرب 

إىل ادلعلومات ادلقدمة من قبل والعمل ادلضطلع بو يف زلافل  ، استناداً األمانةتعد 
، مشاريع بشأن ادللوثات العضوية الثابتة هوملكستاسيما اتفاقية  أخرى، وال

 4028كانون الثاين/يناير 
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 اإلطار الزمين النشاط

عن اقرتاح  ، فضالً للمقارنةقابلة ألنواع البيانات ال ي ديكن اعتبارىا أولية مقرتحات 
إىل فريق اخلرباء  إلكرتونياً  ةاألوليادلقرتحات ع ير امش وتقدملرصد لدلشروع إطار أويل 

 ادلخصص.

إىل ادلعلومات ادلقدمة من قبل والعمل ادلضطلع بو يف زلافل  ، استناداً األمانةتعد 
دماج التقارير ويًنىا من إلستكهومل، مشروع اسرتاتيجية اسيما اتفاقية  أخرى، وال

 إفاداتأي تقدمي و  عليها ادلخصص للتعليق لفريق اخلرباء تيحهاوت  معلومات الرصد 
 إضافية ذات صلة باالسرتاتيجية.

 4028اباط/فرباير 

بشأن أنواع البيانات،  يةاألول ادلقرتحات عير افريق اخلرباء ادلخصص مشيستعرض 
عممها األمانة؛ ويناقش تومشروع إطار الرصد ومشروع االسرتاتيجية ال ي 

أو  قدم تعليقات إىل األمانة، إما إلكرتونياً ي؛ و اجتماع مباارادلعلومات، ردبا يف 
أو احللقات الدراسية  عن بعد . وديكن استخدام التداولاجتماع مباارمباارة يف 

 وثائق حسب االقتضاء.الشبكية دلناقشة ال

 4028آذار/مارس 

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

 4028أيار/مايو 

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

 .االضطالع بو

 4028حزيران/يونيو 

دماج التقارير ومعلومات الرصد األخرى يف إلسرتاتيجية االتنقح األمانة مشروع 
 .واإلفاداتضوء التعليقات 

 4028حزيران/يونيو 

 معلوماتو دماج التقارير إلسرتاتيجية االاألمانة نتائج فريق اخلرباء، ومشروع  تتيح
ادلزيد من  وتقدميالجتماع الثاين دلؤسبر األطراف للنظر فيها ل الرصد األخرى

 التوصيات.

 4028تشرين الثاين/نوفمرب 
)تاريخ مؤقت لالجتماع 

 الثاين دلؤسبر األطراف(
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 المرفق الثاني
ومركبات الزئبق تقرير عن وضع ترتيبات لتوفير بيانات رصد قابلة للمقارنة عن وجود الزئبق 

في األوساط  مالحظةال ومركبات الزئبقمستويات الزئبق في تااىات االفي البيئة، و  وانتقالها
 السهلة التأثر يةالسكانالفئات و األحيائية 

طلبت جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانونًا بشأن الزئبق، يف دورهتا السابعة،  - 2
ر يتضمن توصيات بشأن وضع ترتيبات لتوفًن بيانات رصد قابلة للمقارنة عن إىل األمانة ادلؤقتة صياية تقري

وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاذلا يف البيئة، وكذلك االذباىات يف مستويات الزئبق ومركبات الزئبق ادلالحظة 
 44من ادلادة  4قرة ، على النحو ادلنصوص عليو يف الفالسهلة التأثريف األوساط األحيائية والفئات السكانية 

 .يةاألساس البيانات، دبا يف ذلك مراجع لتقييم من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

البيانات من احلكومات والربامج  عن إعداد ىذا التقرير التمست األمانة مدخالت ومعلومات وعند - 4
أصحاب علومات ادلقدمة من ادل وكذلك أخذت يف االعتباراإلقليمية ودون اإلقليمية ويًنىا من ادلصادر، 

لجنة التفاوض احلكومية ل ةوالسابع ةالسادستقدمي إفادات عقب الدورتٌن لطلبات  استجابةً  ادلصلحة ادلهتمٌن
تقدمي ىذه البيانات لالنظر يف وضع ترتيبات  عندمن ادلسائل الرئيسية ال ي نشأت  الدولية. ويتناول التقرير عدداً 

 ينظر فيها مؤسبر األطراف. كي توصيات أولية لرير التقمث يقدم ومن واالذباىات. 
مؤسبر األطراف ال ي يتعٌن على ىناك عدد من ادلسائل وجد أن  44من ادلادة  4ربليل الفقرة عند و  - ٣

 وىي مبينة أدناه.  فيها، النظر

 وضع ترتيبات لتوفير بيانات رصد مقارنة - ألف

 لمقارنةلقابلية ال - ١

يانات ادلستقاة من ، ال سيما مع ادلنظمات اإلقليمية ذات اخلربة يف ربليل البال ي أجريت يف ادلشاورات - 2
ل و صجرى احلمقارنة بٌن البيانات من نفس الوسائط ال ي القابلية لل يبدو أن من ادلمكن ربديدمصادر كثًنة، 

 سبان العوامل ادلناسبة.التحليل، اريطة أن تؤخذ يف احلأو العينات من خالل منهجيات سلتلفة ألخذ عليها 

ادلسائل  ىذهمن بٌن ادلسائل ادلهمة . و أخذىا يف االعتباروىناك عدد من ادلسائل التقنية ال ي يتعٌن  - 5
منهجيات موحدة لتقييم  وقد ط ورتالبيانات. معاجلة و  وادلنهجية التحليلية منهجية صبع العيناتتشمل 

االتساق وإمكانية مقارنة النتائج باستخدام نفس ادلنهجية. ويف  يضمنشلا ، وسائطالمستويات الزئبق يف سلتلف 
إجراءات بنهجيات وتقييمها ادلن منهجيات سلتلفة باستخدام معلومات عن مج ديكن مقارنة نتائبعض احلاالت، 
وإتاحة وزلسنة فإنو يتعٌن تطوير  تقنيات تقييم جديدةفإنو ونظرًا لتطوير  إىل ذلك إضافةً . ةاالختبار ادلوحد

يف ىذه النتائج مع تلك ادلستقاة من منهجيات أخرى. وينبغي النظر يف ىذه النقطة  مقارنةمعلومات عن كيفية 
أن بعض التكنولوجيات احلالية لن تكون متوافرة  إدراكادلهم  إن منالتقنيات.  الوقت الذي جيري فيو تطوير تلك

نات من صبيع ادلناطق يف تقييم اامل لفعالية اتفاقية ميناماتا إدراج بيا بسهولة يف صبيع ادلناطق. ومن ادلهم أيضاً 
 إجراءات ضمان اجلودة ومراقبة اجلودة.  ولتطبيق لبيانات كمية وسبثيليةوىناك حاجة بشأن الزئبق. 

وسائط المن رلموعة متنوعة من ادلستقاة لبيانات فيما خيص ا لمقارنةلقابلية الثر أن تتأ أيضاً وديكن  - 6
الغرض من أخذ العينات والتحليل اختيار مواقع أخذ ديكن أن يثري . و أخذ العينات دلنطقي ألنشطةاألساس اب
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السياسات  ومقرر  ديكن أن يركزسائط الو اختيار مواقع الرصد و  عندنهجية. فعلى سبيل ادلثال، ادلالعينات أو 
 ، أو ديكن أن يركزوامصادر تلوث زللية هباال ي توجد لقلق، مثل ادلواقع ادلثًنة لالوطنية على ربديد البؤر الساخنة 

 ديكن أن يوفراالرصد  يارلنال ي قد يتعرض ذلا السكان. ويف حٌن أن كال بر  األساسيةالزئبق  مستوياتعلى 
صبع البيانات قد من غرض فإن ال وطنيٌن يف ازباذ قرارات مستنًنةالسياسات ال مقرريمعلومات مفيدة دلساعدة 

وديكن عند إدراج ىذه البيانات أليراض التقييم. وىو أمر جيب أخذه يف االعتبار بيانات، يكون لو تأثًن على ال
كما قد يتعٌن النظر إىل ،  ةً ضروريفعالية الاإلضافية ال ي تعكس أىداف عملية تقييم  الرصد بياناتأن تكون 

ىذه  على أجها جزء منناطق مواقع الرصد احلالية يف بعض ادليف أماكن تغيًنات الضافية و/أو اإلرصد مواقع ال
 العملية.

عوامل أخرى تؤثر على مستويات الزئبق احمللية، مثل أمناط الطقس والظروف  أيضًا يتعٌن تسجيل - 7
تفسًن  عندالبيانات ادلبلغ عنها لكي يتسىن النظر يف تلك العوامل ىذه العوامل مع ادلناخية وادلومسية، وإدراج 

 البيانات.
الفئات األحيائية و الوسائط يف الزئبق  سائدة يف مستويات الزئبق ومركباتاالذباىات الوعند النظر يف  - 8

ادلسائل ادلكانية  تعٌن أخذييف االعتبار، وكذلك العوامل ادلذكورة أعاله  يتعٌن أخذ السهلة التأثر يةالسكان
االذباىات الزمنية إذا كانت  عنإىل ادلعلومات األقدم  البيانات ومن احملتمل أن تضيف. االعتباروالزمنية يف 

وديكن أن بيانات أحدث. تها مع ادلعلومات لتحديد إمكانية مقارن ما يكفي منمع توفر مطبقة معايًن القبول 
على مر الزمن. وينبغي إيالء  الطريقةاستخدام نفس  أسهل من خاللمقارنة البيانات الزمنية تصبح عملية 

ربط  ة يفمهم أيضاً  هاىامة من أجل سد الثغرات يف بيانات الرصد لكن إن النمذجة. النمذجةاىتمام دلنهجيات 
احلصول تحديد أنواع ادلؤارات الرئيسية لضمان وقد تكون ىناك حاجة لرلموعات البيانات ادلتعددة الوسائط. 

 ذات صلة. و  كافية قابلة للمقارنة  على معلومات
من ادلستصوب  فإن لفعالية االتفاقية. ولذلك لشامالومن ادلهم أن يكون ىناك أساس عادلي للتقييم  - 9

ضمان طائفة واسعة من البيانات من أكرب عدد شلكن من ادلناطق، على أساس أن التكنولوجيات ادلتاحة سوف 
 زبتلف من منطقة إىل أخرى. 

 وضع الترتيبات - ٢

 اعتبار مهم يف ادلقام األول جيب إيالءمقارنة لل قابلة الشروع يف وضع ترتيبات لتوفًن بيانات رصدعند   - 20
وستكون ىناك عادلية. الاإلقليمية أو  وأدون اإلقليمية  وأالوطنية برامج الرصد  من خالل لبيانات ادلتاحة حالياً ل

 تقييم فعالية االتفاقية. عند والقابلية للتطبيقنوعية التحديد تقييم للربوتوكول حاجة 

متابعة كل من الدورتٌن السادسة والسابعة عملية كجزء من ة  معلومات عن البيانات ادلتاحوجرى طلب  - 22
عدد من احلكومات الوطنية وادلنظمات دون اإلقليمية وادلنظمات قدم للجنة التفاوض احلكومية الدولية، و 

 على الصعيد العادلي. بعض ادلعلومات متاحة أيضاً وىناك اإلقليمية معلومات. 

النبعاثات الزئبق يف اذلواء حكومات كثًنة تقييمات فردية  أجرت االتفاقيةإطار االستعداد لتنفيذ ويف  - 24
الوطين. وبالنسبة  على الصعيدالثابتة للنظر يف مصادر الزئبق  اً خطط تاألراضي وادلياه، ووضع وإطالقاتو إىل

أكثر  اً تقييم أخرىأجرت حكومات ، يف حٌن ستوى ادلكتيادلعلى  اً عام اً تقييميعترب ىذا  فإن لبعض احلكومات
ومن مث البيئة،  ال ي يتسرب منها إىليف رلموعة ادلعلومات ادلتعلقة دبصادر الزئبق  تساىم ىذه البيانات. تفصيالً 
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اعتماداً على مسارات بعد، أويف مناطق  إىل جانب مناذج مناسبة لتقدير مستويات الزئبق زللياً  اديكن استخدامه
 رتسب.ال

النبعاثات من ادلصادر لجرد قائمة وضع بعلى كل طرف  االتفاقية التزاماً إىل ذلك، تتضمن  إضافةً  - 2٣
تاريخ دخول  منوادلرفق دال، يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات  8ذات الصلة، على النحو احملدد يف ادلادة 

فإن   9توفر بيانات مفيدة يف ادلستقبل. وكما ىو زلدد يف ادلادة  أنىذه القوائم من اأن االتفاقية حيز النفاذ. و 
وفر بيانات وىو ما سيإطالقات الزئبق من ادلصادر ذات الصلة، ب جرد وضع قائمةب أيضاً  كل طرف ملزم

كل وسيكون  . بالنسبة للطرف تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ منإضافية، يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات 
يف صيغتو النهائية  عديوضع باإلبالغ مل وريم أن نسق التفاقية. ل هعن تنفيذ بتقدمي تقارير أيضاً  طرف ملزم

ويتعٌن تقدمي من خالل تلك التقارير.  ووإطالقات الزئبق بيانات كمية عن انبعاثاتأنو ديكن احلصول على  إال
 عن طريق مركز تنسيق وطين.ادلعلومات ادلقدمة من كل طرف ىذه 

ألطفال ل قابلية التأثر )مثالً فإنو يتعٌن األخذ يف االعتبار  يف اجملتمعات البشريةتقييم الزئبق د وعن - 22
احلريف  الذىب تعدين وعن طريق ادللوثة والثدييات البحرية من خالل استهالك األمساك مثالً واحلوامل( والتعرض )

دم ربليل و/أو  األماعر تقييم التعرض دليثيل الزئبق عن طريق ربليل ل. وقد تكون ىناك حاجة لضيق النطاق(وا
الكائنات  للزئبق. وينبغي ربط رصديًن العضوي البول لقياس التعرض ربليل لجنٌن/الطفل و/أو احلبل السري ل

نظام  تقييم مستويات الزئبق يفلطريقة وىناك حاجة لتطوير . واإلنسانة يبيئوسائط اللاحلية بالرصد احليوي ل
وينبغي مواءمة التقييم مع  .)من البحر واألرض( الغذاء و يفقياس مستويات مع إقليمي وبيئية إقليمية إيكولوجي

 العينات وربليلها واإلبالغ عنها. ادلتعلقة جبمعالربوتوكوالت القائمة 

لزئبق يف البيئة باستخدام رلموعة من ا دلستويات تقييمات عادليةأجرى برنامج األمم ادلتحدة للبيئة  - 25
 .4028 عام يف جديدتقييم تقين وادلنمذجة، ومن ادلتوقع إجراء البيانات الفعلية 

عن  النطاق بيانات واسعة تشتمل على قاعدة بيانات عادلية للملوثات الكيميائية يف الغذاءوىناك  - 26
برنامج رصد وتقييم تلوث األيذية.  قاعدة بيانات - يرصد البيئلالنظام العادلي لىي و ، مستويات الزئبق

 من متعلقة بالزئبق العنصري وأكثر ةعين 75 000أكثر من ربليل نتائج  حالياً  ىذه وتتضمن قاعدة البيانات
أنواع من سيما  ن الكائنات احلية، والمميثيل الزئبق وقد أخذت عينات ميثيل الزئبق. على مل تتش ةعين 2000

 أنىذه البيانات ومن اأن الثدييات. من العينات بعض و  بعض األيذية البحريةمن  لكن أيضاً سلتلفة، و  أمساك
 توفر معلومات مفيدة عن مستويات الزئبق يف الكائنات احلية.

حصول على قائمة ديكن استخدامها للجيدة ابكات  فإن ىناك الرصد اجلويأما فيما يتعلق ب - 27
 نظراً آلية مناسبة  يشكلبرنامج حبوث عادلي قد  فإن إنشاء رصد البحريوفيما خيص الالزئبق.  عنمعلومات 

بٌن  كبًناً   تلف اختالفاً خيالربط الشبكي سوف وفيما خيص رصد الكائنات احلية فإن لطابع الدويل للمحيطات. ل
تعلق بالرصد احليوي وفيما ي. الربيةالساحلية أو  وأاألنواع البحرية  االتفاقية، مثالً  ادلعينة ال ي ستختارىااألنواع 

عن  التعرض الناجم عنوفر معلومات ياإلبالغ ادلضطلع بو يف إطار خطط العمل الوطنية ديكن أن لإلنسان فإن 
بذل قد يتعٌن ف تعرض الناجم عن استهالك األمساكال أما فيما خيصالضيق النطاق، و احلريف الذىب تعدين 
 .لتأثرا السريعةة تحديد الفئات السكانيل الوطينعلى ادلستوى جهود 

أن ينظر فيما إذا كانت ىناك  يف مؤسبر األطراف يريبونوعية البيانات احلالية، قد وبالنظر إىل توفر  - 28
الرصد، أو ما إذا كان ينبغي توجيو اجلهود صوب ذبميع وربليل مصادر البيانات  اتقدر تعزيز حاجة إىل 
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ىي النظر يف ىذه ادلسألة ادلعقدة ووضع خطط للرصد اإلضايف وقد تكون أفضل طريقة دلعاجلة مسألة القائمة. 
 فريق تقين. يتم إسنادىا إىل أن 

 التكاليف - ٣

 .مسألة التكاليف ينبغي النظر يفمقارنة قابلة للوضع ترتيبات لتوفًن بيانات رصد عند  - 29

لوقت ا ربتاج ألجه األمانةعلى مستوى تكاليف مباارة  احلالية على بياناتالعملية ذبميع وتنطوي  - 40
تكبدىا صبيع احلكومات تتكاليف ىناك إىل ذلك فإن  إضافةً البيانات وإعداد التجميع.  حديد مصادرلت

 تكريستستلزم تقدمي التجميع و العملية نظرًا ألن  معلوماتإفادات و تقدمي تستجيب لطلبات وادلؤسسات ال ي 
 قت ادلوظفٌن.بعض و 

قبل و أثناء عملية صبع البيانات  ويفضل أن يتم ذلكلضمان قابلية ادلقارنة، جهود  بذل وقد يلزم - 42
 تقدمأن تكون قد على وجو اخلصوص، ديكن . بيد أنو يف الفرتة األوىل ال ي أعقبت بدء نفاذ االتفاقية، اتقدديه

وىو ما مات ادلرتبطة هبا، يتطلب تقييم البيانات وادلعلو  ، وىو أمر قدللمقارنة تهاربديد قابلي يتعٌنمتنوعة بيانات 
اخلرباء. ويف بعض اآلليات )على سبيل ادلثال، اتفاقية التلوث اجلوي من جانب قد يتطلب بدوره مدخالت 

 الثقة يف البيانات ولكنها تؤدي إىل تكبد تكاليف. تعزز ضمان اجلودة لبرامج  ت طبق، (البعيد ادلدى عرب احلدود

تكاليف مالية، دبا يف ذلك عن طريق دعم تكاليف سفر ادلشاركٌن  تكبدإىل اجتماعات اخلرباء وتؤدي  - 44
إصلاز اخلرباء، دبا يف ذلك جانب لوقت ادلستثمر من لتكاليف  ادلرتبطة بعمل األمانة. وىناك أيضاً والتكاليف 

 تحرير، وادلشاركة يف االجتماعات.الو  ،ستعراضاالو  ،صياية الوثائق، و األعمال التحضًنية

ادلعلومات ادلتاحة.  استنادًا إىلتقييم جيرى فإن ال 44من ادلادة  ٣يف الفقرة  ىو منصوص عليووكما  - 4٣
ترتيبات  لوضعنظم الرصد القائمة على ادلستويات الوطنية واإلقليمية والعادلية ستشكل األساس  فإن ولذلك

رصد إضافية سييسر تقييم الفعالية  مقارنة. وإذا قرر مؤسبر األطراف أن تنفيذ أنشطةقابلة للتوفًن بيانات رصد ل
 فإنو يتعٌن أخذ تكاليف ىذه األنشطة ال ي سيجري تكبدىا دلرة واحدة أو بصورة مستمرة، يف االعتبار.

احلال فيما خيص تكاليف، وكذلك إىل تكبد مؤسبر األطراف  إضافية حيددىاأنشطة رصد وستؤدي أي  - 42
استخدام ومن اأن التفاقية. ل ىاعلى الصعيد الوطين من أجل تنفيذ أجها ضروريةاحلكومات  تقرراألنشطة ال ي 

ؤدي إىل ربسٌن ييف على أساس كل بلد على حدة وأن خفض ىذه التكال أن يؤدي إىل ةجهج الرصد اإلقليمي
بشكل  ستوى من االلتزام، وال سيما من أجل كفالة بناء القدراتدلاستدامة أي أنشطة رصد وربتاج الكفاءة. 

 .بشكل مستمر لتدريب وصبع البيانات وربليلهاوا جيد

 تقييم البيانات األساسيةلمراجع  - باء

بغية ربديد ما إذا كانت ىناك تغيًنات يف مستويات الزئبق ومركباتو يف البيئة سيلزم ازباذ قرارات بشأن  - 45
دلستويات  التقييم الرمسي األول اكتمال إجراء . وبعدةمقارن يةأساسبيانات أو بوصفو أرقامًا ما سوف يستخدم 

إدخال نظر يف بيد أنو للاالتفاقية سوف يتسىن استخدامو أليراض ادلقارنة مع تقييمات الحقة.  يف إطار الزئبق
وما إذا كان ينبغي  البيانات األساسيةمؤسبر األطراف اختيار  فقد يتعٌن علىلتقييم األول على اأي تغيًنات 

ما إذا كانت  األخذ يف االعتبارإىل ذلك ينبغي  على الصعيد العادلي. إضافةً  على أساس وطين أو ربديدىا
 وأالوطين  أو ادلستوىت اادلقاطع مستوىعلى  مادلوقع أ حسب د على أساس فرديربد  قد األساسية  البيانات

ينة، تطبق عرب أن تستند إىل نقطة زمنية مع يةاألساس وديكن للبياناتالعادلي.  اإلقليمي أودون اإلقليمي أو 
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لتحديد  ةكون ضروريتس تها عرب الزمنمقارن ادلستوياتأو  منذجة فإن على ذلك عالوةً جغرافية. مناطق 
األحيائية ووسائل اإلعالم والفئات الوسائط يف  ادلالحظةاالذباىات يف مستويات الزئبق ومركبات الزئبق 

 .السهلة التأثرالسكانية 

مسألة  زلددة كما أنأي نقطة زمنية  عندلزئبق ا مستوياتفض خبال تتضمن االتفاقية أي التزامات و  - 46
 تفاوض بشأجها. وىناك عدد من اخليارات ال ي ديكن النظر فيها.جيري المل األساسية  البيانات

 دخول االتفاقية حيز النفاذ ال ي تسبقللفرتة  يةأساسبيانات  ربديدقرر عدم يديكن دلؤسبر األطراف أن و  - 47
وىذا من اأنو أن حيد من تقييم  ،ادلستقبليف استخدام التقييم األول كأساس للمقارنة  لكذوأن يقرر بداًل من 

ات يف مستويات إذا كانت ىناك تغًن  مامن ادلمكن تقييم فعالية االتفاقية يف ادلراحل ادلبكرة، ألنو لن يكون 
 أن ىذه العملية استخدمت يف اتفاقيات أخرى وريم. إال يف التقييم الثاين احلية الزئبق يف البيئة أو الكائنات

 جهج أخرى.من ادلمكن استخدام توفر معلومات عن مستويات الزئبق يف البيئة قد يعين أن  أن إال

  ا،، يف حال توفرىادلقدمة إىل عمليات رمسية أخرىاستخدام اإلفادات  وديكن دلؤسبر األطراف أن يقرر - 48
ديكن أن تشمل معلومات نظرت فيها اتفاقية التلوث اجلوي ىذه اإلفادات . يةاألساس البياناتكأساس لتحديد 

البعيد ادلدى عرب احلدود ومعلومات متاحة من ابكة رصد الزئبق يف منطقة آسيا واحمليط اذلادئ أو برنامج رصد 
استخدام  األجدىقد يكون من  ادلقدمة ه ادلعلوماتر ىذويف حال عدم توفادلنطقة ادلتجمدة الشمالية وتقييمها. 

ادلعلومات الالزمة عند السعي للحصول على  ،وديكن االستفادةبيانات وطنية متاحة سبثل االذباىات العادلية. 
رلال الشراكة ادلتعلق ببحوث االنتقال منتديات من قبيل  بٌنمن التنسيق والتعاون  ،يةساساأل البياناتلتحديد 

 لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة.التابعة لشراكة الزئبق العادلية اجلوي للزئبق ومصًنه التابع 

يف البيئة يف التقييم العادلي  ومستوياتعن معلومات عن انبعاثات وإطالقات الزئبق العادلية و وتتوفر  - 49
. ومن 4028 عام يف نسخة جديدة نشرقرر ادل ومن، 402٣و 4008و 4004 األعوام للزئبق، الذي نشر يف
 402٣  ي عامينسخ بشكل مباار بٌنالنتائج فإنو ال ديكن مقارنة  لتغًنات يف ادلنهجياتادلسلم بو أنو، نتيجة 

 ن س خساسية. وقد أثًنت اوايل أثناء إعداد األعلومات ادل ان قدرًا كبًنًا منا توفر مفإجه ؛ ومع ذلك4008و
)وخباصة ادلنهجية ادلستخدمة دقتها( وادلنهجية يها و كيفية احلصول عل مثالً البيانات ) بشأن لتقييما من سابقة

 وعقب ىذه اجلهود .األخًنة النسخةإعداد  عندوبذلت زلاوالت دلعاجلة ىذه الشوايل  .(للنمذجةادلستخدمة 
لتحديد البيانات  وسيلةً من وثيقة التقييم  األخًنة نسخةالالعتبار  اً كون مستعدقد يمؤسبر األطراف  فإن
 .يةساساأل

يف فرتات  للرصد البيئيالعادلي  األيذية الصادرة عن النظام ديكن البحث يف قاعدة بياناتنظرًا ألنو و  - ٣0
كمصدر للمعلومات عن االذباىات السائدة يف مستويات الزئبق   ةكون مفيدتقد فإن ىذه القاعدة  زمنية سلتلفة

 ميثيل الزئبق. ىو الزئبق الوحيد ادلدرج حالياً  مركبومركباتو يف الكائنات احلية. وذبدر اإلاارة إىل أن 

األساسية على مستوى وطين أو  ربديد البياناتمن الضروري من بينها ىل اعتبارات إضافية  وىناك - ٣2
وربدد . البيانات انطالقًا منهاالنقطة الزمنية ال ي ينبغي ربديد ىذه ىي  ماإذا كان األمر كذلك، إقليمي، و 

ربط لإمكانية  سنوات تقوديية، ولكن ىناك أيضاً أساسية، وال سيما بيانات اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف 
ادللوثات من سنة بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل كل طرف. ونظرا لطبيعة الزئبق بوصفو ب يةساساأل البيانات

ستويات الزئبق يف البيئة يف رلموعة سلتارة من ادلواقع ال ي دل يةأساس بيانات ربديدديكن النظر يف  فإنو العادلية
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على  الزئبق وإطالقاتوانبعاثات مات عن ادلعلو التغًنات يف ومن مث ديكن النظر يف تعكس احلركة العادلية للزئبق. 
 تفاقية.من اال 42ديكن تقييمو من خالل التقارير الوطنية ادلقدمة يف إطار ادلادة وىو ما قد الصعيد الوطين، 

 التوصيات - جيم

 النظر يف التوصيات التالية. يفيريب مؤسبر األطراف قد  - ٣4

ىو أمر فعالية االتفاقية ل ما ادلقارنة من أجل استخدامها يف ادلستقبل يف تقييم ادلمثلة ربديد البياناتإن  - ٣٣
ريب يف النظر يف إنشاء فريق صغًن ين مؤسبر األطراف قد ولذلك فإخرباء.  الدراسة من جانبمعقد ويتطلب 

خذ العينات، ويتفق ألناسبة بشأن الوسائط ادلقدم توصيات يقيم فئات ادلعلومات ادلتاحة، و يمن اخلرباء التقنيٌن 
على تقنيات للنظر يف البيانات، دبا يف ذلك ربديد إمكانية مقارنة البيانات ال ي مت احلصول عليها باستخدام 

كلفة، ينبغي أن يعمل الفريق يف ادلقام األول عن طريق اللفعالية  . وتوخياً سلتلفة ربليل طرقمنهجيات سلتلفة أو 
 احللقات الدراسية الشبكية. الوسائل اإللكرتونية، دبا يف ذلك

 اخلرباء التقنيٌن بتحديد ما يلي: من الصغًنفريق التكليف يف مؤسبر األطراف  ريبقد يو  - ٣2

توحيد الو  ،عن منهجيات لتحقيق إمكانية مقارنة البيانات البيانات القائمة ذات الصلة، فضالً  )أ( 
 بيانات الرصد يف إطار االتفاقية؛دعم استخدام يمن اأنو أن شلا ، اإلقليمي يالشبكوالربط 

قطرية لتقدير التغًنات يف البيانات الال ي ديكن استخدامها باالقرتان مع النمذجة منهجيات  )ب( 
األمساك يف و ياه وادلرتسب الأخرى )مثل  و يف وسائطتركيزاتو انبعاثات الزئبق من خالل الربط بٌن  اإلنسانتعرض 

 الوسائط نتيجة للتغًنات يف االنبعاثات؛ ىذهلتغًنات يف ل توفًن تقديرات سلتلف قطاعات احمليطات(، وبالتايل

داول اجل كذلك ينبغي ربديد  يب عليها البيانات القائمة.ذبادلسائل ادلتصلة بالسياسات ال ي  )ج( 
 .ادلستخدمة حالياً  احملددةلرصد والنمذجة ا ومعلوماتزمنية ال

يف ، دبا يف ذلك لتحديد مستويات الزئبق يف البيئة انات ادلتاحة حالياً البي أن يعتربجيوز دلؤسبر األطراف و  - ٣5
إىل سن التقييمات ادلقبلة، رب قد  يالمسألة ادلعلومات اإلضافية، جيوز لو أيضًا أن حييل الكائنات احلية، كافية. و 

 النسبية للقيام بذلك.التكاليف و لحصول على ىذه ادلعلومات ل خيارات فريق اخلرباء التقنيٌن، إىل جانب

التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية قد تقييم على أساسها  ية ديكنأساسربديد بيانات وعند النظر يف  - ٣6
والنظام  ،نظر يف استخدام التقييمات ادلتاحة، دبا يف ذلك التقييم العادلي للزئبقيأن يف مؤسبر األطراف  يريب

ادلعلومات  يستخدمأن  كذلك يفادلؤسبر   وقد يريبتقييم تلوث األيذية. برنامج رصد و  - العادلي للرصد البيئي
 ادلستقبل. يف كأساس للمقارنات  إقليميادلتاحة من بلدان على مستوى وطين أو 

____________ 


