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صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق
الدورة السابعة
البحر ادليت ،األردف 05-01 ،آذار/مارس 6106
*
البند ( 3ب) من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية :مسائل
تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في
اجتماعه األول

تجميع وتحليل وسائل الحصول على بيانات الرصد المتعلقة بتقييم الفعالية
مذكرة من األمانة
 - 0تنص اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،يف الفقرة  6من ادلادة  ،66على ما يلي ’’يبدأ مؤمتر األطراؼ إباف
اجتماعو األوؿ بوضع الًتتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاذلا يف البيئة،
وكذلك االجتاىات يف مستويات الزئبق ومركبات الزئبق ادلالحظة يف األوساط األحيائية والفئات السكانية
الضعيفة‘‘ .وتنص االتفاقية رلدداً ،يف الفقرة  3من نفس ادلادة ،على أف ’’جيرى التقييم على أساس ادلعلومات
العلمية والبيئية والتقنية وادلالية واالقتصادية ادلتاحة مبا يف ذلك:
(أ)

التقارير ومعلومات الرصد األخرى ادلقدمة دلؤمتر األطراؼ عمالً بالفقرة 6؛

(ب) التقارير ادلقدمة عمالً بادلادة 60؛
(ج) ادلعلومات والتوصيات ادلقدَّمة عمالً بادلادة 05؛
(د) التقارير وادلعلومات األخرى ذات الصلة بشأف سري الًتتيبات القائمة مبقتضى ىذه االتفاقية
وادلتعلقة بادلساعدة ادلالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات‘‘.
*
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 - 6ويف اجتماعها السادس ،نظرت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف الوثيقة اليت أعدهتا األمانة زلددة
رلموعة من ادلبادرات اليت ميكن النظر فيها ذات الصلة جبمع ادلعلومات اليت ميكن استخدامها يف تقييم فعالية
االتفاقية .وبعد ادلناقشة اليت أجرهتا ،قررت اللجنة( )0أف األمانة ينبغي أف تسعى إىل احلصوؿ على ادلعلومات عن
مدى توفر بيانات الرصد من احلكومات وادلنظمات ذات الصلة ،وأف تعد جتميعاً وجتري حتليالً لوسائل احلصوؿ
على بيانات الرصد لتنظر فيها اللجنة يف دورهتا السابعة .ويف سياؽ إجناز ىذا العمل ،ينبغي أف تركز األمانة على
احتياجات البلداف النامية والبلداف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ يف رلاؿ بناء القدرات ،والدور الذي تؤديو
األنشطة اإلقليمية ،وقيمة الشركاء.
 - 3ووفقاً دلقرر اللجنة ،عممت األمانة طلباً على احلكومات وادلنظمات ذات الصلة للحصوؿ
على معلومات عن مدى توفر بيانات الرصد .ويف أثناء مرحلة تقدمي التقارير ،اليت مت متديد فًتهتا من
 31حزيراف/يونيو إىل  30آب/أغسطس  6105بناء على طلب ادلكتب واللجنة ،مت استالـ التقارير
ذات الصلة بادلادة  66من  00بلداً ،ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل االقتصادي ،ومنظمة واحدة
غري حكومية ،ومنظمة واحدة حكومية دولية .وميكن االطالع على التقارير على ادلوقع:
 ،http://mercuryconvention.org/Negotiations/INC7/INC7submissions/tabid/4754/Default.aspxكما يرد
حتليل للتقارير أعدتو األمانة يف مرفق ىذه ادلذكرة.
 - 4ورمبا ترغب اللجنة يف اإلحاطة علماً بالتحليل الذي أعدتو األمانة ،وبصفة خاصة فيما يتعلق بنوع
ادلعلومات اليت مت أُبلغ بأهنا متوفرة ،ورمبا ترغب أيضاً يف النظر رلدداً يف مدى توفر بيانات الرصد ،وحتليل وسائل
احلصوؿ على ىذه البيانات ،مبا يف ذلك آليات حتديد مدى قابلية البيانات للمقارنة .ورمبا ترغب اللجنة أيضاً
يف أف تطلب إىل األمانة العمل مع الشراكة العادلية بشأف الزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة والشركاء
اآلخرين ادلعنيني ،مبا يف ذلك منظمة الصحة العادلية لتحديد الطريقة اليت ميكن أف تساىم هبا اآلليات ادلختلفة
اليت ورد وصفها يف التقارير يف تقدمي بيانات رصد مقارنة ،وبصفة خاصة النظر يف صفات الرصد ادلطلوب،
وادلنهجيات ذات الصلة ألخذ العينات والتقييم والوسائط الرئيسية .وبالعمل يف الشراكات القائمة ستستفيد
األنشطة من خربات سلتلف اخلرباء ادلعنيني .ورمبا ترغب اللجنة رلدداً يف أف تطلب إىل األمانة إعداد تقرير عن
ىذه ادلسائل لينظر فيو مؤمتر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ.
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مرفق
تحليل التقارير المتعلقة ببيانات الرصد
ألف  -معلومات أساسية
 - 0بناء على طلب جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السادسة ،عممت األمانة
طلباً على احلكومات وادلنظمات ذات الصلة للحصوؿ على معلومات عن مدى توفر بيانات الرصد.
ويف أثناء مرحلة تقدمي التقارير ،اليت مت متديد فًتهتا من  31حزيراف/يونيو إىل  30آب/أغسطس 6105
بناء على طلب ادلكتب واللجنة ،استجاب لطلب احلصوؿ على معلومات  00بلداً ،ومنظمة
إقليمية واحدة للتكامل االقتصادي ،ومنظمة واحدة غري حكومية ،ومنظمة واحدة حكومية
دولية .وميكن االطالع على ادلعلومات اليت قدمتها ىذه البلداف وادلنظمات على ادلوقع:
.http://mercuryconvention.org/Negotiations/INC7/INC7submissions/tabid/4754/Default.aspx

باء  -الجوانب ذات الصلة الواردة في المعلومات التي قُدمت
 - 6أشار بلد واحد إىل أنو ال ميلك يف الوقت احلايل معلومات عن فعالية التنفيذ ،ألنو ال يزاؿ يف مرحلة
مبكرة من التنفيذ.
 - 3وأشار بلد آخر إىل أنو أجرى رصداً بيئياً عن طريق الوكاالت البيئية وأفرقة البحث على حد سواء.
ولكنو مل يتوقع أف يشمل العمل ادلخطط لو ادلرتبط بالتقييم األويل التفاقية ميناماتا مسحاً مفصالً للقدرات
القائمة والتقييم الفعاؿ ،األمر الذي سيُحدد الفجوات واالحتياجات يف البلد فيما يتعلق بالرصد والفعالية على
الصعيد الوطين.
 - 4وأشار بلد آخر إىل عدـ وجود برنامج رصد روتيين قائم لديو .غري أف البيانات متوفرة عن بؤر التلوث
بالزئبق ،مثل التلوث الناجم بشكل رئيسي عن جتريف الرواسب مع تغطية الرواسب الحقاً لألرض الزراعية.
 - 5ووصف عدد من البلداف خطط الرصد ادلكثف اليت تتم إدارهتا يف إطار ىياكل طوعية أو إلزامية.
وأُجريت الدراسات على أساس وطين ،أو على نطاؽ ادلقاطعات ،أو اجلهات احمللية ،ويبدو أف ىذه الدراسات
موجهة حنو الفئات الضعيفة من السكاف يف عدد من احلاالت.
 - 6ومشل الرصد البيئي أخذ العينات وحتليل نوعية اذلواء ،وادلياه ،والرواسب ،وأخذ عينات جملموعة من
الكائنات احلية ،مبا فيها األمساؾ (أمساؾ ادلياه العذبة ،وأمساؾ البحار على حد سواء) ،والقشريات ،والطيور
(أخذ عينات بيض الطيور بشكل أساسي) ،والثدييات .ومشل الرصد األحيائي للبشر أخذ عينات من الشعر،
والدـ ،والبوؿ ،ولنب األـ ،وجيرى الرصد على أساس دوري ،وتتبعو أحياناً عمليات متابعة طويلة .ويف بعض
احلاالت ،تصاحب دراسات الرصد األحيائي عمليات أخرى جلمع البيانات مثل حتليل تدابري صحية زلددة،
واستبيانات عن الغذاء ،وتقييم حالة الصحة العامة ،واللياقة البدنية ،وتقييم احلالة االجتماعية واالقتصادية.
 - 7وقدمت منظمة الصحة العادلية معلومات عن األنشطة اجلارية ذات الصلة بالرصد األحيائي للبشر،
فضالً عن معلومات إضافية عن قاعدة البيانات العادلية ادلتاحة على شبكة اإلنًتنت والتابعة لربنامج نظاـ الرصد
البيئي العادلي ورصد وتقييم تلوث الغذاء الذي تديره منظمة الصحة العادلية  gGEMS/FoodIاليت حتتوي على
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بيانات لرصد الزئبق يف األمساؾ ،وتتيح قاعدة البيانات ىذه منذ عاـ  6100وسيلة للوصوؿ إىل البيانات
وكذلك قابلية تقدميها عن طريق واجهة متاحة للعامة على الشبكة اإللكًتونية.
 - 8وقاـ معهد حبوث تلوث الغالؼ اجلوي ،وىو أحد ادلؤسسات القيادية ادلشاركة يف رلاؿ شراكة أحباث
انتقاؿ الزئبق يف اذلواء ومصريه يف إطار الشراكة العادلية بشأف الزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،بتقدمي
معلومات هتدؼ إىل إنشاء نظاـ مراقبة عادلي لكشف التلوث بالزئبق .ويهدؼ النظاـ إىل إدماج بيانات مواقع
ادلراقبة من األرض ،وبيانات احمليطات ،والظواىر ادلالحظة يف طبقة السًتاتوسفري السفلى وطبقة الًتوبوسفري
السفلى .وحىت اآلف ،يشتمل النظاـ على أكثر من  41موقعاً للمراقبة من األرض منها أكثر من عشرة مواقع يف
نصف الكرة اجلنويب .ومت احلصوؿ على بعض ادلعلومات اإلضافية عن التوزيع الرأسي ألنواع الزئبق يف طبقة
الًتوبوسفري وطبقة السًتاتوسفري السفلى .وأُنشئت قاعدة بيانات تارخيية ُُجعت فيها بيانات من برامج رصد
سابقة ،وقياسات قائمة على محالت ،وادلبادرات الفردية يف رلاؿ الرصد والقياس.
 - 9وقاـ معهد حبوث التنوع البيولوجي ،وىو اجلهة األخرى ادلشاركة يف قيادة رلاؿ شراكة أحباث انتقاؿ
الزئبق يف اذلواء ومصريه ،بوصف عملو يف رلاؿ دراسات تقييم التعرض للزئبق وآثاره على البيئة ،فضالً عن سعيو
إىل أف يصبح مركز تبادؿ معلومات ألمريكا الشمالية فيما يتعلق ببيانات الزئبق احليوي .ويستفاد يف الوقت
احلايل من عمل ادلعهد من أجل جتميع قاعدة بيانات عادلية (قاعدة بيانات ادلوجز التجميعي العادلي للزئبق
احليوي) اليت سًتكز يف ادلقاـ األوؿ على القشريات ،واألمساؾ ،والثدييات البحرية .وتشمل البيانات نتائج
العينات ادلأخوذة من  76بلداً استناداً إىل البيانات ادلنشورة يف اجملالت العلمية اليت خضعت الستعراض األقراف.
جيم  -النظر في المعلومات التي قُدمت
 - 01تدعو ادلادة  66من االتفاقية إىل بدء الًتتيبات لتوفري بيانات رصد قابلة للمقارنة دلؤمتر األطراؼ عن
وجود وانتقاؿ الزئبق ومكوناتو يف البيئة ،واجتاىات مستويات الزئبق وزلتوياتو اليت متت مالحظتها يف األوساط
األحيائية ولدى الفئات الضعيفة من السكاف .وتنص ادلادة أيضاً على أف تقييم الفعالية الذي سيجريو مؤمتر
األطراؼ ’’سيُجرى على أساس ادلعلومات العلمية والبيئية والتقنية وادلالية واالقتصادية ادلتاحة ،مبا يف ذلك:
(أ)

التقارير ومعلومات الرصد األخرى ادلقدمة دلؤمتر األطراؼ عمالً بالفقرة 6؛

(ب) التقارير ادلقدمة عمالً بادلادة 60؛
(ج) ادلعلومات والتوصيات ادلقدَّمة عمالً بادلادة 05؛
(د) التقارير وادلعلومات األخرى ذات الصلة بشأف سري الًتتيبات القائمة مبقتضى ىذه االتفاقية
وادلتعلقة بادلساعدة ادلالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات‘‘.
 - 00وادلعلومات اليت قدمتها البلداف وادلنظمات على النحو ادلوصوؼ أعاله ،ىي أساساً معلومات ذات
طبيعة علمية وبيئية وتقنية .وستتاح ادلعلومات ادلقدمة مبوجب ادلادتني  05و 60مبجرد بدء نفاذ االتفاقية،
وشروع األطراؼ يف الوفاء بالتزاماهتا يف رلاؿ اإلبالغ واجملاالت األخرى مبوجب االتفاقية.
 - 06وتكشف ادلعلومات ادلقدمة على النحو ادلوصوؼ أعاله أف بعض البلداف وادلناطق لديها بالفعل برامج
لتوليد البيانات اليت ستساعد يف تقييم الفعالية .ولكن تغطية البيانات زلدودة .وتُناقش يف الفقرات التالية بعض
احلقائق اليت كشف عنها التحليل.
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 - 03وكانت ثالثة من البلداف اليت قدمت معلومات من البلداف النامية ،ونفذ بلداف اثناف من ىذه البلداف
برامج رصد بيئي عن طريق وكاالهتما أو إداراهتما البيئية .وشدد أحد ىذه البلداف على أنو كاف يطبق العمل
ادلنجز يف إطار عملو على التقييم األويل التفاقية ميناماتا للتحضري لتنفيذ االتفاقية ،وحتديد الفجوات
واالحتياجات ادلتعلقة بالرصد من أجل ادلسامهة يف تقييم الفعالية على الصعيد الوطين .وسيلزـ ادلزيد من
ادلعلومات عن برامج الرصد اليت نُفذت يف البلداف وادلناطق ،مبا فيها الربامج ادلنجزة وفقاً لشروط التجارة ،وذلك
لتحديد مدى احلاجة إىل بناء القدرات للمسامهة يف فعالية الرصد.
 - 04ووصفت منظمتاف من ادلنظمات ادلعنية اليت قدمت ادلعلومات ،األنشطة اليت جيري االضطالع هبا على
الصعيد العادلي .ومل تُقدـ تقارير زلددة فيما يتعلق باألنشطة اإلقليمية ،ولكن أُشري يف ادلعلومات اليت قدمها أحد
البلداف إىل مشاريع تنظر يف ادلعلومات اإلقليمية.
 - 05ويُعترب العمل ادلنجز على األحباث يف رلاؿ انتقاؿ الزئبق يف اذلواء ومصريه الذي يُضطلع بو يف إطار
الشراكة العادلية بشأف الزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة مثاالً دلا ميكن إجنازه من عمل عن طريق
الشراكات ،وال سيما العمل الذي يستفيد من البيانات ادلتاحة علناً للجمهور .وتُعترب الشراكات القائمة يف
رلاؿ وضع وتعهد قاعدة بيانات منظمة الصحة العادلية لربنامج نظاـ الرصد البيئي العادلي ورصد وتقييم تلوث
الغذاء  gGEMS/FoodIمثاالً آخر دلسامهات الشراكات يف ُجع البيانات ونشرىا.
 - 06ويتضح من ادلعلومات ادلفصلة اليت قدمتها البلداف بشأف مشاريعها لرصد البيانات وُجعها ،فضالً عن
اإلشارات إىل البيانات ادلتاحة يف اجملالت العلمية اليت خضعت الستعراض األقراف ،وجود كمية كبرية من
البيانات ادلتاحة على الصعيد العادلي ،غري أف ادلسألة الرئيسية ىي كيفية إتاحة ىذه البيانات مع ضماف قابليتها
للمقارنة ،وتوفريىا يف شكل يسمح بتقييمها ،وبالنظر يف مستويات خط األساس للزئبق ومركباتو يف البيئة ،فضالً
عن التغيريات يف ىذه ادلستويات مبرور الزمن.
 - 07ويُالحظ أف معظم ادلعلومات التفصيلية ادلػُقدمة مستمدة من نصف الكرة الشمايل ،رغم توفر بعض
ادلعلومات من نصف الكرة اجلنويب.
دال  -اعتبارات أخرى
 - 08من أجل تقييم فعالية االتفاقية ،سيحتاج مؤمتر األطراؼ إىل نقطة مرجعية للتقييم على أساسها ،مثل
خػط أساس على سبيل ادلثاؿ .وال تتطرؽ االتفاقية نفسها ذلذه ادلسألة .ولكن ادلعلومات ادلتعلقة بانبعاثات الزئبق
قبل بدء نفاذ االتفاقية تتاح بعدة طرؽ تشمل ،يف ُجلة أمور ،تقييمات الزئبق على الصعيد العادلي اليت طلبها
رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة واليت نُشر منها تقييماف اثناف يف عامي  6119و ،6103ومن ادلتوقع
نشر التقرير الثالث حبلوؿ عاـ  ،6108فضالً عن التقييمات األولية التفاقية ميناماتا اليت يضطلع هبا العديد من
البلداف .وميكن استخداـ ىذه ادلعلومات للمسامهة يف إنشاء خػط أساس يتم على أساسو تقييم أداء االتفاقية يف
ادلستقبل.
 - 09وعالوة على ذلك ،وضع مؤمتر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية الثابتة تدابري
للمساعدة يف التقييم ادلستمر لالتفاقية وفقاً للمادة  06من االتفاقية .وميكن أف تؤخذ يف االعتبار اخلربة ذات
الصلة يف رلاؿ تقييم اتفاقية استكهومل ألغراض تقييم فعالية اتفاقية ميناماتا.
___________
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