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

 الدورة السابعة
 6106 آذار/مارس 05-01األردن، ، البحر ادليت

 *من جدول األعمال ادلؤقت )ب( 3البند 

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

تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في 
 اجتماعه األول

من  8ضع المبادئ التوجيهية المطلوبة بمقتضى المادة تقرير فريق الخبراء التقنيين بشأن و 
 االتفاقية

 مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمنهجية المستخدمة إلعداد قوائم جرد االنبعاثات

 مذّكرة من األمانة

مشروع ادلبادئ التوجيهية اليت أعدىا فريق اخلرباء يف مرفق ىذه ادلذكرة، ، تتشرف األمانة بأن تقدم
إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية كنتيجة لعمل جتري إحالتو يُت فيما يتعلق بانبعاثات الغازات يف اذلواء، و التقن

الفريق بشأن ادلنهجية ادلتبعة يف إعداد قوائم جرد االنبعاثات على النحو ادلشار إليو يف الوثيقة 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6هية دون حترير رمسي. ويستنسخ مشروع ادلبادئ التوجي. 
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 المرفق
 8بالمادة  المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمنهجية المستخدمة إلعداد قوائم جرد االنبعاثات عمالً 

 من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
 معلومات أساسية

 أقرب وقت يضع كل طرف، يف”من اتفاقية ميناماتا، واليت تتناول االنبعاثات، على االلتزام بأن  8تنص ادلادة 
من الناحية العملية ويف موعد ال يتجاوز مخسة أعوام بعد تاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة لو، قائمة 

 “.كلجرد لالنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة، وحيتفظ هبا بعد ذ
دلرفق دال. وجيوز ألي يعٍت مصدرًا ثابتًا يندرِج يف فئة من فئات ادلصادر الواردة يف ا‘‘ ادلصدر ذو الصلة’’و

طرف إذا ما اختار ذلك، أن يضع معايَت لتحديد ادلصادر ادلشمولة بفئة للمصادر مدرجة يف ادلرفق دال طادلا 
يف ادلائة على األقل من االنبعاثات الصادرة من تلك الفئة.  75اشتملت ادلعايَت ادلتعلقة بأي فئة على نسبة 

 ىي التالية:الواردة يف ادلرفق  (0)وفئات ادلصادر
 زلطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم •
 ادلراجل الصناعية اليت تعمل بالفحم •
 (6)عمليات الصهر والتحميص ادلستخدمة يف انتاج ادلعادن غَت احلديدية •
 مرافق ترميد النفايات •
 مرافق إنتاج خبث اإلمسنت •

راف أن يعتمد يف أقرب وقت من الناحية العملية، على أنو ينبغي على مؤدتر األط 8من ادلادة  9وتنص الفقرة 
 توجيهات بشأن منهجية إلعداد قوائم جرد االنبعاثات.

وكذلك سيقوم الكثَت من البلدان، يف إطار اإلعداد للتنفيذ والتصديق على االتفاقية، بإجراء جرد لكافة 
طراف أيضًا أن تعد قوائم اجلرد مبوجب استخدامات الزئبق وانبعاثاتو وإطالقاتو على الصعيد الوطٍت. وديكن لأل

. وقد يشمل ذلك عمليات 09لزامية لطإطالقات( وادلادة اإلرد اجل)قائمة  9مواد أخرى من االتفاقية، مثل ادلادة 
، ولكن الطرف قد خيتار استخدام نفس ادلنهجية 8م للجرد ادلطلوب مبوجب ادلادة ستخد  ختتلف عن تلك اليت ت  

 متسقة جلميع قوائم اجلرد.أو استخدام منهجيات 
ووجود قائمة جرد متينة سيدعم األطراف يف تنفيذ االتفاقية على الصعيد احمللي، وديكِّنها من إظهار مدى صلاح 
التنفيذ يف حتقيق غايات االتفاقية. فعلى سبيل ادلثال، سيظهر ذلك مدى حتقيق األطراف للغايات ادلذكورة يف 

ينبغي أن حتقق  5وفقاً للفقرة  (3)لتدابَت اليت يطبقها الطرف على ادلصادر القائمة، أي أن ا8من ادلادة  6الفقرة 
تقدمًا معقواًل يف ختفيض االنبعاثات مع مرور الوقت. وسيسهم أيضًا بشكل أوسع يف دتكُت األطراف منفردة 

 تقييمات الفعالية(.) 66)اإلبالغ(، وادلادة  60ورلتمعة من تلبية االلتزامات ادلنصوص عليها مبوجب ادلادة 

                                                           
 .[يدرج تاريخ اعتماد ادلبادئ التوجيهيةحىت تاريخ ]  (0)
 إىل الرصاص والزنك والنحاس والذىب الصناعي. “ةادلعادن غَت احلديدي”(  ألغراض ىذا ادلرفق، تشَت 6)
 .8من ادلادة  6يف الفقرة “ ادلصدر القائم”يرد تعريف  ( 3)
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وألغراض االكتمال، ينبغي على األطراف أن تدرج مع قوائم اجلرد التابعة ذلا معلومات عن االنبعاثات من مجيع 
ادلصادر ضمن الفئات الواردة يف ادلرفق دال. وديكن أن تستفيد من ذلك بوجو خاص تلك األطراف اليت ختتار 

يف  75، حيث يساعدىا ذلك يف حتديد أن ما ال يقل عن 8دلادة )ب( من ا 6أن تضع ادلعايَت مبوجب الفقرة 
  (4)ادلائة من االنبعاثات النامجة عن فئة واردة يف ادلرفق دال تدخل ضمن فئة ادلصادر ذات الصلة.

 خطوات إنشاء قائمة جرد لالنبعاثات
ى اتباع كل اخلطوات التالية أو غالبًا ما تنطوي ادلنهجية األساسية الرامية إىل إنشاء قائمة جرد لالنبعاثات عل

 عدد كبَت منها:
التخطيط للمنهجية الرامية إىل وضع قائمة جرد لالنبعاثات، يف حدود ادلوارد ادلتاحة، والنظر يف كيفية مجع  •

 البيانات والتعامل معها واستعراضها، مبا يف ذلك تنفيذ عمليات مراقبة وضمان اجلودة
 نبعاثات باعتبار ذلك نقطة انطالق مفيدةمجع البيانات ادلوجودة عن اال •
 حتديد ادلصادر ذات الصلة ضمن كل فئة من فئات ادلصادر •
 تطلبات اإلبالغ للمرافق ادلستقلةوضع م •
 مجع تقارير االنبعاثات من ادلرافق بشكل دوري )سنوياً على سبيل ادلثال( •
 نهابيانات االنبعاثات ادلبلَّغ عتطوير قاعدة بيانات لتخزين  •
 تيسَت حتليل النتائج •
 ييسر االطالع عليها والبحث فيها إتاحة البيانات للجمهور على ضلو •

 7مع الفقرة  ومبجرد إنشاء قائمة جرد لالنبعاثات، جيب وضع الًتتيبات الالزمة لتعهد قائمة اجلرد وحتديثها دتشياً 
 .8من ادلادة 

 ىذه اخلطوات.وتقدم الفروع التالية توجيهات لألطراف بشأن بعض 
 الخطوات األولية: تحديد المرافق

لدى اإلعداد لتنفيذ اتفاقية ميناماتا، يضع كل طرف خطة بشأن كيفية وضع قائمة اجلرد، مبا يف ذلك كيفية مجع 
البيانات واستعراضها والتحقق منها. وقد تكون اخلطوة األوىل اليت يقوم هبا الطرف عندئذ ىي التعرف على 

الزئبق ادلوجودة ضمن أراضيو، وأيضًا حتديد قوائم اجلرد ادلوجودة ومجعها. وبالنسبة للمصادر  مصادر انبعاثات
الثابتة الواردة يف ادلرفق دال، ستحتاج األطراف إىل حتديد ادلرافق اليت تقع ضمن كل فئة من فئات ادلصادر الثابتة 

دلوجودة بالفعل الكثَت من ىذه ادلعلومات. ادلوجودة على الصعيد الوطٍت: مرة أخرى، قد تتضمن قوائم اجلرد ا
وسيعقب ذلك وضع جرد كمي من خالل مجع ادلعلومات من كل مرفق يعترب مصدرًا من ادلصادر ذات الصلة 

 ضمن فئة ادلصادر ادلعنية.

                                                           
 .)ب( يف وثيقة توجيهية مستقلة 6 تتاح ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بوضع معايَت للفقرة  (4)
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 جمع المعلومات عن االنبعاثات من المرافق المنفردة
على مدى فًتة زمنية زلددة عن االنبعاثات من ادلصادر  ستحتاج األطراف إىل مجع البيانات ادلسجلة أو التقديرية

. ويكون اجلرد عادة على أساس السنة التقوديية، أي أن 8الثابتة الناشئة عن ادلرافق ادلنفردة واليت تغطيها ادلادة 
مطلوب يف غضون مخس سنوات  8االنبعاثات حتتسب على أساس سنوي. واجلرد ادلنصوص عليو مبوجب ادلادة 

نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل ذلك الطرف، ولكن مجع البيانات يف وقت سابق ذلذا التاريخ سيساىم يف  من بدء
 متانة التقديرات.

ومن األمثل أن تقوم قائمة اجلرد على أساس القياس ادلباشر لالنبعاثات من ادلصادر الثابتة. وسينتج ذلك أمنت 
 التقديرات.

َت شلكن عملياً، يكون أحد البدائل ىو استخدام عوامل االنبعاث. وعامل ولكن، وحيثما يكون القياس ادلباشر غ
االنبعاث ىو قيمة دتثيلية تربط كمية الزئبق ادلنبعث مبستوى النشاط ادلرتبط بادلصدر )على سبيل ادلثال الطاقة 

مباشرة أخرى مثل  اإلنتاجية دلادة من ادلواد اخلام(. ويف غياب القياس ادلباشر ديكن استخدام تقنيات قياس غَت
 أو حسابات توازن الكتل. (5)التقديرات اذلندسية

وديكن االطالع على مبادئ توجيهية إضافية بشأن قياس انبعاثات الزئبق يف الوثيقة التوجيهية ادلتعلقة بأفضل 
 التكنولوجيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية، الواردة يف الفصل الذي يبحث الرصد.

الطرف أيضًا استخدام رلموعة من الن هج. وقد توفر التقديرات اليت تستخدم عوامل االنبعاث  وديكن أن خيتار
تقديرًا أفضل لالنبعاثات الناجتة عن فئة من ادلصادر من تقديرىا للمصادر ادلنفردة. وقد يكون من ادلفيد بصفة 

تعدادىا أو تكلفة رصدىا أكرب من خاصة على سبيل ادلثال استخدام االنبعاثات اإلمجالية للمصادر اليت يكون 
يسمح برصدىا منفردة، أو حُت يكون اإلبالغ ادلنفرد شاقًا )مثل حالة ادلراجل الصناعية الصغَتة ادلنفصلة(. أن 

وقد ختتلف ادلنهجية بُت فئات ادلصادر، حىت أهنا قد تكون سلتلفة بالنسبة ألنواع ادلرافق ادلختلفة ضمن فئة 
. وقد يكون استخدام رلموعة من النهج مفيدًا بوجو خاص إذا كان الطرف يقوم واحدة من فئات ادلصادر

 .8)ب( من ادلادة  6للفقرة  بتعريف ادلعايَت ادلستخدمة لتحديد ادلصادر ذات الصلة وفقاً 
وىناك مزايا عديدة يقدمها االعتماد التدرجيي لألساليب األحدث واألكثر دقة، مثاًل االستعاضة عن بيانات 

إىل تقنيات التقدير، ببيانات تقوم على الرصد الفعلي عندما تصبح مثل ىذه البيانات متاحة، أو  تستند
االستعاضة عن عوامل االنبعاث العامة بعوامل تكون أكثر دتثياًل لظروف أراضي الطرف يف موقع مصدر انبعاث 

بُت البيانات اليت مت احلصول عليها  معُت. ولكن يف الوقت نفسو، من الضروري أيضًا احلفاظ على قابلية ادلقارنة
مع مرور الزمن، لكي تتضح توجهات مراقبة االنبعاثات، وذلك ألغراض تتبع التقدم احملرز يف ختفيض 

 االنبعاثات.
وقد تود األطراف أن تضع سياسات وإجراءات بشأن كيفية األخذ بالتغيَتات ادلنهجية والتواتر الذي يتم بو 
ذلك، وأن يكون لديها، حيثما أمكن ذلك، ترتيبات قائمة للمساعدة يف حتديد ما إذا كانت التغَتات الظاىرة 

 حتسن تقنيات التقدير.مبرور الزمن تنتج عن تغَتات حقيقية يف االنبعاثات أو أهنا تعكس 

                                                           
لق بالرصد يف الوثيقة التوجيهية اليت تتناول أفضل من الفصل ادلتع 4-5-6على سبيل ادلثال، على النحو ادلبُت يف الفرع  ( 5)

 التكنولوجيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية.
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وعندما ال تكون ىناك هنج وطنية قائمة، ديكن أن ترى األطراف أنو من ادلفيد اعتماد ادلنهجيات الواردة يف 
أو ادلبادئ التوجيهية اليت أعدهتا اللجنة  (6)التوجيهات الدولية، مثل رلموعة أدوات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة

غ عن بيانات االنبعاثات مبوجب اتفاقية التلوث اجلوي البعيد ادلدى عرب االقتصادية ألوروبا بشأن اإلبال
 (7)احلدود.

بٌت القرار ادلتخذ بشأن ادلنهجية ادلستخدمة على رلموعة من العوامل، وقد يتغَت ويف ادلمارسة العملية، ينبغي أن ي  
ألنسب يف ضوء الظروف مع مرور الزمن، على ضلو يعكس ما ىو عملي وميسور من حيث التكلفة وما ىو ا

الوطنية. ولكن ينبغي على أقل تقدير أن تتوفر الشفافية بشأن ادلنهجية ادلستخدمة، لكي ديكن تفسَت ادلعلومات 
 الواردة يف قائمة اجلرد بشكل صحيح.

أي ما إذا   - وحيثما ديكن عمليًا احلصول على ادلعلومات، من اجملدي تسجيل تفاصيل تطور أنواع االنبعاثات
ن الزئبق يف شكل غازي أو إذا كان ملتصقًا باجلسيمات. وقد تفيد ىذه ادلعلومات يف النمذجة الرياضية كا

 لعملية انتقال انبعاثات الزئبق يف اذلواء ومآذلا النهائي.
وبعد حتديد ادلنهجية أو ادلنهجيات الوطنية، ينبغي لألطراف أن تقدم توجيهات زلددة للمرافق فيما يتعلق بطرق 

 دير ادلستخدمة واعتبارات مراقبة اجلودة وضمان اجلودة، والنموذج ادلستخدم لتقدمي البيانات.التق
 وضع قاعدة بيانات لقوائم جرد االنبعاثات

لتيسَت اإلبالغ، ديكن للطرف أن ينشئ موقعاً شبكياً سلصصاً جلرد االنبعاثات من أجل نشر ادلعلومات، وبالتايل 
واد التوجيهية ذات الصلة، مبا يف ذلك مناذج اإلبالغ. وينبغي تشجيع الصناعات تتمكن الصناعات من حتميل ادل

على تقدمي تقاريرىا على شكل إلكًتوين، إلتاحة التعامل مع البيانات وحتليلها بشكل أسهل. ينبغي لألطراف 
 أن تشًتط تلبية ادلرافق دلتطلبات إبالغ وجداول زمنية زلددة.

د بيانات داخلية لتخزين ادلعلومات عن ادلرافق )مثل اسم ادلرفق، وموقعو، وينبغي لألطراف أن تنشئ قواع
والشركة ادلالكة لو وغَت ذلك من التفاصيل( وبيانات االنبعاثات ادلبلغ عنها. وينبغي أن تتسم قاعدة البيانات 

 بسهولة البحث فيها والتعامل معها، وأن تساعد على حتليل البيانات بشكل إضايف.
 انات للجمهور على نحو ييسر االطالع عليها والبحث فيهاإتاحة البي

ينبغي أن تتاح للجمهور بيانات االنبعاثات للمرافق ادلنفردة والتقارير ادلوجزة عن االنبعاثات اليت ال تتضمن 
)إعالم اجلمهور وتوعيتو وتثقيفو(. وإذا كان  08معلومات سرية، مبا يتسق مع التزام األطراف مبوجب ادلادة 

طرف قد أنشأ موقعًا شبكيًا دلساعدة الصناعات يف اإلبالغ عن االنبعاثات الصادرة عنها، ديكن استخدام ال
بالًتتيبات األمنية ادلناسبة الرامية إىل محاية البيانات. وينبغي  ادلوقع نفسو يف نشر البيانات عن االنبعاثات، رىناً 

مواءمة حسب الطلب، بالنسبة دلرفق منفرد مثاًل أو  أن يتيح ادلوقع الشبكي للمستخدمُت إجراء عمليات حبث
 قطاع صناعي أو منطقة جغرافية، أو سنة إبالغ زلددة.

                                                           
 :رلموعة أدوات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لتحديد إطالقات الزئبق وكمياهتا، ادلتاحة على الرابط(  6)

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

MercuryToolkit/tabid/4566/Default.aspx. 

(، ECE/AIR/97ادلبادئ التوجيهية لطإبالغ عن بيانات االنبعاثات مبوجب اتفاقية التلوث اجلوي البعيد ادلدى عرب احلدود )(  7)
 :وديكن االطالع عليها على الرابط التايل

http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/reporting_2009/Rep_Guidelines_ECE_EB_AIR_97. 
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احملتمل أن تدرج  منويف احلاالت اليت ينشئ الطرف فيها سجاًل إلطالق ادللوثات وانتقاذلا، يغطي عدة ملوثات، 
عاثات من مصادر ادلرفق دال. ومن شأن البحث يف فيو بيانات عن ادلصادر الثابتة لالنبعاثات مبا يف ذلك االنب

البيانات أن ديكِّن من حتديد البيانات ادلتعلقة بادلصادر الثابتة النبعاثات الزئبق ويسهل احلصول على تلك 
 البيانات.

ادلوقع  منوديكن االطالع على ادلزيد من ادلعلومات عن إنشاء وتنفيذ سجالت إطالق ادللوثات وانتقاذلا 
(PRTR. net) الشبكي

الذي تطوره وتتعهده منظمة التعاون والتنمية يف ادليدان االقتصادي بالتعاون مع   (8)
. (GRID-Arendal)أريندال للتعاون مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة  - اللجنة االقتصادية ألوروبا ومركز غريد

بشأن تنفيذ الربوتوكول ادلتعلق بسجل إطالق وتتضمن ادلبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة االقتصادية ألوروبا 
 أيضاً توصيات مفيدة بشأن وضع قوائم اجلرد لالنبعاثات. (9)ادللوثات وانتقاذلا

م باإلبالغ لزِ وينبغي اإلشارة إىل أن سجالت إطالق ادللوثات وانتقاذلا قد تكون ذلا عتبات إبالغ، ومبوجبها ال ت  
 ادرة عنها عن قيمة العتبة.تلك ادلرافق اليت تقل االنبعاثات الص

 لجرد االنبعاثاتللبيئة مجموعة أدوات برنامج األمم المتحدة 
وضع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة رلموعة من األدوات، تتفق مع ادلنهجية الواردة أعاله، وذلك الستخدامها يف 

انطالق جيدة لألطراف اليت تقوم  وضع قوائم اجلرد. وقد تكون رلموعة أدوات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة نقطة
بوضع قوائم اجلرد اخلاصة هبا لالنبعاثات. وحيتمل أن تغطي رلموعة األدوات مجيع مصادر انبعاثات وإطالقات 

، ديكن استخدامها أيضاً إلنشاء قوائم جرد زلدودة 8الزئبق إىل مجيع الوسائط البيئية، ولكن، لتلبية شروط ادلادة 
ثابتة لالنبعاثات إىل الغالف اجلوي من ادلصادر ذات الصلة مبوجب ادلرفق دال. وعلى مر أخرى تغطي ادلصادر ال

الزمن، ينبغي أن تسعى األطراف إىل حتسُت قوائم اجلرد اخلاصة هبا وتطويرىا، وتوفر التوجيهات ادلبينة أعاله 
 أساساً ذلذا العمل.

 .6 رد للمستوىواجل 0وتتاح رلموعة األدوات على مستويُت: اجلرد للمستوى 
العوامل ادلستمدة من التجربة للمدخالت واإلطالقات حلساب مدخالت الزئبق  0ويستخدم اجلرد للمستوى 

 وإطالقاتو إىل مجيع الوسائط البيئية، ويقدم النتائج كتقديرات.
اصة هبا. فهو إىل قيادة البلدان يف عملية تعزيز وحتسُت قوائم اجلرد األولية اخل 6يهدف اجلرد للمستوى  بينما

يقدم توجيهات بشأن سلتلف تقنيات ومراحل وضع اجلرد، ويتضمن أمثلة توضيحية ومعلومات مستفيضة عن 
مصادر إطالق الزئبق. ويوفر منهجية بسيطة، إىل جانب قاعدة بيانات مرافقة لضمان االتساق يف وضع قوائم 

 اجلرد الوطنية.
ادر انبعاثات الزئبق وإطالقاتو على الصعيد الوطٍت وقياسها إىل حتديد مجيع مص 6وهتدف ادلنهجية للمستوى 

الكمي )حيثما أمكن(. وتتمثل اخلطوة األوىل يف وضع مصفوفة للفرز، مع حتديد فئات ادلصادر الرئيسية 
ادلوجودة. وديكن أن خيتار الطرف أن تقتصر ادلصادر على فئات ادلصادر ادلدرجة يف ادلرفق دال. وتتمثل اخلطوة 

                                                           
(8  ) http://www.prtr.net/en/. 
(9  )United Nations Economic Commission for Europe, “Guidance on Implementation of the Protocol on 

Pollutant Release and Transfer Registers”, 2008طالع عليها على الرابط:. وديكن اال 

http://www.unece.org/env/pp/prtr.guidancedev.html. 
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ية يف تصنيف فئات ادلصادر الرئيسية إىل فئات فرعية، من أجل حتديد األنشطة اليت قد تطلق الزئبق. وتنتج الثان
ىذه العملية حتديدًا نوعيًا ألنواع ادلصادر. وتشمل اخلطوة الثالثة وضع جرد كمي. ومن أجل وضع جرد كمي 

العمليات، وديكن بعدئذ استخدامها حلساب مفصل، جتمع البيانات ادلتعلقة حبجم األنشطة وادلعلومات اخلاصة ب
تقديرات إطالق الزئبق من ادلصادر احملددة. وحتتوي رلموعة األدوات على إجراءات ومعادالت حلساب مجيع 

 االنبعاثات واإلطالقات.
رلموعة األدوات باستخدام منوذج عرض موحد، يضمن النظر  يويف ادلرحلة النهائية يتم مجع نتائج اجلرد. وتوص

 مجيع ادلصادر ادلعروفة )سواء كانت زلددة كميًا أم ال(. ويسمح ىذا بكشف الثغرات يف البيانات، ويساعد يف
على ضمان أن قوائم اجلرد شفافة وقابلة للمقارنة. ويتيح أيضًا فرصة الستعراض التغيَتات اليت حتدث مع مرور 

أن ىذا االستعراض الكمي الذي جيرى يف إطار الزمن يف انبعاثات الزئبق وإطالقاتو من مجيع ادلصادر. ومن ش
 .8من ادلادة  00أن يسهم يف متطلبات تقدمي التقارير مبوجب الفقرة  6ادلستوى 

____________ 


