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املرفق
تقرير فريق اخلرباء التقين املخصص لتقييم الفعالية :اإلطار املقرتح لتقييم فعالية اتفاقية ميناماات
بشأن الزئبق
التذييل األول
معلومات تقنية عن الرصد

أوالً-

مقدمة
يوجز هذا التذييل العمل بشأن ترتيبات الرصد العاملية اليت اختذها فريق اخلرباء التقين املخصص لتقييم
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الفعالية يف اجتماعني اثنني عقدا يف آذار/مارس  201٨ونيسان/أبريل  ،2019ومن خالل وسائل االتصال
اإللكرتونية .ويبدأ الفرع الثاين بتحديد فئات بياانت الرصد املتاحة القابلة للمقارنة األكثر فعالية يف توفري املعلومات
عن االجتاهات العاملية ،وبياانت رصد مستوايت الزئبق يف البيئة ،واألوساط احليوية والفئات السكانية الضعيفة اليت
ميكن استخدامها لتقييم أثر اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق فيما يتعلق مبستوايت الزئبق واجتاهاته ،وإمكانيات وقيود
البياانت احملددة .أما الباب الثالث فيقيِّم كذلك مدى تلبية املعلومات املستعرضة الحتياجات تقييم الفعالية ،وحيدد
الثغرات الرئيسية ،ويبني اخليارات املتاحة لتعزيز القابلية للمقارنة واكتمال املعلومات ،ويقارن هذه اخليارات على
أساس الفعالية من حيث التكلفة والطابع العملي واجلدوى واالستدامة والتغطية العاملية والقدرات اإلقليمية ،بغية
حتديد الفرص املتاحة إلدخال حتسينات على الرصد يف املستقبل .وحيدد الباب الرابع قدرات النمذجة املتاحة
لتقييم التغريات يف مستوايت الزئبق العاملية داخل خمتلف األوساط وعربها ،بينما يدرس الفرع اخلامس اخليارات
املتاحة إلنشاء خط أساس لبياانت الرصد وحيدد مصادر البياانت اليت ميكن أن تستخدم هلذا الغرض .وبناء على
هذه االعتبارات ،يقرتح الفرع السادس ترتيبات للحصول على بياانت الرصد لتقييم الفعالية.
وترد يف الوثيقة  UNEP/MC/COP.3/INF/15كمية كبرية من املعلومات التقنية األخرى ذات الصلة
-2
ابلرصد اليت ِّ
تكمل االقرتاح الوارد يف هذا التذييل ،مبا يف ذلك حملة عامة عن معلومات الرصد املتاحة.

اثنياً-

ألف-

حتديد معلومات وبياانت الرصد
الكيفية اليت ميكن أن تسهم هبا أنشطة الرصد يف وضع إطار تقييم الفعالية
عند دراسة معلومات وبياانت الرصد نظر الفريق املخصص يف املصفوفات املذكورة يف املقرر
-3
ا م 10/2-بشأن تقييم الفعالية :اهلواء واملياه والكائنات احلية والبشر .وخلص الفريق إىل أن البياانت املتعلقة
مبستوايت الزئبق ومركباته يف اهلواء والبشر واألوساط احليوية متاحة أو ميكن احلصول عليها وستكون قابلة للمقارنة
على الصعيد العاملي .ويرى بعض اخلرباء أن البياانت املتعلقة ابملياه أيضا متاحة إىل حد ما على الصعيد العاملي.
ويف األقسام الفرعية أدانه ترد مناقشات بشأن توفر بياانت الرصد لكل مكون بيولوجي وقابليتها للمقارنة.
وترتبط مستوايت الزئبق يف الغالف اجلوي ارتباطا مباشرا ابالنبعااثت من املصادر البشرية احملددة يف
-4
االتفاقية .وتسهم أنشطة الرصد اجلوي يف تقييم فعالية االتفاقية من خالل اإلشارة إىل ما إذا كانت مستوايت
الزئبق يف الغالف اجلوي يف زايدة أو اخنفاض بسبب التغريات احلاصلة يف انبعااثت الزئبق ،لتمكني النماذج من
حتديد عالقات املصدر واملستقبل .وتسهم بياانت رصد الغالف اجلوي أيضا يف قدرات التنبؤ لدى النماذج
اإلقليمية والعاملية بتأثري الزئبق على البيئة ،وهو أمر ميكن أن يتأثر أيضا ابملسائل الكيميائية األخرى يف الغالف
اجلوي.
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وفيما يتعلق مبسامهة الرصد األحيائي البشري يف تقييم الفعالية فإن هلذا الرصد ميزة تتمثل يف توفري
-5
معلومات عن التعرض للزئبق من مجيع أنواع املصادر ،وإدماج نتائج خمتلف أنواع تدابري احلد من املخاطر ،وتوفري
معلومات عن التوزيع اجلغرايف ،مما ميكن من حتديد املناطق والفئات السكانية اليت حتتاج إىل دعم عاجل من حيث
تدابري احلد من املخاطر.
أما فيما خيص رصد الكائنات احلية فإن ميزته تتمثل يف تتبع التغريات يف مستوايت الزئبق البيئية على
-6
الصعيدين اإلقليمي والعاملي مما يبني اآلاثر اإليكولوجية للزئبق وتعرض اإلنسان له عن طريق الغذاء.
ابء-

اهلواء احمليط
قيستت مستتوايت الزئبق يف اهلواء احمليط يف بعض املواقع لفرتة طويلة للغاية ،وأستهمت البياانت الناجتة
-7
ِّ
تحاب العديد من الشت تتبكات الوطنية
يف النقاش بشت تتأن الطابع العاملي ملست تتألة الزئبق .وقد مجع البياانت احلالية أصت ت ا
والعاملية ابستخدام أساليب خمتلفة ألخذ العينات .وجرى التسليم أبن كل البياانت املتاحة حاليا ال تتميز ابلتغطية
العاملية ولكن ميكن أن تكون هناك أس ت تتاليب مناس ت تتبة للحص ت تتول على هذه البياانت العاملية (على النحو احملدد يف
التتتقتيتيتم التعت ت تتاملتي لتلتزئتبتق  .)1()201٨ويترد اس ت ت ت ت ت ت تتتعتراض ع ت ت تتام لتلش ت ت ت ت ت ت تبتك ت ت تتات التق ت ت تتائتم ت ت تتة يف التوثت تيق ت ت تتة املترجتعتي ت ت تتة
.UNEP/MC/COP.3/INF/15
وهناك عدة طرق لقياس الزئبق يف الغالف اجلوي؛ وقد احددت الطرق اليت حيتمل أن تكون مناسبة
-٨
للحصول على بياانت قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي وجرى استعراضها .وتقيس هذه الطرق:
(أ)

تركيزات الزئبق الغازي الكلي أو الزئبق الغازي النقي يف هواء املواقع األساسية واملتأثرة؛

(ب)

الرتسبات الرطبة.

وميكن قياس تركيزات الزئبق الغازي الكلي/الزئبق الغازي النقي ابستخدام الرصد املستمر النشط
-9
والتقنيات اليدوية ألخذ عينات اهلواء النشطة واخلاملة .ويستخدم الرصد املستمر النشط يف عدة مواقع بشبكات
الرصد اإلقليمية والعاملية القائمة لتحديد الرتكيزات املستمرة للزئبق الغازي الكلي/الزئبق الغازي النقي ،بينما يستخدم
أخذ العينات النشطة واخلاملة يدواي يف األماكن اليت ال تتوفر فيها هياكل أساسية للرصد ،ويعطي متوسط لرتكيزات
الزئبق الغازي الكلي يف شكل متوسط شهري (أو متوسط لفرتة تقل عن الشهر).
 -10ويعترب تدفق الرتسب اجلوي للزئبق هو جمموع الرتسب الرطب واجلاف للزئبق على السطح .ويقاس
الرتسب الرطب عن طريق مجع عينات مياه األمطار ،أما الرتسب اجلاف فإما أن ياستنبط بطريقة رايضية أو يقاس
من حطام األشجار .وجتمع العديد من الشبكات القائمة الطويلة األجل عينات من الرتسبات الرطبة ولكن،
بسبب عدم وجود إجراءات موحدة قابلة للمقارنة فإن الرتسب اجلاف ال يقاس دائما .وتستخدم كمية الزئبق
الكلي املقيسة يف عينات الرتسب اجلوي كأساس حلساب تدفق الرتسب اجلوي الكلي املرتبط حبدث هتطال معني
(أمطار أو ثلوج).
 -11وهناك حاجة لنماذج معتمدة لقياس الزئبق يف الغالف اجلوي من أجل تقييم عالقات املصدر واملستقبل
وتقييم األمهية النسبية لكل مصدر من مصادر االنبعااثت البشرية املنشأ يف التوازن الكتلي العاملي للزئبق مع نظم
انبعااثت الزئبق املتغرية ،وظروف األرصاد اجلوية ،والتأثري املناخي املستحث .إن التغطية العاملية اجليدة فيما خيص
( )1برانمج األمم املتحدة للبيئة .201٨ ،التقييم العاملي للزئبق .201٨
.https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/27579
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بياانت رصد الزئبق يف اهلواء احمليط وعينات الرواسب هي أيضا ذات أمهية أساسية للتحقق من هذه النماذج
اجلوية .وترد املزيد من التفاصيل يف الوثيقة .UNEP/MC/COP.3/INF/15
جيم-

التعرض البشري
 -12إن مجيع الناس يتعرضون للزئبق إىل حد ما .ويف العديد من اجملتمعات احمللية يف مجيع أحناء العامل ،من
احملتمل أن يكون االستهالك الغذائي لألمساك والقشرايت والثدييات البحرية واألغذية األخرى أهم مصدر للتعرض
مليثيل الزئبق .وحيدث التعرض للزئبق النقي وغري العضوي أساسا يف األوساط املهنية (مبا يف ذلك تعدين الذهب
احلريف والضيق النطاق) أو عن طريق مالمسة املنتجات احملتوية على الزئبق .وال يزال هناك قلق ابلغ خبصوص
الفئات الضعيفة ،مبا يف ذلك خمتلف الشعوب األصلية اليت تتعرض للزئبق بشكل كبري عن طريق الغذاء أو من
خالل التعرض املهين.
 -13ويوفر الرصد األحيائي البشري لتقييم تعرض عامة السكان للزئبق (أي املستوى األساسي وليس مستوى
’’البؤرة الساخنة‘‘) معلومات عن االجتاهات العاملية .وفيما خيص عامة السكان يوصى بتقييم التعرض قبل الوالدة
ألن اجلنني هو األكثر قابلية للتعرض مليثيل الزئبق(.)2
-14

وهناك مؤشران بيولوجيان رئيسيان اثنان مها(:)3

(أ) الزئبق الكلي يف شعر فروة رأس األم (ضفائر الشعر بطول 3سم بداية من فروة الرأس لقياس
التعرض خالل الفصل الثالث من احلمل)؛
السري.
(ب) الزئبق الكلي يف دم احلبل ا

 -15إن شعر فروة الرأس هو املكون البيولوجي األفضل ألنه يسهل احلصول عليه بسهولة ابستخدام وسيلة
غري تدخلية وال يستلزم متطلبات معينة للنقل أو التخزين.
 -16وميكن أن يكون دم احلبل السري املكون البديل للشعر .ويوفر إدراج دم احلبل السري يف دراسة
استقصائية عددا من املزااي اإلضافية ،مثل توفري قياس أكثر موثوقية للتعرض للزئبق يف فرتة ما قبل الوالدة وتعرض
األم للزئبق ،مع استبعاد أتثري العوامل اخلارجية (على سبيل املثال ،التلوث اخلارجي للشعر ابلزئبق ،ومعاجلة الشعر
الدائمة اليت ختفض مستوى الزئبق يف الشعر) ،وكذلك توفري مكون بيولوجي بديل للشعر يف األماكن اليت يصعب
فيها احلصول على عينات شعر بسبب اخلصائص الثقافية واألخالقية والدينية.
 -17وهناك ِّ
معامالت موثوقة ،على الرغم من كوهنا متغرية ،تتيح إمكانية مقارنة نتائج قياسات الزئبق يف
الشعر والدم ودم احلبل السري.

-1٨
فروة الرأس.

إن تقييم الزئبق الكلي ٍ
كاف لتحديد التعرض ما مل تكن هناك حاجة لتقييم التعرض اخلارجي لشعر

( )2أعرب عن آراء متباينة خالل عملية تقدمي التعليقات ،حيث تصر بعض األطراف على توخي املرونة يف الرصد من أجل تعظيم
فرص التغطية اجلغرافية اجليدة وتغطية الفئات السكانية العامة لكل من الذكور واإلانث ،مبا يف ذلك األجنة.
( )3فيما يتعلق ابحلاشية الواردة أعاله ،اقرتحت بعض األطراف إدراج الشعر حبيث ال يقتصر على شعر األمهات ،والدم حبيث
ال يقتصر على دم احلبل السري.
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 -19وإضافة إىل تعرض عامة السكان جيوز لألطراف أن جتري الرصد البيولوجي يف الفئات السكانية الضعيفة
األخرى ،مبا يف ذلك الفئات املعرضة مهنيا ،ويف مناطق البؤر الساخنة .وميكن أن توفر هذه البياانت معلومات
إضافية قد تكون مفيدة يف تقييم الفعالية (على سبيل املثال ،عند تكرارها على مر الزمن عند نفس السكان).
 -20وقد حدد التقييم العاملي للزئبق  201٨بياانت التعرض للزئبق املتاحة حاليا يف برامج الرصد األحيائي
البشري اإلقليمية والوطنية ،ودراسات األتراب الطولية ،واملعلومات الشاملة لعدة قطاعات اخلاصة بفئات معينة من
السكان ،مبا يف ذلك الفئات ذات التعرض العايل .وكشف التقييم ما يلي:
(أ) بعض املعلومات املتاحة من برامج الرصد األحيائي البشري اإلقليمية والوطنية قد تكون قابلة
للمقارنة (رهنا ابلقدرة على تصنيف البياانت حسب نوع اجلنس والعمر يف إطار الربانمج) .هذه الربامج ليست
متاحة إال يف عدد قليل جدا من البلدان ،وال سيما يف نصف الكرة الشمايل ،فهي برامج مكلفة ،وابلتايل غري
جمدية عندما يكون الغرض الوحيد منها رصد التعرض للزئبق على الصعيد العاملي؛
(ب) توجد بياانت عالية اجلودة وقابلة للمقارنة من دراسات األتراب الطولية ،مبا يف ذلك الدراسات
على الفئات اليت تستهلك كميات كبرية من األغذية البحرية و/أو أمساك املياه العذبة و/أو الثدييات البحرية .هذه
البياانت متاحة فقط يف عدد قليل من املواقع ،وهي غري ممثِّلة على الصعيد العاملي؛
(ج) أنتج املشروع املمول من مرفق البيئة العاملية واملعنون ’’وضع خطة للرصد العاملي لتعرض البشر
للزئبق وتركيزات الزئبق يف البيئة‘‘ (انظر  )UNEP/MC/COP.3/INF/19بياانت قابلة للمقارنة يف عدد صغري إضايف
من البلدان وذلك ابستخدام بروتوكول منظمة الصحة العاملية لتقييم التعرض للزئبق يف فرتة ما قبل الوالدة(.)4
 -21إن الرصد البيولوجي للزئبق الكلي يف البول مهم للسكان ذوي التعرض العايل للزئبق النقي وغري
العضوي ،ولكنه غري مناسب لتقييم التعرض مليثيل الزئبق .وقد يكون هذا الرصد مفيدا لتقييم أثر إجراءات الرقابة
اليت تتخذها األطراف فيما يتعلق ابلتعرض للزئبق يف جمتمعات التعدين.
 -22وينطوي الرصد األحيائي البشري على عدد من املزااي فيما يتعلق إبثراء تقييم فعالية اتفاقية ميناماات ،مبا
يف ذلك ما يلي:
(أ) أنه يتناول مباشرة املسألة األساسية املتمثلة فيما إذا كان ما جيري القيام به ٍ
كاف حلماية الصحة
البشرية (املادة  1من االتفاقية)؛

(ب) أنه يدمج املعلومات املتعلقة ابلتعرض للزئبق من مصادر خمتلفة؛
(ج) أنه يدمج اآلاثر املرتتبة على جمموعة تدابري احلد من املخاطر املتخذة.
 -23وعند استخدام بياانت الرصد األحيائي البشري جتدر اإلشارة إىل أن مستوى الزئبق لدى البشر يتأثر
ابلعديد من عوامل التشويش ،مثل عادات استهالك األمساك (األنواع والكميات) ،والسن ،واجلنس ،واستهالك
الكحول ،واحلالة الصحية ،واحلالة االقتصادية.

( ) 4منظمة الصحة العاملية’’ .201٨ ،تقييم التعرض للزئبق قبل الوالدة :دراسة استقصائية للرصد األحيائي البشري.
بروتوكول الدراسة االستقصائية األوىلhttp://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/chemical-‘‘.
.safety/publications/2018/assessment-of-prenatal-exposure-to-mercury-human-biomonitoring-survey-2018
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دال-

األوساط احليوية
 -24ميكن للعينات من الكائنات احلية أن توفر معلومات لنتائج خمتلفة .وقد احددت ثالثة أنواع من النتائج
فيما يتعلق برصد الكائنات احلية ،هي التعرض البشري والصحة البيئية واالجتاهات الزمنية .وتتوفر على الصعيدين
اإلقليمي والعاملي بياانت أحيائية متعلقة ابلزئبق كافية لتقييم التعرض البيئي واالجتاهات املكانية والزمانية يف العديد
من النظم اإليكولوجية واملواطن احليوية ذات األمهية اجلغرافية ،ولكن ليس فيها كلها .وميكن أن يتعرض البشر مليثيل
الزئبق عن طريق الغذاء من األمساك والطيور والثدييات البحرية (حيث أن األمساك هي املساهم الرئيسي أما الطيور
فهي مساهم بسيط أو رئيسي حسب النظام الغذائي ،بينما تشكل الثدييات البحرية مسامها رئيسيا يف بعض النظم
الغذائية).
وتعترب العينات التالية املأخوذة من أربع فئات رئيسية من املؤشرات البيولوجية (جمموعات تصنيفية)
-25
األكثر أمهية ويكثر استخدامها لرصد ميثيل الزئبق:
(أ) األمساك :شرائح اللحم ،اخلزعاتِّ ،
القطع الزعنفية ،الدم؛
(ب) السالحف البحرية :الصفائح القرنية ،الدم ،العضالت؛
(ج) الطيور :الدم ،الريش ،البيض ،العضالت ،قشر البيض واألغشية ،الكبد والكلى؛
(د)

الثدييات :اجللد ،الفراء أو الشعر ،العضالت ،الكبد والكلى.

 -26ويوصى أبن تستخدم أنسجة العضالت لتقييم العينات من األمساك والثدييات البحرية .أما فيما خيص
الطيور فإنه جيب استخدام الدم للبياانت القصرية األجل (أي يف غضون أايم من التعرض)؛ واستخدام العضالت
أو البيض للبياانت املتوسطة األجل (يف غضون أسابيع إىل أشهر من التعرض) وميكن استخدام الريش للبياانت
تقييم الزئبق الكلي يف مجيع األنسجة
الطويلة األجل (يف غضون أشهر إىل سنوات من التعرض) .ويعترب كافيا ا
(ابفرتاض أن متوسط مستوى ميثيل الزئبق أكرب من  ٨0يف املائة) ابستخدام الوزن الرطب أو الوزن اجلاف .وينبغي
إسناد العينات جغرافيا ،على أن يتفاوت مستوى التفاصيل املقدمة وفقا للهدف من العينات .وتتوفر إجراءات
التشغيل املوحدة (مثال عن طريق برامج الرصد الوطنية/اإلقليمية)؛ بيد أن الربوتوكوالت األخرى األكثر عاملية قد
يتعني االتفاق عليها ألخذ العينات اليت ال تشملها هذه اإلجراءات .ومتثل التحويالت بني األنسجة عموما إحدى
الوسائل املمكنة للحصول على تركيزات الزئبق النسيجية املوحدة ومن مث القابلة للمقارنة.
 -27وقد استخدم التقييم العاملي للزئبق  201٨بياانت الكائنات احلية من قاعدة بياانت املوجز التجميعي
العاملي بشأن الزئبق يف الكائنات احلية( ،)5الذي يشتمل على تفاصيل عن كل كائن حي أخذت منه عينات،
ومجعت البياانت من عدد  1095مرجعا خمتلفا متثل 119
وموقع أخذ العينات ،وبياانت اإليكولوجية األساسية .ا
بلدا ،و 27٨1موقعا فريدا ،و 45٨ ٨40عينة زئبق من فرادى كائنات حية يبلغ عددها اإلمجايل 375 677
كائن حي .وتضمنت النماذج الواردة يف قاعدة بياانت املوجز التجميعي العاملي بشأن الزئبق يف الكائنات احلية
جمموعات بياانت خاصة ببعض املناطق اجلغرافية إضافة إىل كم كبري من املعلومات الزمانية واملكانية ،مبا يف ذلك
مناطق حبريات املياه العذبة يف مشال الوالايت املتحدة األمريكية ،ومعظم مساحة كندا ،والدول االسكندانفية .ومتثل
هذه املناطق أكثر من  500 000عينة من عينات تركيزات الزئبق يف األمساك أخذت جبمع البياانت على مدى
( )5للمزيد من املعلومات ،انظر:
http://www.briloon.org/uploads/BRI_Documents/Mercury_Center/Publications/For%20Web%20GBMS%20Book
let%202018%20.pdf.
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السنوات اخلمسني املاضية  -وبعضها موحدة للسماح ابملقارنة .وميكن االطالع على املزيد من التفاصيل يف الوثيقة
.UNEP/MC/COP.3/INF/15
 -2٨وبغية التوضيح االفرتاضي لكيفية تغري االجتاهات الزمانية يف تركيزات الزئبق يف األمساك حتت أتثري خمتلف
العوامل احملركة ،مبا يف ذلك التغري البيئي/تغري املناخ والتغري يف الرتسبات ،فإنه يتعني وضع جمموعة من األهداف
الدنيا املتعلقة ابملعلومات .ولكل موقع ،ينبغي أن يشمل ذلك شكل جتمع املياه يف البحرية (أو النهر ،أو املصب،
أو البحر ،وما إىل ذلك) وأمناط ترسب امللواثت ،واتريخ التلوث احمللي .وفيما يتعلق بكل نوع من أنواع الكائنات
احلية (هنا يتمثل ذلك يف األمساك) فإن القدر األدىن من البياانت ينبغي أن يتضمن الطول والوزن ونوع اجلنس
والنضج اجلنسي .وميكن أيضا أن يشمل حتليل العينات (أي عضالت األمساك) لتحديد تركيزات الزئبق الكلي،
النظائر املستقرة (على األقل النرتوجني ورمبا الكربون أيضا) بغية حتسني فهم عمليات الشبكة الغذائية .إن الكثري
من هذه البارامرتات غري متوفرة يف قواعد البياانت احلالية .وعلى سبيل املثال فإن التغريات من سنة إىل أخرى
وضمن السنة الواحدة تكون يف كثري من األحيان أكرب بكثري من االجتاهات الطويلة األجل ،مما جيعل من الصعب
ربط التغريات يف االجتاه الزماين ابلعوامل البيئية احملركة الكبرية (مبا يف ذلك الرتسب) .ويتعني األخذ يف االعتبار
التباين املكاين ضمن االجتاهات الزمنية عند تقييم فعالية االتفاقية يف السنوات القادمة .وحىت يتسىن توثيق التغريات
احملتملة يف االجتاهات الزمانية فإنه يتعني خفض التفاوت ضمن السنة الواحدة عن طريق حتسني ضبط البياانت،
مبا يف ذلك توفري املزيد من البياانت واملعلومات عن البحريات ومجع البياانت من نفس البحرية على مر الزمن.
هاء-

املياه والرتبة
 -29اجتمع مستوايت الزئبق ومركبات الزئبق يف املياه يف إطار مسائل نوعية املياه يف عدد من البلدان .هذه
البياانت قد تكون مفيدة يف تتبع الزئبق الناتج عن األنشطة احمللية اليت تطلق الزئبق ويف منذجة حركة الزئبق يف البيئة
املائية ،إال أن بياانت الرصد من األهنار واملناطق الساحلية لن تعطي مؤشرا على االجتاهات العاملية العامة .بيد أن
مستوايت الزئبق يف مياه احمليطات ميكن أن تكون قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي وأن تسهم يف فهم الدورة
الشبكات القائمة وبرامج البحوث املخصصة ولكنها ال اجتمع حاليا عن طريق
العاملية للزئبق .وجتمع هذه البياانت
ا
برامج رصد خمصصة طويلة األجل.
 -30وميكن أن تكون عينات الرتبة مفيدة جدا يف تقييم تلوث موقع معني إال أن القابلية للمقارنة على الصعيد
العاملي قد ال تكون ممكنة ابلنظر إىل االختالفات يف أنواع الرتبة وما إىل ذلك .إن البياانت عن مستوايت الزئبق
يف الرواسب ترتبط بشكل كبري مبستوايت الزئبق ذات الصلة يف األوساط األحيائية؛ بيد أن عينات الرواسب ال
تعترب حاليا قيد االستخدام على نطاق واسع أو قابلة للمقارنة بسهولة على الصعيد العاملي.

اثلثاً-

القابلية للمقارنة والثغرات واخليارات املتاحة لسد الثغرات

ألف-

اهلواء احمليط
 -31الشكل أدانه يبني اجلهود احلالية لرصد الزئبق الغازي الكلي/الزئبق الغازي النقي .ومن هذا الشكل ،ميكن
مالحظة أنه ميكن سد الثغرات يف املعلومات عن الزئبق الغازي الكلي/الزئبق الغازي النقي من خالل توسيع نطاق
الشبكات احلالية اليت ترصد الزئبق يف الغالف اجلوي .وتشمل عمليات توسعة النطاق هذه مناطق يف أمريكا
اجلنوبية ،وأفريقيا ،ومنطقة البحر الكارييب ،وأجزاء من آسيا ،واالحتاد الروسي ،وأوقيانوسيا.
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الشكل
شبكات الرصد القائمة اليت تقيس تركيزات الزئبق يف اهلواء

الشبكات الدولية
الشبكات الوطنية
برانمج رصد وتقييم القطب الشمايل
الربانمج األورويب للرصد والتقييم
النظام العاملي ملراقبة للزئبق
شبكة ترسب الزئبق (كندا والوالايت املتحدة)
رصد اهلواء على املدى البعيد
(على فرتات تزيد مدة كل منها عن  10سنوات)
أسرتاليا
الصني
مجهورية كوراي
كندا
الياابن
املكسيك
أنتاركتيكا
أخرى
8

International networks
National networks
AMAP
EMEP
GMOS
)MDN (Canada and Unites States
Long term air monitoring
)(<10-year-time-series
Australia
China
Republic of Korea
Canada
Japan
Mexico
Antarctic
Other

UNEP/MC/COP.3/14/Add.1

-32

وتاقرتح النهج التالية لسد الثغرات:

(أ) ربط الرصد احلايل للزئبق الغازي الكلي/الزئبق الغازي النقي مع التكنولوجيا اجلديدة (مبا يف
ذلك أخذ عينات الزئبق اخلاملة والنشطة)؛
(ب) توسيع نطاق شبكات الرصد احلالية ،كلما أمكن ذلك ،من أجل سد الثغرات يف البياانت؛
(د)

تطبيق اإلجراءات املوحدة املستخدمة حاليا جلمع البياانت ومعاجلتها ،حيثما أمكن؛

(د)

املقارنة بني تكنولوجيا القياس ومعاجلة البياانت يف مجيع الشبكات؛

(ه) سد ثغرات البياانت اجلغرافية ابستخدام أساليب أخذ العينات اليدوية اخلاملة أو النشطة؛
(و)
والرطبة/اجلافة؛

الدمج ،إذا أمكن ،بني قياسات اهلواء اليدوية النشطة أو اخلاملة وقياسات الرتسب النشطة

(ز) أخذ عينات كل ثالثة أشهر على األقل (مع حساب املتوسط هلا بعد إضافتها إىل بياانت
العينات النشطة أو إدماجها على مدار ثالثة أشهر مع العينات اخلاملة) هبدف تقييم التغريات املومسية؛
(ح) عند اختيار مواقع جديدة ألخذ العينات احتدَّد األولوايت فيما يتعلق بسد الثغرات يف املعلومات
والبياانت احملددة يف التقييم العاملي للزئبق  201٨وغريه من املؤلفات.
 -33ويوصى أبن يسمح وضع االسرتاتيجيات املستقبلية الرامية إىل سد الثغرات اجلغرافية الزئبق يف بياانت
رصد الزئبق يف الغالف اجلوي بتشغيل زهاء  30موقعا من مواقع الرصد ،مع أخذ عينات اهلواء النشطة أو اخلاملة
يف كل منطقة من املناطق اجلغرافية الشاسعة ،مثل أفريقيا وأمريكا الالتينية واالحتاد الروسي ،من مواقع ميكن أن
توفر معلومات عن تركيزات الزئبق األساسية اإلقليمية/احمللية .إن عدد املواقع املقرتح هو لالستدالل فقط؛ فوجود
عدد أكرب من املواقع اليت تستخدم األخذ اليدوي لعينات اهلواء النشطة أو اخلاملة سيتيح ابلتأكيد حتسني التوزيع
والتمثيل اجلغرافيني لنظم االنبعااثت اإلقليمية/احمللية ،واألرصاد اجلوية ،وأمناط االنتقال/الرتسب .وميكن االطالع
على حتليل لتكاليف رصد اهلواء ،مبا يف ذلك أخذ العينات املقرتح ،يف اجلزء األول ،الفرع  4من الوثيقة
.UNEP/MC/COP.3/INF/15
ابء-

التعرض البشري
 -34يوصى بتطبيق الدراسات اليت تستخدم بروتوكول منظمة الصحة العاملية لتقييم التعرض مليثيل الزئبق يف
فرتة ما قبل الوالدة لسد الثغرات يف البياانت واحلصول على الصورة العاملية الالزمة لتقييم الفعالية( .)6إن استخدام
بروتوكول منظمة الصحة العاملية سوف يسمح جبمع بياانت قابلة للمقارنة (مثل عينات من الشعر من 250
شخصا لكل موقع دراسة ،مع وجود احلد األدىن من التنوع املوصى به) .هذه الدراسات ستكون ذات منحى
قطري؛ وسيكون من الضروري احلصول على موافقة أخالقية حملية (مثال من جملس استعراض مؤسسي) ،كما أن
الدراسات ستاجرى يف إطار النظام الصحي الوطين؛ ومن مث ستكون موافقة البلد مؤكدة .وسيمتلك كل بلد
البياانت اخلاصة به وسيكون تقدمي النتائج طوعيا.

( )6أشارت بعض األطراف إىل أن الربوتوكوالت املعتمدة املستخدمة يف برامج الرصد األحيائي البشري األخرى ينبغي أيضا
االعرتاف هبا.
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 -35وتدعو الفقرة ( 1د) من املادة  17من االتفاقية األطراف إىل تيسري تبادل املعلومات الوابئية املتعلقة
ابآلاثر الصحية املرتبطة ابلتعرض للزئبق ومركباته ،وذلك ابلتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العاملية واملنظمات
األخرى ذات الصلة ،حسب االقتضاء .ومتشيا مع هذه املادة من االتفاقية يتعني مجع وتبادل البياانت عن مستوايت
الزئبق اليت يتم احلصول عليها عن طريق الرصد البيولوجي البشري.
 -36ولتيسري توليد بياانت ومعلومات عن االجتاهات ذات متثيل عاملي عن طريق الرصد البيولوجي البشري،
ستكون أكثر أمهية لتقييم الفعالية ،فإنه يتعني أن يظل فريق الرصد املنشأ مبوجب ترتيبات الرصد العاملية لتقييم
الفعالية على علم ابلدراسات املقررة واملنفذة.
 -37إن املسائل املتعلقة جبودة البياانت مضمنة يف بروتوكول منظمة الصحة العاملية .ويتعني أن تكون نتائج
القياس قابلة للمقارنة من الناحية التحليلية بني املختربات/الدراسات .ولضمان القابلية للمقارنة يتعني أن تطبق كل
دراسة استقصائية وطنية إجراءات التشغيل املوحدة املنسقة وإجراءات أخذ العينات وأساليب التحليل اليت طورهتا
منظمة الصحة العاملية وأن تضع إجراءات لضمان اجلودة ومراقبة النوعية تغطي مرحلة ما قبل التحليل .ومن شأن
توفر املواد املرجعية املالئمة (عينات هبا مستوى معني من الزئبق) أن يدعم ضمان اجلودة داخليا( .)7أما ضمان
اجلودة خارجيا فينبغي أن يتم من خالل دراسات مقارنة دولية فيما بني املختربات .وسيساعد تنسيق الدراسات
على كفالة التدابري املالئمة ملراقبة جلودة.
 -3٨ويشمل بروتوكول منظمة الصحة العاملية أيضا إدارة البياانت والتحليل ومسائل التقييم ،مبا يف ذلك ما إذا
كان ينبغي القيام بذلك على الصعيد الوطين و/أو الدويل .ويوصي الربوتوكول أبن جتري الدول املشاركة حتليالت
إحصائية على الصعيد الوطين وأن تقدم بياانت جمهولة املصدر إىل قاعدة بياانت مركزية للتحليل اإلحصائي.
واهلدف من التحليل اإلحصائي على الصعيد الدويل هو تقييم الروابط بني قيم املؤشر البيولوجي واملنبئات مثل
العمر ونوع اجلنس وعادات استهالك األمساك (اليت جتمع عن طريق استبيان) يف جمموعة البياانت جممعة .ويعاجل
بروتوكول منظمة الصحة العاملية أيضا املسائل املتصلة ابإلبالغ عن البياانت بينما تعاجل تقييمات الصحة البشرية
لربانمج رصد وتقييم القطب الشمايل قضااي الشعوب األصلية يف املنطقة القطبية الشمالية على وجه اخلصوص.
وتشمل مسائل اإلبالغ ،اإلبالغ عن النتائج داخل البلد ،أي إبالغ األفراد املشاركني يف الدراسة وواضعي
السياسات .وجتدر اإلشارة إىل أن بعض البلدان قد تكون لديها ابلفعل مبادئ توجيهية وطنية متعلقة ابإلبالغ
عن النتائج.
 -39لقد أظهر املشروع املمول من مرفق البيئة العاملية ’’وضع خطة للرصد العاملي لتعرض البشر للزئبق وتركيزات
الزئبق يف البيئة‘‘ ) (UNEP/MC/COP.3/INF/19أن توليد البياانت ابستخدام بروتوكول منظمة الصحة العاملية يف
فعال من حيث التكلفة وعملي ٍ
وجمد .وقد متكن املشروع من بناء القدرات احمللية إلجراء الدراسات
البلدان النامية ٌ
ٌ
ذات الصلة ،وهو أمر ميكن تكراره على مر الزمن ويف طائفة من املواقع لسد الثغرات.
جيم-

األوساط احليوية
 -40هناك إقرار بتوفر قدر كبري من البياانت املنشورة عن مستوايت الزئبق يف الكائنات احلية ،فضال عن
البياانت غري املنشورة اجملموعة لألغراض التجارية واحلكومية .بيد أنه من غري الواضح إىل أي مدى تعكس البياانت
املنشورة وغريها من البياانت املعلومات األساسية عن تركيزات الزئبق ،أو ما إذا كانت البياانت املوجودة تركز على
املناطق اليت يتوقع ارتفاع تركيزات الزئبق فيها .ووفق ما سبق بيانه فإن جمموعات البياانت الكبرية عن تركيز الزئبق
( )7ميكن االطالع على قائمة ابملواد املرجعية املتوفرة يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.3/INF/15اجلزء اثنيا.

10

UNEP/MC/COP.3/14/Add.1

يف الكائنات احلية املستقاة من مشال الوالايت املتحدة األمريكية وكندا والدول االسكندانفية كشفت أن مستوايت
الزئبق يف أمساك املياه العذبة من البحريات اليت تتأثر مبصادر الزئبق احمللية استجابت للتنظيم واإلدارة .وهناك حاجة
ملواصلة العمل التقييمي بشأن البياانت القائمة هبدف مجع كل بياانت الزئبق يف الكائنات احلية ذات التمثيل
العاملي املتاحة حاليا ،لتقييم أي البياانت ذات صلة وقابل للمقارنة واملواءمة .وكانت هذه العملية قد بدأت
مبجموعة بياانت املوجز التجميعي العاملي بشأن الزئبق يف الكائنات احلية مما سيسمح بتحديد أوضح للثغرات يف
البياانت اجلغرافية والتصنيفية.
 -41إن برانمج رصد وتقييم القطب الشمايل هو أحد أفضل األمثلة على كيفية تشغيل برانمج ميداين طويل
املدى للرصد البيولوجي للزئبق لصاحل الصحة البشرية واإليكولوجية( .)٨وميتلك النظام العاملي لرصد البيئة  -برانمج
رصد تلوث األغذية وتقييمه ،املعروف عموما ابسم النظام العاملي لرصد البيئة/الغذاء ،واحدا من أفضل النظم
العاملية جلمع بياانت الزئبق يف األمساك ،من خالل شبكته من املراكز املتعاونة واملؤسسات الوطنية املعرتف هبا.
دال-

حتليل التكاليف
 -42يرد يف الوثيقة  UNEP/MC/COP.3/INF/15جدول يلخص تكاليف األساليب املستخدمة حاليا لرصد
اهلواء والبشر واألوساط األحيائية واملياه ،والطابع العملي هلذه األساليب وجدواها واستدامتها وقابليتها للمقارنة
وتغطيتها.

رابعاً-

إمكاانت النمذجة املتاحة لتقييم التغريات يف مستوايت الزئبق العاملية داخل األوساط وعربها
 -43يوجز اجلدول أدانه قدرات النماذج على تقييم التغريات يف مستوايت الزئبق العاملية داخل األوساط
وعربها .وتتفاوت مناذج األوساط املختلفة (اهلواء واملاء واألرض والكائنات احلية) يف قدراهتا على حماكاة حركة
الزئبق يف هذه األوساط ويف حالة تطورها .وقد خضعت مناذج الغالف اجلوي للتقييم على نطاق واسع وميكن
تطبيقها لتقييم التدرج املكاين يف تركيزات الزئبق يف الغالف اجلوي والرتسبات والتغريات الزمانية ،شريطة توفر بياانت
عالية اجلودة ذات إسناد جغرايف عن االنبعااثت .وعلى النقيض من ذلك فإن مناذج األوساط األخرى ،مثل
األرض ،ال تزال تستخدم أساسا يف التطبيقات البحثية .وميكن االطالع على املزيد من التوضيحات ،مبا يف ذلك
إشارات مرجعية إىل مناذج حمددة متاحة وعينة من التمثيل اجلغرايف للحساابت من النماذج احلالية ،يف الوثيقة
.UNEP/MC/COP.3/INF/15
 -44وميكن أن توضح أطر النمذجة املتكاملة املسارات اليت تصل عن طريقها اإلطالقات األولية من الزئبق يف
الغالف اجلوي واألرض واملياه إىل األمساك واألحياء الربية وكذلك احلال فيما خيص ميثيل الزئبق ،إضافة إىل تعرض
بعض اجملتمعات البشرية املستهلكة لألمساك للزئبق .إن أطر النماذج املتكاملة هي يف الوقت احلاضر قيد اإلعداد
وهي متاحة يف شكل انتج حبثي .ومل يسبق أن طبقت أو قورنت النماذج املتكاملة يف جهود التقييم العاملي .وقد
نشرت القليل من األفرقة البحثية مناذج جوية-حميطية وجوية-برية مشرتكة يف املصنفات اليت خضعت الستعراض
النظراء ،ومن خالل تقييم إضايف للنماذج فإن التحديثات ستكون متاحة للشروع يف إجراء حتليالت ذات صلة
ابلسياسات حبلول عام  .2023كذلك تتوفر مناذج للرتاكم البيولوجي مليثيل الزئبق يف الشبكات الغذائية من أفرقة
( )٨الدراسة اليت أجراها برانمج رصد وتقييم القطب الشمايل .2011 ،التقييم الذي أجراه برانمج رصد وتقييم القطب الشمايل
يف عام  :2011الزئبق يف منطقة القطب الشمايلhttps://www.amap.no/documents/doc/amap-assessment-2011-mercury-.
 ; in-the-arctic/90والدراسة اليت أجراها برانمج رصد وتقييم القطب الشمايل .2015 ،التقييم الذي أجراه برانمج رصد وتقييم
القطب الشمايل يف عام  :2015الصحة البشرية يف منطقة القطب الشمايلhttps://www.amap.no/documents/doc/amap- .
.assessment-2015-human-health-in-the-arctic/1346
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خمتارة وهذه ميكن استخدامها لوصف نطاق أمناط الرتاكم على نطاق النظم اإليكولوجية (البحريات واألراضي
الرطبة ومصاب األهنار واملواقع امللوثة) وللشبكات الغذائية البحرية على الصعيد العاملي .والرابط األصعب يف أطر
النماذج املتكاملة هو ذلك املتصل ابلتعرض البشري والنتائج الصحية ،بسبب تنوع اخليارات الغذائية وأمناط
استهالك الغذاء والتغري الفردي يف حركة السموم الذي يؤثر على امتصاص ميثيل الزئبق والقضاء عليه .إن مجيع
عناصر أطر النماذج املتكاملة هذه تتطور بشكل سريع يف األوساط العلمية.
اجلدول
موجز لقدرات النمذجة املتاحة لفرادى األوساط
الوسط/التوفر

املؤشرات الالزمة ملدخالت النموذج

الناتج املقدم

النمذجة االجتماعية واالقتصادية:
متوفرة إىل حد ما
مناذج االنبعااثت العاملية (تنبؤ حىت
عام )2050

املدخالت :بياانت األنشطة االجتماعية
واالقتصادية (اإلنتاج ،السكان ،الناتج احمللي
اإلمجايل) ،تدفق املواد ومواصفات السياسات

الطلب
سيناريوهات
واإلطالقات

الثغرات اليت ال يزال يتعني سدها
العاملي،
االنبعااثت

التقييم :املقارنة واألداء السابق ،تدفق املواد
البشرية املنشأ

تنقيح عوامل انبعااثت الزئبق
(اإلقليمية واملوقعية وما إىل ذلك)،
مجع البياانت عن حمتوى الزئبق يف
السلع األساسية ،استكشاف
االتساق يف مجيع القطاعات
والسياسات غري املتعلقة ابلزئبق
(مثل قطاع الطاقة)

اهلواء :متوفر على نطاق واسع

املدخالت :االنبعااثت العاملية
التقييم :قياسات الغالف اجلوي؛ بياانت
الرتسب الرطب واجلاف

الرتكيز يف الغالف اجلوي؛
الرتسب؛
التغريات الزمانية؛
اإلسناد حسب املنطقة
املصدرية

إنشاء قوائم جرد متوائمة
لالنبعااثت

املياه :انتج البحوث – متوفر إىل
حد ما

املدخالت :مدخالت بشأن تركيزات الزئبق
اجلوي العاملي حمددة مكانيا (رطبة+جافة)
 تركيزات الزئبق وميثيل الزئبق يف األهنار (علىالصعيد العاملي)

تركيز ميثيل الزئبق يف مياه
احمليطات العاملية

بياانت أشكال الزئبق يف مياه
البحر اندرة إىل حد ما ولكن
آخذة يف التحسن

احمليطات العاملية:

مناذج احمليطات العاملية (منوذج
الدوران العام الذي طوره معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا
( ،)MITgcmنواة النمذجة األوروبية
للمحيطات ())NEMO

مصاب األهنار (حمددة املوقع)؛ املياه
العذبة واألهنار (حمددة املوقع)
الرتبة واألراضي :انتج البحوث –
متوفر إىل حد ما

الرتبة العاملية:

منوذج الزئبق األرضي العاملي
مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق
النطاق/املواقع امللوثة (مل تدمج بعد
يف النماذج العاملية ولكن ستكون
مفيدة)
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التقييم :تركيزات ميثيل الزئبق والزئبق الكلي
املقيسة يف مياه البحر؛
جتمع هذه الرتكيزات عن طريق الشبكات

تركيزات الزئبق الكلي يف
مياه البحر على الصعيد
العاملي يف سطوح وأعماق
احمليطات
التغريات الزمانية

البياانت املتعلقة ابلزئبق وميثيل
الزئبق يف األهنار العاملية انقصة إىل
حد كبري

()GEOTRACES/CLIVAR

املدخالت :الرتسب يف الغالف اجلوي
(مدخالت النموذج)
إطالقات االنبعااثت إىل األرض واملياه (ميز
مكاين بدائي للغاية ورديء)
القليل من البياانت عن مياه اجلراين السطحي
من املواقع امللوثة
بياانت عاملية عن الغطاء األرضي ومدخالت
عن الغالف اجلوي

تركيزات الزئبق يف الرتبة
على الصعيد العاملي
الزئبق يف األهنار على
مستوى العامل
’’النقاط الساخنة‘‘ األكثر
حساسية ملدخالت الزئبق
واليت من املرجح أن تؤثر
على جمتمعات الكائنات
احلية واجملتمعات البشرية

ال يزال يتعني إجراء حماكاة مليثيل
الزئبق يف البيئات الربية خبالف
التقييمات احملددة املوقع
هناك حاجة إلجراء حتليل عاملي
’’للنقاط الساخنة‘‘ مطابق
ميدانيا للبياانت؛ مجع البياانت
عن مواقع تعدين الذهب احلريف
والضيق النطاق واإلطالقات و/أو
املواقع امللوثة
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املؤشرات الالزمة ملدخالت النموذج

الوسط/التوفر

الناتج املقدم

الثغرات اليت ال يزال يتعني سدها

التقييم :بياانت عن الزئبق يف الرتبة (بياانت
جيدة ألمريكا الشمالية وأجزاء من أورواب)
الكائنات احلية :انتج البحوث –
متوفر إىل حد ما
منوذج الرتاكم البيولوجي يف
الشبكات الغذائية يف النظم
اإليكولوجية البحرية
(النماذج العاملية للعوالق
متوفرة/ولألمساك قيد اإلعداد)

املدخالت :ميثيل الزئبق يف مياه البحر
(منوذج)؛ إنتاج الكتلة األحيائية يف مصائد
األمساك من اإلنتاجية األولية على الصعيد
العاملي ،التفاعالت التغذوية (متاحة من خالل
التعاون مع مشروع اإلدارة الوطنية لدراسة
احمليطات والغالف اجلوي يف الوالايت
املتحدة/خمترب ديناميكيات السوائل اجليوفيزايئية
ومشروع نرييس يف جامعة كولومبيا الربيطانية)
التقييم :قاعدة بياانت الزئبق يف الكائنات
احلية
مستوى التغذية  3لالجتاه الزماين ،املستوى 4
لتحليل التدرج املكاين

البشر :تعرض مستهلكي األمساك
البحرية (على املستوى العاملي)

املدخالت :الكتلة األحيائية وتركيزات ميثيل
الزئبق يف األمساك اليت تستهلكها خمتلف
الفئات السكانية األقل نشاطا على الصعيد
العاملي (منوذج)؛ بياانت املدخول الغذائي
ملختلف الفئات السكانية
بياانت الرصد البيولوجي الوطنية (تقييم
النموذج)

منوذج الشبكة الغذائية للنظم
اإليكولوجية للمياه العذبة (حمدد
املوقع)

منوذج حركة السموم الذي يربط بني
ابتالع ميثيل الزئبق والرتكيزات يف
الدم والشعر والنتائج
مستهلكو أمساك املياه العذبة واألرز
(بياانت حمددة املوقع ،إن كانت
قابلة للتطبيق)  -هؤالء قد يكونون
الفئات السكانية األكثر عرضة
للخطر
التعرض املهين يف مواقع تعدين
الذهب احلريف والضيق النطاق (حمدد
املوقع)

تركيزات ميثيل الزئبق يف
األمساك اليت يستهلكها
السكان؛ املصدر البحري
مليثيل الزئبق
إسناد
مصادر الزئبق يف األمساك
(الثدييات البحرية؟)
حسب املنطقة؛

منوذج األمساك العاملي قيد
اإلعداد؛ ميكن الربط
ابلثدييات/الطيور البحرية

التغيريات بسبب
االنبعااثت واملناخ

بياانت مستوى التغذية  4يف آسيا
وأفريقيا يتعني مجعها

اهلدف :إسناد مسامهات
مصدر الزئبق إىل فئات
سكانية

اآلليات اليت تؤثر على العالقات
بني التعرض اخلارجي مليثيل الزئبق
والرتكيزات يف الدم والنتائج اخلاصة
مبختلف الفئات السكانية غري
مؤكدة (البحوث مستمرة)

خامساً -حتديد خط أساس لبياانت الرصد
 -45يف هنج ’’املقارنة القبلية والبعدية‘‘ ،حيث تقارن مستوايت الزئبق قبل وبعد تنفيذ االتفاقية ميكن استخدام
بياانت الرصد القريبة من بداية وهناية فرتة التقييم .ويف التقييم األول للفعالية ميكن استخدام بياانت الرصد املستقاة
قبل بدء نفاذ االتفاقية كأساس .وفيما خيص اهلواء تتوفر بياانت رصد اترخيية لبعض أحناء نصف الكرة الشمايل.
أما فيما خيص الرصد األحيائي البشري فيمكن استخدام بياانت من عدد حمدود من برامج الرصد البيولوجي
اإلقليمية والوطنية والدراسات الطولية .وفيما خيص األوساط األحيائية ،تتوفر بياانت اترخيية عن مستوايت الزئبق
يف أمساك املياه العذبة يف مناطق جغرافية حمدودة ،والعمل جار على حتليل البياانت املتوفرة عن أنواع األمساك يف
احمليطات.
 -46أما يف هنج ’’مع  -بدون‘‘ فإنه لتقييم التغري يف مستوايت الزئبق الناتج عن التدابري املتخذة لتنفيذ
االتفاقية يتعني تقدير مستوايت الزئبق لسيناريو العمل املعتاد ابستخدام إطار النمذجة املتكامل املذكور أعاله.
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سادساً -أنشطة الرصد املقرتحة لدعم تقييم الفعالية
 -47يظهر االستعراض املعروض يف الفروع أعاله أنه ابلرغم من أن الزئبق يتميز إبحدى أكرب جمموعات
البياانت اجلمعية املتاحة من بني امللواثت البيئية املعروفة إال أنه ال تزال هناك ثغرات يف البياانت .وميكن لألطراف
أن تسد هذه الثغرات وأن حتقق تغطية ابلبياانت ممثِّلة على الصعيد العاملي من خالل دعم األنشطة العلمية
واستخدام املواد املطورة ابلفعل.
 -4٨وابفرتاض تواصل أنشطة رصد الزئبق القائمة بطريقة منسقة مع تعزيزها إبجراءات ترمي إىل سد الثغرات
يف البياانت عن بعض املناطق فإن البياانت عن مستوايت الزئبق ومركبات الزئبق يف اهلواء والبشر واألوساط
األحيائية ميكن اعتبارها إما متاحة أو ميكن احلصول عليها وستكون قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي.
 -49ويرد أدانه اقرتاح بتأن تضطلع األطراف أبنشطة رصد الزئبق ابالستناد إىل أنشطة الرصد واملعارف القائمة
لتوليد بياانت الستخدامها يف إعداد تقرير دوري عاملي عن رصد الزئبق.
ألف-

اهلواء احمليط
 -50فيما خيص رصد اهلواء ،يقرتح أبن تواصل الشبكات القائمة أنشطة الرصد اليت تضطلع هبا ،ابستخدام
الرصد املستمر النشط وتقنيات أخذ العينات النشطة واخلاملة يدواي من اهلواء هبدف مجع ما يلي:
(أ)

تركيزات الزئبق الغازي الكلي أو الزئبق الغازي النقي يف هواء املواقع األساسية واملتأثرة؛

(ب)

الرتسبات الرطبة.

 -51وستستخدم هذه املعلومات لتقييم األمناط املكانية والزمانية لرتكيزات الزئبق يف اهلواء احمليط وتدفقات
الرتسبات يف النظم اإليكولوجية الربية واملائية .وجتدر اإلشارة إىل أن إجراءات التشغيل املوحدة تشري إىل أنه يتعني
رصد تدفقات ترسبات الزئبق ابستخدام أجهزة أخذ العينات ’’الرطبة فقط‘‘ أو ’’السائبة‘‘.
 -52ولسد الثغرات يف البياانت عن بعض املناطق ينبغي مجع العينات شهراي (أو على فرتات أقل) لتحديد
متوسط تركيزات الزئبق الغازي الكلي األساسية يف املنطقة/املوقع ،وال سيما يف أفريقيا وأمريكا الالتينية واالحتاد
الروسي.
ابء-

التعرض البشري
 -53خبصوص الرصد األحيائي البشري يوصى ابستخدام املؤشرات البيولوجية التالية للتعرض قبل الوالدة بني
عموم السكان(:)9
الزئبق الكلي يف شعر فروة رأس األم (ضفائر الشعر بطول 3سم بداية من فروة الرأس لقياس
(أ)
التعرض خالل الفصل الثالث من احلمل)؛
(ب)

الزئبق الكلي يف دم احلبل السري ،لتحديد التعرض احلديث مليثيل الزئبق.

 -54ويفضل استخدام شعر فروة رأس األم كمكون بيولوجي لتقييم التعرض قبل الوالدة .وميكن أن يكون دم
احلبل السري مكوان بديال للشعر .إن العينات اليت مجعت على فرتات قدرها زهاء مخس سنوات مناسبة لدراسات
( )9أاعرب عن آراء خمتلفة أثناء عملية تقدمي التعليقات .وتصر بعض األطراف على توخي املرونة يف الرصد من أجل تعظيم فرص
التغطية اجلغرافية اجليدة وتغطية الفئات السكانية العامة اليت تشمل كل من الذكور واإلانث ،مبا يف ذلك األجنة .واقرتحت تلك
األطراف عدم قصر الشعر على شعر األمهات وعدم قصر الدم على دم احلبل السري.
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الرصد األحيائي البشري ،مع مراعاة اهلدف املتمثل يف حتديد االختالفات الكبرية من الناحية اإلحصائية والوقت
الذي يستغرقه تنفيذ هذه الدراسات ( مبا يف ذلك تكيف الربوتوكول الرئيسي مع الظروف احمللية ،واحلصول على
موافقة من اهليئات احمللية املعنية ابألخالقيات ،وتدريب املوظفني ،وما إىل ذلك) .وينبغي أن تقرتن العينات البشرية
مبعلومات عن جمموعة من الصفات (مثل السن ونوع اجلنس) ومعلومات اجتماعية واعتيادية (مثل أمناط استهالك
األمساك ،واملستوى االقتصادي).
 -55وقد يكون من املفيد تنسيق مجع العينات مع أنشطة الدراسات االستقصائية يف إطار اتفاقية استكهومل
بشأن امللواثت العضوية الثابتة بغية تعزيز أوجه التآزر ،مبا يف ذلك التغطية ضمن موافقة واحدة بشأن األخالقيات.
 -56وقد حدد التقييم العاملي للزئبق  201٨البياانت املتاحة حاليا عن التعرض للزئبق يف برامج الرصد األحيائي
البشري الوطنية ،ودراسات األتراب الطولية ،واملعلومات الشاملة لعدة قطاعات اخلاصة بفئات معينة من السكان،
مبا يف ذلك الفئات ذات التعرض العايل .وينبغي أن تواصل األطراف وغريها من اجلهات تنفيذ هذه األنشطة بغية
توفري معلومات على املدى البعيد لتقييمات الفعالية الالحقة.
جيم-

األوساط احليوية
 -57فيما خيص رصد الكائنات احلية هناك جانب هام من جوانب توحيد جهود الرصد لتوثيق فعالية االتفاقية
يتمثل يف التقليل إىل أدىن حد ممكن من آاثر الفروق الفسيولوجية اخلاصة أبنواع حمددة من خالل حتديد األنواع
وأنواع األنسجة املناسبة اليت سيجري رصدها .وينبغي إيالء األولوية لدراسة األنواع اليت تراكم كميات كبرية من
الزئبق وتشكل خطرا حمتمال عل ى الصحة البشرية ،وتتوزع على نطاق واسع على مناطق جغرافية حمددة وتوجد يف
العديد من الدراسات التارخيية .إضافة إىل ذلك ،هناك حاجة إىل تنظيم أو متثيل تركيزات الزئبق يف الكائنات احلية
من حيث احلجم والعمر واجلنس ،مع إدراج هذه البياانت يف عملية مجع البياانت .وينبغي أن يستند اختيار أنواع
األمساك ألخذ العينات منها إىل مستوى التغذية ،حيث أن مستوى التغذية ( 4آكالت اللحوم اليت تتغذى على
آكالت حلوم أخرى) هو األنسب فيما خيص القرارات املتصلة بتقييمات الصحة البشرية واإليكولوجية .إن البياانت
عن األنواع اليت يتم صيدها جتاراي مفيدة لتقييم صحة السكان بصفة عامة .أما األنواع األخرى فقد تكون هامة
لتقييم صحة الشعوب األصلية.
 -5٨ولتمثيل االختالفات الكبرية يف مسارات التعرض يقرتح تقسيم الرصد األحيائي إىل إطارين واسعي
النطاق :قاري وحميطي .وميكن االطالع على كمية كبرية من املعلومات التقنية ذات الصلة عن اإلطارين يف الوثيقة
 .UNEP/MC/COP.3/INF/15ويهدف اإلطار القاري لرصد الزئبق يف الكائنات احلية إىل حتديد النقاط احلساسة
يف النظم اإليكولوجية القادرة على ميثلة الزئبق وجعله متاحا يف الشبكة الغذائية .أما اإلطار احمليطي فيغطي مناطق
احمليطات؛ وتدمج النتيجة النهائية مكوانت حوض احمليط املهمة لالستهالك البشري واليت هلا نطاقات عاملية بغية
حتديد التدرجات املكانية (االجتاهات) ملستوايت الزئبق يف األوساط األحيائية.
____________
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