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مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها
أو يتخذ إجراء بشأهنا :تقييم الفعالية

تقرير عن خمطط إطار تقييم الفعالية وخطته وعناصره
مذكرة من األمانة
 -1اعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول ،مبوجب املقرر ا م ،9/1-خريطة طريق من أجل وضع ترتيبات
لتزويد مؤمتر األطراف ببياانت رصد مقارنة ،وعناصر إطار لتقييم الفعالية مبوجب املادة  22من اتفاقية ميناماات
بشأن الزئبق ،ترد يف املرفق األول للمقرر .وتشمل خريطة الطريق اجتماعاً مباشراً لفريق خرباء خمصص هبدف إعداد
مشروع تقرير ،مبا يف ذلك خمطط إلطار تقييم الفعالية وخطته وعناصره.
 -2وأنشئ فريق اخلرباء املخصص وفقاً لالختصاصات الواردة يف املرفق الثاين من املقرر ا م ،9/1-واجتمع
يف أواتوا يف الفرتة من  5إىل  9آذار/مارس  .2018وترد يف مرفق هذه املذكرة توصيات الفريق ،أما التقرير عن
عمل فريق اخلرباء املخصص املعين بتقييم الفعالية فريد يف الوثيقة .UNEP/MC/COP.2/INF/15
 -3وعلى النحو احملدد يف خريطة الطريق فقد أاتحت األمانة مشروع التقرير عن عمل الفريق على املوقع
الشبكي التفاقية ميناماات بدايةً من أاير/مايو  2018للتعليق عليه .وقدم عدد من األطراف والكياانت األخرى
ووضع يف صيغته النهائية استناداً إىل تلك
تعليقات ترد يف الوثيقة  .UNEP/MC/COP.2/INF/8وقد نُقح التقرير ُ
التعليقات .بيد أن بعض التعليقات حتتاج إىل املزيد من املناقشات من جانب الفريق ،بتوجيه من مؤمتر األطراف،
وابلتايل ال ميكن تضمينها يف التقرير .وتشمل هذه التعليقات ما يلي:
(أ) ذكر أحد األطراف أنه يتعني على الفريق املخصص أن ينقح مشروع التقرير من أجل تعزيز تواؤمه
مع نطاق الوالية على النحو املبني يف املرفق الثاين للمقرر ا م .9/1-وأشار الطرف إىل أمثلة حلاالت مل يتقيد فيها
أعيد إصدارها ألسباب فنية يف  5تشرين الثاين/نوفمرب .2018
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الفريق بواليته منها عدم استعراض أطر تقييم فعالية االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى اليت تقع خارج
إطار تقييم فعالية اتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة ،وعدم وجود تقييم مفصل لكيفية إدماج
املعلومات من برامج الرصد القائمة يف تقييم الفعالية؛
(ب) أُعرب عن القلق بشأن االقرتاح بوضع خطة رصد عاملية ،ابلنظر إىل أن املادة  22من االتفاقية
تنص على أن تقييم الفعالية ينبغي أن جيرى استناداً إىل املعلومات املتاحة .وأشري إىل أن اتفاقية ميناماات ال تلزم
األطراف إبجراء الرصد ،وال تدعو إىل وضع تقرير عن الرصد؛
(ج) قُدمت عدة تعليقات فيما خيص استنتاج الفريق أبن ُُتمع بياانت الرصد عن مستوايت الزئبق يف
اهلواء والكائنات احلية والبشر (الشعر ودم احلبل السري) ،تشري إىل ضرورة مواصلة النظر يف املكوانت األخرى
جلمع البياانت؛
(د) أوصى أحد األطراف يف إفادته بوضع ’’دليل تقين للرصد العاملي للزئبق‘‘ لتيسري مجع البياانت
القابلة للمقارنة .وأشارت تعليقات أخرى إىل احلاجة إىل بناء القدرات والتعاون مع اجملتمع املدين؛
(ه) أُعرب أيضاً عن القلق من أن فريق اخلرباء املخصص مل يوفر خيارات لنهج حمتملة إلجراء تقييم
الفعالية ،بل وضع هنجاً واحداً واسع النطاق ،مبا يف ذلك اقرتاح مؤشرات أداء لكل مادة على حدة؛
(و) فيما يتعلق مبصادر املعلومات لتقييم الفعالية ،ذكر أحد األطراف أن تقييم الفعالية ينبغي أن
يستند إىل ما تقدمه األطراف إىل األمانة وفقاً ملتطلبات االتفاقية ،واقرتح حذف اإلشارة إىل مصادر املعلومات
األخرى من إطار الرصد وقائمة املؤشرات احملتملة .وأيد املعلقون اآلخرون استخدام مصادر أخرى للمعلومات ،مبا
يف ذلك خمتلف تقارير املشروع؛
(ز) الحظ أحد األطراف أن مشروع التقرير يتضمن عدداً من املزاعم دون توضيح الكيفية اليت توصل
هبا الفريق املخصص إىل استنتاجاته أو تقدمي األدلة العلمية الداعمة ،مبا يف ذلك اإلشارات إىل األوراق والتقارير
العلمية ،لدعم األحكام الواردة يف املشروع .وأشار إىل أن عدم وجود هذه اإليضاحات أو األدلة الداعمة يؤدي
إىل تقويض قدرة األطراف على فهم سياق اقرتاحاته.

اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف

 -4قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن ينظر يف توصيات فريق اخلرباء املخصص ،إضافة إىل اإلفادات اليت قدمتها
األطراف والكياانت األخرى بشأن تقرير الفريق .وقد يرغب مؤمتر األطراف يف أن يطلب إىل فريق اخلرباء املخصص
أن يواصل عمله وأن يستعرض توصياته ،مع مراعاة املناقشات اليت جرت بشأن هذه املسألة والتوجيهات اليت
قدمها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين ،وغري ذلك من املسائل والشواغل اليت قد تثار يف االجتماع ،وأن يقدم
تقريراً يتضمن املزيد من التفاصيل عن الرتتيبات املقرتحة بشأن بياانت رصد قابلة للمقارنة وعناصر إطار لتقييم
الفعالية لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث.

2

UNEP/MC/COP.2/13

املرفق

توصيات فريق اخلرباء فيما يتعلق ابلرصد
التوصيات بشأن الرتتيبات املتعلقة ببياانت الرصد
حتديد أنواع البياانت اليت ميكن أن تكون قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي ،وتوافرها ،مع مشروع خطة
تدمج نتائج قابلة للمقارنة من أجل الرصد يف املستقبل
-1

يقوم مؤمتر األطراف مبا يلي:
•

إقامة عالقات عن طريق األمانة مع اهليئات اليت تدير املعلومات احلالية؛

•

يطلب إىل اخلرباء أن يضعوا اختصاصات ترتيبات الرصد واختصاصات تنفيذ اخلطة املقرتحة؛

•

تقدمي توصية إىل مرفق البيئة العاملية( )1بشأن احلاجة إىل الدعم على صعيد مجع البياانت األساسية
وتيسري املدخالت املستدامة ملعلومات الرصد فيما خيص تقييم الفعالية.

استعراض املعلومات عن برامج الرصد القائمة
 -2ينبغي أن يطلب مؤمتر األطراف إىل البلدان واملنظمات أن تواصل تقدمي معلومات عن برامج الرصد لديها
لإلسهام يف املناقشات يف االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف.
تقييم مدى تلبية املعلومات املستعرضة الحتياجات الرصد املبينة يف الفقرة  2من املادة  22من اتفاقية
ميناماات بشأن الزئبق ،وعلى هذا األساس حتديد خيارات لتعزيز قابلية املعلومات املستعرضة للمقارنة واكتماهلا
 -3ينبغي ملؤمتر األطراف أن يضع خطة رصد عاملية تتضمن توصيات بشأن الثغرات يف املعلومات املتاحة
اليت ينبغي معاجلتها من أجل الوفاء الكامل ابالحتياجات من املعلومات وفق ما هو مبني يف الفقرة  2من املادة
.22
النظر يف الفعالية من حيث التكلفة ،خصوصا الطابع العملي ،واجلدوى ،واالستدامة ،والتغطية العاملية،
والقدرات اإلقليمية عند حتديد الفرص املتاحة إلدخال حتسينات يف املستقبل على عملية الرصد
 -4خلص الفريق إىل أنه من أجل الوفاء مبتطلبات املادة  22من االتفاقية بشأن بياانت الرصد ،يتعني مجع
معلومات عن مستوايت الزئبق يف اهلواء والكائنات احلية والبشر .وتتوفر وسائل فعالة من حيث التكلفة وعملية
وجمدية ومستدامة جلميع أنواع الرصد .وفيما خيص اهلواء ،يوصى أبخذ عينات من اهلواء (إجيابية وسلبية) وترسبات
رطبة ،حيثما أمكن .أما فيما خيص الرصد البيولوجي لإلنسان فإن الشعر ودم احلبل السري يستوفيان مجيع معايري
اإلدراج يف برانمج الرصد العاملي .وفيما خيص الكائنات احلية ،قد ختتلف طرق أخذ العينات ابختالف اجملتمع
األحيائي واهلدف ،بيد أن أخذ العينات الذي يراعي مجيع االعتبارات ممكن .ولوحظ أنه يف حني أن التغطية
العاملية للرصد ال توجد إال أن مشروع اخلطة( )2يتضمن توصيات بشأن كيفية معاجلة الثغرات القائمة يف التغطية.
وتتوفر التكنولوجيات والقدرات التحليلية واخلربات الالزمة لتنفيذ الرصد العاملي .ويرى الفريق أنه ميكن إحراز تقدم
مطرد حنو الرصد على الصعيد العاملي مع إنشاء برامج إضافية.
(ُ )1تدر اإلشارة إىل أن مرفق البيئة العاملية يبدو أكثر اختصاصاً ابلتمويل من الربانمج الدويل احملدد ،على الرغم من أنه من
املمكن أن حيدد بلد ما أنشطة رصد متثل أولوية وطنية عالية مع تقدمي حجج توضح كيفية دعم أنشطة الرصد للتنفيذ املستدام
اللتزاماته مبوجب االتفاقية.
( )2لالطالع على املزيد من التفاصيل يف مشروع اخلطة انظر .UNEP/MC/COP.2/INF/8
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حتديد إمكاانت النمذجة املتاحة لتقييم التغريات يف مستوايت الزئبق العاملية داخل األوساط املختلفة وعربها
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يقوم مؤمتر األطراف مبا يلي:
•

•

•

تشجيع األطراف على السعي إىل التعاون يف تطوير وحتسني البحث ليشمل النمذجة والتحقق من
صحة النماذج ،مبا يف ذلك معاجلة الثغرات يف وضع النماذج من قبيل تلك املتعلقة بتعدين الذهب
احلريف والضيق النطاق؛
الطلب إىل املنظمات أن تعمل على وضع النماذج وإقرارها وتعزيز استخدامها ،مبا يف ذلك وضع
مناذج ملا بني املكوانت (مثالً بشأن الكائنات احلية واهلواء والبشر ،أو التدفقات بني اهلواء واملاء)؛
كفالة استخدام النماذج لالسرتشاد هبا يف وضع خطة الرصد ،وكذلك أي تعديل مقبل للخطة،
ووضع معلومات لتقييم الفعالية.

حتديد مصادر البياانت اليت ميكن استخدامها لتحديد خط أساس
 -6يتعني على مؤمتر األطراف أن ينظر يف اختاذ ترتيبات لعملية رمسية لرتسيخ مجع بياانت الزئبق وإدارهتا
ونشرها يف إطار اتفاقية ميناماات لغرض تيسري تقييم الفعالية ،واحلاجة إىل حتديد خط أساس لتلك العملية .ويتعني
األخذ يف االعتبار مصادر املعلومات املتاحة ،مبا يف ذلك التقييم العاملي للزئبق ،عند وضع ترتيبات من هذا القبيل.
حتديد الكيفية اليت ميكن هبا ألنشطة الرصد أن تسهم يف وضع إطار تقييم الفعالية
 -7تشمل التوصيات بشأن الكيفية اليت ميكن أن تسهم هبا معلومات الرصد ،إىل جانب التقييم املالئم
للعالقة السببية ،يف تقييم بعض املواد ،ما يلي:
املادة
املادة  -1اهلدف

بيان الكيفية اليت ميكن هبا لبياانت الرصد العاملية (للهواء والبشر والكائنات احلية)
أن تسهم يف تقييم فعالية االتفاقية
•
•

املادة  -7تعدين الذهب احلريف
والضيق النطاق

•
•

•

املادة  -8االنبعااثت

•
•

املادة  -9اإلطالقات
املادة  -12املواقع امللوثة ابلزئبق
املادة  -16اجلوانب الصحية
املادة  -18إعالم اجلمهور وتوعيته وتثقيفه
املادة  -19البحوث والتطوير والرصد
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•
•
•
•

•

مستوى الزئبق يف اهلواء والبشر والكائنات احلية
إسناد مستوايت الزئبق يف البيئة والبشر من االنبعااثت واإلطالقات البشرية املنشأ
حسب تقديرات معلومات النماذج
مستوايت الزئبق يف البشر
مستوايت الزئبق يف األمساك وغريها من الكائنات احلية اليت تقع يف املستوايت الدنيا
على مسار أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق
مستوايت الزئبق يف اهلواء احمليط
مستوايت الزئبق يف اهلواء احمليط
مستوايت الزئبق يف الكائنات احلية لدراسة اآلاثر احمللية واالنتقال البعيد املدى
مستوايت الزئبق يف األمساك وغريها من الكائنات احلية والبشر
مستوايت الزئبق يف اهلواء والبشر والكائنات احلية
مستوايت الزئبق يف البشر (تتبع النجاح يف محاية الفئات الضعيفة من السكان)
عدد األطراف اليت لديها معلومات عامة عن مستوايت الزئبق يف اهلواء والبشر
والكائنات احلية
عدد األطراف اليت تتعاون يف تطوير وحتسني املعلومات املتاحة إلدراجها يف تقرير
الرصد العاملي (مبا يف ذلك من خالل مصادر البياانت القائمة)
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توصيات بشأن عناصر إطار تقييم الفعالية
 -8وضع فريق اخلرباء املخصص قائمة أولية ابملؤشرات لتقييم الفعالية األول .وهناك حاجة إىل املزيد من
العمل الستعراض قيود البياانت وخطوط األساس لتلك املؤشرات ،فضالً عن تطوير أساليب لتحليل مؤشرات كل
مادة على حدة لتقييم الفعالية الشامل ،والنظر يف استخدام معلومات الرصد يف تقييم الفعالية.
 -9ويوصي فريق اخلرباء املخصص بعملية من مرحلتني وجدول لتقييم الفعالية األول على النحو التايل :ينظر
مؤمتر األطراف يف االقرتاح هبدف إنشاء إطار لتقييم الفعالية يف اجتماعه الثالث.
➢ املرحلة  :1مجع املعلومات وتصنيفها:
املادة  21اإلبالغ ُ -تمع األمانة كجزء من دورة اإلبالغ ،مبا يف ذلك جمموعة من
اإلحصاءات الوصفية.
اإلفادات األخرى لألمانة (املوافقة على االسترياد ،خطط العمل الوطنية ،جرد
انبعااثت ،اإلعفاء ،خطط التنفيذ الوطنية االختيارية ،وما إىل ذلك.)،
تقرير الرصد العاملي(.)3
تقرير جلنة التنفيذ واالمتثال.
تقرير من مرفق البيئة العاملية.
تقرير الربانمج الدويل احملدد.
تقرير الربانمج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين من أجل تنفيذ
اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود،
واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل بشأن
امللواثت العضوية الثابتة ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية.
املعلومات األخرى ذات الصلة ،مبا يف ذلك التقييم العاملي للزئبق ،وتقرير العرض
والتجارة والطلب الصادر عن برانمج األمم املتحدة للبيئة ،واإلفادات الطوعية ،وتقارير
املنظمات احلكومية الدولية (منظمة الصحة العاملية ،ومنظمة العمل الدولية ،وبرانمج
األمم املتحدة اإلمنائي ،وبرانمج رصد املنطقة املتجمدة الشمالية وتقييمها ،ومنظمة
األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،وما إىل ذلك) ،والتقييمات األولية التفاقية ميناماات،
وشراكة الزئبق العاملية ،وتقارير املشاريع ،والبياانت التجارية لألمم املتحدة ،واملؤلفات
العلمية ،من بني معلومات أخرى.
➢ املرحلة  :2توليف املعلومات وتقييمها:
تعد األمانة تقريراً أولياً ابستخدام املعلومات من املرحلة  .1ويشمل التقرير األويل
ُتميعاً ملختلف املعلومات والبياانت املتاحة لتيسري تقييم االتفاقية.
وتستعرض جلنة تقييم الفعالية املعلومات اليت مجعتها األمانة وتقيمها.
تستخلص اللجنة استنتاجات بشأن فعالية االتفاقية ،وتقدم توصيات إىل مؤمتر
األطراف عن أي حتسينات قد يكون هلا ما يربرها.
( )3يتضمن تقرير فريق اخلرباء املخصص اقرتاحاً بوضع تقرير رصد عاملي من أجل تقييم الفعالية (انظر .)UNEP/MC/COP.2/INF/8
5

UNEP/MC/COP.2/13

اجلدول الزمين املقرتح لتقييم الفعالية األول
السنة

املعلومات املتاحة

بياانت الرصد

تقييم الفعالية

 -2017بدء النفاذ،
االجتماع األول ملؤمتر
األطراف
 -2018االجتماع
الثاين ملؤمتر األطراف

 -2019االجتماع
الثالث ملؤمتر األطراف

2020

•
•

•

•

•

 -2021االجتماع
الرابع ملؤمتر األطراف
2022

•

•

•

 -2023االجتماع
اخلامس ملؤمتر
األطراف

•
•

التقييم العاملي للزئبق
إكمال معظم التقييمات
األولية التفاقية ميناماات

املادة  21اإلبالغ :التقرير
املوجز األول لفرتة السنتني
حبلول  31كانون
األول/ديسمرب

•

•

ينظر مؤمتر األطراف يف نتائج
العمل فيما بني الدورات،
وكيفية معاجلة الثغرات وتنظيم
الرصد يف املستقبل مبا يف ذلك
الرتتيبات التنظيمية
املوافقة على ترتيبات الرصد ،مبا
يف ذلك اجلدول الزمين لتقدمي
البياانت

•

•
•

ينظر مؤمتر األطراف يف نتائج
العمل فيما بني الدورات
ويدرس كيفية وضع إطار لتقييم
الفعالية
اعتماد إطار تقييم الفعالية
تسمية أعضاء جلنة تقييم
الفعالية

بدء تقدمي خطط العمل
الوطنية األوىل بشأن تعدين
الذهب احلريف والضيق
النطاق
تقدمي إفادة بشأن فئات
مصادر اإلطالقات
املادة  21اإلبالغ :التقرير
الكامل األول حبلول 31
كانون األول/ديسمرب
املادة ُ 21تميع التقارير
الوطنية
بدء تقدمي قوائم جرد
االنبعااثت/اإلطالقات
تقرير فرتة السنتني
استعراض خطة العمل
الوطنية

•

•

•

يشرع مؤمتر األطراف يف تقرير
الرصد األول الذي سوف
يسهم يف تقييم الفعالية
إعداد تقرير الرصد وتقدميه إىل
اللجنة لإلسهام يف تقرير تقييم
الفعالية  -ملعاجلة الفقرة  2من
املادة  22يف تيسري التقييم
ترحيب مؤمتر األطراف بتقرير
الرصد

•

•
•

•

•

تقدم مجيع تقارير املرحلة  1إىل
األمانة (ابستثناء تقرير الرصد
العاملي)
حزيران/يونيه :اكتمال املرحلة 1
كانون األول/ديسمرب :تعد
األمانة حتليالً أولياً
ُتتمع اللجنة الستعراض
املعلومات
ترحيب مؤمتر األطراف بتقرير
تقييم الفعالية

 -10ويتعني أن تدرج يف إطار تقييم الفعالية اختصاصات جلنة تقييم الفعالية ،على النحو املقرتح يف التقرير
املتعلق بعمل فريق اخلرباء املخصص املعين بتقييم الفعالية (انظر .)UNEP/MC/COP.2/INF/8
____________
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