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  املتحدة للبيئة

 

  مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناما 
  بشأن الزئبق

  الثالثاالجتماع 
  ٢٠١٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٩-٢٥ جنيف،

  *من جدول األعمال املؤقت (ح) ٥البند 

مسائل تعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها 
ا: تقييم الفعالية   أو يتخذ إجراًء بشأ

ميناما تقرير فريق اخلرباء التقين املخصص لتقييم الفعالية: اإلطار املقرتح لتقييم فعالية اتفاقية 
  بشأن الزئبق

  مذكرة من األمانة
تتعلق هذه املذكرة بنتيجة عمل فريق اخلرباء التقين املخصص لتقييم الفعالية على النحو املكلَّف به يف  - ١

ملعلومات املطلوبة  ٢/١٠-م  ا و ١/٩-م  املقررين ا لرتتيبات اليت يتعني اختاذها لتزويد مؤمتر األطراف  فيما يتعلق 
  ية اتفاقية ميناما بشأن الزئبق.لتقييم فعال

يعرض املرفق األول مشروع مقرر لينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه و وحتتوي املذكرة على مرفقني.  - ٢
الثالث. أما املرفق الثاين فيحتوي على تقرير فريق اخلرباء التقين املخصص الذي يعرض اإلطار املقرتح لتقييم الفعالية. 

. UNEP/MC/COP.3/14/Add.1األول يف الوثيقة  التذييلنص يرد . و تذييالتوحيتوي التقرير بدوره على أربعة 
عالوة على ذلك، ُيستكمل تقرير فريق اخلرباء التقين املخصص مبعلومات إضافية ترد يف الوثيقة 

UNEP/MC/COP.3/INF/15. 

  
    

   

                                                           
*UNEP/MC/COP.3/1  .  
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  األولاملرفق 
لتقييم األول لفعالية اتفاقية ميناما بشأن الزئبق-[ ٣-مشروع املقرر ا م   ]: الرتتيبات اخلاصة 

  إن مؤمتر األطراف،
إل )١(لتقرير إذ يرحب طار املقرتح لتقييم فعالية اتفاقية ميناما بشأن الزئبق، مبا يف ذلك ترتيبات املتعلق 

ت املنصوص عليها يف الرصد، واملعلومات  التكميلية اليت أعدها فريق اخلرباء التقين املخصص على أساس الوال
  ؛)٢(٢/١٠وا م  ١/٩املقررين ا م 

ت الرصد نشطة ا وإذ يرحب جلهود اليت تبذهلا األطراف وغريها لدعم توفري بيا لفعل و لرصد القائمة 
  عن الزئبق وتوافرها يف املستقبل؛

  بقدرات النمذجة املتاحة لالستخدام يف تقييم الفعالية؛ وإذ ينوه
، مبا يف ذلك منهجيته ومؤشراته يعتمد  - ١ وجدوله  وتقاريرهاإلطار املقرتح لتقييم فعالية اتفاقية ميناما

 ؛)٣(وتسلسله الزمين
 ؛)٤(إنشاؤها لتقييم الفعاليةيعتمد اختصاصات ووالية اللجنة املزمع  - ٢
 الفعالية يف اجتماعه الرابع؛يقرر إنشاء جلنة تقييم  - ٣
إلعداد تقرير  هوينشئ فريق رصد للعمل مبا يتماشى مع اختصاصات )٥(ياملعحيدِّد ترتيبات الرصد ال - ٤

وتوصيات بشأن إجراءات التشغيل املوحدة ألنشطة  يُقدَّم إىل جلنة تقييم الفعالية، إىل جانب إرشادات ياملعرصد 
الرصد، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الرابع، مبا ميكِّن جلنة تقييم الفعالية من االلتئام قبل االجتماع 

؛اخلامس ملؤمتر األطراف الستكمال التقييم األول لفعالي   ة اتفاقية ميناما
يطلب إىل األمانة دعم أعمال تقييم الفعالية، ومواصلة مجع املعلومات ذات الصلة بتقييم الفعالية،  - ٥

عداد التقارير املطلوبة؛   مبا يف ذلك املعلومات اخلاصة 
  يشجع األطراف على املشاركة بنشاط يف تنفيذ إطار تقييم الفعالية، وعلى وجه اخلصوص: - ٦

لفقرة مواصلة   (أ) ت الناجتة عن طريق فريق الرصد الذي ينشأ عمًال    ؛٤رصد الزئبق وتبادل البيا
يشمل كافة  التعاون لتطوير وحتسني النمذجة حسب احلاجة والقيام برصد للزئبق يف البيئة  (ب) 

  املناطق اجلغرافية، واألوساط األحيائية والفئات السكانية املعرضة ألخطاره؛
ت، مثل استخدام األدو   (ج) ات اليت حددها فريق اخلرباء التقين املخصص لدعم مواءمة البيا

  إجراءات التشغيل واملنهجيات والتقنيات املوحدة؛

دعم مواصلة تطوير ترتيبات الرصد الشاملة وتنفيذها على املدى الطويل، إذا كانت األطراف يف   (د)
  وضع يسمح هلا بذلك.

                                                           
)١  (UNEP/MC/COP.3/14.   
)٢ (UNEP/MC/COP.3.INF/15.   
)٣  (UNEP/MC/COP.3/14.املرفق الثاين، الفرعان الثاين والثالث ،  
)٤  (UNEP/MC/COP.3/14.املرفق الثاين، التذييل الثاين ،  
)٥  (UNEP/MC/COP.3/14.املرفق الثاين، التذييل الثالث ،  
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  املرفق الثاين

  لتقين املخصص لتقييم الفعالية: اإلطار املقرتح لتقييم فعالية اتفاقية ميناما بشأن الزئبقتقرير فريق اخلرباء ا
  موجز تنفيذي

مبوجب اتفاقية ميناما بشأن الزئبق. وقد قام  عاملييقرتح التقرير إطارًا لتقييم الفعالية وترتيبات للرصد ال -١
ت املنصوص عليها يف املقررين ا م  ، واملعلومات ٢/١٠وا م  ١/٩بتطويره فريق اخلرباء التقين املخصص بناءً على الوال

 املقدمة من األطراف وأصحاب املصلحة وغريها من املعلومات. وميثل التقرير حصيلة مشاورات اخلرباء واالستعراض
، على التوايل، إىل جانب ٢٠١٩و ٢٠١٨الذي أجروه، مبا يف ذلك اجتماعان للفريق املخصص، ُعقدا يف عامي 

ا األطراف واخلرباء واملعلقون اآلخرون حىت أيلول/ سبتمرب    .٢٠١٩متابعة لعملية الصياغة واستعراضات قامت 
الستناد إىل ما تضم - ٢ فريق املخصص، الذي مت تقدميه إىل مؤمتر ه التقرير األول للنويقرتح هذا التقرير، 

األطراف يف اجتماعه الثاين، فيما خيص حتديد عناصر إطار تقييم الفعالية واستعراض أنشطة الرصد، إطارًا حيدد 
ا فيما  الرتتيبات وتدفق املعلومات والتحليالت، فضال عن التقارير اليت ستبين عليها جلنة تقييم الفعالية استنتاجا

  فعالية االتفاقية.يتعلق ب

  إطار تقييم الفعالية
يستند إطار تقييم الفعالية إىل أربعة أسئلة ذات طابع سياسايت تتيح ملؤمتر األطراف أن ينظر يف مدى  - ٣

ت وإطالقات  حتقيق التدابري احلالية املنصوص عليها مبوجب االتفاقية هلدف محاية صحة اإلنسان والبيئة من انبعا
  شرية املنشأ. وهذه األسئلة هي:الزئبق ومركباته الب

؟  (أ)   هل اختذت األطراف إجراءاٍت لتنفيذ اتفاقية ميناما
ته   (ب) هل أدت اإلجراءات املتخذة إىل حدوث تغيريات يف إمدادات الزئبق واستخدامه وانبعا

  وإطالقاته يف البيئة؟
ت الزئبق يف البيئة   (ج) واألوساط األحيائية والفئات هل أسفرت هذه التغيريات عن تغريات يف مستو

؟   السكانية املعرضة ألخطاره تُعزى إىل اتفاقية ميناما

إىل أي مدى تفي التدابري احلالية املنصوص عليها مبوجب اتفاقية ميناما بغرض وقاية صحة   (د) 
  اإلنسان والبيئة من الزئبق؟

يربط بني اإلجراءات املتخذة لتنفيذ اإلطار على تقييم األدلة على امتداد املسار السبيب الذي  قوموي - ٤
ته وإطالقاته والتغريات الناجتة عن  ا فيما خيص إمدادات الزئبق واستخدامه وانبعا االتفاقية والتغريات ذات الصلة 
ت يف البيئة العاملية، واألوساط األحيائية والفئات  ت الزئبق واملنحى العام لتلك املستو ذلك على صعيد مستو

ا األسئلة املعرضة ألخطاره السكانية . ويقرتح اإلطار جمموعات مؤشرات للعمليات والنتائج والرصد لكي تسرتشد 
لعمل السابق بشأن عناصر إطار تقييم الفعالية واستعراض قدرات  السياساتية. وتستعني املؤشرات املقرتحة 

  وإمكانيات الرصد.
الزئبق (على سبيل املثال، يف الغالف اجلوي)  كميةتزايد  ومع ذلك، من املرجح أن يكشف الرصد عن  - ٥

ر تغري املناخ،  املهجورعوامل خارجة عن نطاق االتفاقية. وتشمل هذه العوامل الزئبق  بسبب والزئبق الطبيعي وآ
دة توافر الزئبق املخّزن يف اجلليد البحري دة تبخر الز  مثل ز نه والصفائح اجلليدية والرتبة الصقيعية وز ئبق عند ذو
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لتايل، من غري املرجح  ت  قاطعةإقامة صلة يف املستقبل القريب من احمليطات املتعرضة لالحرتار. و بني مستو
حية  ةاملعرضالزئبق املرصودة يف البيئة واألوساط األحيائية والفئات السكانية  واإلجراءات املتخذة مبوجب من 

حية أخرى االتفاقية   .من 

املؤشرات اليت جرى تطويرها بعد استعراض تناول كل مادة على حدة مت تصنيفها يف والعديد من هذه  - ٦
جمموعات لكي يتسىن احلصول على حتليل توليفي يعطي صورة متكاملة؛ إال أن مؤشرات املواد اليت تعترب ذات 

موعات. ف يفصنَّ ، مل تُ ١٦و ١أمهية مركزية أو اليت متس خمتلف جوانب األحكام العامة، مثل املادتني   هذه ا
 وفيما يلي وصف للمجموعات املعنية:

ت (املواد   (أ) ء): العرض والتخزين والنفا   )؛١١و ١٠و ٣جمموعة العرض (
  )؛٧و ٥و ٤ريف والضيق النطاق (املواد جمموعة الطلب (جيم): املنتجات والعمليات وتعدين الذهب احلِ   (ب)

ت   (ج)   )؛١٢و ٩و ٨واإلطالقات واملواقع امللوثة (املواد جمموعة الضغوط (دال): االنبعا

ن   (د)   )؛١٤و ١٣جمموعة الدعم (هاء): املساعدة املالية والتقنية (املاد
  ).١٩و ١٨و ١٧جمموعة املعلومات والبحوث (حاء): تبادل املعلومات، واإلعالم والبحوث (املواد   (هـ)

ستخدام املعلومات العلمية والبيئية والتقنية إىل أنه ينبغي إجراء  ٢٢من املادة  ٣وتشري الفقرة  - ٧ التقييم 
  واملالية واالقتصادية املتاحة. وينص اإلطار على إعداد مخسة إىل ستة تقارير بناًء على هذه املعلومات:

، استنادًا إىل املعلومات املقدمة من األطراف مبوجب املادة ٢١التقرير التوليفي مبقتضى املادة   (أ)
  الغ؛بشأن اإلب ٢١

ت واإلطالقات، املصمم على غرار تقرير التقييم العاملي للزئبق   (ب)   ؛)٦(٢٠١٨تقرير االنبعا
بشأن العرض والتجارة  ٢٠١٧تقرير التجارة والعرض والطلب، املصمم على غرار تقرير عام   (ج)

  ؛)٧( العامليوالطلب على الزئبق على الصعيد 
ت، املعد بناًء على تقتقري  (د) ت الزئبق العاملي لعام ر النفا واستعراض  ،٢٠١٨رير تقييم نفا

  ؛)٩( )،٨(الوطيناإلجراءات املتخذة حالياً على الصعيد 

ت الزئبق العاملية يف البيئة واألوساط األ  (هـ) حيائية والفئات تقرير الرصد، الذي يعرض حالة مستو
  ، وكذلك االجتاهات مبرور الوقت.املعرضة ألخطارهالسكانية 

                                                           
مج األمم املتحدة للبيئة،  ) ٦(   .٢٠١٨التقييم العاملي للزئبق لعام . ٢٠١٨بر
 20.500.11822/27579https://wedocs.unep.org/handle/.  
مج األمم املتحدة للبيئة ) ٧(   .العرض والتجارة والطلب على الزئبق على الصعيد العاملي .٢٠١٧ ،بر

20.500.11822/21725https://wedocs.unep.org/handle/.  
مج األمم املتحدة للبيئة  )٨( ت الزئبق العاملي. ٢٠١٨، بر  اإلجراءات املتخذة حالياً على الصعيد الوطين.: استعراض تقييم نفا

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22766.  
للون الرمادي عمل )  استُ ٩( فيما يتعلق  بني املعلقنيختالف يف وجهات النظر االإىل  ةر اشيف خمتلف املواضع يف التقرير لإلالتظليل 

   دراج النص املظلل.



  UNEP/MC/COP.3/14 

6 

ا، ميكن إصدار التقرير السادس، تقرير اإلسناد، لكي  - ٨ وعندما تتوفر أدوات ومناذج إسناد متينة وموثوق 
اية املطاف  ا ملؤمتر األطراف. وعندها قد يقتضي األمر يف  تنظر فيه جلنة تقييم الفعالية عند صياغة استنتاجا

 إنشاء فريق فرعي للنمذجة هلذا الغرض.

ن  - ٩ ت ويقضي اإلطار  يبدأ تدفق املعلومات والتحليالت بتحديد املعلومات وجتميعها وتوليفها (املستو
) مبجرد توفر مناذج قوية وموثوقة. ومن مث، تدمج جلنة تقييم الفعالية ٤)، يلي ذلك اإلسناد (املستوى ٣إىل  ١من 

  ).٦(املستوى  لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ا) توطئة لصياغة استنتاجا٥املعلومات (املستوى 

ت يف عملية تقييم الفعالية. وفضال عن ذلك، يتوخى  - ١٠ وحيدد اإلطار األدوار اليت تؤديها خمتلف الكيا
) واإلدماج (املستوى ٤)، واإلسناد (املستوى ٣اإلطار أيضا مهام علمية وتقنية خمتلفة: الرصد والتوليف (املستوى 

لنسبة للتقارير التوليفية، يتوقع اإلطا٥   ر أن يكون هناك دوٌر لألمانة مع املتعاونني/ من خالهلم.). و

وستستعني جلنة تقييم الفعالية جبميع التقارير املنتجة للنظر يف األسئلة السياساتية املشار إليها أعاله،  - ١١
ا بشأن فعالية االتفاقية اليت سُتدرج يف تقريرها إىل مؤمتر األط ًجا متكامًال إلعداد استنتاجا راف. وستستخدم 

 الستنتاجاته وتوصياته بشأن فعالية االتفاقية. اً مؤمتر األطراف استنتاجات جلنة تقييم الفعالية أساس ذوسيتخ

يف اجتماعه الثالث ويعتمده مؤمتر األطراف كي ينظر فيه ويرفع فريق اخلرباء التقين املخصص اإلطار ل - ١٢
ن ينشئ مؤمتر األطراف جلنة تقييم الفعالية يف وفًقا للجدول الزمين للدورة األوىل لتقييم الفعالية الذي ي قضي 

 اجتماعه الرابع وينظر يف استنتاجات تلك اللجنة يف اجتماعه اخلامس.

  الثالث)ذييل تالترتيبات الرصد العاملي (
فيما يتعلق برتتيبات الرصد العاملية، من  ٢/١٠-وام ١/٩-يتناول التقرير املهمة املسندة يف املقررين ام - ١٣

ت الرصد املتاحة وحتديد الثغرات ودراسة قدرات النمذجة وحتديد ترتيبات الرصد العاملي.خالل    استعراض بيا

ت الرصد، نظر الفريق املخصص يف املصفوفتني املذكورتني يف املقرر ا م - ١٤ -ولدى النظر يف معلومات وبيا
ت الزئبق يف اهلواء، وخلص الفريق إىل أن الب : اهلواء واملياه والكائنات احلية والبشر.٢/١٠ ت املتعلقة مبستو يا

ا ستكون قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي.    واألوساط األحيائية والبشر متاحة أو ميكن احلصول عليها وأ

ت الزئبق ومركباته يف املياه يف إطار رصد نوعية املياه يف عدد من البلدان. - ١٥ ت بشأن مستو  ومت مجع البيا
ت مفيدة يف تتبع الزئبق الناشئ عن األنشطة احمللية اليت تؤدي إىل إطالقوقد تكون هذه  لن تبني  لكنها هالبيا

ت الزئبق يف مياه احمليطات قابلة للمقارنة على  االجتاهات العامة على الصعيد العاملي. وميكن أن تكون مستو
برامج البحوث املخصصة، ولكن هذا العمل و  الصعيد العاملي، كما ميكن مجعها عن طريق الشبكات القائمة حالياً 

جيري القيام به من خالل األنشطة القائمة على البحوث وليس من خالل برامج الرصد الطويلة األجل املكرسة 
  خصيصا هلذا الغرض.

وجرى استعراض قدرات النمذجة على الصعيد العاملي للوصول إىل فهم أفضل ملدى توافر األدوات اليت  - ١٦
ت الرصد بتقديرات تستند إىل الفهم العلمي لآلليات  يف تقييم الفعالية؛ ميكن استخدامها فالنماذج تستكمل بيا

لوسائط املختلفة (اهلواء واملاء واألرض والكائنات احلية) يف  اليت تؤثر يف سلوك الزئبق. وختتلف النماذج اخلاصة 
ا ويف مستوى تطورها. وقد مت تقييم مناذج الغالف اجلوي ع لى نطاق واسع ولذا ميكن تطبيقها لتقييم التدرج قدرا

عن التغيريات الزمنية. وعلى النقيض من ذلك، ال  املكاين لرتكيزات وترسب الزئبق يف الغالف اجلوي، فضالً 
تستخدم الوسائط األخرى، يف االجتاه العام، سوى يف التطبيقات البحثية. أما النماذج املتكاملة اليت تعمل يف 
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ملهارات اليت تربط بني العلوم الطبيعية، والعلوم االجتماعية واهلندسة، فهي تشهد حالياً خمتلف الوسا  ئط، مستعينة 
لكي تستفيد منها  ٢٠٢٣يف األوساط العلمية واألكادميية، وميكن توُقع أن تصبح متاحة حبلول عام سريعا ً  تطوراً 

لسياسات العامة.   التحليالت ذات الصلة 

لرصد، مت حتديد العناصر الرئيسية التالية:ولدى النظر يف الرت  - ١٧    تيبات اخلاصة 

ت الزئبق ومدى توافرها من الربامج اخلاصة برصد الصحة البشرية والبيئية اليت تتميز بتغطية   (أ) بيا
ت متثيلية أساسية من مجيع األقاليم؛    عاملية وتتضمن على األقل بيا

ت، مثل إجرا  (ب)    ءات التشغيل املوحدة ووثيقة تتضمن توجيهات الرصد؛أدوات دعم تنسيق البيا
اخلربات املتخصصة يف مجع وتوحيد املعلومات املتجانسة مبا يكفل القابلية للمقارنة واالتساق يف   (ج)

ت على املدى الطويل؛    رصد البيا

   قدرات النمذجة؛  (د)

ت الزئبق واجتاهاته؛  (هـ)   تقرير دوري للرصد العاملي ملستو
ملهام املذكورة أعاله و وس - ١٨   العاملي الدوري.تقرير الرصد  يعديضطلع فريق رصد 
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  مقدمة -أوالً 
لنظر يف الرتتيبات اليت يتعني  -١٩ كلَّف مؤمتر األطراف يف اجتماعيه األول والثاين فريق خرباء تقنيًا خمصصاً 

ملعلومات املطلوبة إلجراء تقييم ل تدعو املادة . و )١٠(عالية اتفاقية ميناما بشأن الزئبقفاختاذها لتزويد مؤمتر األطراف 
من اتفاقية ميناما بشأن الزئبق إىل تقييم فعالية االتفاقية على فرتات منتظمة، حبيث جيري أول تقييم خالل  ٢٢

يف اجتماعه األول وتنص االتفاقية على أن يبدأ مؤمتر األطراف  .)١١(ست سنوات من دخول االتفاقية حيز النفاذ
ت رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاهلا يف البيئة وكذلك االجتاهات  بوضع الرتتيبات لتزويده ببيا

ت الزئبق ومرّكبات الزئبق املالَحظة يف األوساط األحيائية والفئات السكانية  وتنص  .املعرضة ألخطارهيف مستو
   لى أساس املعلومات العلمية والبيئية والتقنية واملالية واالقتصادية املتاحة، مبا يف ذلك:أيضا على أن ُجيرى التقييم ع

لفقرة   (أ)    من االتفاقية؛ ٢٢من املادة  ٢التقارير ومعلومات الرصد األخرى املقّدمة إىل مؤمتر األطراف عمالً 
ملادة   (ب)    ؛٢١التقارير املقدمة عمًال 
ملادة  املعلومات والتوصيات  (ج)   ؛ ١٥املقدَّمة عمًال 
التقارير واملعلومات األخرى ذات الصلة بشأن سري الرتتيبات القائمة مبقتضى االتفاقية واملتعلقة   (د)

  ملساعدات املالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
حلاجة امللحة إىل إطار ١/٩-ويف جلسته األوىل، سلم مؤمتر األطراف، يف مقرره ا م -٢٠ لتقييم الفعالية يشمل ، 
ت املالئمة والكافيةو من حيث التكلفة  فعاالً  اسرتاتيجياً  جاً  ملنشورات مثل التقييمات   .يوفر البيا كما نوه كذلك 

، بوصفها مصادر هامة  مج األمم املتحدة للبيئة والتقييمات األولية التفاقية ميناما العاملية للزئبق اليت يعدها بر
يف نفس املقرر، وضع مؤمتر األطراف خريطة طريق لفريق خرباء خمصص معين بوضع ترتيبات لتزويد و  للمعلومات.

ت رصد مقارنة وعناصر تصلح لوضع إطار لتقييم الفعالية    اختصاصات الفريق. وحتديدمؤمتر األطراف ببيا
وا، كندا ( - ٢١ آذار/مارس  ٩ – ٥وبدأ فريق اخلرباء املخصص عمله يف اجتماعه األول الذي عقد يف أو

وعرضت نتائج اجلولة األوىل من املداوالت، مبا يف ذلك التعليقات اليت وردت خالل فرتة التعليقات  ).٢٠١٨
(انظر  ٢٠١٨املفتوحة الالحقة، على مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين املعقود يف جنيف يف تشرين الثاين/نوفمرب 

   .)UNEP/MC/COP.2/INF/8و UNEP/MC/COP.2/13 الوثيقتني
، ٢/١٠-وعقد مؤمتر األطراف مداوالت بشأن نتائج أعمال فريق اخلرباء املخصص، وقام، يف املقرر ا م - ٢٢

بتمديد والية الفريق كما قام بتعديل عضويته ومؤهالت أعضائه لكي يشمل اخلربات الالزمة لتمكينه من إجناز 
وفيما  .٢٠١٩ؤمتر األطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب أعماله حبيث يتمكن من عرضها على االجتماع الثالث مل

ملهام التالية: طار تقييم الفعالية، كلف مؤمتر األطراف فريق اخلرباء املخصص     يتعلق 
، العملية التفصيلية  الغاية منأن يستعرض ويقيم، استنادًا إىل   (أ) مادة إثر مادة، اتفاقية ميناما

سهاب؛ ويUNEP/MC/COP.2/INF/8ومؤشرات النتائج يف الوثيقة  ت األساسية  عرض  مصادر املعلومات والبيا
                                                           

بشأن وضع ترتيبات تتعلق بتقييم الفعالية، فريق خرباء خمصصاً يعىن بوضع  ٢/١٠-ا مأنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر  ) ١٠(
ت رصد مقارنة وعناصر تصلح لوضع إطار لتقييم الفعالية مبوجب املادة  من اتفاقية ميناما  ٢٢ترتيبات بتزويد مؤمتر األطراف ببيا

دِّم إىل االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف (انظر الوثيقتني ووضع خريطة طريق يف هذا الصدد. وأصدر فريق اخلرباء املخصص تقريراً قُ 
UNEP/MC/COP.2/13  وUNEP/MC/COP.INF/8( املعين  ٢/١٠-ا م. وعلى إثر ذلك، مدد مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر

صاصات لرتتيبات بتقييم الفعالية، اختصاصات الفريق التقين املخصص واعتمد خريطة طريق لعمله املستقبلي وطلب إليه وضع اخت
  الرصد العاملي واإلبالغ مبا ُحيَرز من تقدم يف أثناء االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف.

أن جيري أول تقييم لفعالية اتفاقية ميناما بشأن الزئبق يف غضون ست سنوات من بدء نفاذ االتفاقية،  يُنص على لئن كان  )١١(
  .زمنية الفاصلة بني تقييمات الفعالية يف املستقبلالفرتة ال حتديدؤمتر األطراف مل فإنه ُيرتك
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قدم يهلذه املؤشرات، مع مراعاة الفعالية من حيث التكلفة والقابلية للتطبيق واجلدوى واالستدامة وبناء على ذلك، 
 ً ا؛ مفصالً  بيا    عن األسس املنطقية للمؤشرات املوصى 

ت رصد،   (ب) ا اليت تتطلب بيا ال سيما فيما يتعلق بتدابري الرقابة و أن حيدد املؤشرات املوصى 
  واألهداف الواردة يف مواد االتفاقية؛

دف تقدمي صورة متكاملة لفعالية  تحقيق التكامل بنيأن يضع منهجية ل  (ج) ا  املؤشرات املوصى 
  ات جممعة أو شاملة)؛ (مثًال عن طريق استخدام مؤشر  اً ممو االتفاقية ع

ا واجلدول الزمين ألول تقييم للفعالية،   (د) أن يعدل مشروع اختصاصات جلنة تقييم الفعالية املوصى 
  عند االقتضاء، على أساس نتائج العملية املبينة أعاله.

بشأن التقرير الذي  للتداول حتديداً  ٢٠١٩واجتمع فريق اخلرباء املخصص يف جنيف يف نيسان/أبريل  - ٢٣
وميثل التقرير احلايل نتائج العمل الذي بدأ يف ذلك  جيب عليه تقدميه إىل االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف.

 ١من  تالتعليقات امتدمسُِح فيها بتقدمي واكتمل خالل األشهر الالحقة (مبا يف ذلك فرتة  ) ١٢(االجتماع
   .)٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٥آب/أغسطس إىل 

، يتألف هذا التقرير من موجز تنفيذي وأربعة فروع: ٢/١٠-مع التوجيهات الواردة يف املقرر ا م ومتشياً  - ٢٤
يتضمن الفرع األول مقدمة لوالية فريق اخلرباء التقين املخصص وتقريره بشأن الرتتيبات املقرتحة اليت يتعني وضعها 

ملعلومات الالزمة لتقييم فعالية االتفاق ويقدم الفرع الثاين حملة عامة عن اإلطار املقرتح،  ية؛لتزويد مؤمتر األطراف 
ا أساسية لتقييم فعالية االتفاقية؛ ويتناول الفرع الثالث بصورة  ويشمل تبيان األسئلة السياساتية األربعة اليت ارتئي أ

الفرع الرابع املسائل  ويوجز مفصلة العناصر املكونة لإلطار، ويصف املنهجية املقرتحة واجلدول الزمين لتقييم الفعالية؛
األول، الوارد يف  التذييل: يعرض تذييالتأربعة  ويتضمن التقرير أيضاً  األخرى املعروضة أمام نظر مؤمتر األطراف.

لرصد؛UNEP/MC/COP.3/14/Add.1الوثيقة  الثاين مشروع  التذييلويعرض  ، املعلومات التقنية املتعلقة 
الثالث ترتيبات الرصد العاملي املقرتحة ومشروع اختصاصات فريق  التذييلاول ويتن اختصاصات جلنة تقييم الفعالية؛

  الرابع فيصف التقارير اليت يتعني إنتاجها للجنة تقييم الفعالية. التذييلأما  الرصد؛
إلضافة إىل ذلك، وضع الفريق املخصص وثيقة معلومات تكميلية  - ٢٥  .(UNEP/MC/COP.3/INF/15)و

ت الرصد املتوفرة إىل جانب معلومات أساسية  أكثر تفصيالً  تلك الوثيقة استعراضاً ويقدم اجلزء األول من  لبيا
نشطة الرصد، مشفوعاً   أما اجلزء الثاين فيتضمن اقرتاحاً  ملزيد من التفاصيل العلمية والتقنية. بشأن االقرتاح املتعلق 

ت وثيقة اإلرشادات املتعلقة برصد الزئبق اليت سيتم  إعدادها مبوجب ترتيبات الرصد العاملية املزمع أن بشأن مكو
  يقوم بوضعها مؤمتر األطراف.

اإلطار وترتيبات يف اجتماعه الثالث ويقرتح فريق اخلرباء التقين املخصص املعين أن يعتمد مؤمتر األطراف  - ٢٦
جلنة تقييم الفعالية يف اجتماعه الرابع الرصد إىل جانب اجلدول الزمين املقرتح للدورة األوىل لتقييم الفعالية وأن ينشئ 

   لنظر إىل أن هذا من شأنه أن يتيح ملؤمتر األطراف النظر يف استنتاجات جلنة تقييم الفعالية يف اجتماعه اخلامس.

  

                                                           
جتميٌع للتعليقات على إطار تقييم الفعالية  ،االجتماعأثناء يف  ،ُعرض على فريق اخلرباء التقين املخصص ) ١٢(

(UNEP/MC/EE.2/5)،  إىل جانب حملة عامة عن املعلومات املقدمة من األطراف واجلهات األخرى(UNEP/MC/EE.2/3)  وجتميع
  ..UNEP/MC/EE)2/4(للتعليقات على التقرير املقدم من الفريق إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين 
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  وصف موجز إلطار تقييم الفعالية -نياً 
، وفقاً  - ٢٧ ت محاية صحة ’’للمادة األوىل، يف  يتمثل اهلدف من اتفاقية ميناما اإلنسان والبيئة من االنبعا

والغاية املتوخاة ألي تقييم للفعالية هو النظر يف مدى حتقيق  ‘‘.واإلطالقات البشرية املنشأ للزئبق ومركبات الزئبق
ا األطراف استجابة لالتفاقية قد أدت إىل  االتفاقية هلذا اهلدف. وهذا يعين النظر فيما إذا كانت التدابري اليت اختذ

ت واإلطالقات أفضى بدوره إىل خفض للمخاطر اليت تتهدد صحة  خفض يف العرض واالستخدام واالنبعا
ملقارنة مع ما كان ميكن أن حيدث لو مل تُنفذ االتفاقية).    اإلنسان والبيئة (

، على تقييم األدلة ع يقوموكما اقرتح فريق اخلرباء التقين املخصص،  - ٢٨ لى إطار تقييم فعالية اتفاقية ميناما
امتداد املسارات السببية اليت تربط بني اإلجراءات املتخذة لتنفيذ االتفاقية والتغيريات املرتبطة بذلك فيما خيص 
ت الزئبق واالجتاه العام لتلك  ته وإطالقاته وما ينجم عن ذلك من تغيريات يف مستو إمدادات الزئبق وانبعا

ت يف البيئة العاملية واألوساط األحيائ وسيجري تقييم التغريات يف  .املعرضة ألخطارهية والفئات السكانية املستو
معة والعملية، والنتائج ومؤشرات الرصد املقرتحة  ستخدام املعلومات ا ت الزئبق اليت تُعزى إىل االتفاقية  مستو

   للرد على األسئلة السياساتية األربعة.

  األسئلة السياساتية -ألف
ومن املتوقع أن تزود هذه األسئلة مؤمتر  لتقييم الفعالية. اساتية لكي تكون أساساً مت حتديد أربعة أسئلة سي - ٢٩

ت الالزمة  إلجا ت للنظر فياألطراف  ت انبعا ما إذا كانت تدابري اتفاقية ميناما كافية للتصدي لتحد
  وإطالقات الزئبق البشرية املنشأ.

؟والسؤال السياسايت األول هو: هل اختذت األطراف  - ٣٠ لإلجابة على هذا  إجراءات لتنفيذ اتفاقية ميناما
مستوى تنفيذ االتفاقية من  بياناليت ُقصد منها ” العمليات“السؤال، يتضمن اإلطار جمموعة موجزة من مؤشرات 

، ربط تنفيذ التدابري املتخذة مبوجب قبل األطراف. وميكن استخدام هذه املؤشرات لتقييم ما إذا كان ميكن، صدقاً 
ت املشرتكة يف التنفيذ اال ت واإلطالقات. وميكن كذلك استخدامها يف حتديد التحد لتغريات يف االنبعا تفاقية 

اليت ميكن أن تقوض فعالية االتفاقية. وتستند مؤشرات العمليات يف املقام األول على اإلبالغ املنصوص عليه 
والتقنية واملالية واالقتصادية املتاحة األخرى، على حنو ما  مبوجب االتفاقية، الذي تكمله املعلومات العلمية والبيئية

  . ٢٢من املادة  ٣ورد يف الفقرة 
والسؤال السياسايت الثاين هو: هل أدت اإلجراءات املتخذة إىل تغيريات يف املعروض من الزئبق واستخدامه  - ٣١

ته وإطالقاته يف البيئة؟  تبنيِّ اليت ” النتائج“جمموعة من مؤشرات ولإلجابة على هذا السؤال، يتضمن اإلطار  وانبعا
ته وإطالقاته النامجة عن تدابري االتفاقية اليت  التغيريات التقديرية يف العرض فيما خيص الزئبق والطلب عليه وانبعا
لسياق الذي توفره تقديرات شاملة  ت  أبلغت عنها األطراف مبوجب االتفاقية. ومن املقرتح أن تستكمل هذه البيا

ته وإطالقاته على الصعيد العاملي.  لل   عرض فيما خيص الزئبق والطلب عليه وانبعا
ت الزئبق يف البيئة واألوساط  -٣٢ والسؤال السياسايت الثالث هو: هل أدت هذه التغيريات إىل تغيريات يف مستو

؟ أن تُعزىميكن  املعرضة ألخطارهاألحيائية والفئات السكانية  من االتفاقية تشري إىل  ٢٢فاملادة  إىل اتفاقية ميناما
ت الزئبق ومركبات  ت الرصد املتعلقة بــ "وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاهلا يف البيئة، واالجتاهات يف مستو أن بيا

وإسناد  الزئبق املالحظة يف األوساط األحيائية والفئات السكانية الضعيفة" ينبغي استخدامها يف تقييم الفعالية.
ً الت ت الزئبق البشرية والبيئية إىل االتفاقية يشكل حتد ت السابقة  ، ولكنه أمر ممكن.غريات يف مستو ومتتزج االنبعا

واحلالية النامجة عن األنشطة البشرية مع املصادر الطبيعية والعوامل األخرى املؤثرة يف دورة الزئبق، مثل خصائص 
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وحيدد اإلطار كيفية  ).كن أن تتطور (عن طريق تغري املناخ مثالً الغالف اجلوي والنظام اإليكولوجي، اليت مي
  استخدام قياسات الزئبق العاملية للمساعدة يف تقييم مدى جناح اإلجراءات املتخذة لتنفيذ االتفاقية.

ت الزئبق املالحظة يف البيئة واألوساط األحيائية والفئات  - ٣٣ فنظام قياسات الزئبق العاملية املعقد ينتج مستو
ت الزئبق املالحظة ربطاً  .املعرضة ألخطارهالسكانية  مبصادر  مباشراً  غري أن املعارف العلمية الالزمة لربط مستو

ت  لنماذج املتكاملة لتقدير مدى مسامهة التغريات يف االنبعا الزئبق ال تزال قيد التطوير، مما يعين ضرورة االستعانة 
الت ت املالحظة يف هذه املستقِبالت.تغري فاقية يف واإلطالقات من املصادر املشمولة  ويتطلب تطوير  املستو

ت رصد ومعارف علمية بشأن العمليات البيئية تلك النماذج اجلاري حالياً  يف  وستساعد النماذج وإقرارها بيا
ت تغريات الإسناد  ت الزئبق وإطالقاته. يفتغريات الالزئبق يف البيئة إىل يف مستو   انبعا

محاية  بغايةالتدابري القائمة مبوجب اتفاقية ميناما  تفيأما السؤال السياسايت الرابع فهو: إىل أي مدى  - ٣٤
ت واجتاهات ريثني مدى والرد على التساؤل الثالث سيبِّ  صحة اإلنسان والبيئة من الزئبق؟  االتفاقية على مستو

أما السؤال السياسايت الرابع فهو ينظر يف  .املعرضة ألخطارهة واألوساط األحيائية والفئات السكاني الزئبق يف البيئة
هل حتقق االتفاقية  محاية صحة اإلنسان والبيئة من الزئبق؟ بغايةالتدابري القائمة مبوجب اتفاقية ميناما  وفاءمدى 

ت فيما خيص احلد من العرض  ته وإط منكامل ما تنطوي عليه من إمكا وإذا  القاته؟الزئبق واستخدامه وانبعا
ت وإطالقات الزئبق البشرية  مل يكن األمر كذلك، فلماذا؟ ت سيمنع معظم انبعا وهل حتقيق كامل هذه اإلمكا

وعالوة على ذلك، هل هناك تدابري مت وضعها إلدارة املخاطر املتبقية عند معاجلة  املنشأ أم جمرد جزء صغري منها؟
   تعرض الناس للزئبق؟

  يقوده خرباء لكي تنظر فيه جلنة تقييم الفعاليةحتليل توليفي  -ء
 وتقنياً  علمياً  يتوخى اإلطار املقرتح إجراء حتليل توليفي للمعلومات واملعارف يف تقارير توليفية تتبىن منظوراً  - ٣٥

مناذج وأدوات وعندما تتوفر  بشأن األسئلة السياساتية الثالثة األوىل املبينة أعاله، كي تنظر فيها جلنة تقييم الفعالية.
وسيفسر  بشأن األسئلة السياساتية األربعة. وتقنياً  علمياً  اإلسناد، سيجري أيضا إعداد تقرير إسنادي يقدم منظوراً 

ت الزئبق املتأتية نتيجة لذلك،  ت ومستو تقرير اإلسناد الروابط بني اإلجراءات السياساتية العامة وخفض االنبعا
ت املتا حة وتقنيات النمذجة واألدوات التحليلية املستقاة من العلوم الطبيعية والعلوم ستخدام مصادر البيا

   االجتماعية واملعارف األخرى ذات الصلة.
ت  - ٣٦ لتغريات الطويلة األمد يف مستو ا للتنبؤ  مل يتمكن العلم بعد من وضع مناذج متكاملة ميكن الوثوق 

خذ يف االع ت  وإىل أن يتأكد توفر النماذج  تبار كامل تعقيدات الزئبق يف البيئة.الزئبق النامجة عن خفض االنبعا
حبلول موعد أول تقييم للفعالية، ولكنه سيكون كذلك  متعددة الوسائط املناسبة، قد ال يكون تقرير اإلسناد جاهزاً 

ية ميناما قد تنطوي ولذلك، ينبغي اإلشارة إىل أن تقييمات الفعالية األوىل التفاق حبلول موعد التقييمات الالحقة.
  دخال حتسينات على مناذج التنبؤ املعنية.إعلى قدر أكرب من عدم التيقن مقارنة بتلك اليت ستجرى بعد 

وستستخدم جلنة تقييم الفعالية التقارير التوليفية (وتقرير اإلسناد عند توافره) للرد على األسئلة السياساتية  - ٣٧
جاً  ا بشأن فعالية االتفاقية لتقدميها إىل مؤمتر األطراف. إلعدا تكاملياً  األربعة، وستتبىن    د استنتاجا

ألسئلة السياساتية األربعة  ١ويعرض اجلدول  - ٣٨ حملة عامة عن إطار تقييم الفعالية تشمل املسائل املتعلقة 
فيه جلنة تقييم الفعالية، املذكورة أعاله، واملؤشرات املقرتحة للتقييم والتقارير املطلوبة وتقرير اإلسناد الذي سيعد لتنظر 

لتفصيل يف الفرع الثاين. وتقريرها املقدم إىل مؤمتر األطراف.     أما العناصر املكونة لإلطار فهي مبينة 
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   ١اجلدول 

  إطار تقييم الفعالية، من األسئلة السياساتية واملؤشرات إىل التقارير املطلوبة للجنة تقييم الفعالية

األسئلة 
  السياساتية

السؤال السياسايت األول: هل اختذت 
األطراف إجراءات لتنفيذ اتفاقية 

؟   ميناما

الثاين: هل أدت السؤال السياسايت 
اإلجراءات املتخذة إىل تغيريات يف 

ته  إمدادات الزئبق واستخدامه وانبعا
  وإطالقاته يف البيئة؟

السؤال السياسايت الثالث: هل أدت 
ت  هذه التغيريات إىل تغيريات يف مستو

الزئبق يف البيئة واألوساط األحيائية 
 املعرضة ألخطارهوالفئات السكانية 

؟ أن تُعزىميكن     إىل اتفاقية ميناما

ي فالسؤال السياسايت الرابع: إىل أي مدى ت
 بغايةالتدابري القائمة مبوجب اتفاقية ميناما 
  محاية صحة اإلنسان والبيئة من الزئبق؟

  املؤشرات
 

  مؤشرات النتائج  مؤشرات العمليات
  مؤشرات الرصد

  ٥املستوى   مؤشرات الرصد
هذه األسئلة سرتد جلنة تقييم الفعالية على 

جاً  إلعداد  تكاملياً  السياساتية وتستخدم 
ا استنادا إىل التقارير التوليفية  استنتاجا

   التالية:
  ٢١التقرير التوليفي مبقتضى املادة  -١
ت واإلطالقات؛ -٢   تقرير االنبعا
  تقرير التجارة، والعرض والطلب -٣
ت -٤    تقرير النفا
  تقرير الرصد -٥

الواردة أعاله ستستكمل بتقرير املعلومات 
  .اإلسناد التقرير عندما يصبح متاحاً 

جمموعات 
  املؤشرات

ء) -١   جمموعة اإلمداد (
  جمموعة الطلب (جيم) -٢
  جمموعة الضغوط (دال) -٣

----  
  (هاء)جمموعة الدعم  -٤
  جمموعة املعلومات والبحوث (حاء) -٥

ء) -١   جمموعة اإلمداد (
  جمموعة الطلب (جيم) -٢
  جمموعة الضغوط (دال) -٣

----  
  جمموعة الدعم (هاء) -٤
  جمموعة املعلومات والبحوث (حاء) -٥

  جمموعة الضغوط (دال) -١

مصادر 
  املعلومات

   ٢١األطراف: التقارير مبقتضى املادة 
  الرئيسي)(املصدر 

   ٢١األطراف: التقارير مبقتضى املادة 
  (املصدر الرئيسي)

  ٢١األطراف: التقارير مبقتضى املادة 
  شبكات الرصد

ئق األمانة  و
ملؤمتر األطراف، 

  ٢٢للمادة  وفقاً 

  ٢١التقرير بشأن تقارير املادة  -
  تقرير جلنة التنفيذ واالمتثال -
  )؛١٣للمادة  التقارير عن اآللية املالية (وفقاً  -

  ٢١التقرير بشأن تقارير املادة  -
 

  غري منطبق
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التقارير املتعلقة ببناء القدرات،  -
واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا 

  )؛١٤للمادة  (وفقاً 

ا قد تستعني جلنة  عند صياغة استنتاجا
تقييم الفعالية مبعلومات إضافية حسب 

   االقتضاء.
التقارير اليت 

يتعني إنتاجها 
للجنة تقييم 

  الفعالية

ت 
ستو

امل
٣-١  

 

الذي حترزه األطراف  التقدم’’٢١التقرير التوليفي مبقتضى املادة  -١
ا مبوجب اتفاقية ميناما املؤشرات املقابلة يف تقارير (‘‘بشأن التزاما

  )٢١املادة 
ت وإطالقات  -٢   (جمموعة الضغوط) الزئبق يف البيئة تقرير انبعا
 ة(جمموعالزئبق يف االقتصاد على تقرير التجارة والعرض والطلب  -٣

  ‘‘االقتصادية للزئبق احلركة’’ العرض والطلب)

ى 
ستو

امل
٣  

 
  تقرير الرصد -٥

 
 
 

ى 
ستو

امل
٤  

 

 
  تقرير اإلسناد -٦

 
ت (جمموع -٤ الضغوط) جمموعة والطلب و  العرض ةتقرير النفا
  ‘‘الزئبق املتبقي يف االقتصاد’’

  ٦املستوى   النتيجة
  تقييم الفعالية بشأن األسئلة السياساتية األربع.سينظر مؤمتر األطراف يف االستنتاجات اليت توصلت إليها جلنة 

  املنهجية واجلدول الزمين املقرتحان لتقييم الفعالية -لثاً 
  تدفق املعلومات والتحليل لتقييم الفعالية املقرتح -ألف

ت  خرياً أسيجرى تقييم الفعالية عرب سلسلة من اخلطوات املتعاقبة، تبدأ بتحديد املعلومات مث تتواصل عرب مرحلة التجميع لتصل  -٣٩ إىل التوليف (املستو
حيث جيري إدماجها لتمكني )، ٥) قبل أن تصل املعلومات إىل جلنة تقييم الفعالية (املستوى ٤ويتضمن اإلطار بعد ذلك مهمة إسناد (املستوى  ).٣إىل  ١من 

ه وصفاً  ١ويتضمن الشكل  ).٦اللجنة من صياغة النتائج اليت ختلص إليها لينظر فيها مؤمتر األطراف (املستوى  ت اليت جيري شرحها مبزيد  أد ملختلف املستو
  من التفصيل فيما بعد.
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  ١الشكل 

  تدفق املعلومات والتحليل

التحديد: كخطوة أوىل، جيري حتديد وجتميع مصادر املعلومات املتاحة لدعم تقييم  – ١املستوى   (أ) 
ملادة  عمالً (ويشمل ذلك التقارير املنصوص عليها مبوجب االتفاقية، أي: التقارير املقدمة من األطراف  الفعالية.

والتقارير  ؛)١٣ملادة  (عمالً اآللية املالية والتقارير بشأن  ،)١٥ملادة  (عمالً وتقارير جلنة التنفيذ واالمتثال  ؛)٢١
ت  ؛)١٤ملادة  (عمالً املتعلقة ببناء القدرات، واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا   (عمالً وقوائم جرد االنبعا

الذهب والتقارير املرحلية خلطط العمل الوطنية بشأن تعدين  ؛)٩  ملادة (عمالً وقوائم جرد اإلطالقات ) ٨ملادة 
   تقارير أخرى ذات صلة. وقد تشمل أيضاً  .)٧ملادة  (عمالً ريف والضيق النطاق احلِ 

ملعلومات العلمية والبيئية والتقنية ألن اإلبالغ قد ال يكون كامالً  ونظراً  ، سوف تستكمل هذه التقارير 
  .١٩، واملادة ٢٢من املادة  ٣لفقرة  عمالً واملالية واالقتصادية 

األخذ مبعايري واضحة بشأن املعلومات اليت يتم حتديدها على هذا املستوى (أي مبا يشمل البحوث وينبغي 
وبفضل ترتيبات الرصد العاملي، احملددة يف  اخلاضعة الستعراض األقران، واملنشورات الرمسية، مثل التقارير الوطنية).

  تقييم الفعالية.الثالث، سيتم حتديد نوع معلومات الرصد اليت ستدرج يف  التذييل
ت ذات الصلة بتقييم الفعالية سيجري استخراجها من املوارد  – ٢املستوى   (ب) التجميع: البيا

املختارة وجتميعها يف شكل يتيح استخدامها يف مرحليت اإلسناد واإلدماج الالحقتني. ينبغي أن جتري مراقبة جودة 
ت يف هذه املرحلة. ت الرصد،  البيا لنسبة لبيا ت و ت الرصد يف قاعدة بيا ميكن أن يشمل ذلك جتميع بيا



UNEP/MC/COP.3/14 

15 

عاملية/ مركزية يف شكل متسق، وإجراءات مشرتكة لضمان اجلودة/التحقق من اجلودة، وتقييم الثقة والعناصر األخرى 
  ذات الصلة.

ت اليت يتم مجعها إلنشاء جمموعة من التقارير اليت ت – ٣املستوى   (ج) ولِّف التوليف: ستستخدم البيا
معة وترشد  تاملعلومات ا ويف ضوء رغبة مؤمتر األطراف يف أن يوفر  على األسئلة السياساتية األربعة. اإلجا

التقييم صورة متكاملة بشأن الفعالية العامة لالتفاقية، على النحو املعرب عنه يف الوالية املعدلة لفريق اخلرباء التقين 
 التذييل، يرى الفريق أن التقارير التوليفية التالية ستكون مطلوبة (انظر ٢/١٠-املخصص كما ترد يف املقرر ا م

  الرابع للحصول على وصف جلميع التقارير اليت أعدت من أجل جلنة تقييم الفعالية): 
إىل املعلومات املقدمة من األطراف مبوجب  ، استناداً ٢١التقرير التوليفي مبقتضى املادة   ‘١’

  بشأن اإلبالغ؛ ٢١املادة 

ت واإلطالقات، املصمم على غرار تقرير التقييم العاملي للزئبق لعام   ‘٢’   ؛٢٠١٨تقرير االنبعا
 ٢٠١٧تقرير التجارة، والعرض والطلب، املصمم على غرار التقرير العاملي للزئبق لعام   ‘٣’

  والطلب؛بشأن العرض والتجارة 

ت، استناداً   ‘٤’ ت الزئبق لعام  تقرير النفا استعراض : ٢٠١٨إىل تقرير التقييم العاملي لنفا
  ؛اإلجراءات املتخذة حالياً على الصعيد الوطين

ت الزئبق يف البيئة، واألوساط   ‘٥’ تقرير الرصد، الذي يعده فريق الرصد، يعرض حالة مستو
  عن االجتاهات السائدة على مر الزمن. ، فضالً املعرضة ألخطارهاألحيائية والفئات السكانية 

وستعرض هذه التقارير املعلومات اليت تتناول مؤشرات العمليات، والنتائج والرصد بغرض تيسري نظر جلنة تقييم 
عروض بصرية  وستتضمن هذه التقارير معلومات أساسية علمية وتقنية إىل جانب الفعالية يف األسئلة السياساتية األربعة.

  يسهل فهمها.
ت املستبطنة و/أو  – ٤املستوى   (د) اإلسناد: ميكن استخدام التقارير التوليفية (وعند الضرورة، البيا

ت واإلطالقات والرصد يف التقرير السادس، أي تقرير اإلسناد،  ت االنبعا اإلضافية) بشأن إجراءات االتفاقية وبيا
يميز تقرير اإلسناد ما بني مؤشرات العمليات والنتائج والرصد بغرض تيسري جهود عندما تتوفر أدوات إنتاجها. وس

جلنة تقييم الفعالية ملعاجلة األسئلة السياساتية األربعة. وسيأخذ يف احلسبان، حسب االقتضاء، املعلومات األخرى 
ت املناخي-(مثل املعلومات االجتماعية أما  ة والسياسات العاملية الرئيسية).االقتصادية واالبتكار التكنولوجي، والبيا

لنمذجة (انظر    الرابع لالطالع على وصف إضايف لتقرير اإلسناد). التذييلتقرير اإلسناد فسيصدره فريق فرعي معين 
ت  ٤ومن املرجح أن يشمل املستوى الرابع  بعض النمذجة لتقدير مدى مسامهة تغريات االنبعا

ت الزئبق يف البيئة، واألوساط األحيائية واإلطالقات النامجة عن تدابري  االتفاقية يف التغريات اليت طرأت يف مستو
وسوف يسعى تقييم اإلسناد إىل تقييم االجتاهات الطويلة األجل بغرض  .عرضة ألخطارهوالفئات السكانية امل

ت التقنية، واالقتصادية االجتماعية، يف سياق فعالية االتفاقية  إزاء اهلدف الذي تسعى إىل تفسري أمهية البيا
يسهل  تقريراً  على األدلة، إال أنه سيكون أيضاً  قائماً  وتقنياً  علمياً  ويف حني أن تقرير اإلسناد سيكون تقريراً  حتقيقه.

   تصويرية.فهمه للقراء ذوي اخللفية غري التقنية، كما سيشمل عروضا ً 
فية اخلمسة، اليت سيضاف إليها تقرير اإلدماج: سيجري إصدار التقارير التولي – ٥املستوى   (هـ)

جاً  يف استخدام هذه املعلومات للنظر يف  تكاملياً  اإلسناد، عند صدوره، بواسطة جلنة تقييم الفعالية، اليت ستتبع 
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وجيوز للجنة أن تدرج يف  اجات توطئة لتقدميها إىل مؤمتر األطراف.تاألسئلة السياساتية األربعة، وصياغة االستن
  ي اقرتاحات لتحسني الدورات املقبلة لتقييم الفعالية.تقريرها أ

مؤمتر األطراف: يف هذا املستوى النهائي، يتلقى مؤمتر األطراف االستنتاجات  – ٦املستوى   (و)
   ويستعرضها ومن مث يقرر بشأن جلنة تقييم الفعالية.

  وضع املؤشرات -ء
تسعى إىل مكافحة أو ختفيض أو إزالة املصادر تشتمل اتفاقية ميناما على عدد من التدابري اليت  - ٤٠

لدعم  واالستخدامات الرئيسية الزئبق، إضافة إىل جمموعة من األحكام األخرى اليت تلزم األطراف على العمل معاً 
ر الضارة للزئبق. ولتوفري صورة شاملة لفعالية تدابري  بعضها البعض يف املسعى الشامل حلماية الناس والبيئة من اآل

جاً وأ   الستكشاف املؤشرات احملتملة. تكاملياً  حكام االتفاقية، استخدم فريق اخلرباء التقين املخصص 

لتوفري العناصر  –وهي مؤشرات العمليات، والنتائج والرصد  –وهناك ثالثة أنواع من املؤشرات املقرتحة  - ٤١
واملؤشرات املقرتحة تستند إىل األعمال السابقة  .الالزمة للنظر يف األسئلة السياساتية األربعة اليت توجه تقييم الفعالية

  بشأن عناصر إطار تقييم الفعالية وقدرات وإمكانيات الرصد.

وبعد استعراض املعاهدة، مادة إثر مادة، مت جتميع املؤشرات املقرتحة على النحو التايل لكي يتسىن إجراء  - ٤٢
   حتليل توليفي يف التقارير املقرتحة:

ت (املواد جمموعة العرض (  (أ)   )؛١١و ١٠و ٣ء): اإلمداد، والتخزين والنفا

  )؛٧و ٥، و٤ريف والضيق النطاق (املواد جمموعة الطلب (جيم): املنتجات والعمليات وتعدين الذهب احلِ   (ب)

ت واإلطالقات واملواقع امللوثة (املواد   (ج)   )؛١٢و ٩و ٨جمموعة الضغوط (دال): االنبعا
ن جمموعة الدعم (هاء):   (د)    )؛١٤و ١٣املساعدة املالية والتقنية (املاد

   .)١٩و ١٨، و١٧جمموعة املعلومات والبحوث (حاء): تبادل املعلومات، واإلعالم، والبحوث (املواد   (هـ)
(بشأن اجلوانب  ١٦(حتديد هدف االتفاقية) والطابع الشامل للمادة  ١لدور احملوري للمادة  واعرتافاً  - ٤٣

   املادتني ألغراض حتديد املؤشرات. الصحية)، مت فصل هاتني

   ويتمثل األساس املنطقي الذي تقوم عليه أنواع املؤشرات املقرتحة فيما يلي: - ٤٤

؛ اختذت قد األطراف  لتحديد ما إذا كانتمؤشرات العمليات مطلوبة   (أ)   إجراءات لتنفيذ اتفاقية ميناما
إىل تغيريات يف أدت قد اإلجراءات املتخذة  لتحديد ما إذا كانتومؤشرات النتائج مطلوبة   (ب)

تهإمدادات الزئبق واستخدامه  فريق  حدَّدلنسبة إىل كل جمموعة من جمموعات املواد، و  .وإطالقاته يف البيئة وانبعا
   اخلرباء املخصص األطراف اليت تتخذ إجراءات بشأن أحد التدابري السياساتية ونتائج تلك اإلجراءات؛

هناك حاجة ملؤشرات الرصد (اليت قد تشري إىل النتائج) بغرض توفري املعلومات العلمية املثبتة   (ج)
   تدابري الوقاية.إلرشاد ودعم عملية وضع السياسات واختاذ القرارات بشأن أثر 

ت والتقارير اليت تقتضيها شروط اإلبال - ٤٥ غ وعند إعداد املؤشرات ُأخذت يف االعتبار، بصفة رئيسية، البيا
هليئات ذات الصلة (مبا يف ذلك، على سبيل املثال، تقارير مرفق البيئة العاملية). التفاقية أو  وهذه التقارير  اخلاصة 

ت املتاحة األخرى اليت مجعت يف التقارير التوليفية وتقرير اإلسناد. ت  سوف تستكملها البيا ويعين استخدام البيا
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ت على أساس متكرر  ة من حيث التكلفة.أن املؤشرات فعال املتوفرة مسبقاً  وعالوة على ذلك، سيجري إنتاج البيا
  على امتداد عمر االتفاقية ومن مث فهي مستدامة.

ا وفهمها  وقد صيغت املؤشرات حبيث تكون عملية وجمدية. - ٤٦ وصممت حبيث يسهل إحصاؤها وحسا
ت مبوجب املادة  (فهي ال متثل مهام معقدة). ا ينبغي  ُترفع إلكرتونياً  ٢١وإذا كانت البيا إىل األمانة، فإن حسا
  أن يكون يف منتهى البساطة.

ا تتيح تقييم املؤشرات على مر الزمن. وتعترب خطوط األساس جوهرية يف تقييم الفعالية، نظراً  - ٤٧ وال  أل
مقارنة وهناك نوعان من خطوط األساس: خط أساس  توجد عملية رمسية لوضع خطوط األساس مبوجب االتفاقية.

وخط األساس األول يتناسب مع  .‘‘ويف غياب -يف وجود ’’وخط أساس مقارنة احلالة  ‘‘وبعد –قبل ’’احلالة 
أما خط األساس  ، اليت تتيح استخدام قيمة زمنية لفرتة ما قبل االتفاقية طوال عملية التقييم.املؤشرات املستقرة نسبياً 

مبرور الوقت بسبب عوامل أخرى خالف التدخالت اليت حدثت نتيجة الثاين فهو مناسب للمؤشرات اليت تتفاوت 
ألحكام االتفاقية، مثل اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والدميغرافية وتغري املناخ واملبادرات اجلارية والتحوالت يف 

  أمناط العيش اليت ستؤثر كلها على قيمة خط األساس على املديني املتوسط والطويل.

 .٤املؤشرات املقرتحة، اليت تكملها مؤشرات الرصد احملددة املشار إليها يف اجلدول  ٢ل ويعرض اجلدو  - ٤٨
ملالحظة أن اجلدول  وقد  حيتوي على عدد كبري من املؤشرات املطروحة لينظر فيها مؤمتر األطراف. ٢ومن اجلدير 

لتايل من املرجح قام فريق اخلرباء التقين املخصص بوضع هذه املؤشرات قبل أن يتم مجع البيا ت واملعلومات، و
ت واملعلومات املتاحة، كما سيكون من  أن يكون بعضها حباجة ملزيد من الصقل يف ضوء كمية ونوعية البيا

وقد يتضح أن بعض املؤشرات غري قابلة للتنفيذ حبيث يتم االستغناء عنها يف  الضروري العمل على سد الثغرات.
  يرى أن من املهم عرض قائمة أطول للنظر فيها. غري أن الفريق اية املطاف.
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   ٢اجلدول 

، حسب املادة   املؤشرات املقرتحة لتقييم فعالية اتفاقية ميناما

  خط األساس للمؤشر  للمؤشرمصدر املعلومات   .)٤شرات الرصد ذات الصلة يف اجلدول مبؤ  القرتانينبغي أن يقرأ  ١(مؤشر املادة ) اهلدف( ١ألف: املادة 

ت واإلطالقات البشرية املنشأ  مؤشرات الرصد الشاملة ١ ألف ت الزئبق يف البيئة ويف البشر بسبب االنبعا   النمذجة اإلسنادية  -  مستو
 

الكمية يف التقييم األول (إذا توفرت 
  النماذج)

ستخدام مناذج مل توضع بعد؛   مالحظات ذا املؤشر قد تكون أو ال تكون متاحة يف أوىل دورات تقييم الفعالية. جيري تقدير اإلسناد  لتايل، فإن املعلومات املتعلقة    و
 .ينبغي أن تقرتن التقديرات املأخوذة من النماذج حبواشي تشري إىل عدم اليقني الذي يكتنف عملية النمذجة  
 ت الزئبق (التغريات على مر الزمن) ألغراض يف حالة عدم وجود معلومات ميكن استقاؤها من النماذج، ميكن اس ت الزئبق واالجتاهات يف مستو تخدام مستو

  اإلسناد.
 

  جمموعة العرض -ء
لزئبق والتجارة فيه( ٣املادة  ت ( ١٠املادة  ؛)مصادر اإلمداد  التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق، خبالف نفا
ت الزئبق( ١١املادة  ؛)الزئبق   )نفا

  خط األساس للمؤشر  مصدر املعلومات للمؤشر

 ٣مؤشر العملية العام للمواد  - ١ ء
  ١١و ١٠و

موعة (مبا يشمل مجيع  نسبة األطراف اليت نفذت األحكام الرئيسية يف إطار هذه ا
ء  ه، أي  ء ٥املؤشرات الواردة أد ء ٦، و ء ٧، و ء ٨، و ء  ٩، و   )١٣و

  : اإلبالغ.٢١املادة -
 

  الكمية يف التقييم األول

مؤشرات النتائج الشاملة  - ٢ ء
  ١١و ١٠و ٣اإلضافية للمواد 

ألطنان يف السنة   إمدادات الزئبق العاملية املقدرة، 
 

املعلومات املؤلفة من املؤشرات  - 
  ، ١١و ١٠و ٣الفردية للمواد 

  الكمية يف التقييم األول

     ٣املادة 
  الكمية اإلمجالية للزئبق املستخرج من مناجم الزئبق األويل  ٣للمادة مؤشر النتائج  - ٣ ء

 
 ٢٠١٧التقرير العاملي للزئبق لعام  

  بشأن العرض والتجارة والطلب
  اإلبالغ. ٢١املادة -

  الكمية يف التقييم األول



UNEP/MC/COP.3/14 

19 

تقارير خطط العمل الوطنية عن 
ريف والضيق تعدين الذهب احلِ 

  النطاق
  الكمية يف التقييم األول  ستماراتاال ٣املادة  -  كميات الزئبق املتداولة، موزعة حسب الغرض احملدد  ٣للمادة مؤشر النتائج  - ٤ ء
ت ومصادر اإلمداد  ٣مؤشر النتائج للمادة  -٥ ء   العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -  عدد األطراف اليت سعت إىل حتديد املخزو

ت اليت اختذت تدابري   ٣للمادة مؤشر العمليات  -٦ ء نسبة األطراف اليت لديها فائض زئبق من إنتاج الكلور والقلو
  إلخضاع هذا الزئبق للتخلص النهائي

   اإلبالغ ٢١املادة -
لس العاملي للكلور   تقارير ا

  النسبة يف التقييم األول

   اإلبالغ ٢١املادة -  التجارة يف الزئبقعدد ونسبة األطراف اليت تزاول   ٣مؤشر العمليات للمادة  -٧ ء
  االستمارات ٣املادة -

  الكمية يف التقييم األول

  الكمية يف التقييم األول   اإلبالغ ٢١املادة -  حجم الزئبق اليت جيري االجتار فيه  ٣مؤشر العمليات للمادة  - ٨ ء
     ١٠املادة 

  الكمية يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -  اليت اختذت تدابري لضمان التخزين املؤقت السليمعدد ونسبة األطراف   ١٠مؤشر العمليات للمادة  -٩ ء

ت كمية الزئبق املخزنة بطريقة سليمة بيئياً   ١٠مؤشر النتائج للمادة  -١٠ ء   الكمية يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -  على النحو احملدد يف جرد املخزو

     ١١املادة 
ت اليت حتتوي على الزئبق أو مركبات الزئبق اخلاضعة للتخلص النهائي  ١١مؤشر النتائج للمادة  -١١ ء   الكمية يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -  كمية النفا

ت احملتوية على الزئبق   ١١مؤشر النتائج للمادة  -١٢ء  أو عدد األطراف اليت لديها مرافق للتخلص النهائي من النفا
  مركبات الزئبق

  الكمية يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -

ت الزئبق بطريقة سليمة بيئياً   ١١مؤشر النتائج للمادة  -١٣ء    الكمية يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -  عدد األطراف اليت لديها تدابري قائمة إلدارة نفا

ت الواردة من الدول غري    مالحظات   األطراف ميكن أيضا أن تكون هامة يف بعض احلاالت.البيا
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عمليات التصنيع اليت ُيستخدم فيها الزئبق ( ٥املادة  ؛)املنتجات املضاف إليها الزئبق( ٤جيم: جمموعة الطلب: املادة 
  ) ريف والضيق النطاقتعدين الذهب احلِ ( ٧املادة  ؛)أو مرّكبات الزئبق

  األساس للمؤشرخط   مصدر املعلومات للمؤشر

مؤشر العمليات الشاملة لعدة  ١ جيم
  ٧و ٥و ٤قطاعات للمواد 

موعة   نسبة األطراف اليت نفذت األحكام الرئيسية يف إطار هذه ا
 

من املؤشرات  املؤلفةاملعلومات  -
  ٧و ٥و ٤الفردية للمواد 

  النسبة يف التقييم األول

مؤشر العمليات الشاملة لعدة  ٢جيم 
  ٧و ٥و ٤قطاعات للمواد 

ألطنان لكل طلب املعلومات الواردة من املصادر -   استخدام الزئبق العاملي لصنع املنتجات أو العمليات، 
  الصناعية

  الكمية يف التقييم األول

     ٤املادة 
مالئمة ال تتيح تصنيع، أو تصدير أو استرياد عدد األطراف اليت لديها تدابري   ٤مؤشر العمليات للمادة  ٣جيم 

  املنتجات املضاف إليها الزئبق املدرجة يف اجلزء األول من املرفق ألف
  اإلبالغ ٢١املادة -

 
  الكمية يف التقييم األول

  يف التقييم األولالعدد   سجل اإلعفاءات -  عدد اإلعفاءات حسب فئات املنتجات اليت ال تزال سارية  ٤مؤشر العمليات للمادة  ٤ جيم 
عدد األطراف اليت اختذت تدبريين إثنني أو أكثر فيما خيص املنتجات املضاف   ٤مؤشر العمليات للمادة  ٥ جيم 

  إليها الزئبق املدرجة يف اجلزء الثاين من املرفق ألف
  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -

ألطنان للمنتجات املضاف إليها الزئبق (أ) املستوردة (ب) املصدرة، احلجم،   ٣مؤشر النتائج اإلضايف للمادة  ٦ جيم
لنسبة لكل فئة من فئات املنتجات يف اجلزء األول من املرفق  لوحدة يف السنة، 

  ألف.

ت اجلمركية-   الكمية يف التقييم األول  التجارة والبيا

     ٥املادة 
ء، اجلزء األول، ال تزال عدد األطراف   ٥مؤشر العمليات للمادة  -٧جيم  اليت لديها إعفاءات لعمليات املرفق 

  سارية
  العدد يف التقييم األول  سجل اإلعفاءات -

ستخدام الزئبق أو مركبات   ٥مؤشر العمليات للمادة  -٨جيم  عدد األطراف اليت لديها تدابري مطبقة ال تسمح 
ء الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف اجلزء األول من   املرفق 

  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -

، واليت اختذت ٣، الفقرة ٥نسبة األطراف اليت لديها عمليات خاضعة للمادة   ٥مؤشر العمليات للمادة  -٩جيم 
ء، اجلزء الثاين   مجيع التدابري لكل من العمليات املدرجة يف املرفق 

  األول النسبة يف التقييم  اإلبالغ ٢١املادة -
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     ٧املادة 
الكمية اإلمجالية للزئبق املستخدم يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق على   ٧مؤشر النتائج للمادة  -١٠جيم 

لطن يف السنة    الصعيد العاملي، 
 

  اإلبالغ ٢١املادة -
خطط العمل الوطنية والتقارير  -

املرحلية بشأن تعدين الذهب احلريف 
  والضيق النطاق

  اإلشعارات

  الكمية يف التقييم األول

نسبة األطراف اليت أعلنت عن أنشطة لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق   ٧مؤشر العمليات للمادة  -١١جيم 
ا غري ذات أمهية، واليت قدمت خطة عمل وطنية   أكرب من كو

  النسبة يف التقييم األول  اإلشعارات

  النسبة يف التقييم األول  استعراض التقدم احملرز ٧املادة -  نسبة األطراف اليت قدمت خطة عمل وطنية واستعراضا للتقدم احملرز  ٧مؤشر العمليات للمادة  -١٢جيم 

ت عن املنتجات قد ال يكون من السهل احلصول عليها.   مالحظات   بعض البيا
 

ت( ٨جمموعة الضغوط: املادة  -دال مصدر املعلومات   )املواقع امللوثة( ١٢املادة  ؛)اإلطالقات( ٩املادة  ؛)االنبعا
  بشأن املؤشر

خط األساس 
  للمؤشر

 ٨مؤشر العمليات العام للمواد   -١دال 
  ١٢و ٩و

موعة   نسبة األطراف اليت نفذت األحكام الرئيسية يف إطار هذه ا
 

  اإلبالغ ٢١املادة -
 

  النسبة يف التقييم األول

العمليات الشاملة لعدة  مؤشر  -٢دال 
  ١٢و ٩و ٨قطاعات للمواد 

  .٢٠١٨التقييم العاملي للزئبق    الكمية اإلمجالية للزئبق املنبعث واملطلق
  قوائم اجلرد

التقييمات األولية التفاقية  -
؛   ميناما

  الكمية يف التقييم األول

  ).٤الرصد ذات الصلة يف اجلدول مع مؤشرات القرتان ينبغي أن تُقرأ  ٨(مؤشرات املادة  ٨املادة 
  اإلبالغ ٢١املادة -   الكمية اإلمجالية للزئبق املنبعث لكل فئة من فئات املصادر الثابتة يف املرفق دال  ٨مؤشر النتائج للمادة  - ٣دال 

  قوائم اجلرد -
  العدد يف التقييم األول

أفضل التقنيات املتاحة /أفضل املمارسات  عدد األطراف اليت تشرتط تطبيق  ٨مؤشر العمليات للمادة   -٤دال 
ت تتسق مع تطبيقها البيئية أو   قيما حدية لالنبعا

  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -
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عدد األطراف اليت اختذت تدابري ملراقبة املصادر احلالية (لكل واحد من التدابري   ٨مؤشر العمليات للمادة   -٥دال 
  )٥، الفقرة ٨الواردة يف املادة 

  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -

ت  ٨مؤشر العمليات للمادة   -٦دال    العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -   عدد األطراف اليت أقامت وتعهدت قائمة جرد لالنبعا

  ).٤يف اجلدول  ؤشرات الرصد ذات الصلةمب القرتانينبغي أن تُقرأ  ٩(مؤشرات املادة  ٩املادة 
  اإلبالغ ٢١املادة -   الكمية اإلمجالية إلطالقات الزئبق يف املخزون من املصادر ذات الصلة  ٩مؤشر النتائج للمادة  - ٧دال 

  قوائم اجلرد -
  العدد يف التقييم األول

  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -  عدد األطراف اليت حددت املصادر ذات الصلة  ٩مؤشر العمليات للمادة   -٨دال 
عدد األطراف اليت أقامت وتعهدت قائمة جرد لإلطالقات من املصادر ذات   ٩مؤشر العمليات للمادة   -٩دال 

  الصلة
  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -

     ١٢املادة 
لزئبق أو عدد األطراف اليت وضعت   ١٢مؤشر النتائج للمادة   -١٠دال  اسرتاتيجيات لتحديد وتقييم املواقع امللوثة 

  مركبات الزئبق
  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -

  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -  عدد األطراف اليت وضعت قائمة جلرد املواقع امللوثة  ١٢مؤشر النتائج للمادة   -١١دال 
ا.قد تكون هناك    مالحظات ت، ألن األطراف غري ملزمة بتقاسم املعلومات اليت مجعتها يف قائمة اجلرد اخلاصة    بعض الثغرات يف البيا

 

  للمؤشر خط األساس  مصدر املعلومات بشأن املؤشر  )واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا بناء القدرات( ١٤املادة  ؛)املوارد واآللية املالية( ١٣جمموعة الدعم: املادة -هاء

     ١٣املادة 
   عدد األطراف اليت:  ١٣مؤشر العمليات للمادة   -١هاء 

o ٥، الفقرة ١٣ت يف اآللية املالية املشار إليها يف املادة سامه  
o  تلقت موارد من مرفق البيئة العاملية  
o مج الدويل احملدد   تلقت موارد من الرب
o لتقريرخالل الفرتة  حشدت موارد وطنية لتنفيذ االتفاقية   املشمولة 

  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -
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   مقدار املوارد املقدمة من:  ١٣مؤشر العمليات للمادة   -٢هاء 
o مرفق البيئة العاملية  
o مج الدويل احملدد   الرب
o الدعم الثنائي  

لتقرير.   خالل الفرتة املشمولة 

  اإلبالغ ٢١املادة -
  املصادر العامة األخرى -

  العدد يف التقييم األول

مؤشر العمليات اإلضايف   -٣هاء 
  ١٣ للمادة

ئق السياساتية ملرفق  عدد التوصيات املنبثقة عن االستعراض املايل الواردة يف الو
مج الدويل احملدد   البيئة العاملية/الرب

املعلومات املستقاة من  -
ئق السياساتية   الو

  صفر

     ١٤املادة 
  عدد األطراف اليت:  ١٤العمليات للمادة  مؤشر  -٤هاء 

o تعاونت لتوفري بناء القدرات واملساعدة التقنية إىل طرف آخر  
o طلبت مساعدة تقنية  
o تلقت مساعدة لبناء القدرات أو مساعدة تقنية  
o شجعت أو يسرت نقل التكنولوجيا   

  اإلبالغ ٢١املادة -
  املصادر العامة األخرى -

  العدد يف التقييم األول

   دورة استعراض اآللية املالية قد ال تتماشى مع دورة تقييم الفعالية.   مالحظات
 .نظرا ألن منوذج تقدمي التقارير مل يطلب القيم الدوالرية للموارد املقدمة، قد تدعو احلاجة لالطالع على املصادر العامة األخرى   

 

  خط األساس للمؤشر  بشأن املؤشرمصدر املعلومات   )جلنة التنفيذ واالمتثال( ١٥واو: املادة 

النسبة املئوية للقضا اليت متكنت جلنة التنفيذ واالمتثال من معاجلتها، مبا يف ذلك   مؤشر العمليات -١واو 
  جهازية، إن وجدت تأي إشارات ملشكال

تقرير جلنة التنفيذ واالمتثال، على -
  ٢١النحو املشار إليه يف املادة 

  العدد يف التقييم األول

  يتعني أن ينظر مؤمتر األطراف يف اختصاصات جلنة التنفيذ واالمتثال يف اجتماعه الثالث.   مالحظات
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مبؤشرات الرصد ذات الصلة املشار إليها يف  القرتانينبغي قراءته  ١٦(مؤشر املادة ) اجلوانب الصحية( ١٦زاي: املادة 
  )٤اجلدول 

  للمؤشرخط األساس   مصدر املعلومات بشأن املؤشر

ت الزئبق يف جمموعة خمتارة من السكان (على النحو الذي حددته   مؤشر الرصد -١زاي  مستو
  ترتيبات الرصد)

ت وأنشطة الرصد القائمة-   العدد يف التقييم األول  بيا

ت   مؤشر العمليات -٢زاي  عدد األطراف اليت اختذت تدابري، من شاكلة أنظمة التنبيه مبخاطر ملو
من املادة  ١األمساك، لتوفري املعلومات للجمهور عن التعرض للزئبق، وفقاً للفقرة 

١٦  

  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -

  اإلبالغ ٢١املادة -  ١٦عدد األطراف اليت اختذت تدابري حلماية صحة اإلنسان وفقاً للمادة   مؤشر العمليات -٣زاي 
  التقارير املقدمة إىل األمانة العامة-

  العدد يف التقييم األول

ت الزئبق يف الكائنات احلية.   مالحظات    يتعني كذلك النظر يف مستو
 

 )؛إعالم اجلمهور وتوعيته وتثقيفه( ١٨املادة  )؛تبادل املعلومات( ١٧(حاء): جمموعة املعلومات والبحوث: املادة 
   )البحوث والتطوير والرصد( ١٩ املادة

  خط األساس للمؤشر  مصدر املعلومات بشأن املؤشر

     ١٧املادة 
  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -  عدد األطراف اليت لديها جهة اتصال وطنية معيَّنة  ١٧مؤشر العمليات للمادة  -١حاء 
لزئبق  ١٧مؤشر العمليات للمادة  .٢حاء    العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -   عدد األطراف اليت يسرت تبادل املعلومات املتعلقة 

     ١٨املادة 
  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -  ١٨عدد األطراف اليت اختذت تدابري لتنفيذ املادة   ١٨مؤشر العمليات للمادة  -٣حاء 
اليت جيري  ١٨من املادة  ١متوسط عدد التدابري املنصوص عليها يف الفقرة   ١٨مؤشر العمليات للمادة -٤حاء 

  تنفيذها من قبل األطراف
  العدد يف التقييم األول  ٢١مشتقة من تقارير املادة -

ت الزئبق يف اهلواء والبشر عدد األطراف اليت   ١٨مؤشر العمليات للمادة  -٥حاء  لديها معلومات عامة عن مستو
  والكائنات احلية

  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -



UNEP/MC/COP.3/14 

25 

متصاص   ١٨العمليات للمادة  مؤشر ٦حاء  عدد األطراف اليت تقوم بعمليات إبالغ عن أوجه املخاطر املتعلقة 
  من خالل استهالك الغذاء واملياه داخل أراضيها. الزئبق

  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -

     ١٩املادة 
من املادة  ١عدد األطراف اليت تضطلع بعمليات حبث وتطوير ورصد وفقاً للفقرة   ١٩مؤشر العمليات للمادة  -٧حاء 

١٩   
  العدد يف التقييم األول  اإلبالغ ٢١املادة -

ت   ١٩مؤشر العمليات للمادة  -٨حاء  عدد األطراف اليت تساهم يف التقييمات املتكاملة من خالل تقدمي البيا
  واملعارف

شبكات الرصد القائمة، وقواعد -
ت العلمية واملؤلفات  ت، والبيا البيا

  املطبوعة

  العدد يف التقييم األول

مؤشر النتائج اإلضايف للمادة  .٩حاء 
١٩   

ت اإلقليميةعدد  شبكات الرصد القائمة، وقواعد -  األقاليم املسامهة يف جمموعات البيا
ت العلمية واملؤلفات  ت، والبيا البيا

  املطبوعة

  العدد يف التقييم األول

   ٢١املعلومات املقدمة إىل األمانة الستكمال التقارير مبوجب املادة    مالحظات
 

  خط األساس للمؤشر  مصدر املعلومات بشأن املؤشر  )خطط التنفيذ( ٢٠طاء: املادة 

  للتنفيذ عدد األطراف اليت تقدم خططاً   مؤشر العمليات -١طاء 
 

تقرير األمانة إىل مؤمتر األطراف بشأن -
  تقارير خطط التنفيذ املقدمة

  صفر

عداد خطة للتنفيذ.   مالحظات   إعداد هذه اخلطة وتقدميها إىل األمانة.غري أن بعض األطراف رأت أن من املفيد  األطراف ليست ملزمة 

 

  خط األساس للمؤشر  مصدر املعلومات بشأن املؤشر  )اإلبالغ( ٢١ء: املادة 

  النسبة املئوية لألطراف اليت تقوم برفع تقاريرها يف الوقت احملدد  مؤشر العمليات -١ء 
 

النسبة املئوية ألول تقارير تقدم   اإلبالغ ٢١املادة -
  احملدديف موعدها 

النسبة املئوية غري املتاحة يف   اإلبالغ ٢١املادة -  النسبة املئوية للتقارير املستلمة يف الوقت احملدد  مؤشر العمليات -٢ء 
  التقارير األوىل
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املئوية غري املتاحة يف النسبة   اإلبالغ ٢١املادة -  نسبة األطراف اليت تشري إىل أن املعلومات غري متوفرة ملسائل معينة  مؤشر العمليات -٣ء 
  التقارير األوىل

  كل سنتني.  يتعني على األطراف أن تقدم تقريراً    مالحظات
 

  خط األساس للمؤشر  مصدر املعلومات بشأن املؤشر  )تقييم الفعالية( ٢٢كاف: املادة 

مقررات مؤمتر األدلة على تنفيذ التوصيات املستمدة من تقييم الفعالية من خالل   مؤشر العمليات -١كاف 
  األطراف وإجراءاته

  صفر  تقرير اجتماع مؤمتر األطراف

  هذه املادة لن تقيم يف التقييم األول.   مالحظات

ت -جيم    مصادر البيا
ملؤشرات، فضالً  -٤٩ عن املعلومات العلمية، والبيئية، والتقنية، واملالية واالقتصادية التكميلية الوثيقة  مثة عدة عوامل تقف وراء توافر مصادر املعلومات اخلاصة 

   الصلة والقابلة للمقارنة اليت ميكن أن يستند إليها تقييم الفعالية.
–٢٠١٧الدورة األوىل من تقييم الفعالية (وتقع بعض املواعيد النهائية ضمن  ، هناك جداول زمنية خمتلفة للتنفيذ فيما يتعلق مبواد االتفاقية املختلفة.أوالً  -٥٠

لتايل على  )، ولكن هذ األمر ال ينطبق على بعضها اآلخر.٢٠٢٣ ثريها و وعالوة على ذلك، حىت إذا نفذت التدابري حبلول موعدها النهائي، فإن الدليل على 
ت من حيث إسناد األثر.للقياس املباشر لبعض الوقت، األمر الذ فعاليتها قد ال يتوفر أو ال يكون قابالً  ه حملة عامة عن املواد  ٣ويعطي اجلدول  ي يطرح حتد أد

، مع جداوهلا الزمنية. احملددة زمنياً    التفاقية ميناما
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   ٣اجلدول 

  اتفاقية ميناما بشأن الزئبق

  البيان  املادة  التاريخ
ء ٢، الفقرة ٥املادة   ٢٠١٨ يتعني التخلص التدرجيي من إنتاج األسيتالدهيد الذي   واملرفق 

  ُيستخدم فيه الزئبق أو مركباته كمواد حفازة.
٢٠٢٠  

 

بصنع، أو استرياد أو تصدير خمتلف  مل يعد مسموحاً   واملرفق ألف ١، الفقرة ٤ة املاد
ت،  املنتجات املضاف إليها الزئبق (مبا يف ذلك البطار

واملفاتيح واملرحالت، واملصابيح الفلورية املدجمة والطولية، 
ومصابيح البخار الزئبقية ذات الضغط العايل، ومصابيح 

الكاثود الفلورية الباردة ومصابيح اإللكرتود الفلورية اخلارجية 
جهزة العرض اإللكرتونية، ومواد التجميل، ومبيدات أل

اآلفات، واملبيدات األحيائية، ومواد التعقيم املوضعية، 
وكذلك البارومرتات، ومقاييس الرطوبة، واملانومرتات، 

ين).   ومقاييس احلرارة، ومقاييس ضغط الدم الشر
ء ٣، الفقرة ٥املادة  كلوريد الفاينيل، ينبغي خفض   يف صناعة إنتاج مونومر  واملرفق 

يف املائة  ٥٠استخدام الزئبق من حيث إنتاج الوحدة بنسبة 
  .٢٠١٠مقابل االستخدام يف عام  ٢٠٢٠حبلول عام 

سيوم أو الصوديوم،  فيما خيص ميثيالت أو إيثيالت البو
ت واإلطالقات من حيث إنتاج الوحدة  خفض االنبعا

  .٢٠١٠مقارنة بعام  ٢٠٢٠يف املائة حبلول عام  ٥٠بنسبة 
ء ٢، الفقرة ٥املادة   ٢٠٢٥ ت ينبغي التخلص منه تدرجيياً   واملرفق    .إنتاج الكلور والقلو
ء ٣، الفقرة ٥املادة   ٢٠٢٧ سيوم أو الصوديوم،  فيما خيص ميثيالت أو إيثيالت  واملرفق  البو

دف التخلص التدرجيي من هذا  خفض استخدام الزئبق 
سرع وقت ممكن وخالل  سنوات من  ١٠االستخدام 

  دخول االتفاقية حيِّز النفاذ؛
تعدين الزئبق األّويل الذي كان جيري على أراضي طرف ما   ٤، الفقرة ٣املادة   * ٢٠٣٢

ريخ دخول االتفاقية حيِّز  لنسبة له جيب أن يف  النفاذ 
  يتوقف بعد مخسة عشر عاماً من ذلك التاريخ.

ريخ   (ج) ٥، الفقرة ٥املادة   * ٢٠٢٠ تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه ثالثة أعوام من 
لنسبة للطرف، معلومات عن  دخول االتفاقية حيز النفاذ 

يف  عدد وأنواع املرافق اليت تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق
ء، والكمية السنوية املقدرة من  العمليات املدرجة يف املرفق 

   الزئبق أو مركبات الزئبق املستخدمة يف تلك املرافق.
ريف على الطرف الذي يقرر أن تعدين ومعاجلة الذهب احلِ   (ب) ٣، الفقرة ٧املادة 

والضيق النطاق يف أراضيه أكثر من كونه عدمي األمهية، 
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  البيان  املادة  التاريخ
وطنية إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز تقدمي خطة عمل 

لنسبة  ريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ  ثالث سنوات بعد 
للطرف أو بعد ثالث سنوات من إشعار الطرف األمانة 

  .بقراره ذاك، أيهما كان الحقاً 
حتديد فئات املصادر الثابتة ذات الصلة يف موعد ال يتجاوز   ٣، الفقرة ٩املادة 

لنسبة ثالث سنوات  ريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ  بعد 
  للطرف.

، الفقرة ٩واملادة  ٣، الفقرة ٨ املواد  * ٢٠٢١
٤  

تقدمي خطة للتنفيذ، إذا كان قد جرى وضعها، خالل أربعة 
لنسبة للطرف. ريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ    أعوام من 

ملصادر   ٤، الفقرة ٨املادة   * ٢٠٢٢ اجلديدة، اشرتاط استخدام أفضل فيما يتعلق 
التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية يف موعد ال 

ريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ  يتجاوز مخس سنوات بعد 
  لنسبة للطرف.

ت يف موعد ال يتجاوز   ٧، الفقرة ٨املادة   * ٢٠٢٣ إقامة ومواصلة جرد مصادر االنبعا
ريخ دخول اال لنسبة مخس سنوات بعد  تفاقية حيز النفاذ 

  للطرف.
إقامة ومواصلة جرد مصادر اإلطالقات يف موعد ال يتجاوز   ٦، الفقرة ٩املادة 

لنسبة  ريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ  مخس سنوات بعد 
  للطرف.

تنفيذ تدابري الرقابة على املرافق القائمة بعد ما ال يزيد عن   ٥، الفقرة ٨املادة   * ٢٠٢٧
لنسبة  ١٠ ريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ  أعوام من 

  للطرف.
لنسبة لذلك الطرف. * ريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ    تعين أول موعد ممكن، حسب 

ت ومصادر املعلومات املتنوعة اليت أنتجت يف املاضي غري مطلوبة نياً  - ٥١ ، العديد من جمموعات البيا
ويشمل  ملتطلبات االتفاقية. أو خاضعاً  فإن إعداد تقارير مماثلة يف املستقبل ليس مضموً مبوجب االتفاقية، ومن مث 

، فضالً  مج األمم املتحدة  ذلك التقييمات األولية التفاقية ميناما عن تقرير التقييم العاملي للزئبق الصادر عن بر
مج٢٠١٨و ٢٠١٣و، ٢٠٠٨، و٢٠٠٢للبيئة (صدر يف األعوام  األمم املتحدة للبيئة بشأن العرض  ) وتقرير بر

  ).٢٠١٧و ٢٠٠٦فيما خيص الزئبق، والتجارة فيه والطلب عليه (
إذ يتوجب تقدمي خطط العمل الوطنية  ، بعض مصادر املعلومات تتباين من حيث تواتر إصدارها.لثاً  - ٥٢

لنسبة للطرف املعين (أو ريف والضيق النطاق بعد ثالث سنوات من بدء نفاذ االتفاقياخلاصة بتعدين الذهب احلِ  ة 
ن تعدين الذهب احلِ  ريف والضيق النطاق لديها أكثر من كونه عدمي بعد ثالث سنوات من إخطار الطرف األمانة 

األمهية) كما جيب استعراض التقدم احملرز كل ثالث سنوات بعد ذلك. وجيب أن تستكمل التقارير الدورية مبوجب 
لنسبة لأل  ٢١املادة  اية عام كل سنتني  والتقارير  ٢٠١٩سئلة احملددة كما جيب تقدمي التقارير األولية القصرية يف 

اية عام    .٢٠٢١األولية الكاملة اليت تليب مجيع متطلبات اإلبالغ يف 
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ت الرصد العلمي والبيئي القابلة للمقارنة. وأخرياً  - ٥٣ فعلى الرغم من أن الزئبق من بني  هناك مسألة توافر بيا
ت  ةالكيميائياملواد  اليت ُدرست ألطول وقت، فقد الحظ فريق اخلرباء التقين املخصص عند النظر يف معلومات وبيا

ت واملصفوفات ليست مجيعها مالئمة للمقارنة املباشرة أو  الرصد املتاحة بشأن الزئبق ومركبات الزئبق أن البيا
مهية حامسة يف تشكيل فهم أوىف لوجود الزئبق وعليه فإن النمذجة ستكتسي أ التحليل على الصعيد العاملي.

ت الزئبق إىل تدابري االتفاقية.   واجتاهاته يف البيئة، وكذلك يف إسناد التغريات يف مستو
 التذييل، و (UNEP/MC/COP.3/14/Add.1)األول، اخلاص مبعلومات الرصد التقنية التذييل ويرد يف  - ٥٤

الثالث، اخلاص برتتيبات الرصد العاملي املقرتحة ومشروع اختصاصات فريق الرصد، وصٌف أكثر تفصيال ألنشطة 
قائمة إرشادية مبؤشرات الرصد حسب األوساط،  ٤ويتضمن اجلدول  وجهود رصد الزئبق احلالية وأطر النمذجة.

  .٢املؤشرات املعروضة يف اجلدول إلضافة إىل مصادر املعلومات املستخدمة. وتستكمل مؤشرات الرصد 

   ٤اجلدول 

   قائمة إرشادية مبؤشرات الرصد، حسب األوساط

  مصدر املعلومات  املؤشر  األوساط بصفة عامة

إمجايل الزئبق الغازي/الزئبق الغازي النقي  - ١ر   اهلواء -١
  يف اهلواء احمليط

  أنشطة وشبكات الرصد القائمة/ املوسعة

  أنشطة وشبكات الرصد القائمة/ املوسعة  يف التساقطاتمستوى الزئبق  - ٢ر  

ا األطراف  الزئبق يف الشعر كمصفوفة أوىل -٣ر   البشر -٢ ئية اليت قامت    الدراسات الو

  الربامج الدولية والوطنية للرصد األحيائي  مستوى الزئبق يف الدم كبديل - ٤ر 
الدراسات الطوالنية ألفواج املواليد والدراسات 

   الشاملة لعدة قطاعات

األوساط  -٣
  األحيائية

ت الزئبق يف األوساط األمس - ٦ر    الشبكة القارية  حيائيةتو

ت الزئبق يف األوساط األ - ٧ر    إطار احمليطات   حيائيةمستو

ت الزئبق يف مياه البحر مبا يشمل -  ٨ر   املياه -٤ مستو
  التوزيع األفقي والرأسي

  القائمة/ املوسعةأنشطة وشبكات الرصد 

   استخدام النمذجة يف تقييم الفعالية -دال
تبني النماذج إسناد وتكامل اآلليات واملالحظات، اليت تستخدمها لتقييم اإلسقاطات اخلاصة بتحديد  - ٥٥

ن النماذج تعطي الصبغة الرمسية للفهم العلمي  حصة كل مصدر من املصادر يف املستقبل.  ومن مث ميكن القول 
ت الرصد  اليت تؤثر على سلوك الزئبق. لآلليات ويتمثل أحد املصادر احلامسة للنماذج يف توفري أداة لربط بيا

معة على الصعيد العاملي واستقرائها مكانياً  ت   زمنياً /ا كجزء من برامج البحوث اجلارية واألنشطة السياساتية والبيا
وعالوة على ذلك، فإن إطار  لزئبق على الصعيد العاملي.املقدمة من أجل إعطاء صورة شاملة عن حالة التلوث 

النمذجة املتكامل هو أداة تتيح العمل عرب خمتلف األوساط، أي ربط إطالقات الزئبق يف اهلواء، واألرض واملاء 
ت ميثيل الزئبق يف األمساك واحلياة الربية، فضالً     عن تعرض البشر. مبستو
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ت الزئبق أن تكون مفيد وميكن للنماذج أيضاً  - ٥٦ ة يف تقييم الفعالية فيما خيص إسناد التغريات يف مستو
   إىل تدابري االتفاقية

ألوساط املختلفة (اهلواء، والبشر، والكائنات احلية، واملاء، واألرض) من حيث  - ٥٧ وختتلف النماذج اخلاصة 
ا ومستوى تطورها. ففيما خيص اهلواء والغالف اجلوي، على سبيل املثال، قام ت العديد من أفرقة الرصد قدرا

ت وإطالقات الزئبق البشرية املنشأ  عداد أدوات عاملية للنمذجة ميكن استخدامها لتقييم أثر التغيريات يف انبعا
على تركيزات الغالف اجلوي على الصعيد العاملي، ومدخالت الزئبق يف النظم اإليكولوجية األرضية واحمليطات. 

على نطاق واسع وميكن تطبيقها لتقييم التدرج املكاين لرتكيزات وترسب الزئبق يف وقد مت تقييم هذه النماذج 
ألوساط األخرى ال  الغالف اجلوي، فضالً  عن التغيريات الزمانية. وعلى النقيض من ذلك، فإن النماذج اخلاصة 

  تستخدم، يف املنحى العام، إال يف التطبيقات البحثية. 
لربط خمتلف النماذج املستخدمة يف األوساط املختلفة لتوفري أداة لربط وتسعى أطر النمذجة املتكاملة  - ٥٨

ت ميثيل الزئبق يف األمساك واألحياء الربية،  ت الزئبق يف الغالف اجلوي وإطالقاته يف األرض واملاء مبستو انبعا
ربط بني التعرض ومع ذلك، جتدر مالحظة أنه من الصعب ال وبتعرض بعض الفئات السكانية املستهلكة لألمساك.

البشري والنتائج الصحية بسبب تنوع األفضليات الغذائية، وأمناط االستهالك الغذائي والتباينات الفردية على 
   صعيد احلركة السمية اليت تؤثر على امتصاص ميثيل الزئبق والتخلص منه.

إلضافة إىل النماذج اليت تصف سلوك الزئبق يف البيئة واملستقبالت، مثة جمم - ٥٩ وعة متنوعة من النماذج و
تمع  –واألساليب الكمية اليت ميكنها حماكاة النظم االجتماعية  ماكن وجود الزئبق يف ا االقتصادية للتنبؤ 

اية املطاف. ذه الطريقة، ميكن استخدام النماذج لوضع  والثغرات اليت ميكنه أن ينفذ من خالهلا إىل البيئة يف  و
ت  األساس والبدائل السياساتية املختلفة.سيناريوهات متثل خط  ذه النماذج البيا وتشمل املدخالت اخلاصة 

ت  التجارية (على سبيل املثال، كميات الزئبق يف املنتجات) واألداء التكنولوجي، واملعلومات االقتصادية، وبيا
سي. أما النواتج فيمكن أن تشمل الطاقة، واملعلومات الدميغرافية، ومواصفات السياسات العامة والتحليل املؤس

ت الزئبق وإطالقاته واملعايري االجتماعية االقتصادية. أما األنواع األخرى من النماذج املفيدة لفهم النظم -انبعا
لزئبق، فتشمل حتليل دورة احلياة، وحتليل تدفق املواد، ومناذج املدخالت-االجتماعية -االقتصادية ذات الصلة 

  ج االقتصادية. املخرجات والنماذ 
ويستند وضع وتقييم النماذج املتكاملة إىل اخلربة الفنية اليت جتمع بني العلوم الطبيعية، والعلوم االجتماعية  - ٦٠

يف األوساط العلمية  سريعاً  وتشهد العناصر اليت تتألف منها أطر النمذجة املتكاملة حاليا تطوراً  واهلندسة.
ره.واألكادميية، ومن املتوقع أن تكون متا ومن  حة يف املستقبل القريب لكي تضيف إىل فهمنا لدورات الزئبق وآ

لسياسات العامة حبلول عام     .٢٠٢٣املتوقع أن تكون هذه النماذج متاحة لالستخدام يف التحليالت ذات الصلة 
  املهام العلمية والتقنية -هاء

ا من أجل تقييم الفعالية، وهي يتوخى إطار تقييم فعالية ميناما أربع مهام علمية وتقنية  - ٦١ يتعني القيام 
ت خمتلفة  الرصد، والتوليف، والنمذجة واإلسناد (عند اإلمكان)، واإلدماج. وهذه املهام تؤدي أدواراً  على مستو

  من اإلطار. 
 .٣وتصنيفها، يف املستوى  ٢و ١وجيري القيام مبهمة التوليف، اليت تستتبع مجع املعلومات من املستويني  - ٦٢

وإىل جانب تقرير الرصد املشار إليه  ويتم أداء هذه املهمة بواسطة/ عن طريق األمانة مع/ عن طريق متعاونني.
، وتقرير ٢١أعاله، يتوخى اإلطار إعداد التقارير التوليفية اإلضافية األربعة التالية: التقرير التوليفي مبوجب املادة 

ت واإلطالقات، وتقرير التجارة، والع تاالنبعا   .رض والطلب وتقرير النفا
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ت الرصد املتاحة، وتقييمها وتلخيصها وفقاً  - ٦٣ لرتتيبات الرصد العاملي املبينة  وتستلزم مهمة الرصد مجع بيا
الثالث، لوصف احلالة الراهنة لرتكيزات الزئبق، واجتاهاته يف البيئة، واألوساط األحيائية والفئات السكانية  التذييليف 
ذه املهمة فريق الرصد، الذي  والعمل مع خرباء النمذجة حسب االقتضاء. ،عرضة ألخطارهامل وينبغي أن يقوم 

 وسُيقدم تقرير الرصد إىل جلنة تقييم الفعالية للنظر فيه وصياغة االستنتاجات. .٣سيضع تقرير الرصد يف املستوى 
ما يكون هذا التقرير قيد اإلعداد وسيشكل تقرير الرصد وعمل فريق الرصد أيضا أحد مدخالت تقرير اإلسناد عند

لنمذجة، يف املستوى     .٤بواسطة الفريق الفرعي املعين 
ت واإلطالقات املشمولة يف اإلسناد العلمية والتقنية املتمثلة يف همة هذه املوتستتبع  - ٦٤ حتليل مسامهة االنبعا

وسيضطلع  .عرضة ألخطارهفئات السكانية املالتفاقية لرتكيزات الزئبق الشاملة يف البيئة، واألوساط األحيائية وال
لنماذج عند إنشائه. ذه املهمة يف املستوى  ذه املهمة الفريق الفرعي املعنني  وتنطوي املهمة  ٤وسيجري القيام 

ت تبنيِّ على تقدير تركيزات الزئبق اليت  ت وإطالقات الزئبق يف املاضي واالنبعا ر انبعا ، بصفة عامة، آ
إىل التقارير املتاحة يف عملية تقييم الفعالية،  ات املستقبلية املتوقعة، يف إطار سيناريوهات خمتلفة، استناداً واإلطالق

   االقتصادية ذات الصلة.-فضال عن املعلومات االجتماعية
معة، واملصنفة  ٥وستحدث مهمة اإلدماج يف املستوى  - ٦٥ وتنطوي على تفسري املعلومات واملعارف ا

ا يف ذلك تقرير اإلسناد عندما يكون متاحا) لتحديد الروابط بني اإلجراءات السياساتية، وخفض واملولفة (مب
ذه املهمة جلنة تقييم  ت الزئبق وصياغة االستنتاجات بشأن فعالية االتفاقية. وستضطلع  ت ومستو االنبعا

ا، ستبني  الثاين.التذييل الفعالية. ويرد مشروع اختصاصات جلنة تقييم الفعالية يف  وعند صياغة نتائجها استنتاجا
االت اليت ال تلبيه. االت اليت تليب اهلدف من االتفاقية وا   جلنة تقييم الفعالية ا

  الرتتيبات املؤسسية لتقييم الفعالية -واو
ت املختلفة اليت لديها  - ٦٦ مسامهات لتنفيذ عملية تقييم الفعالية اليت مت شرحها فيما تقدم، حيدد اإلطار الكيا

ت واملعارف، وإجراء التحليالت العلمية والتقنية ذات الصلة  واملهام املتمثلة يف تصنيف، وتلخيص ودمج البيا
ت. ت ونواتج التحليالت وتدفق املعلومات واملعارف بني  ٢ويصف الشكل  على خمتلف املستو مدخالت البيا

ت. ت احملددة هي: األطراف يف االتفاق الكيا ية، واألمانة، واملتعاونني مع األمانة (يف شكل تعاون مؤسسي والكيا
الرابع)، وجلنة  التذييلالثالث)، وفريق النمذجة الفرعي احملتمل (انظر  التذييلأو تعاقدي)، وفريق الرصد (انظر 

 الثاين) ومؤمتر األطراف. التذييلتقييم الفعالية (انظر 
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  ٢الشكل 

  الرتتيبات املؤسسية لإلطار
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   أمانة اتفاقية ميناما -زاي
ت املتاحة. - ٦٧ ومثة دور لألمانة العامة  ستضطلع األمانة بدور يف مجع، وتصنيف، وتلخيص وتوليف البيا

، ٢١منصوص عليه يف االتفاقية، يتمثل يف العمل كآلية تقوم األطراف من خالهلا بتقدمي التقارير مبوجب املادة 
ت مبوجب ٧التقدم احملرز يف خطط العمل الوطنية، مبوجب املادة  اليت ستحتوي بدورها على إشارات إىل ، واملخزو

وجيوز لألمانة، حسب االقتضاء، أن تتلقى املساعدة  .٢٠وخطط التنفيذ الطوعية مبوجب املادة  ٩و ٨املادتني 
ت بغرض إجراء املزيد من التحليل  من متعاونني وخرباء يف االستعراضات املؤلفات املطبوعة، وإنتاج جمموعات البيا

  أو تنظيم عمليات التوليف واستعراض األقران.
مج األمم املتحدة للبيئة يف التعاون مع اخلرباء بشأن إعداد التقرير  - ٦٨ واستنادا إىل التجارب السابقة لرب

تنفيذها من العلمي والتقين، ستكون أمانة اتفاقية ميناما مسؤولة عن تيسري إنتاج التقارير التوليفية اليت ميكن 
مج  .)١٣( اءاخلرب مع  التعاقدخالل التعاون املؤسسي أو  ملالحظة أن فرع املواد الكيميائية والصحة لرب ومن اجلدير 

ن أبشـ ٢٠١٧، وتقرير عام ٢٠١٨األمم املتحدة للبيئة توىل قيادة و/أو إنتاج تقرير التقييم العاملي للزئبق لعام 
ت الزئبق لعام  العرض فيما خيص الزئبق، والتجارة  ، فضالً ٢٠١٨فيه والطلب عليه، وتقرير التقييم العاملي لنفا

  عن الصيغ السابقة لبعض تلك التقارير.
بتجميع امللخصات والتقارير التوليفية الناجتة عن العمليات األخرى مبوجب االتفاقية،  وستقوم األمانة أيضاً  - ٦٩

، والتقارير املقدمة من اهليئات املنفذة لآللية املالية، ١٥مثل التقارير الواردة من جلنة التنفيذ واالمتثال مبوجب املادة 
ستعراض اآللية املالية مبوجب الفقرة  لتقارير ١٣من املادة  ١١والتقارير املتعلقة  ، (اليت ستستعني، يف مجلة أمور، 

مج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية) والتقارير املتعلقة ببناء  املقدمة من مرفق البيئة العاملية والرب
  .١٤القدرات، واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا مبوجب املادة 

  مؤمتر األطراف -حاء
من اإلطار، املسؤولية النهائية عن تقييم مدى فعالية االتفاقية،  ٦ل مؤمتر األطراف، يف املستوى يتحم - ٧٠

لكامل ضمن اختصاص  إىل استنتاجات جلنة تقييم الفعالية. استناداً  وتقع التوصيات املتعلقة بفعالية االتفاقية 
  .ات على العملية لدورات تقييم الفعالية املقبلةأن يقرر إدخال تغيري  وجيوز ملؤمتر األطراف أيضاً  مؤمتر األطراف.

  املواعيد النهائية واجلدول الزمين -أوالً 
بشأن تقييم الفعالية على أن يقيِّم مؤمتر األطراف مدى فعالية االتفاقية، بعد  ٢٢من املادة  ١تنص الفقرة  -٧١

ريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ وبشكل دوري بعد ذلك على فرتات يقررها مؤمتر  فرتة ال تزيد عن ستة أعوام من 
لنظر إىل أن االتفاقية دخلت حيز النفاذ يف  األطراف. إلطار الذي أعده فريق ، فإن ا٢٠١٧آب/أغسطس  ١٦و

، وهي السنة اليت سيعقد فيها االجتماع ٢٠٢٣اخلرباء التقين املخصص يتيح تقدمي نتائج الدورة األوىل للتقييم يف عام 
   غري أن هذا يستوجب أن يعتمد مؤمتر األطراف اإلطار يف اجتماعه الثالث. اخلامس ملؤمتر األطراف.

سبان دورات اإلبالغ املتفق عليها لالتفاقية، فإن دورة السنتني وينبغي مالحظة أنه عندما تؤخذ يف احل - ٧٢
إلبالغ تشرتط صدور التقارير القصرية األوىل يف كانون األول/ديسمرب  ٢١مبوجب املادة  والدورة  ٢٠١٩املعنية 

                                                           
وسيستند هذا إىل دعوة لتقدمي  من أجل حتديد اجلهات املتعاونة.  إجراء مناقصةفيما خيص إصدار التقارير، اقرتح أيضاً  ) ١٣(

جناز املهمة. ،ومنهجيتهامقرتحات تشمل النهج املهمة املعنية   مناقصةوستسرتشد أي  واهليكل الالزم لتنفيذ املهمة والتكاليف املرتبطة 
   وستقدم املعلومات الكاملة عن هذه العملية إىل مؤمتر األطراف. ا األمانة بقواعد وعمليات الشراء املتبعة يف األمم املتحدة. تضطلع
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عية السنوات األوىل من التقارير يف كانون األول/ديسمرب  علومات وعلى افرتاض احلصول على هذه امل .٢٠٢١الر
، والتقارير ١٥ومع مراعاة التقارير املنتظمة املقدمة إىل مؤمتر األطراف من جلنة التنفيذ واالمتثال مبقتضى املادة 

وبشأن بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا مبقتضي  ١٣بشأن املوارد املالية واآللية املالية مبقتضى املادة 
الثالث، فإن املوعد  التذييلت الرصد املتاحة بعد تنفيذ ترتيب الرصد العاملي املقرتح يف ، فضال عن بيا١٤املادة 

، عندما تكون مجيع ٢٠٢١النهائي املوصى به لتقدمي املعلومات القابلة للمقارنة يف الدورة األوىل من التقييم هو 
) مبا يتيح استخالص املعلومات ٢٠٢١) وتقرير وطين طويل (٢٠١٩األطراف قد قامت بتقدمي تقرير وطين قصري (

  ذات الصلة للدورة األوىل لتقييم الفعالية.
، ويُقرتح أن تُنشأ جلنة تقييم الفعالية ٢٠٢١ومن املزمع أن يعقد االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف يف عام  - ٧٣

إلجراء  ٢٠٢٣و ٢٠٢٢ومن شأن ذلك أن يتيح للجنة تقييم الفعالية االستفادة من عامي  يف ذلك االجتماع.
ا لعرضها على مؤمتر األطراف  ا وتقييم التقارير املقرتحة، حىت تتمكن من صياغة استنتاجا استعراضها، وحتليال

  .٢٠٢٣يف اجتماعه اخلامس الذي سيعقد يف 
ا (تشرين الثاين/نوفمرب  - ٧٤  ٢٠٢٢ومن املقرتح أن جتتمع جلنة تقييم الفعالية مرتني لصياغة استنتاجا

حة  ).٢٠٢٣ونيسان/أبريل  عداد مشروع االستنتاجات إل ومن املفرتض أن تقوم اللجنة يف اجتماعها األوىل 
الفرصة للتعليق عليها وأن تقوم يف اجتماعها الثاين بوضع اللمسات األخرية على االستنتاجات لتقدميها إىل مؤمتر 

   األطراف.

 الفعالية.اجلدول الزمين للدورة األوىل لتقييم  ٣ويرد يف الشكل  - ٧٥

  ٣الشكل 
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 ،   ٢٠٢٣–٢٠١٧اجلدول الزمين للدورة األوىل لتقييم فعالية اتفاقية ميناما

ستعراض االتفاقية ٢٠٢٣ – ٢٠١٧وبعد الدورة األوىل لتقييم الفعالية ( - ٧٦ )، يتعني أن يقوم مؤمتر األطراف 
وقد يرغب مؤمتر األطراف يف  .٢٢من املادة  ١بصورة دورية على فرتات يقررها هو، على حنو ما ورد يف الفقرة 

خذ يف االعتبار املعايري التالية عند حتديد تواتر دورات تقييم الفعالية التالية:    أن 

والتقارير الطويلة يف  ٢٠٣١و ٢٠٢٧، و٢٠٢٣توفر التقارير القصرية للدورة القادمة يف   (أ)
   ؛٢٠٣٣و ٢٠٢٩و ٢٠٢٥

(االجتماع  ٢٠٢٧(االجتماع السادس)، و ٢٠٢٥توقيت اجتماعات مؤمتر األطراف يف   (ب)
  (االجتماع العاشر)؛  ٢٠٣٣(االجتماع التاسع) و ٢٠٣١(االجتماع الثامن)، و ٢٠٢٩السابع)، و

   )؛٣اجلداول الزمنية للتخلص التدرجيي احملددة يف االتفاقية (انظر اجلدول   (ج)
  .٢٠٣٠ة والنتائج املتوقعة لعمليات املناخ والتنمية املستدامة املقررة لعام تزامن املواعيد الزمني  (د)

ومن هذا املنطلق، ميكن لدورة التقييم املقبلة أن متتد مرة أخرى لست سنوات (حبيث جيري تقدمي التقارير  - ٧٧
متتد الدورة إىل  وميكن أيضا أن )، مبا يعكس ديناميات االتفاقية.٢٠٢٩يف االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف 

) أو عشر سنوات (حبيث ٢٠٣١مثاين سنوات (حبيث جيري تقدمي التقارير يف االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف 
لفرتات األطول يتعني  ).٢٠٣٣يتم تقدمي التقارير يف االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف  إال أنه إذا مت األخذ 

  ية اإلضافية عند القيام مبهام اإلسناد.أن تؤخذ يف احلسبان العوامل اخلارج
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  املسائل اليت يتعني مواصلة النظر فيها -رابعاً 
متكن فريق اخلرباء التقين املخصص، بفضل التعليقات واملسامهات املتلقاة بشأن مشروع التقرير خالل  - ٧٨

الكثري من املعلومات ، من احلصول على ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٥آب/أغسطس إىل  ١فرتة التعليقات املمتدة من 
القيمة واإلرشادات من األطراف ومن أصحاب املصلحة إلجناز تقريره إىل مؤمتر األطراف بشأن اإلطار املقرتح 

ويف حني تسىن التعامل مع مجيع التعليقات و/أو إدراجها يف التقرير، ما زالت هناك جماالت  لتقييم فعالية االتفاقية.
   ه وصٌف موجٌز هلذه املسائل اليت يتعني أن يواصل مؤمتر األطراف النظر فيها.ويرد أد تباينت فيها اآلراء.

سم تقرير التقييم   - ٧٩ هناك آراء خمتلفة بشأن ما إذا كان من املمكن إعداد تقرير اإلسناد (املشار إليه 
تقرير حيث يرى بعض الناس أن  املتكامل يف مشروع التقرير الذي جرى تعميمه للحصول على التعليقات).

من الناحية العلمية لتقييم الفعالية، بينما يرى آخرون أن األدوات والنماذج الالزمة لوضع هذا  اإلسناد يعد ضرورً 
التقرير مل تثبت بعد موثوقيتها وجناعتها وأنه ينبغي حذف التقرير من دورة تقييم الفعالية األوىل، ولكن ميكن إدراجه 

واستنادا إىل هذه التعليقات، يواصل التقرير احلايل إدراج ووصف  طار يف املستقبل.يف الدورات املقبلة بعد جتويد اإل
للون الرمادي لإلشارة إىل أن  تقرير اإلسناد، إال أن اإلشارات إليه ترد دائماً  يف شكل حاشية سفلية و/أو تظليل 

   هناك آراء متباينة بشأن هذه املسألة.
إلضافة إىل التعليقات القيمة وال - ٨٠ دف إىل صقل املؤشرات املقرتحة، مت ذكر العديد من و تنقيحات اليت 

ملؤشرات:    البنود األخرى املتعلقة 
ج حتديد املؤشرات والقائمة املقرتحة الالحقة. ويف حني اعُترب حتديد املؤشرات مادة  - ٨١ تباينت اآلراء بشأن 

أن البعض رأى أن هذا األمر قد ال يعين أن هناك  إثر مادة وجتميع املواد ذات الصلة مفيدا وقيما بصفة عامة، إال
   حاجة لتحديد مؤشرات لكل مادة.

اللتزامات القانونية،  - ٨٢ وعالوة على ذلك، رأى البعض أن املؤشرات ينبغي أال يتم حتديدها إال فيما يتعلق 
   يف حني قال آخرون إن املؤشرات مطلوبة لاللتزامات القانونية والطوعية سواء بسواء.

عرب أيضا عن رأي بشأن إمكانية تفسري االستنتاجات اليت تفرزها املؤشرات، مما أدى إىل بروز اقرتاح وأُ  - ٨٣
ت واإلطالقات. النبعا ويف حني رأى البعض أن العالقة السببية  ن يتم فقط اختيار املؤشرات اليت ترتبط 

لنسبة للمنظور التكاملي لفعالية االتفاقية والقابلية للتفسري أمران يف غاية األمهية، فإن البعض اآلخر رأى أن ه، 
  بصورة عامة، من الضروري استيعاب املعلومات الواردة من املؤشرات األخرى.

إلضافة إىل املؤشرات، كان هناك تعليقات مفادها أن املؤشر املقرتح للمادة  - ٨٤ ) ينبغي ١(كاف  ٢٢و
للون  ١ويف التقرير احلايل، مت تظليل املؤشر كاف  رتحة.حذفه إىل جانب جمموعة خمتارة من املؤشرات األخرى املق

   وستتيح الدورة األوىل الفرصة لتسوية اختالفات أخرى بشأن مؤشرات حمددة. الرمادي لإلشارة إىل تباين اآلراء.
ت. -٨٥ وكان من رأي بعض الناس أن أي تقرير  واختلفت اآلراء بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لتقرير النفا

ت ال يوفر معلومات عن مدى فعالية االتفاقية؛يركز  كما أن التقارير املقرتحة بشأن  على ممارسات إدارة النفا
ت الزئبق  التجارة، والعرض والطلب، ميكنها، فيما هو متوقع، أن تقدم معلومات عن إعادة استخدام نفا

ا ستوفر منظورا أكثر نفعاً  ا مما يعين أ لذلك، فإن هؤالء األشخاص يطالبون حبذف و  .لالستخدامات املسموح 
ت من قائمة التقارير املزمع إعدادها يف الدورة احلالية لتقييم الفعالية. وذهب الرأي املعارض إىل أنه من  تقرير النفا

احة األمهية مبكان أن يكون لدى جلنة تقييم الفعالية معلومات أساسية مستقلة بشأن اخليارات التقنية والسياساتية املت
ت وإعادة تدويرها، بغية تكوين منظور عن تقرير املادة  ويف ضوء هذ التباين  املتعلق بتلك املسائل. ٢١إلدارة النفا

ت جزءاً  للون الرمادي. يف اآلراء، تظل النفا   من اإلطار املقرتح، ولكن احلاالت اليت يرد ذكرها فيها تظلل 
ت الرصد ال ينبغي أن يستخدم موارد االتفاقية. وأُعرب أيضاً  - ٨٦    عن رأي مفاده أن مجع بيا
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نه ينبغي  - ٨٧ وكانت هناك أيضا آراء خمتلفة بشأن مصفوفات الرصد األحيائي البشري: من بينها رأي يقول 
ضعة وميكن استخدامها يف تقيي مات أن يقتصر أخذ عينات الدم على دم احلبل السري، مبا أن العملية غري 
لتقييم  التعرض يف فرتة ما قبل الوالدة، يف حني برز رأي آخر مضمونه أن دم احلبل السري قد ال يكون كافياً 

موعات متثل فئة  لنظر إىل أن هذه ا التعرض البشري وعليه ينبغي استخدام عينات الدم املأخوذة من البالغني 
  .عرضة ألخطارهخمتلفة من الفئات السكانية امل

، ويف حني يشري التقرير إىل أن األمانة ينبغي أن تيسر إنتاج التقارير التوليفية اليت ينبغي أن تصدر وأخرياً  - ٨٨
ملتعاونني احملتملني. ولتوفري معلومات تتيح النظر يف اجلهات  مع/ من خالل املتعاونني، إال أنه ال يدرج قائمة 

ت واإلطالقات، وتقرير التجارة، والعرض والطلب،  املتعاونة احملتملة إلنتاج التقارير املقرتحة وهي تقرير االنبعا
ت، قد يكون من املفيد ملؤمتر األطراف أن يستدعي املتعاونني (املؤسسيني واملتعاقدين على حد سواء)  وتقرير النفا

مج األمم املتحدة للبيئة يف إعداد تقر  ير التقييم العاملي الذين تعاونوا مع فرع املواد الكيميائية والصحة التابع لرب
ت الزئبق العاملية لعام ، ٢٠١٧، وتقرير العرض والتجارة والطلب لعام ٢٠١٨للزئبق لعام    .٢٠١٨وتقرير تقييم نفا
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  األول يلتذيال

  املعلومات التقنية بشأن الرصد
  ]النص الوارد يف التذييل األول UNEP/MC/COP.3/14/Add.1الوثيقة  تتضمن[
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  الثاين ذييلتال

  مشروع اختصاصات جلنة تقييم الفعالية
  الوالية -ألف

ملستوى ) ‘‘اللجنة’’تتوىل جلنة تقييم الفعالية (فيما يلي  - ١ من املنهجية املقرتحة لتقييم  ٥املهام املتعلقة 
  الفعالية.

  العضوية -ء
احلاجة إىل التوازن يتم تعيني أعضاء اللجنة على أساس التوزيع اجلغرايف العادل، على أن يؤخذ يف احلسبان  - ٢

  بني اجلنسني وتنوع جماالت اخلربة املتخصصة؛
  على النحو التايل: اً خبري  ١٢تتألف اللجنة من  - ٣

  خبريان يعينهم كل إقليم من أقاليم األمم املتحدة، ويعتمدهم مؤمتر األطراف؛  (أ)

  خبري واحد ميثل ترتيبات الرصد العاملية؛  (ب)
  .)١٤(واالمتثالخبري واحد ميثل جلنة التنفيذ   (ج)

يتمتع اخلرباء الذين تعينهم األقاليم ويعتمدهم مؤمتر األطراف خبربة متخصصة يف التقييم، واإلبالغ والتنفيذ  - ٤
لتقييم.    على الصعيد الوطين، أو أي خربة متخصصة أخرى ذات صلة 

  اخلبري الذي ميثل ترتيبات الرصد العاملي جيري اختياره من بني أعضاء فريق الرصد. - ٥

   .اخلبري الذي ميثل جلنة التنفيذ واالمتثال، جيري اختياره بواسطة ومن بني األعضاء يف تلك اللجنة - ٦
م بطريقة حمايدة ونزيهة، ويدافعون عن   - ٧ يتحرى أعضاء اللجنة املوضوعية يف أداء مهامهم ويقدمون خربا

  .األدلة املقدمة إىل اللجنة ويتصرفون مبا خيدم املصاحل الفضلى لالتفاقية

  مدة عضوية األعضاء تتزامن مع دورة تقييم الفعالية اليت حيددها مؤمتر األطراف. - ٨
وإذا مل يتمكن أحد األعضاء من إمتام فرتة واليته، يقوم اإلقليم الذي رشح ذلك العضو برتشيح شخص  - ٩

   آخر ليستكمل فرتة الوالية.

  اخلرباء واملراقبون املدعوون -جيم
م دولياً  ستقوم األمانة بدعوة اثنني من - ١٠ يف تقييم الفعالية للمشاركة بصفة مراقب، مع  اخلرباء املعرتف 

  إيالء االعتبار الواجب للخربات املتاحة عن التدابري.

تمع املدين، ومنظمات الشعوب األصلية، واملنظمات  ٥وستدعو اللجنة ما يصل إىل  - ١١ خرباء من ا
مج البيئة بصفة مراقبني.احلكومية الدولية، وقطاع الصناعة، وشراكة الزئبق ال وستجري موازنة  عاملية التابعة لرب

موعات املذكورة أعاله وحسب نوع اجلنس.   مشاركة املراقبني بني ا

ملشاركة يف احلدود املعقولة. - ١٢   جيوز للجنة أن تسمح ملراقبني إضافيني 
                                                           

للون الرمادي )  ١٤(   يف خمتلف مواضع هذا التذييل لإلشارة إىل اختالف اآلراء بني املعلقني بشأن إدراج النص املظلَّل.اسُتعِمل التظليل 
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م التقنية املتخصصة ملساعدة أعضاء اللجنة ع - ١٣     لى تفسري املعلومات املقدمة.يتوقع أن يعرض املراقبون خرب

   أعضاء املكتب -دال
ئباً  تنتخب اللجنة رئيساً  - ١٤   للرئيس من بني أعضائها. هلا و

  املسائل اإلدارية واإلجرائية -هاء
تطبق اللجنة النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، مع ما يلزم من تعديالت، ما مل يُنصَّ على خالف ذلك  - ١٥

  يف هذه االختصاصات.

ً من ترتيبات لتسهيل عملها مبا يتفق مع هذه االختصاصات.جيوز  - ١٦   للجنة أن تضع ما تراه ضرور
وإذا مل يتوصل األعضاء إىل توافق يف اآلراء،  وسيعمل أعضاء اللجنة على التوصل إىل اتفاق بتوافق اآلراء. - ١٧

  ستدرج وجهات نظرهم املختلفة يف أي تقرير يقدم إىل مؤمتر األطراف.

  األمانة -واو
جمي والفين الجتماعات اللجنة وأعماهلا. - ١٨   ستقدم األمانة الدعم اإلداري، واللوجسيت والدعم الرب

  االجتماعات -زاي
ستعقد اللجنة اثنني من االجتماعات املباشرة الستعراض املعلومات املتاحة لكل دورة تقييم وإعداد تقرير  - ١٩

ا إىل مؤمتر األطراف، رهناً  ألعمال. عن استنتاجا وميكن أن يُعدل تواتر  بتوافر األموال واالحتياجات املتعلقة 
  إىل مقررات مؤمتر األطراف. اجتماعات اللجنة حسب االقتضاء استناداً 

ئق اليت حتال إىل مؤمتر األطراف قبل أربعة أشهر على األقل من   - ٢٠ تتوىل اللجنة وضع الصيغة النهائية للو
  اجتماع مؤمتر األطراف.

  لغة االجتماعات -حاء
  تكون اللغة االنكليزية لغة عمل اللجنة. - ٢١

  امليزانية -طاء
من هذه االختصاصات،  ٤ستثناء األعضاء من البلدان األطراف املتقدمة النمو املشار إليهم يف الفقرة  - ٢٢

مبوافقة مؤمتر األطراف، يتاح دعم مايل للسفر وبدل اإلقامة اليومي ألعضاء اللجنة واخلرباء املدعوين للمشاركة  ورهناً 
  يف اجتماعات اللجنة وفقاً للممارسة املتبعة يف األمم املتحدة.
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  الثالث ذييلتال
  ترتيبات الرصد العاملي املقرتحة ومشروع اختصاصات فريق الرصد؛

  مقدمة -أوال
. يصف - ١ وتستند الرتتيبات  هذا املرفق ترتيبات الرصد العاملي املقرتحة لدعم تقييم فعالية اتفاقية ميناما

   من أنشطة الرصد، واملعارف واخلربات. املقرتحة إىل ما هو موجود حالياً 
لرصد، على  ويتضمن هذا املرفق أيضاً  - ٢ ملهام املتعلقة  االختصاصات املقرتحة لفريق الرصد الذي سيقوم 

ت  عداد تقرير الرصد العاملي. ٣و ٢و ١النحو الذي وردت به يف املستو    من منهجية تقييم الفعالية، و

   العناصر الرئيسية لرتتيبات الرصد العاملية املقرتحة هي: - ٣
ت الزئبق ومدى توافرها م  (أ) ن الربامج اخلاصة برصد الصحة البشرية والبيئية اليت تتميز بتغطية بيا

ت متثيلية أساسية من مجيع األقاليم؛    عاملية وتتضمن على األقل بيا

ت، مثل إجراءات التشغيل املوحدة ووثيقة تتضمن توجيهات الرصد؛  (ب)    أدوات دعم تنسيق البيا
ت  مهارات مجع وتوحيد املعلومات املتجانسة  (ج) مبا يكفل القابلية للمقارنة واالتساق يف رصد بيا

  الزئبق على املدى الطويل؛

  قدرات النمذجة؛  (د)
ت الزئبق واجتاهاته.  (هـ)   تقرير دوري للرصد العاملي ملستو

األول  التذييلترد املعلومات التقنية بشأن الرصد (مبا يف ذلك املقرتح بشأن األوساط الرئيسية الثالثة) يف  - ٤
كما يرد املزيد من املعلومات املفصلة بشأن  (UNEP/MC/COP.3/14/Add.1)رير فريق اخلرباء التقين املخصص لتق

الرصد، ومعلومات أساسية إضافية واملزيد من املعلومات عن قدرات منذجة القائمة يف الوثيقة 
UNEP/MC/COP.3/INF/15.   

ت الزئبق، أوضح استعراض يرد  - ٥ األول أنه على الرغم من أن الزئبق،  تذييليف الوفيما يتعلق بتوافر بيا
ت اجلماعية املتاحة، ال تزال هناك  ا، يتوفر على إحدى أكرب جمموعات البيا ت البيئية املعرتف  من بني امللو

ت. وميكن لألطراف أن تسد هذه الثغرات بسهولة من خالل تقدمي الدعم لألنشطة العلمية  ثغرات كبرية يف البيا
لفعل.   واستخدام املواد اليت مت إعدادها 

على افرتاض أن تتواصل أنشطة رصد الزئبق القائمة بطريقة منسقة، وأن تستكملها جهود لسد الثغرات  - ٦
ت الزئبق ومركبات الزئبق يف اهلواء، واألوساط األحيائية والفئات  ت بشـأن مستو اجلغرافية، وعلى افرتاض أن البيا

ا قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي. ألخطارهعرضة السكانية امل    تعترب متاحة أو ميكن احلصول عليها وأ
ت -نيا   األدوات الداعمة ملواءمة البيا

ت لضمان قابليتها للمقارنة. األحوطمن  - ٧ وتشمل هذه األدوات  أن تكون هناك أدوات تدعم مواءمة البيا
الرصد العاملي للزئبق اليت جيري حتديثها بصورة دورية كلما ظهرت  إجراءات التشغيل املوحدة، واإلرشادات بشأن

  معلومات وتكنولوجيات جديدة، ودراسات املعايرة البينية.
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وسيكون من الضروري إعداد إرشادات بشأن الرصد العاملي للزئبق لكفالة احلصول واالحتفاظ مبعلومات  - ٨
ت الزئبق يف البيئ من والية  ويف حني أن وضع هذه اإلرشادات يشكل جزءاً  ة.منسقة وقابلة للمقارنة بشأن مستو

جيله إىل أن يبت مؤمتر األطراف يف ترتيبات الرصد، ومن مث  فريق اخلرباء التقين املخصص، إال إن ذلك جيري 
وقد مت وضع  إىل املصفوفات األساسية واملعارف املتاحة. ميكن بعد ذلك إعداد اإلرشاد على وجه السرعة استناداً 

   .UNEP/MC/COP.3/INF/15مشروع هيكل لإلرشادات يف الوثيقة 
  إعداد تقرير الرصد العاملي الدوري بشأن الزئبق -لثا

عداد تقرير للرصد العاملي بشأن الزئبق لكل دورة من دورات تقييم الفعالية - ٩    سيقوم فريق الرصد 

ت الرصد.ويتطلب إعداد تقرير الرصد خربات واسعة يف جمال مجع، وتقييم  - ١٠    وتلخيص بيا
ت  - ١١ ت الرصد املتاحة واجتاهات مستو وسيجري ترتيب تقرير الرصد حسب نوع األوساط مبا يظهر بيا

وسيجري استخدام النماذج، مىت توفرت،  .عرضة ألخطارهالزئبق يف البيئة، واألوساط األحيائية والفئات السكانية امل
  للتنبؤ بتطور االجتاهات يف املستقبل.

  ون تقرير الرصد األول عن حالة الزئبق يف البيئة متاحا حبلول موعد االجتماع األول للجنة تقييم الفعالية.وسيك - ١٢

ويتوقع فريق اخلرباء املخصص أن يتم استخدام املعلومات املستقاة من تقارير الرصد يف وضع املعلومات  - ١٣
اريوهات االجتماعية واالقتصادية، يف منوذج متعدد القطاعات الستيعاب السين - حسب سياقها -املختلفة 

لنمذجة. وخطوط األساس وخمتلف البدائل السياساتية. ذه املهمة فريق فرعي معين    وميكن أن يضطلع 

  مشروع اختصاصات فريق الرصد؛ -رابعا
  الوالية -ألف

لرصد على النحو ”) الفريق“يتوىل فريق الرصد (يشار إليه فيما يلي بــ  - ١٤ ت املهام املتعلقة  احملدد يف املستو
   من املنهجية املقرتحة لتقييم الفعالية. ٣و ٢و ١

لتغريات يف  - ١٥ ت رصد الزئبق املتعلقة  عداد تقرير الرصد الذي جيمع، وحيلل ويولف بيا يكلف الفريق 
ذا الشأن لكي تنظر فيها جلنة تقييم الفعالية،  اليت تضع تركيزات الزئبق على مر الزمن، وخيلص إىل استنتاجات 

  بدورها استنتاجات لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف.
عن  بشأن حتديد الثغرات يف املعلومات واملعارف، عند االقتضاء، فضالً  وسيتضمن تقرير الرصد فرعاً  - ١٦

   مقرتحات ترمي إىل سد تلك الثغرات يف الدورات املقبلة.

ل كفالة احلصول واحملافظة على معلومات عداد وثيقة إرشادية بشأن الرصد من أج وسيقوم الفريق أيضاً  - ١٧
ت الزئبق يف البيئة. وقد مت وضع مشروع هيكل لإلرشادات يرد يف الوثيقة  منسقة وقابلة للمقارنة عن مستو

UNEP/MC/COP.3/INF/15.   

وسيبدأ الفريق أعماله فور انتهاء االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف وسيصدر تقرير الرصد لكي تنظر فيه  - ١٨
   .٢٠٢٢ة تقييم الفعالية يف اجتماعها األول يف جلن
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   العضوية -ء
يتم تعيني أعضاء الفريق على أساس التوزيع اجلغرايف العادل، على أن يؤخذ يف احلسبان احلاجة إىل التوازن  - ١٩

   بني اجلنسني وتنوع جماالت اخلربة املتخصصة؛

بني خرباء رصد الزئبق يف األوساط يسمي كل إقليم خبريين يف جمال الرصد/النمذجة للعضوية (من  - ٢٠
  الرئيسية، واخلرباء املشاركني يف شبكات الرصد القائمة بشأن الزئبق، وخرباء منذجة االجتاهات البيئية).

م دولياً  - ٢١ من ذوي اخلربة املتخصصة يف منذجة االجتاهات  وستدعو األمانة اثنني من اخلرباء املعرتف 
  البيئية/النماذج املتعددة القطاعات للمشاركة بصفة أعضاء.

تمعات احمللية للشعوب األصلية،  - ٢٢ تمع املدين، وا وجيوز للفريق أن يدعو ما يصل إىل مخسة خرباء من ا
شراكة العاملية للزئبق وشبكات الرصد القائمة واملنظمات احلكومية الدولية، واألوساط البحثية واألكادميية، وال

للمشاركة بصفة مراقبني وذلك لتقدمي أحدث املعلومات، واملعارف العلمية واخلربات املتخصصة األخرى ذات 
يتمتعون خبربات  وإضافة إىل ذلك، جيوز للفريق أن يدعو أفراداً  الصلة اليت تساعد الفريق يف إعداد تقرير الرصد.

   ة، حسب االقتضاء.متخصصة إضافي

على األقل لكل نوع من أنواع اخلربات املتخصصة/جمموعات  واحداً  وسيكون من بني خرباء الفريق خبرياً  - ٢٣
  اجلهات صاحبة املصلحة.

لتوفري  وسعياً  وتتزامن مدة عضوية األعضاء مع دورات تقييم الفعالية اليت حيددها مؤمتر األطراف. - ٢٤
وإذا مل يتمكن أحد  االستمرارية، جيوز ملؤمتر األطراف جتديد مدة عضوية األعضاء لكي متتد لتقييمات الحقة.

األعضاء من إمتام فرتة واليته، يقوم اإلقليم أو جمموعة أصحاب املصلحة اليت رشحت ذلك العضو، برتشيح شخص 
   آخر ليستكمل فرتة الوالية.

  أعضاء املكتب -جيم
   خب الفريق رئيسني مشاركني لتيسري أعماله واجتماعاته.سينت - ٢٥

  األمانة -دال
جمي والفين الجتماعات الفريق وأعماله. - ٢٦   ستقدم األمانة الدعم اإلداري، واللوجسيت والدعم الرب

  االجتماعات -هاء
بغرض سيعقد الفريق اجتماعات مباشرة ثالث مرات على األقل خالل أي دورة من دورات تقييم الفعالية  - ٢٧

  تنسيق أنشطة الرصد بشأن الزئبق، وإصدار تقرير رصد عن حالة الزئبق يف البيئة لعناية جلنة تقييم الفعالية.

  اللغة -واو
  تكون اللغة اإلنكليزية هي لغة عمل الفريق. - ٢٨
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  رابعال تذييلال
  وصف التقارير اليت يتعني إنتاجها للجنة تقييم الفعالية.

إىل ستة تقارير لكي تستخدمها جلنة تقييم الفعالية عندما تنظر يف األسئلة ينص اإلطار على إعداد مخسة  - ١
ت  السياساتية األربعة. للرد على األسئلة  ٣إىل  ١ويتوجب إعداد مخسة تقارير توليفية على النحو املبني يف املستو

إلسناد، واملخصص للرد  السياساتية الثالثة األوىل. على السؤال السياسايت الرابع، أما التقرير السادس، املتعلق 
  .)١٥(إلعدادهحاملا توفرت األدوات والنماذج املطلوبة  ٤فمن املتوقع أن يتناول املستوى 

ستخدام املعلومات املقدمة على النحو املبني يف الفقرة  - ٢ (أ)  ٢٢من املادة  ٣وجيري إعداد هذه التقارير 
  الذي يوضح تدفق املعلومات والتحليل. ١ إىل (د)، وعلى النحو املبني بصورة موجزة يف الشكل

  يةرير التوليفاالتق
ه احملتوى الذي ينبغي إعداده للتقارير التوليفية اخلمسة إىل جانب املهام اليت يتعني إجنازها واخلربات  - ٣ يرد أد

  الالزمة:
ستخلصة إىل مجع وحتليل وتوليف املعلومات ذات الصلة امل ٢١يهدف التقرير التوليفي مبقتضى املادة 

   .٩و ٨و ٧و ٥و ٣للمواد  من التقارير املقدمة من األطراف وفقاً 
ت واإلطالقات إىل مجع، وحتليل وتوليف املعلومات املفيدة عن قوائم جرد  ويهدف تقرير االنبعا

ت واإلطالقات من املصادر املختصة، على النحو احملدد يف املادتني  التدابري ، وكذلك املعلومات عن ٩و ٨االنبعا
ت واإلطالقات. ت وإطالقات الزئبق، والتغيريات ذات الصلة يف االنبعا  اليت تتخذها األطراف ملكافحة انبعا

ت/اإلطالقات، ويف وضع أو  ذه املهمة اخلربة املتخصصة يف قوائم جرد االنبعا وتشمل اخلربات الالزمة للقيام 
ت وإطالقات الزئ تدابري ملكافحةتنفيذ  بق من املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك أفضل التقنيات املتاحة انبعا

الجتاهات والتغريات الزمنية واملكانية. ، والنمذجة، وقوائم اجلردوأفضل املمارسات البيئية   املتعلقة 
ويهدف تقرير التجارة، والعرض والطلب إىل مجع، وحتليل وتوليف املعلومات ذات الصلة عن تدفقات 

وتتطلب هذه  دة االجتماعية، واجتاهات جتارة الزئبق والعرض والطلب، واألطر التنظيمية والتنفيذ.الزئبق واألرص
ريف والضيق النطاق املهمة خربة متخصصة يف علم حتليالت التجارة، والتحليل القطاعي، وتعدين الذهب احلِ 

  هذا االستخدام وبدائله. واستخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات، إىل جانب التغريات اليت تطرأ على
تأما  فيهدف إىل جتميع، وحتليل وتوليف املعلومات ذات الصلة مبمارسات إدارة تدفقات  تقرير النفا

ته، وإعادة تدويرها، واألطر التنظيمية وتنفيذها، فضال عن  ت الزئبق وخمزو وتشمل اخلربة الالزمة  .الثغراتنفا
ذه املهمة اخلربة املتخصصة ت، الصناعية يف حتليل العالقات  للقيام  البينية، وسياسات وممارسات إدارة النفا

ت.    وهندسة التخلص من النفا

الثالث بشأن ترتيبات الرصد العاملي املقرتحة ومشروع اختصاصات التذييل ويرد وصف لتقرير الرصد يف 
  فريق الرصد؛

                                                           
للون الرمادي يف خمتلف مواضع هذا التذييل لإلشارة إىل اختالف اآلراء بني املعلقني بشأن إدراج النص املظلَّل)  ١٥(    .اسُتعِمل التظليل 
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   اإلسنادتقرير 
إىل التقارير التوليفية وغريها من املعلومات، ميكن إجياد الروابط بني اإلجراءات السياساتية،  اً استناد - ٤

ت املتاحة، وتقنيات النمذجة واألدوات التحليلية  ستخدام مصادر البيا ته  وحاالت اخنفاض الزئبق ومستو
ميكن القيام بذلك من خالل تقرير اإلسناد ويف الوقت املناسب،  املستقاة من العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية.

لنمذجة. ويتألف فريق النمذجة الفرعي من مخسة خرباء من ذوي اخلربة يف  الصادر عن الفريق الفرعي املعين 
لكثري  تقنيات النمذجة املتعددة القطاعات، وتدوير الزئبق يف البيئة واجتاهاته واستخداماته. ويف حني ميكن القيام 

   هذا الفريق الفرعي من بُعد، إال أنه من املتوخى أن يعقد اجتماع لصياغة مشروع تقرير اإلسناد.من أعمال 
ملالحظة أن مهمة اإلسناد سوف تتطور مع حتسن الفهم للزئبق والنمذجة مبرور الزمن. - ٥    ومن اجلدير 
   ، ما يلي:ومن املتوقع أن يتضمن تقرير اإلسناد، عندما يصبح متاحاً  - ٦

  لفرتات الزمنية الفاصلة بني اإلجراءات والنتائج املرصودة خالل التقييمات الالحقة؛دراسة ا  (أ)
، أي ‘‘األمور على حاهلا ءبقا ’’دراسة سيناريو خط األساس الذي يعتمد على افرتاضية   (ب)

  الذي ميثل الفرتة السابقة لتنفيذ االتفاقية؛السيناريو 

  الذي ميكن أن يصل إىل حد التنبؤ بناء على االستقراء الصحيح؛تقييم األسئلة السياساتية األربعة،    (ج)

  حتليل شامل للتفاعل بني خمتلف املؤشرات للوقوف على أهم أوجه التآزر واملعاوضات.  (د)
  وميكن أن تتضمن فصول تقرير اإلسناد ما يلي: - ٧

  أوجه التآزر واملعاوضات بني املؤشرات من أجل حتسني فعالية التنفيذ؛  (أ)

  فرتات الزمنية الفاصلة بني اإلجراءات والنتائج؛ال  (ب)
  استنتاجات؛  (ج)

  التقدم احملرز يف مؤشرات إطار تقييم الفعالية. – النتائج‘‘ متابعة ةلوح ’’ مرفق:  (د)

____________  


