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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه الثان  املقرر الذي اعتمده

 

 

 تقييم الفعالية   :2/10-املقرر ا م
 إن مؤمتر األطراف،

أن تقييم الفعالية هو تقييم للفعالية الشاملة لالتفاقية على الصعيد العاملي على أساس    إذ يعيد أتكيد
 (، ١أهداف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق )املادة 

 ،(1) ابلتقرير الذي أعده فريق اخلرباء التقين املخصص املعين بتقييم الفعالية وإذ يعرتف مع التقدير
أن مشروع تقرير فريق اخلرباء التقين املخصص يشري إىل وجود برامج رصد قائمة ميكن أن    وإذ يالحظ 

من االتفاقية، اليت    ١٩تسهم يف تقييم الفعالية، وأن برامج الرصد هذه ميكن زايدة تعزيزها انطالقاً من روح املادة  
 طق اجلغرافية، تشجع األطراف على التعاون يف وضع وحتسني الرصد اإليضاحي واملمثل للمنا

إىل أن هناك ثغرات كبرية يف البياانت يف خمتلف مناطق   كذلكأن مشروع التقرير يشري    وإذ يالحظ أيضاً 
 ، العامل، وأن سدها من خالل برامج الرصد القائمة أو اجلديدة سيسهم يف تقييم الفعالية

ملعاجلة املسائل الواردة    ١/٩-اختصاصات فريق اخلرباء التقين املخصص الواردة يف املقرر ا م  ميدد -1
 يف املرفق األول هلذا املقرر؛

 مشروع خريطة الطريق املبني يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛   يعتمد -2
 إىل فريق اخلرباء التقين املخصص وضع اختصاصات لرتتيبات رصد على الصعيد العاملي؛   يطلب -3

 
(1)  UNEP/MC/COP.2/INF/8 . 
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صلة تقدمي معلومات عن  إىل األطراف واحلكومات األخرى واملنظمات ذات الصلة موا  يطلب -4
 برامج الرصد لديها إىل األمانة حبلول االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف؛ 

 إىل األمانة أن تدعم العمل املبني يف املرفقني األول والثاين هلذا املقرر؛  يطلب -5
إىل فريق اخلرباء التقين املخصص تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث عن   يطلب -6

 تقدم احملرز يف صقل إطار تقييم االتفاقية، مبا يف ذلك الرتتيبات اخلاصة ابلرصد؛ال
اليت قدمها مؤمتر   يدعو -7 التوجيهات  العاملية إىل أن ينظر، يف إطار واليته ويف إطار  البيئة  مرفق 

املؤهلة   األطراف  لل  على صعيداألطراف، يف دعم  املستدام  اإلدخال  وتيسري  األساسية  البياانت  معلومات  مجع 
املتعلقة ابلرصد على كل من الصعيد احمللي ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي من أجل املسامهة يف تقييم الفعالية،  

 مبا يتماشى مع توجيهات املرفق.

 ١٠/ ٢-املرفق األول ابملقرر ا م 

 (2) االختصاصات املعدلة لفريق اخلرباء التقين املخصص املعين بتقييم الفعالية 
 الوالية املعدلة  -أوالا 

 التايل: للمخطط  وفقا   UNEP/MC/COP.2/INF/8الوثيقة وضع املخصص التقين اخلرباء فريق يواصل -1
 تنفيذي موجز )أ( 

 مقدمة )ب(
 الفعالية  تقييم إطار وصف )ج( 
 للتقييم املقرتحان الزمين واجلدول املنهجية )د(
 وجدت إن  الدراسة، من املزيد تتطلب اليت سائلامل )هـ( 
 وجدت إن الرصد، عن تقنية معلومات األول: املرفق )و( 
 الفعالية  تقييم جلنة اختصاصات مشروع  الثاين: املرفق )ز( 
 . العاملية الرصد ترتيبات اختصاصات مشروع الثالث: املرفق )ح( 

 يلي: مبا املخصص التقين اخلرباء فريق سيقوم الفعالية،  تقييم إبطار  قيتعل وفيما -2
 التفصيلية   العملية  يف  حدة  على  مادة  كل  ،ميناماات  اتفاقية  هدف  إىل  استناداً   ويقيم،  يستعرض )أ( 

  مصادر  عن  التفاصيل  من  املزيد  ويقدم  ؛UNEP/MC/COP.2/INF/8  الوثيقة  من  ٤  اجلدول  يف  النتائج  ومؤشرات
 واجلدوى العملي والطابع التكلفة حيث من الفعالية مراعاة مع املؤشرات، هذه عن األساسية والبياانت املعلومات

 هبا؛ املوصى للمؤشرات مفصلة  منطقية ساً سأ يقدم األساس،  هذا وعلى واالستدامة؛
 واألهداف   الرقابة  بتدابري  يتعلق  فيما   سيما ال   رصد،  بياانت  تتطلب  اليت  هبا  املوصى  املؤشرات  حيدد )ب(

 االتفاقية؛  مواد يف الواردة
 

 ما مل ينص على خالف ذلك.  ١/٩-ُتطبق االختصاصات الواردة يف املقرر ا م  (2)
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  بشكل  يةاالتفاق  لفعالية   متكاملة  صورة  تقدمي  هبدف  هبا   املوصى  املؤشرات  لدمج  منهجية  يضع )ج( 
 شاملة(؛  أو جممعة مؤشرات استخدام طريق عن )مثالً  عام

  للفعالية،  تقييم  ألول  الزمين  واجلدول  هبا  املوصى  الفعالية  تقييم  جلنة   اختصاصات  مشروع  يعدل )د(
 الفقرة. هذه يف املبينة العملية نتائج  أساس على االقتضاء، عند
  يلي: مبا املخصص التقين اخلرباء فريق يقوم ابلرصد، يتعلق وفيما -3

 حيدد ما يلي:  )أ( 
اليت من شأهنا أن تكون أكثر فعالية يف    (4) القابلة للمقارنة  (3)فئات بياانت رصد املتاحة ‘1’ 

توفري معلومات عن االجتاهات العاملية )مع التمييز بني هذه البياانت والبياانت اليت قد  
 تكون مفيدة يف توجيه السياسات احمللية و/أو الوطنية و/أو اإلقليمية(؛

ن تستخدم يف تقييم  بياانت الرصد يف اهلواء واملاء والكائنات احلية والبشر اليت ميكن أ ‘2’ 
 األثر املرتتب على مستوايت واجتاهات الزئبق؛

خبالف االنبعااثت واإلطالقات البشرية    ،قدرات وقيود البياانت احملددة، مع مراعاة اآلاثر ‘3’ 
 على هذه االجتاهات املكانية والزمانية؛  ،املنشأ

من املادة   ٢صوص عليها يف الفقرة  يقيم إىل مدى تليب املعلومات املستعرضة احتياجات الرصد املن )ب(
عن    من االتفاقية، وحيدد الثغرات الرئيسية اليت ميكن أن تؤثر يف إمكانية استخدام البياانت املتاحة، فضالً   ٢٢

 إبراز اخليارات أو التوصيات لتعزيز قابلية املعلومات للمقارنة واكتماهلا؛ 
عل )ج(  الصلة  ذات  الرصد  بياانت  يف  الثغرات  سد  اخليارات  وبغية  فيما خيص  العاملي،  الصعيد  ى 

وجدواها  العملي  وطابعها  التكلفة  حيث  من  فعاليتها  يقارن  السابقة،  الفرعية  الفقرة  يف  املذكورة  والتوصيات 
 واستدامتها وتغطيتها العاملية، والقدرات اإلقليمية على حتديد الفرص املتاحة لتحسني الرصد يف املستقبل؛

األوساط حيدد   )د( داخل  العاملية  الزئبق  مستوايت  يف  التغريات  لتقييم  املتاحة  النمذجة  إمكاانت 
 املختلفة وعربها؛

وحيدد، على أساس تلك اخليارات، مصادر البياانت اليت ميكن استخدامها    املتاحةيدرس اخليارات   )هـ( 
 لوضع خط أساس لبياانت الرصد؛

واملعل )و(  التقنية األخرى  املدخالت  إضافية قد جيري  يقدم  الالزمة ملعاجلة أي مسائل رصد  ومات 
 حتديدها أثناء وضع إطار التقييم؛ 

 الرصد العاملية، مبا يف ذلك وضع توجيهات للرصد.  ترتيباتمشروع اختصاصات  )ز( 

 
 املستقبل. يف  جتمع اليت  والبياانت حالياً  املتاحة البياانت تشمل املتاحة  البياانت  (3)
  ابستخدام   للمقارنة  قابلة  البياانت  جعل   أيضاً   وميكن مماثلة.   منهجيات   ابستخدام  مجعها  عند  للمقارنة  قابلة  البياانت  تكون   (4)

 ومعروفة.  موحدة علمية  منهجيات
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 العضوية املعدلة  -اثنياا 
  جيوز   الفعالية،   تقييم   جمال  يف  املخصص  التقين  اخلرباء  فريق  قدرات  زايدة  يف  األطراف  مؤمتر  لرغبة  نظراً  -4

حة املناطق تقرر  مل  ما العمل يف االستمرار الفريق ألعضاء  ذلك. خالف املرش ِّ
 األصلية،  الشعوب  ومنظمات  املدين،  اجملتمع  من  خرباء  ١٠  إىل   يصل  ما  مشاركة  إىل  الفريق  وسيدعو -5

 بصفة   للبيئة  املتحدة  األمم  لربانمج  التابعة  العاملية  الزئبق  وشراكة  الصناعة،  وقطاع  الدولية،  احلكومية  واملنظمات
  يف  الصلة  ذات  للخربات  األولوية   إعطاء  مع  أعاله،  املذكورة  الفئات  بني  املراقبني  مشاركة   موازنة   وستجري   مراقبني.

 الفعالية.  تقييم جمال
 املؤهالت املعدلة  -اثلثاا 

 التالية إىل:  املؤهالتتضاف  -6
  األمم   فريق  حددها  اليت  التقييم  أطر  يف  خربة  )ج(:   اثلثاً   الفرع  ،١/٩-م  ا  ابملقرر  الثاين  املرفق )أ( 

  التابعة  اإلمنائية  املساعدة جلنة  حددته الذي  النحو على  وتقييمها املشاريع  إدارة رصد يف  أو  ابلتقييم، املعين املتحدة
   والتنمية؛ االقتصادي  التعاون ملنظمة

  أو  اإليكولوجي  النظام  بعمليات  صلة  ذات  خربة  )أ(:  اثلثاً   الفرع  ،١/٩-م   ا  ابملقرر  الثاين  املرفق )ب(
 التخصصات.  املتعدد األثر تقييم ويف ،البيئة  حبالة  السيناريوهات  على القائم األمد الطويل التنبؤ يف خربة
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 ١٠/ ٢-املرفق الثان ابملقرر ا م
فريق   جانب  من  تقرير  إلعداد  الطريق  خريطة  إىل مشروع  الفعالية  لتقييم  املخصص  التقين  اخلرباء 

 االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف
 اإلطار الزمين  النشاط 

إىل العضوية واملؤهالت املعدلة على النحو    تشكيل فريق اخلرباء التقين املخصص استناداً 
 ٢/10-املبني يف املرفق األول ابملقرر ا م

 ٢٠١٨األول/ديسمرب   كانون

التقين    إىل الطلب   اخلرباء  لفريق  املشاركني  الرئيسني  مع  ابلتعاون  تعد،  أن  األمانة 
املخصص، جدول أعمال االجتماع وواثئق املعلومات األساسية، وأن جتري مناقشات  

 حتضريية

 ٢٠١٩الثاين/يناير  كانون

مع    الطلب إىل فريق اخلرباء التقين املخصص واملراقبني تقدمي معلومات وتعليقات متشياً 
 الوالية املنقحة لكي جتمعها األمانة 

 ٢٠١٩حبلول آذار/مارس 

 ٢٠١٩نيسان/أبريل  عقد اجتماع مباشر لفريق اخلرباء التقين املخصص 

 ٢٠١٩متوز/يوليه  -أاير/مايو وضع مشروع التقرير املنقح  

منتصف    -آب/أغسطس   مشروع تقرير منقح مفتوح للتعليقات من األطراف 
 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب 

 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  مواصلة تنقيح التقرير 

 ٢٠١٩األول/أكتوبر  تشرين إاتحة التقرير النهائي لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث 
 


