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 املتحدة للبيئة  برانمج األمم

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
 بشأن الزئبق 

 االجتماع األول
 2017 سبتمب /أيلول 29-24 جنيف،

 

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

 

 

 : وضع الرتتيبات فيما يتعلق بتقييم الفعالية 1/9-املقرر ا م
 إن مؤمتر األطراف،

بشأن الزئبق يتضمن هنجاً اسرتاتيجياً   إطار لتقييم فعالية اتفاقية مينامات ابحلاجة امللحة لوضع    إذ يسلم
 فعال الكلفة يوفر بياانت مناسبة وكافية، 

إلعداد  بتجميع املعلومات اليت أتيحت عن طريق عملية جلنة التفاوض احلكومية الدولية  وإذ حييط علماً 
 ،صك عاملي ملزم قانوانً بشأن الزئبق

والتقييمات األولية  س إدارة برانمج األمم املتحدة للبيئة  ابلتقييمات العاملية للزئبق اليت طلبها جمل  وإذ يعرتف
 مينامات بوصفها مصادر هامة للمعلومات تساهم يف تقييم الفعالية،  التفاقية

 ؛ هلذا املقرر املرفقني األول والثاين يعتمد -  1
 إىل األمانة أن تدعم األعمال احملددة يف هذين املرفقني.  يطلب -  2

 9/ 1-للمقرر ا ماملرفق األول  
مشروع خريطة طريق لوضع ترتيبات لتزويد مؤمتر األطراف ببياانت رصد مقارنة، وعناصر إطار لتقييم 

 من اتفاقية ميناماات   ٢٢الفعالية مبوجب املادة  



UNEP/MC/COP.1/Dec.9 

2 

 اإلطار الزمن  النشاط

تقدمي ترشيحات لفريق اخلباء املخصص، إىل األمانة عن طريق أعضاء مكتب مؤمتر  
 األطراف.

 2017تشرين الثاين/نوفمب   ١

جيتمع فريق اخلباء املخصص وجهاً لوجه، ويستفيد من املعلومات املقدمة من قبل  
االتفاقات البيئية    مبوجباليت مجعتها األمانة، آخذاً يف االعتبار األعمال املضطلع هبا  

 األخرى املتعددة األطراف مبا فيها اتفاقية استكهومل. 

 ٢٠١٨شباط/فباير -الثاين/ينايركانون 

يعد فريق اخلباء املخصص مشروع التقرير، مبا يف ذلك املوجز العام، واخلطة، وعناصر  
 إطار تقييم الفعالية، وتتيح األمانة مشروع التقرير للتعليق عليه. 

 2018أاير/مايو  ١٥

النهائية، ويشمل ذلك املوجز  ينقح فريق اخلباء املخصص التقرير ويضعه يف صيغته 
االجتماع   إىل  التقرير  األمانة  وحتيل  الفعالية،  تقييم  إطار  وعناصر  واخلطة،  العام، 

 الثاين ملؤمتر األطراف للنظر فيه. 

 2018متوز/يوليه  ٢٠

)تريخ مؤقت   2018تشرين الثاين/نوفمب  ينظر مؤمتر األطراف يف التقرير النهائي يف اجتماعه الثاين. 
 لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف( 

 1/9-املرفق الثاين للمقرر ا م

مشروع اختصاصات فريق خرباء خمصص معين بوضع ترتيبات لتزويد مؤمتر األطراف ببياانت رصد 
 من اتفاقية ميناماات  ٢٢مقارنة، وعناصر إطار لتقييم الفعالية مبوجب املادة 

 الوالية  - أوالً  
 فريق خباء خمصصاً هبدف: مبقتضى هذا ينشئ مؤمتر األطراف 

وضع ترتيبات للرصد، مراعياً يف ذلك جتارب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، مبا يف  )أ( 
 :، مبا يف ذلكذلك اتفاقية استكهومل، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين

البياانت اليت ميكن أن تكون قابلة للمقارنة على أساس عاملي، فضالً  خمطط عام ألنواع   ‘1’ 
 عن توفرها؛ 

مشروع خطة يُدمج النتائج القابلة للمقارنة لعمليات الرصد املستقبلية اليت قد تقرر البلدان  ‘2’ 
 وأصحاب املصلحة االضطالع هبا؛ وكجزء من هذا العمل:

ة، مبا يف ذلك من املعلومات اليت يستعرض املعلومات عن برامج الرصد القائم -أ
قدمتها إىل األمانة حكومات ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية  

 تاحة؛ املهات غريها من اجلو 
احتياجات -أ  ‘2( ’ أ)يقي ِّم إىل أي مدًى تليب املعلومات املستعرضة مبوجب الفقرة   -ب

وعلى هذا األساس حيدد  من االتفاقية،    ٢٢املادة  من    2الفقرة  الرصد املبينة يف  
 خيارات لتعزيز قابلية املعلومات املستعرضة للمقارنة واكتماهلا؛ 
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واجلدوى،   -ج العملي،  والطابع  التكلفة  حيث  من  الفعالية  االعتبار  يف  أيخذ 
املتاحة   الفرص  حتديد  عند  اإلقليمية  والقدرات  العاملية،  والتغطية  واالستدامة، 

 عملية الرصد؛ إلدخال حتسينات يف املستقبل على 
حيدد إمكاانت النمذجة املتاحة لتقييم التغريات يف مستوايت الزئبق العاملية داخل  -د

 األوساط املختلفة وعبها؛
 حيدد مصادر البياانت اليت ميكن استخدامها لتحديد خط أساس؛ -هـ
 الفعالية؛حيدد الكيفية اليت ميكن هبا ألنشطة الرصد أن تسهم يف وضع إطار تقييم   -و

االتفاقات  املكتسبة يف إطار  بات  اخلوضع عناصر إلطار لتقييم الفعالية، مع األخذ يف االعتبار   (ب)
البيئية املتعددة األطراف األخرى، مبا يف ذلك اتفاقية استكهومل، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين،  

 عن طريق مجلة أمور منها ما يلي:
 ؛ طوات املطلوبة لالضطالع بتقييم للفعاليةحتديد اخل ‘1’ 
 ؛اقرتاح خمطط لسري العملية )جدول( هبدف التخطيط لتقييم الفعالية ‘2’ 
 ؛ حتديد الرتتيبات الالزمة إلجراء تقييم الفعالية ‘3’ 
 ؛ صياغة اختصاصات للجنة اليت تضع أول تقييم للفعالية ‘4’ 
 . تقييم النهج احملتملة لوضع مؤشرات األداء ‘5’ 

إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيه يف اجتماعه الثاين، مبا يف ذلك  لتقدميه  إعداد تقرير عن أعماله   ( ج)
 توصيات بشأن ترتيبات الرصد وتقييم الفعالية. 

 العضوية  - اثنياً  
 خبرياً حتددهم احلكومات من املناطق على النحو التايل:   ٢٥يتألف فريق اخلباء املخصص من 

ال يقل عن ثالثة ممثلني من ذوي اخلبة يف ترتيبات الرصد وممثل واحد على األقل من ذوي   حتدد كل منطقة ما
 اخلبة يف تقييم الفعالية. 
 ٥     الدول األفريقية: 

 ٥   دول آسيا واحمليط اهلادئ:
 ٥   : دول أورواب الوسطى والشرقية

 ٥  دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: 
 ٥   ية ودول أخرى:دول أورواب الغرب

األصلية، واملنظمات   وجمتمعات الشعوبخباء من اجملتمع املدين،    ١٠وسيدعو الفريق إىل مشاركة ما يصل إىل  
الصناعة، وشراكة الزئبق العاملية التابعة لبانمج البيئة بصفة مراقبني. وستجري متوازنة  قطاع  احلكومية الدولية، و 
 املناطق املذكورة أعاله.مشاركة املراقبني بني 

دولية وجمتمعات  الكومية  احلنظمات  املكومات و جهات أخرى من احل وسيدعو الفريق إىل تقدمي مسامهات من  
 دين ملساعدته يف إجناز عمله. املتمع اجمل، ومنظمات ة صناعوقطاع الصلية الشعوب األ
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 املؤهالت املوصى هبا - اثلثاً  
 واملراقبني يف فريق اخلباء املخصص:ينبغي أن تكون لدى األعضاء 

صلة بتطوير نظام للرصد هبدف مجع وحتليل بياانت عينات الزئبق ألغراض تقييم البة ذات  اخل )أ( 
االجتاهات، مبا يف ذلك اخلبة يف وضع النماذج و/أو أخذ العينات األحيائية ومن الكائنات املائية وعينات من  

 و/أو املعارف التقليدية األصلية؛ الغالف اجلوي و/أو التعرض البشري 
صلة بتطوير وتنفيذ عمليات الرصد يف إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، البة ذات  اخل )ب(

 مثل خطة الرصد العاملية يف إطار اتفاقية استكهومل؛ أو 
 صلة بتقييم الفعالية.البة ذات اخل )ج( 

 املوظفون  -رابعاً  
 اخلباء املخصص رئيسني مشاركني لتيسري االجتماع. خيتار فريق 

 األمانة - خامساً  
 تقدم األمانة الدعم اإلداري لفريق اخلباء املخصص. 

 املسائل اإلدارية واإلجرائية -سادساً  
 ينطبق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، مع تعديل ما يلزم تعديله، على فريق اخلباء املخصص. 

 االجتماعات  -سابعاً  
يجتمع مرات أخرى عن طريق التداول عن بعد أو احللقات سجيتمع فريق اخلباء املخصص وجهاً لوجه مرة واحدة، و 

 االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف. انعقاد الدراسية الشبكية قبل 
 اللغة  - اثمناً 

اخلباء املخصص، املقدم إىل مؤمتر تكون اللغة اإلنكليزية هي لغة عمل فريق اخلباء املخصص. ويرتجم تقرير فريق 
 األطراف، إىل اللغات العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية.

 

 


