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 مؤتمر األطراف في اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق 
 االجتماع الرا�ع 
 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  5-1عبر اإلنترنت، 

 2022آذار/مارس  25-21و�الي، إندون�س�ا، 

 مقرر اعتمده االجتماع الرا�ع لمؤتمر األطراف في اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق

 التقی�م األول لفعال�ة اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق  : 11/ 4-المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،

من االتفاق�ة، التي تنص على أن �قوم مؤتمر األطراف بتقی�م فعال�ة االتفاق�ة،   22إلى المادة    شیر�إذ  
 حددها �ابتداًء من موعد ال یتجاوز ست سنوات �عد تار�خ بدء نفاذ االتفاق�ة، و�صفة دور�ة �عد ذلك على فترات  

 مؤتمر األطراف،

واآلراء �شأن تلك المؤشرات   )1(3/10-ا م  �المؤشرات المقترحة الواردة في المرفق األول للمقرر  و�ذ �قر
التي قدمتها األطراف خالل فترة ما بین الدورات التي أعقبت االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف والتي جمعتها األمانة 

 ،)2(مؤتمر األطرافلقبل االجتماع الرا�ع 

 تقی�م الفعال�ة، لالسترشاد بها في الالزمة مدى الخبرة العلم�ة والتقن�ة من عدة تخصصات  و�ذ یدرك

على الحاجة إلى عمل�ة شاملة وشفافة توفر لألطراف الفرص لتقد�م الب�انات والمعلومات، و�ذ �سلط الضوء  
 مشار�ع الخطط والمنتجات والتعلیق علیها، واستعراض

لفعال�ة االتفاق�ة في اجتماعه الرا�ع، ومواصلة النظر في الجدول    التقی�م األولعلى بدء    یوافق -1
 الزمني لذلك التقی�م في اجتماعه الخامس؛

 اعتماد إطار تقی�م فعال�ة اتفاق�ة میناماتا على النحو المبین في المرفق األول لهذا المقرر؛ �قرر -2

�ما في ذلك اختصاصات أن یواصل في اجتماعه الخامس النظر في تقی�م الفعال�ة،    �قرر أ�ضاً  -3
 ؛)3(فر�ق تقی�م الفعال�ة

 
)1  (UNEP/MC/COP.3/23.المرفق ، 
)2  (UNEP/MC/COP.4/18/Add.1  وUNEP/MC/COP.4/INF/11 . 
)  �انت اختصاصات فر�ق تقی�م الفعال�ة، �ما وردت في مرفق بورقة غرفة اجتماعات ُعممت في االجتماع الرا�ع المستأنف لمؤتمر  3(

لتقر�ر مؤتمر األطراف    نيالثا رفق  األطراف، نت�جة لفر�ق االتصال المعني بتقی�م الفعال�ة في ذلك االجتماع. وهذا النص مستنسخ في الم
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فر�قًا علم�ًا مفتوح العضو�ة ل�عمل وفقًا الختصاصاته، على النحو المبین في المرفق الثاني    ینشئ -4
 لهذا المقرر؛ 

ول  ــــلــــحــــالعضو�ة بات لعضو�ة الفر�ق العلمي المفتوح  ــــحــــیــــرشــــ ب تــــلــــطــــانة أن تــــإلى األم  �طلب -5
 ؛ 2022ن�سان/أبر�ل  15

إلى األمانة أن تدعم العمل المتعلق بتقی�م الفعال�ة، وأن تواصل جمع المعلومات    �طلب أ�ضاً  -6
 الخدمات إلعداد التقار�ر التي �طلبها مؤتمر األطراف؛ وأن تؤمنذات الصلة المتاحة لتقی�م الفعال�ة، 

الدورات لتنق�ح قائمة المؤشرات التي ستستخدم    ما بینم عمل�ة  إلى األمانة أن تدع  �طلب �ذلك -7
مؤتمر األطراف   جانب في عمل�ة تقی�م الفعال�ة بهدف تقد�م قائمة نهائ�ة �المؤشرات للنظر فیها واحتمال اعتمادها من  

 في اجتماعه الخامس؛ 

ها لتقد�م الدعم لبناء القدرات نطاقأو توسع    هاواصلتأو  جهودًا  بذل  أن تاألطراف على    �شجع -8
،  19من االتفاق�ة، وال�حث والتطو�ر والرصد �موجب المادة    14والمساعدة التقن�ة ونقل التكنولوج�ا �موجب المادة  

 .الجغراف�ة والعلم�ة لتقی�م فعال�ة االتفاق�ة الثغرات في الب�اناتمع مراعاة 

  

 
. وجرى االتفاق على جم�ع عناصر  )UNEP/MC/COP.4/28/Add.1(عن أعمال الجزء المعقود �الحضور الشخصي من اجتماعه الرا�ع  

 االختصاصات �استثناء عضو�ة فر�ق تقی�م الفعال�ة.
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 4/11-م المرفق األول للمقرر ا

 تقی�م الفعال�ةلإطار 
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 4/11-م المرفق الثاني للمقرر ا

 العلمي المفتوح العضو�ة  الفر�قاختصاصات 

 الوال�ة  -ألف

�قرر مؤتمر األطراف إنشاء فر�ق علمي مفتوح العضو�ة لتزو�د مؤتمر األطراف �طر�قة علم�ة متخصصة   -1
 . أدناه 3على النحو الموصوف في الفقرة 

مفتوح العضو�ة عمله عقب االجتماع الرا�ع لمؤتمر األطراف وس�ختتم مدته في نها�ة ال�بدأ الفر�ق العلمي  و  -2
 تقی�م الفعال�ة. لاألولى  دورةال

 المهام - �اء

ف�ه بتجم�ع وتحلیل وتول�ف ب�انات رصد الزئبق   �قومالفر�ق العلمي المفتوح العضو�ة تقر�رًا علم�ًا    ُ�ِعد -3
الفئات   �من فیهمزات الزئبق في الوسائط البیئ�ة والوسائط األح�ائ�ة والسكان،  القابلة للمقارنة �شأن التغیرات في تر�ی 

معلومات العلم�ة عن مستو�ات الزئبق في البیئة والسكان، والتفاعالت  الالسكان�ة الضع�فة �مرور الوقت، ومدى توافر  
التكنولوج�ا، و�ناء القدرات؛   المال�ة، ونقل  الب�انات العلم�ة والمساعدة  على مستو�ات الزئبق في   األثرقی�م  تو بین 

البیئة وال�شر للتدابیر المتخذة �موجب اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق، واستخالص استنتاجات �شأنها لینظر فیها فر�ق 
 .)1(تقی�م الفعال�ة

  الرصد ب�انات    �تألف التقر�ر العلمي من العناصر التال�ة، المبن�ة في عمل�ة من مرحلتین: خطة لتجم�عو  -4
، وتحلیل وموجزها  ؛ تجم�ع ب�انات الرصد)1(المرحلة    ، وخطة لتحلیل الب�انات �ما یتفق مع توجیهات الرصدوموجزها

 . ) 2(المرحلة  الرصد توجیهاتالموضحة في  التوجیه�ةالب�انات الذي یتناول األسئلة 

قدم الفر�ق العلمي المفتوح العضو�ة تحلیًال للثغرات في الب�انات، �ما في ذلك تحدید و�اإلضافة إلى ذلك، �ُ  -5
الثغرات الموجودة و�ذلك اإلجراءات العلم�ة المحتملة لمعالجة الثغرات المحددة في المعلومات والمعارف المتعلقة 

 .تقی�م الفعال�ة فر�ق�الرصد، والدروس المستفادة التي یتعین تقد�مها إلى 

خطة    �عدو  -6 األمانة،  من  بدعم  العضو�ة،  المفتوح  العلمي  ل  لب�اناتل   وموجزالفر�ق  الن�عاثات  المتاحة 
ذلك   في  �ما  وتقدیرات  ل  المتاحة  ب�اناتالواإلطالقات،  الوطن�ة،  الجرد  قوائم  من  واإلطالقات  ب�انات لالن�عاثات 

 .االن�عاثات واإلطالقات غیر المتاحة من قوائم الجرد الوطن�ة

  ،في التقر�ر العلمي  هاإدراج  التحالیل المقرر الفر�ق العلمي المفتوح العضو�ة بتقی�م الب�انات وتنسیق  م  و�قو   -7
  UNEP/MC/COP.4/18/Add.2الوث�قتین    الرصد واألسئلة التوجیه�ة على النحو المبین في  توجیهاتمع مراعاة  

البیئ�ة   ،UNEP/MC/COP.4/INF/12و والظروف  الوطن�ة  والظروف  العلم�ة  القدرات  في  االختالفات  و�ذلك 
 .أن تكون الب�انات والتحلیالت شفافة لألطراف و�ن�غيوالخصائص الد�مغراف�ة عبر األطراف والمناطق. 

لكي  الوثائق المتاحة    ومشار�ع  4مفتوح العضو�ة الوثائق األر�ع المدرجة في الفقرة  ال�ت�ح الفر�ق العلمي  و  -8
الفعال�ة.    تستعرضها تقی�م  ا�ن�غي  و األطراف وفر�ق  المستمر   ،ألطرافأن تسهم  التحسین  في  قدراتها،  في حدود 

�الرد  الفر�ق العلمي المفتوح العضو�ة    وس�قوم.  لهاتمثیمدى  و اذج  والتحقق من أداء النمذجة وتقی�م موثوق�ة نتائج النم

 
�انت اختصاصات فر�ق تقی�م الفعال�ة، �ما وردت في مرفق بورقة غرفة اجتماعات ُعممت في االجتماع الرا�ع المستأنف لمؤتمر    )  1( 

لتقر�ر مؤتمر األطراف  اني  األطراف، نت�جة لفر�ق االتصال المعني بتقی�م الفعال�ة في ذلك االجتماع. وهذا النص مستنسخ في المرفق الث
. وجرى االتفاق على جم�ع عناصر  )UNEP/MC/COP.4/28/Add.1(عقود �الحضور الشخصي من اجتماعه الرا�ع  عن أعمال الجزء الم

 االختصاصات �استثناء عضو�ة فر�ق تقی�م الفعال�ة.
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إلى    و�قدمهاالنواتج النهائ�ة، لكي �ستعرضها فر�ق تقی�م الفعال�ة  تعل�قات األطراف و�دمج الردود في الخطط و على  
 .مؤتمر األطراف، قبل ستة أشهر من اجتماعه

مفتوح العضو�ة أن �قدم توص�ات إلى فر�ق تقی�م الفعال�ة �شأن التحدیثات  الللفر�ق العلمي    و�جوز أ�ضاً  -9
 .المفیدة لدورات تقی�م الفعال�ة الالحقة  الرصد هاتأو التحسینات على اإلصدارات المستقبل�ة لوث�قة توجی

العلمي  و  -10 للفر�ق  تقی�م  ال�جوز  فر�ق  تكل�ف  ذات صلة حسب  أخرى  �مهام  أن �ضطلع  العضو�ة  مفتوح 
 .الفعال�ة أو مؤتمر األطراف

 العضو�ة - ج�م

�ل    حهُ�حدده وُ�رشمفتوح العضو�ة هیئة مفتوحة العضو�ة تتألف من خبیر واحد  الالفر�ق العلمي    �كون  -11
ل�ل منطقة من مناطق األمم المتحدة الخمس.    ُترشحهمطرف، ومن بینهم خمسة خبراء   هؤالء الخبراء المعینین   وُ�موَّ

للمشار�ة في اجتماعات الفر�ق العلمي المفتوح    ل�ةإقل�م�ًا من البلدان النام�ة والبلدان التي تمر اقتصاداتها �مرحلة انتقا
 وأنواع الخبرة المختلفة.  الجنسانياق�ة، مع مراعاة الحاجة إلى التوازن العضو�ة من خالل میزان�ة االتف

�ن�غي أن یتمتع األعضاء �الخبرة في الكفاءات األساس�ة المحددة في توجیهات الرصد، فضًال عن رصد  و  -12
ال البیئي، الزئبق في الوسائط األساس�ة، وش�كات الرصد القائمة �شأن الزئبق، وضمان جودة الب�انات، ونمذجة االنتق

الزئبق، و�ذلك تحلیالت   ان�عاثات و�طالقات  الزئبق ومصیره، وتقدیر  المصفوفات في آثار  واتجاهات  الزئبق في 
 . ومعارف المجتمع المحلي ةاألصل� الشعوبالكائنات الح�ة والهواء وال�شر، ومعارف 

ي فر�ق تقی�م الفعال�ة مفتوح العضو�ة مؤهلین ألن �ص�حوا أعضاء ف اللن �كون أعضاء الفر�ق العلمي  و  -13
 .مفتوح العضو�ةال�استثناء الرؤساء المشار�ین للفر�ق العلمي 

مساهمات علم�ة وتقن�ة من قائمة خبراء إضافیین الدعوة إلى تقد�م    مفتوح العضو�ةاللفر�ق العلمي  ل  و�جوز -14
الخبراء من بین  ُیدعىتحددهم األطراف، للعمل من خالل الوسائل اإللكترون�ة واالتصاالت، حسب االقتضاء. �ما  

المجموعات التال�ة، حسب االقتضاء: المجتمع المدني، ومنظمات الشعوب األصل�ة، ومنظمات المجتمع المحلي،  
الحك ال�حث  والمنظمات  ومنظمات  الدول�ة،  الرصد    والهیئاتوم�ة  وش�كات  العالم�ة،  الزئبق  وشراكة  األكاد�م�ة، 

 القائمة.

لتوفیر االستمرار�ة، و األعضاء مع دورة تقی�م الفعال�ة التي �حددها مؤتمر األطراف.  عضو�ةتتزامن مدة و  -15
و�ذا لم یتمكن أحد األعضاء    ی�مات الحقة.األعضاء مرة واحدة إلجراء تق  مدة عضو�ته�جوز لمؤتمر األطراف تجدید  

 . آخر إلكمال المدة ذلك العضو شخصاً   رشحالطرف الذي  ُیرشح ، عضو�ة مدةمن إكمال 

 الموظفون  -دال

  بلد ، أحدهما من  األطراف ف�هعضاء  األمفتوح العضو�ة رئ�سین مشار�ین من بین  الینتخب الفر�ق العلمي   -16
 دورتي  عن  لما ال یز�د  في هذا الدورالرؤساء المشار�ون    و�عملله واجتماعاته.  عم  لت�سیرناٍم،    بلدمتقدم واآلخر من  

 متتالیتین.  تقی�م

 المسائل اإلجرائ�ة  -هاء

مفتوح العضو�ة النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، مع إجراء ما یلزم من تعدیل، ما  الطبق الفر�ق العلمي  �ُ  -17
تمكن الفر�ق العلمي المفتوح العضو�ة من التوصل  ی�ذا لم  و لم ینص على خالف ذلك في االختصاصات الحال�ة.  

�مه إلى فر�ق تقی�م  إعداد تقر�ر واقعي �حتوي على مختلف اآلراء المعرب عنها وتقد  یتعینإلى توافق في اآلراء،  
 .الفعال�ة
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العلمي  و  -18 للفر�ق  أن �ضع  ال�جوز  العضو�ة  ترتی�اتمفتوح  یلزم من  یتم  ت�سیرل  ما  �ما  شى مع اعمله، 
 . فرع�ة، رهنًا بتوافر الموارد أفرقةاالختصاصات الحال�ة، �ما في ذلك إنشاء 

أي  و  -19 الوجود عند    أفرقةتخضع  العضو�ة وتتوقف عن  المفتوح  العلمي  الفر�ق  لتوجیهات و�شراف  فرع�ة 
 . لتقلیل التكال�ف، تقوم المجموعات الفرع�ة بتنفیذ عملها إلكترون�اً و االنتهاء من المهمة المعینة. 

 األمانة  -واو

الفر�ق العلمي المفتوح  الجتماعات وأعمال  والموضوعي تقدم األمانة الدعم اإلداري واللوجستي والبرنامجي   -20
 .المساعدة حسب االقتضاء، رهنًا بتوافر المواردتقد�م العضو�ة، مع 

 االجتماعات –زاي

مرتین ألداء والیته على النحو  �حد أقصى    �الحضور الشخصي�جتمع الفر�ق العلمي المفتوح العضو�ة   -21
لالذي أو�له إل�ه مؤتمر األطراف، و�عمل �الوسائل اإللكترون�ة خالل دورة تقی�م الفعال�ة.   من میزان�ة االتفاق�ة   وال ُ�موَّ

على �شار�ون  في الهیئة    ون المشار�و تحددهم األطراف    اإلضافیون الذینخبراء  والالخبراء اإلقل�میین المعینین.  إال  
مفتوح  الللفر�ق العلمي    المعقودة �الحضور الشخصيهم الخاصة. و�نظر مؤتمر األطراف في تواتر االجتماعات  نفقت 

 الضرورة.حسب االقتضاء وحسب  و�ستعرضهاالعضو�ة 

 اللغة - حاء

 لیز�ة هي لغة عمل الفر�ق العلمي المفتوح العضو�ة. كتكون اللغة اإلن -22
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