
 المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمنهجية المستخدمة إلعداد قوائم جرد االنبعاثات عمالً 
  من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 8بالمادة 

  معلومات أساسية
يضع كل طرف، يف أقرب ”من اتفاقية ميناماتا، واليت تتناول االنبعاثات، على االلتزام بأن  8تنص املادة 

العملية ويف موعد ال يتجاوز مخسة أعوام بعد تاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة وقت من الناحية 
ا بعد ذ   “.كلله، قائمة جرد لالنبعاثات من املصادر ذات الصلة، وحيتفظ 

يعين مصدراً ثابتاً يندرِج يف فئة من فئات املصادر الواردة يف املرفق دال. وجيوز ألي ‘‘ املصدر ذو الصلة’’و
رف إذا ما اختار ذلك، أن يضع معايري لتحديد املصادر املشمولة بفئة للمصادر مدرجة يف املرفق دال ط

يف املائة على األقل من االنبعاثات الصادرة من  75طاملا اشتملت املعايري املتعلقة بأي فئة على نسبة 
  الواردة يف املرفق هي التالية: )1(تلك الفئة. وفئات املصادر

  ليد الطاقة اليت تعمل بالفحمحمطات تو   •
  املراجل الصناعية اليت تعمل بالفحم  •
  )2(عمليات الصهر والتحميص املستخدمة يف انتاج املعادن غري احلديدية  •
  مرافق ترميد النفايات  •
  مرافق إنتاج خبث اإلمسنت  •

قت من الناحية على أنه ينبغي على مؤمتر األطراف أن يعتمد يف أقرب و  8من املادة  9وتنص الفقرة 
  العملية، توجيهات بشأن منهجية إلعداد قوائم جرد االنبعاثات.

وكذلك سيقوم الكثري من البلدان، يف إطار اإلعداد للتنفيذ والتصديق على االتفاقية، بإجراء جرد لكافة 
م اجلرد استخدامات الزئبق وانبعاثاته وإطالقاته على الصعيد الوطين. وميكن لألطراف أيضًا أن تعد قوائ

. وقد يشمل 19لزامية لإلطالقات) واملادة اإلرد اجل(قائمة  9مبوجب مواد أخرى من االتفاقية، مثل املادة 
، ولكن الطرف قد خيتار 8م للجرد املطلوب مبوجب املادة ستخدَ ذلك عمليات ختتلف عن تلك اليت تُ 

  د.استخدام نفس املنهجية أو استخدام منهجيات متسقة جلميع قوائم اجلر 
ووجود قائمة جرد متينة سيدعم األطراف يف تنفيذ االتفاقية على الصعيد احمللي، وميكِّنها من إظهار مدى 
جناح التنفيذ يف حتقيق غايات االتفاقية. فعلى سبيل املثال، سيظهر ذلك مدى حتقيق األطراف للغايات 

وفقًا للفقرة  )3(طرف على املصادر القائمة، أي أن التدابري اليت يطبقها ال8من املادة  6املذكورة يف الفقرة 
ينبغي أن حتقق تقدمًا معقوًال يف ختفيض االنبعاثات مع مرور الوقت. وسيسهم أيضًا بشكل أوسع يف  5

(اإلبالغ)، واملادة  21متكني األطراف منفردة وجمتمعة من تلبية االلتزامات املنصوص عليها مبوجب املادة 
  (تقييمات الفعالية). 22

                                                            

  .]يدرج تاريخ اعتماد املبادئ التوجيهيةحىت تاريخ [  )1(
  إىل الرصاص والزنك والنحاس والذهب الصناعي. “املعادن غري احلديدية”)  ألغراض هذا املرفق، تشري 2(
  .8من املادة  2يف الفقرة “ املصدر القائم”يرد تعريف  ) 3(



غراض االكتمال، ينبغي على األطراف أن تدرج مع قوائم اجلرد التابعة هلا معلومات عن االنبعاثات من وأل
مجيع املصادر ضمن الفئات الواردة يف املرفق دال. وميكن أن تستفيد من ذلك بوجه خاص تلك األطراف 

لك يف حتديد أن ما ال ، حيث يساعدها ذ8(ب) من املادة  2اليت ختتار أن تضع املعايري مبوجب الفقرة 
يف املائة من االنبعاثات النامجة عن فئة واردة يف املرفق دال تدخل ضمن فئة املصادر ذات  75يقل عن 

   )4(الصلة.
  خطوات إنشاء قائمة جرد لالنبعاثات

التالية غالباً ما تنطوي املنهجية األساسية الرامية إىل إنشاء قائمة جرد لالنبعاثات على اتباع كل اخلطوات 
  أو عدد كبري منها:

التخطيط للمنهجية الرامية إىل وضع قائمة جرد لالنبعاثات، يف حدود املوارد املتاحة، والنظر يف    •
  كيفية مجع البيانات والتعامل معها واستعراضها، مبا يف ذلك تنفيذ عمليات مراقبة وضمان اجلودة

  نقطة انطالق مفيدة مجع البيانات املوجودة عن االنبعاثات باعتبار ذلك  •
  حتديد املصادر ذات الصلة ضمن كل فئة من فئات املصادر  •
  تطلبات اإلبالغ للمرافق املستقلةوضع م  •
  مجع تقارير االنبعاثات من املرافق بشكل دوري (سنوياً على سبيل املثال)  •
  بيانات االنبعاثات املبلَّغ عنهاتطوير قاعدة بيانات لتخزين   •
  النتائجتيسري حتليل   •
  ييسر االطالع عليها والبحث فيها إتاحة البيانات للجمهور على حنو  •

مع  ومبجرد إنشاء قائمة جرد لالنبعاثات، جيب وضع الرتتيبات الالزمة لتعهد قائمة اجلرد وحتديثها متشياً 
  .8من املادة  7الفقرة 

  وتقدم الفروع التالية توجيهات لألطراف بشأن بعض هذه اخلطوات.
  ات األولية: تحديد المرافقالخطو 

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

من أراضيه، وأيضًا حتديد قوائم اجلرد املوجودة ومجعها. التعرف على مصادر انبعاثات الزئبق املوجودة ض
وبالنسبة للمصادر الثابتة الواردة يف املرفق دال، ستحتاج األطراف إىل حتديد املرافق اليت تقع ضمن كل فئة 
من فئات املصادر الثابتة املوجودة على الصعيد الوطين: مرة أخرى، قد تتضمن قوائم اجلرد املوجودة بالفعل 

ثري من هذه املعلومات. وسيعقب ذلك وضع جرد كمي من خالل مجع املعلومات من كل مرفق يعترب الك
  مصدراً من املصادر ذات الصلة ضمن فئة املصادر املعنية.

                                                            

  .(ب) يف وثيقة توجيهية مستقلة 2 املتعلقة بوضع معايري للفقرةتتاح املبادئ التوجيهية   )4(



  جمع المعلومات عن االنبعاثات من المرافق المنفردة
ة حمددة عن االنبعاثات من ستحتاج األطراف إىل مجع البيانات املسجلة أو التقديرية على مدى فرتة زمني

. ويكون اجلرد عادة على أساس السنة 8املصادر الثابتة الناشئة عن املرافق املنفردة واليت تغطيها املادة 
مطلوب  8التقوميية، أي أن االنبعاثات حتتسب على أساس سنوي. واجلرد املنصوص عليه مبوجب املادة 

لنسبة إىل ذلك الطرف، ولكن مجع البيانات يف وقت يف غضون مخس سنوات من بدء نفاذ االتفاقية با
  سابق هلذا التاريخ سيساهم يف متانة التقديرات.

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

ون أحد البدائل هو استخدام عوامل االنبعاث. ولكن، وحيثما يكون القياس املباشر غري ممكن عملياً، يك
وعامل االنبعاث هو قيمة متثيلية تربط كمية الزئبق املنبعث مبستوى النشاط املرتبط باملصدر (على سبيل 
املثال الطاقة اإلنتاجية ملادة من املواد اخلام). ويف غياب القياس املباشر ميكن استخدام تقنيات قياس غري 

  أو حسابات توازن الكتل. )5(لتقديرات اهلندسيةمباشرة أخرى مثل ا
وميكن االطالع على مبادئ توجيهية إضافية بشأن قياس انبعاثات الزئبق يف الوثيقة التوجيهية املتعلقة 

  بأفضل التكنولوجيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية، الواردة يف الفصل الذي يبحث الرصد.
ام جمموعة من الُنهج. وقد توفر التقديرات اليت تستخدم عوامل وميكن أن خيتار الطرف أيضًا استخد

االنبعاث تقديرًا أفضل لالنبعاثات الناجتة عن فئة من املصادر من تقديرها للمصادر املنفردة. وقد يكون 
من املفيد بصفة خاصة على سبيل املثال استخدام االنبعاثات اإلمجالية للمصادر اليت يكون تعدادها أو 

يسمح برصدها منفردة، أو حني يكون اإلبالغ املنفرد شاقاً (مثل حالة املراجل أن صدها أكرب من تكلفة ر 
ا قد تكون خمتلفة بالنسبة  الصناعية الصغرية املنفصلة). وقد ختتلف املنهجية بني فئات املصادر، حىت أ

جمموعة من النهج مفيداً  ألنواع املرافق املختلفة ضمن فئة واحدة من فئات املصادر. وقد يكون استخدام
 2للفقرة  بوجه خاص إذا كان الطرف يقوم بتعريف املعايري املستخدمة لتحديد املصادر ذات الصلة وفقاً 

  .8(ب) من املادة 
وهناك مزايا عديدة يقدمها االعتماد التدرجيي لألساليب األحدث واألكثر دقة، مثًال االستعاضة عن 

ر، ببيانات تقوم على الرصد الفعلي عندما تصبح مثل هذه البيانات بيانات تستند إىل تقنيات التقدي
متاحة، أو االستعاضة عن عوامل االنبعاث العامة بعوامل تكون أكثر متثيًال لظروف أراضي الطرف يف 
موقع مصدر انبعاث معني. ولكن يف الوقت نفسه، من الضروري أيضًا احلفاظ على قابلية املقارنة بني 

مت احلصول عليها مع مرور الزمن، لكي تتضح توجهات مراقبة االنبعاثات، وذلك ألغراض  البيانات اليت
  تتبع التقدم احملرز يف ختفيض االنبعاثات.

                                                            

من الفصل املتعلق بالرصد يف الوثيقة التوجيهية اليت تتناول  4-5-2على سبيل املثال، على النحو املبني يف الفرع  ) 5(
  أفضل التكنولوجيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية.



وقد تود األطراف أن تضع سياسات وإجراءات بشأن كيفية األخذ بالتغيريات املنهجية والتواتر الذي يتم 
يبات قائمة للمساعدة يف حتديد ما إذا كانت التغريات به ذلك، وأن يكون لديها، حيثما أمكن ذلك، ترت

ا تعكس حتسن تقنيات التقدير.   الظاهرة مبرور الزمن تنتج عن تغريات حقيقية يف االنبعاثات أو أ
ج وطنية قائمة، ميكن أن ترى األطراف أنه من املفيد اعتماد املنهجيات الواردة  وعندما ال تكون هناك 

ا  )6(، مثل جمموعة أدوات برنامج األمم املتحدة للبيئةيف التوجيهات الدولية أو املبادئ التوجيهية اليت أعد
اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن اإلبالغ عن بيانات االنبعاثات مبوجب اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى 

  )7(عرب احلدود.
املنهجية املستخدمة على جمموعة من العوامل، بىن القرار املتخذ بشأن ويف املمارسة العملية، ينبغي أن يُ 

وقد يتغري مع مرور الزمن، على حنو يعكس ما هو عملي وميسور من حيث التكلفة وما هو األنسب يف 
ضوء الظروف الوطنية. ولكن ينبغي على أقل تقدير أن تتوفر الشفافية بشأن املنهجية املستخدمة، لكي 

  ئمة اجلرد بشكل صحيح.ميكن تفسري املعلومات الواردة يف قا
أي ما  - وحيثما ميكن عملياً احلصول على املعلومات، من اجملدي تسجيل تفاصيل تطور أنواع االنبعاثات

إذا كان الزئبق يف شكل غازي أو إذا كان ملتصقًا باجلسيمات. وقد تفيد هذه املعلومات يف النمذجة 
  مآهلا النهائي.الرياضية لعملية انتقال انبعاثات الزئبق يف اهلواء و 

وبعد حتديد املنهجية أو املنهجيات الوطنية، ينبغي لألطراف أن تقدم توجيهات حمددة للمرافق فيما يتعلق 
  بطرق التقدير املستخدمة واعتبارات مراقبة اجلودة وضمان اجلودة، والنموذج املستخدم لتقدمي البيانات.

  وضع قاعدة بيانات لقوائم جرد االنبعاثات
بالغ، ميكن للطرف أن ينشئ موقعًا شبكيًا خمصصًا جلرد االنبعاثات من أجل نشر املعلومات، لتيسري اإل

وبالتايل تتمكن الصناعات من حتميل املواد التوجيهية ذات الصلة، مبا يف ذلك مناذج اإلبالغ. وينبغي 
ت وحتليلها بشكل تشجيع الصناعات على تقدمي تقاريرها على شكل إلكرتوين، إلتاحة التعامل مع البيانا

  أسهل. ينبغي لألطراف أن تشرتط تلبية املرافق ملتطلبات إبالغ وجداول زمنية حمددة.
وينبغي لألطراف أن تنشئ قواعد بيانات داخلية لتخزين املعلومات عن املرافق (مثل اسم املرفق، وموقعه، 

عنها. وينبغي أن تتسم قاعدة  والشركة املالكة له وغري ذلك من التفاصيل) وبيانات االنبعاثات املبلغ
  البيانات بسهولة البحث فيها والتعامل معها، وأن تساعد على حتليل البيانات بشكل إضايف.

  إتاحة البيانات للجمهور على نحو ييسر االطالع عليها والبحث فيها
 

                                                            

ا، املتاحة على الرابطجمموعة أدوات برنامج األمم )  6(  :املتحدة للبيئة لتحديد إطالقات الزئبق وكميا
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Metals/Mercury/Informationmaterials/GuidanceTrainingMaterialTo

olkits/MercuryToolkit/tabid/4566/Default.aspx. 
االنبعاثات مبوجب اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن بيانات )  7(
)ECE/AIR/97وميكن االطالع عليها على الرابط التايل ،(: 

http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/reporting_2009/Rep_Guidelines_ECE_EB_AIR_97.  



بعاثات اليت ال تتضمن ينبغي أن تتاح للجمهور بيانات االنبعاثات للمرافق املنفردة والتقارير املوجزة عن االن
مبا يتسق مع التزام األطراف مبوجب  ،فضًال عن املنهجيات أو أساليب الرصد املستخدمة معلومات سرية،

وإذا كان الطرف قد أنشأ موقعًا شبكيًا ملساعدة الصناعات  .(إعالم اجلمهور وتوعيته وتثقيفه) 18املادة 
ستخدام املوقع نفسه يف نشر البيانات عن االنبعاثات، يف اإلبالغ عن االنبعاثات الصادرة عنها، ميكن ا

بالرتتيبات األمنية املناسبة الرامية إىل محاية البيانات. وينبغي أن يتيح املوقع الشبكي للمستخدمني  رهناً 
إجراء عمليات حبث مواءمة حسب الطلب، بالنسبة ملرفق منفرد مثًال أو قطاع صناعي أو منطقة جغرافية، 

  غ حمددة.أو سنة إبال
احملتمل  منويف احلاالت اليت ينشئ الطرف فيها سجًال إلطالق امللوثات وانتقاهلا، يغطي عدة ملوثات، 

أن تدرج فيه بيانات عن املصادر الثابتة لالنبعاثات مبا يف ذلك االنبعاثات من مصادر املرفق دال. ومن 
شأن البحث يف البيانات أن ميكِّن من حتديد البيانات املتعلقة باملصادر الثابتة النبعاثات الزئبق ويسهل 

  احلصول على تلك البيانات.
املوقع  مناملعلومات عن إنشاء وتنفيذ سجالت إطالق امللوثات وانتقاهلا  وميكن االطالع على املزيد من

)PRTR. net(الشبكي 
الذي تطوره وتتعهده منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بالتعاون مع   )8(

-GRID(أريندال للتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة  -  اللجنة االقتصادية ألوروبا ومركز غريد

Arendal( وتتضمن املبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن تنفيذ الربوتوكول .
  أيضاً توصيات مفيدة بشأن وضع قوائم اجلرد لالنبعاثات. )9(املتعلق بسجل إطالق امللوثات وانتقاهلا

م لزِ عتبات إبالغ، ومبوجبها ال تُ  وينبغي اإلشارة إىل أن سجالت إطالق امللوثات وانتقاهلا قد تكون هلا
  باإلبالغ تلك املرافق اليت تقل االنبعاثات الصادرة عنها عن قيمة العتبة.

  لجرد االنبعاثاتللبيئة مجموعة أدوات برنامج األمم المتحدة 
وضع برنامج األمم املتحدة للبيئة جمموعة من األدوات، تتفق مع املنهجية الواردة أعاله، وذلك 

ها يف وضع قوائم اجلرد. وقد تكون جمموعة أدوات برنامج األمم املتحدة للبيئة نقطة انطالق الستخدام
ا لالنبعاثات. وحيتمل أن تغطي جمموعة األدوات  جيدة لألطراف اليت تقوم بوضع قوائم اجلرد اخلاصة 

، ميكن 8ط املادة مجيع مصادر انبعاثات وإطالقات الزئبق إىل مجيع الوسائط البيئية، ولكن، لتلبية شرو 
استخدامها أيضاً إلنشاء قوائم جرد حمدودة أخرى تغطي املصادر الثابتة لالنبعاثات إىل الغالف اجلوي من 
املصادر ذات الصلة مبوجب املرفق دال. وعلى مر الزمن، ينبغي أن تسعى األطراف إىل حتسني قوائم اجلرد 

ا وتطويرها، وتوفر التوجيهات املبينة أع   اله أساساً هلذا العمل.اخلاصة 
  .2 واجلرد للمستوى 1وتتاح جمموعة األدوات على مستويني: اجلرد للمستوى 

                                                            

)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”, 2008:وميكن االطالع عليها على الرابط . 
http://www.unece.org/env/pp/prtr.guidancedev.html.  



العوامل املستمدة من التجربة للمدخالت واإلطالقات حلساب مدخالت  1ويستخدم اجلرد للمستوى 
  الزئبق وإطالقاته إىل مجيع الوسائط البيئية، ويقدم النتائج كتقديرات.

ا.  2رد للمستوى يهدف اجل بينما إىل قيادة البلدان يف عملية تعزيز وحتسني قوائم اجلرد األولية اخلاصة 
فهو يقدم توجيهات بشأن خمتلف تقنيات ومراحل وضع اجلرد، ويتضمن أمثلة توضيحية ومعلومات 
مستفيضة عن مصادر إطالق الزئبق. ويوفر منهجية بسيطة، إىل جانب قاعدة بيانات مرافقة لضمان 

  التساق يف وضع قوائم اجلرد الوطنية.ا
دف املنهجية للمستوى  إىل حتديد مجيع مصادر انبعاثات الزئبق وإطالقاته على الصعيد الوطين  2و

وقياسها الكمي (حيثما أمكن). وتتمثل اخلطوة األوىل يف وضع مصفوفة للفرز، مع حتديد فئات املصادر 
أن تقتصر املصادر على فئات املصادر املدرجة يف املرفق دال.  الرئيسية املوجودة. وميكن أن خيتار الطرف

وتتمثل اخلطوة الثانية يف تصنيف فئات املصادر الرئيسية إىل فئات فرعية، من أجل حتديد األنشطة اليت قد 
تطلق الزئبق. وتنتج هذه العملية حتديدًا نوعيًا ألنواع املصادر. وتشمل اخلطوة الثالثة وضع جرد كمي. 

أجل وضع جرد كمي مفصل، جتمع البيانات املتعلقة حبجم األنشطة واملعلومات اخلاصة بالعمليات، ومن 
وميكن بعدئذ استخدامها حلساب تقديرات إطالق الزئبق من املصادر احملددة. وحتتوي جمموعة األدوات 

  على إجراءات ومعادالت حلساب مجيع االنبعاثات واإلطالقات.
جمموعة األدوات باستخدام منوذج عرض موحد، يضمن  يم مجع نتائج اجلرد. وتوصويف املرحلة النهائية يت

النظر يف مجيع املصادر املعروفة (سواء كانت حمددة كميًا أم ال). ويسمح هذا بكشف الثغرات يف 
البيانات، ويساعد على ضمان أن قوائم اجلرد شفافة وقابلة للمقارنة. ويتيح أيضًا فرصة الستعراض 

ت اليت حتدث مع مرور الزمن يف انبعاثات الزئبق وإطالقاته من مجيع املصادر. ومن شأن هذا التغيريا
أن يسهم يف متطلبات تقدمي التقارير مبوجب الفقرة  2االستعراض الكمي الذي جيرى يف إطار املستوى 

  .8من املادة  11
____________ 


