
 

K1402277 160914  

EP األمم المتحدة 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/12 
 

Distr.: General 
18 August 2014 

Arabic 
Original: English المتحدة للبيئة برنامج األمم  

لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد 
  صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤ مربنوفالثاين/ تشرين ٧  -  ٣، بانكوك

  *) من جدول األعمال املؤقتب( ٣البند 

لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق  العمل للتحضير
ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف: مسائل تقتضي االتفاقية 

  من مؤتمر األطراف أن يبّت فيها في اجتماعه األول

ت الرصد أو لتزويد تجميع المعلومات بشكل أّولي بشأن منهجيات للحصول على بيانا
  مؤتمر األطراف ببيانات رصد قابلة للمقارنة

  مذكرة من األمانة

ا  ٢يف الفقرة  ،تنص اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق  - ١ بأن يبدأ مؤمتر األطراف يف اجتماعه  ،٢٢من ماد
الزئبق وانتقاهلا يف البيئة مقاَرنة عن وجود الزئبق ومركَّبات قابلة للاألول بوضع الرتتيبات لتزويده ببيانات رصد 

وكذلك االجتاهات يف مستويات الزئبق ومركَّبات الزئبق املالَحظة يف األوساط األحيائية والفئات السكانية 
أن جيري التقييم على أساس املعلومات  على من تلك املادة، تنص االتفاقية كذلك ٣الضعيفة. ويف الفقرة 

  واالقتصادية املتاحة، مبا يف ذلك:العلمية والبيئية والتقنية واملالية 
  ؛٢التقارير ومعلومات الرصد األخرى املقّدمة إىل مؤمتر األطراف عمًال بالفقرة   (أ)  
  ؛٢١قارير املقّدمة عمًال باملادة الت  (ب)  
  ؛١٥املعلومات والتوصيات املقّدمة عمًال باملادة   (ج)  
الرتتيبات القائمة مبقتضى هذه االتفاقية  التقارير واملعلومات األخرى ذات الصلة بشأن سري  (د)  

  واملتعلقة باملساعدات املالية ونقل التكنولوجيات وبناء القدرات.
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وبينما ستقدِّم احلكومات إىل مؤمتر األطراف كثريًا من املعلومات، توجد جمموعة متنوعة من املبادرات   - ٢
ملؤمتر األطراف يف سياق تقييم الفعالية. ويرد أدناه  احلالية واملعَتزمة جلمع البيانات اليت قد تكون ذات أمهية

  وصف موجز لبعض تلك املبادرات.
، أعد برنامج األمم املتحدة للبيئة، ٢٠٠٢ويف أعقاب نشر التقييم العاملي األول بشأن الزئبق يف سنة   - ٣

طقة القطب الشمايل يف بناًء على طلب جملس إدارة الربنامج والعمل يف تعاون مع برنامج الرصد والتقييم ملن
، تقارير تقنية تعرض معلومات عن االنبعاثات واإلطالقات من الزئبق.وكانت التقارير ٢٠١٣و ٢٠٠٩عامي 

قاعدة تستند إىل حٍد كبري إىل معلومات عن االستخدام الفعلي للزئبق على املستوى الوطين. وسوف ُتسَتكمل 
من الزئبق واليت سيتم جتميعها من ر واالنبعاثات واإلطالقات املعلومات هذه مبرور الوقت مبعلومات عن املصاد

ا ملعاجلة املسائل الوطنية كواليت تقوم البلدان بتجميعها  جلرد املوجودات هات الوطنية اجل جزء من استعدادا
عن االجتاهات من االتفاقية. وميكن أيضاً جتميع فكرة  ٩و  ٨الواردة يف املادتني  املتطلَّباتاخلاصة بالزئبق وتلبية 

بشأن االنبعاثات واإلطالقات من الزئبق من مقارنة التقارير التقنية اليت يعّدها برنامج البيئة. ومع ذلك، من شأن 
حدوث تغيريات يف املنهجية واالفرتاضات السببية لالنبعاثات واإلطالقات أن جيعل من املستحيل إجراء حتليل 

  مفصَّل لالجتاهات يف هذه املرحلة.
وقد يتم جتميع معلومات إضافية، حيثما كان ذلك مالئماً، من خالل إعداد التقييمات األوَّلية التفاقية   - ٤

موقع ميناماتا، واليت ميكن استخدامها لتقييم وجود وانتقال الزئبق ومرّكبات الزئبق. عالوة على ذلك، تتيح مبادرة 
وتقاسم العلوم والبحوث البيئية. وسيعرض املنرب، الذي منربًا جلمع ومعاجلة  UNEP Live برنامج البيئة التفاعلي

  سيتاح لعامة اجلمهور، وسيلة لتقاسم البيانات اجملمَّعة على املستوى الوطين وكفالة تدارسها على نطاق واسع.
ومع إتاحة متويل من مرفق البيئة العاملية، ينفِّذ برنامج البيئة مشروعًا عامليًا للرصد جلمع معلومات   - ٥
إعداد خطة للرصد ”اسية بشأن مستويات الزئبق يف عدٍد من املواقع العاملية. وسوف ميتد املشروع املعنون أس

. واهلدف من ٢٠١٤ملدة سنتني بدءًا من حزيران/يونيه “ بيئيةيف الالزئبق لرتكُّزات و العاملي لتعرُّض البشر للزئبق 
لبشر ويف البيئة، ولتعزيز القدرة على حتليل وجود الزئبق يف هذا املشروع هو التنسيق بني النـُُهج لرصد الزئبق يف ا

دف أن يتم بدقّة حتديد تركُّزات الزئبق يف البشر والبيئة على نطاق عاملي. أما شركاء  التنفيذ البشر ويف البيئة، 
التلّوث فهي منظمة الصحة العاملية فيما يتعّلق بعنصر الرصد األحيائي يف املشروع ومعهد حبوث  األساسيون

  اجلوي فيما يتعّلق بالعنصر البيئي.
مثل مشاريع املرفق لدعم تنفيذ اخلطة العاملية لرصد ، وهذا املشروع الذي ينفِّذه مرفق البيئة العاملية  - ٦

سوف جيرِّب  من اتفاقية استكهومل بشأن امللوِّثات العضوية الثابتة، ١٦امللوِّثات العضوية الثابتة، وفقًا للمادة 
اسُتحِدَثت يف بلدان خمتارة. ويستند املشروع إىل نوعني من األنشطة العاملية القائمة لرصد الزئبق. وفيما  اً نـُُهج

ة فعًال واليت تضم يتعلق برصد اهلواء، سوف يتعاون املشروع مع النظام العاملي لرصد الزئبق ومع شبكته املوجود
  طات للرصد حم
)http://www.gmos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=16(  

وفيما يتعلَّق باآلثار على صحة اإلنسان، سوف يستند املشروع إىل األعمال القائمة اليت يتصّدرها   - ٧
خرباء من منظمة الصحة العاملية. وقد اضطلعت منظمة الصحة العاملية بعدد من األنشطة تتصل بتجميع بيانات 

كمؤشِّر يف إطار العملية األوروبية   حيائي البشري،ألالرصد. ومن مث جرى اختيار الزئبق، فيما يتعلق بالرصد ا
وَعقد املكتب اإلقليمي ألوروبا التابع ملنظمة الصحة العاملية سلسلة مشاورات بني اخلرباء  املعنية بالبيئة والصحة.
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ومشاورات حكومية دولية إلعداد منهجية إلجراء دراسة استقصائية للرصد اإلحيائي واحلصول على اتفاق يف 
لعمل سوف يفيد منه برنامج دويل للرصد، وقد روعي هذا يف املشروع العاملي للرصد املشار هذا الشأن. وهذا ا

-http://www.euro.who.int/en/data-andإليه أعاله. ويتاح مزيد من املعلومات على املوقع الشبكي: 

evidence/environment-and-health-information-system-enhis/activities/human-biomonitoring-survey .
بقياس إمجايل  حيائي التعرُّض ملادة ميثيل الزئبق قبل الوالدةألوستقيِّم هذه الدراسة االستقصائية اخلاصة بالرصد ا

الزئبق يف شعر األم، وعندما توجد مصادر حملية معروفة للتعرُّض للزئبق غري العضوي أو لعنصر الزئبق، والزئبق يف 
  بول األم ويف دم احلبل الّسرِّي.

، ما انفك برنامج رصد وتقييم تلّوث األغذية التابع للنظام العاملي لرصد البيئة ١٩٧٦ومنذ عام   - ٨
احلكومات وجلنة دستور األغذية واملؤسسات املختصةاألخرى، يـُبَـلِّغ  “GEMS/Food”ومًا باسم واملعروف عم

ا وإسهامها يف ُجمَمل تعرُّض اإلنسان وأمهية  وكذلك عامة اجلمهور بشأن مستويات امللوِّثات يف األغذية واجتاها
تقييم تلوُّث األغذية التابع للنظام العاملي ذلك فيما يتعّلق بالصحة العامة والتجارة. وتقوم بتنفيذ برنامج رصد و 

مركزًا متعاونًا تابعًا ملنظمة الصحة  ٣٠لرصد البيئة منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع شبكة تضم أكثر من 
ا تقع يف أحناء من العامل. ويستلزم الربنامج أيضًا مشاركة خرباء وطنيني فيما  العاملية ومؤسسات وطنية ُمعَرتف 

  العمل جلمع وحتليل البيانات واملعلومات لدعم عملية تقييم األخطار يف جمال األغذية.مع بلد،  ١٠٠على يزيد 
متاحة أمام السلطات  “GEMS/Food”وتُعَترب قاعدة بيانات برنامج رصد وتقييم تلوُّث األغذية   - ٩

فحص البيانات بدقة من أجل  املختصة لتقدمي بيانات عن مراقبة ورصد األغذية وتبادل هذه البيانات. ويتم
االتساق واالكتمال قبل أن تقبلها منظمة الصحة العاملية؛ ونتيجة هلذا يقدِّم برنامج رصد وتقييم تلوُّث األغذية 
معلومات موثوقة عن حتديد األخطار لكي ُتستخَدم املعلومات يف حتديد األولويات لتنظر فيها جلنة دستور 

نات معلومات شاملة بشأن مستوى الزئبق يف الغذاء وهي متاحة على املوقع األغذية. وتوَجد بقاعدة البيا
  .https://extranet.who.int/gemsfood/Search.aspx?Contaminant=Mercuryالشبكي: 

ملية عن اهتمامها باإلسهام يف تقييم الفعالية، كما فعلت ذلك فعًال فيما وقد أعربت منظمة الصحة العا  -  ١٠
  يتعّلق باتفاقية استكهومل بشأن امللوِّثات العضوية الثابتة.

كما قامت منظمات من اجملتمع املدين يف عدٍد من البلدان بتقييم مستويات الزئبق، حيث قامت   -  ١١
لبيانات مباشرة على اإلنرتنت. وفيما ال تزال هناك حاجة ألنشطة باختبار مستويات الزئبق يف الشعر ونشرت ا

هامة من أجل التحّقق من النتائج وإلخضاع املنهجيات والبيانات الستعراض الُنظراء، قد تعرض البيانات مصدراً 
  قيِّماً للمعلومات.

من تلك  ٣ية. وترد يف الفقرة من اتفاقية ميناماتا على التقييم املنتظم لفعالية االتفاق ٢٢وتنص املادة   -  ١٢
على أساس معلومات علمية وبيئية ”املادة بعض العوامل اليت يتعنيَّ أخذها يف االعتبار واليت حتدِّد أن يتم التقييم 

وقد يكون من املفيد أيضًا النظر إىل انتقال الزئبق يف التجارة كمقياس “. وتقنية دولية ومالية واقتصادية متاحة
قية يف خفض استخدام الزئبق، مع إيالء اهتمام خاص إىل املعلومات االقتصادية املتاحة. وكان لفعالية االتفا

برنامج البيئة قد أعّد من قبل دراسة استقصائية عاملية للتجارة الدولية يف الزئبق، وُقدِّمت إىل جملس اإلدارة يف 
يدل الزئبق عن معلومات مفيدة، من بينها مؤشِّر دورته الرابعة والعشرين. وقد ُيسِفر إجراء تقييم آخر للتجارة يف 

  ا التجارة هو األكثر فعالية.إيالء مزيد من االهتمام لقضاييكون على اجملاالت حيث 
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يف أن تطلب إىل األمانة التماس معلومات بشأن توافر  التفاوض احلكومية الدولية وقد ترغب جلنة  -  ١٣
ذات الصلة وإعداد جتميع وحتليل لوسائل احلصول على بيانات بيانات الرصد من مجيع احلكومات واملنظمات 

ا السابعة.   الرصد لتنظر فيها اللجنة يف دور
___________  


