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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، 

 ∗تقی�م الفعال�ة فر�قاختصاصات 

فر�ق االتصال المعني بتقی�م الفعال�ة في    نت�جةكانت االختصاصات المبینة أدناه لفر�ق تقی�م الفعال�ة الجدید هي  
تم االتفاق على جم�ع عناصر االختصاصات �استثناء عضو�ة فر�ق  و االجتماع الرا�ع المستأنف لمؤتمر األطراف.  

 تقی�م الفعال�ة.

 الوال�ة 

الذي �طل�ه واإلشراف عل�ه، على النحو   تقر�ر تقی�م الفعال�ة  إعدادعن    مسؤوالً   تقی�م الفعال�ة  فر�قكون  � -1
جمعها وتول�فها أثناء العمل�ة في تقر�ر   جرى التي  والمعارففر�ق تقی�م الفعال�ة المعلومات . وُ�دمج مؤتمر األطراف

 . توص�ات للتحسین والدروس المستفادة وأفضل الممارسات إلى مؤتمر األطراف وُ�قدمنهائي إلى مؤتمر األطراف 

 .م تقر�ر نهائي إلى مؤتمر األطرافتنتهي وال�ة فر�ق تقی�م الفعال�ة بتقد�و  -2

 المهام

 :فر�ق تقی�م الفعال�ة �األنشطة التال�ة �قوممن أجل استكمال التقر�ر النهائي،  -3

الفعال�ة   ) أ( النهائ�ةاإلشراف على عمل�ة تقی�م  الفعال�ة، �ما في ذلك ل  لوضع الص�غة  تقر�ر تقی�م 
 . العاشرالخطط والتقار�ر، على النحو المبین في المرفق  

،  أ�ضاً   فر�ق تقی�م الفعال�ة  �شیرالعاشر. و  المرفقإعداد تقر�ر تقی�م الفعال�ة على النحو المبین في   )ب(
ستخدم التقار�ر تُ و .  علیهامؤتمر األطراف  لالنهائي    �االتفاقإلى قائمة المؤشرات دون المساس   ه،عند إعداد تقر�ر 

�ة �مصادر رئ�س�ة للمعلومات، حسب االقتضاء، لتقی�م الفعال�ة. والب�انات المقدمة من األطراف لعمل�ة تقی�م الفعال
الب�انات المجمعة    و�ن�غي   إلصدارأفضل قابل�ة للمقارنة والتمثیل واالستدامة هي المصادر  التي تتسم �أن تكون 

 .تقی�م الفعال�ةلالنهائي  تقر�رال

 
 االختصاصات الحال�ة مستنسخة �الص�غة التي ُعممت في ورقة غرفة االجتماعات، دون تحر�ر رسمي.  ∗
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التفكیر في الخطط والتقار�ر الواردة في المرفق العاشر والنظر فیها وتقد�مها إلى مؤتمر األطراف  )ج(
تناول الب�انات المقدمة من األطراف و�ن�غي  حسب االقتضاء، �ما في ذلك تعل�قات األطراف على الخطط والتقار�ر.  

 .�خالف الب�انات المقدمة من األطرافمصادر ب�انات  ُتستخدمأن توضح التقار�ر متى  و�ن�غيفي التقار�ر، 

العلمي   الفر�قفر�ق تقی�م الفعال�ة تفو�ض العمل إلى  ل، �جوز  3المهام الواردة في الفقرة  ولدى االضطالع � -4
 و�نخرط فر�ق تقی�م الفعال�ة، ضمن الموارد المخصصة.   األخرى للوفاء �التزامات  واألفرقةواألمانة   المفتوح العضو�ة
 .ذات الصلة و�أخذ في االعت�ار توص�اتهم ومدخالتهم  األفرقةال�ة مع فر�ق تقی�م الفع

األخرى ذات الصلة للعمل، واألفرقة  �دعو فر�ق تقی�م الفعال�ة األمانة، والفر�ق العلمي المفتوح العضو�ة،  و  -5
للنهوض   الالزمةوتنفیذ المهام    وضعحسب االقتضاء، بناًء على التوجیهات الواردة من مؤتمر األطراف لمواصلة  

 تقی�م الفعال�ة. �عمل

�اإلضافة إلى تقر�ر تقی�م الفعال�ة الذي �قدمه إلى مؤتمر األطراف، لمحة عامة    �قدم فر�ق تقی�م الفعال�ة،وُ  -6
في الدورات الالحقة، �ما في ذلك التوص�ات   لمراعاتهاتقی�م الفعال�ة  لدورة األولى  العن الدروس المستفادة خالل  

 . الرصد أو مصادر الب�انات أو التقار�ر أو اإلطار العام توجیهاتأو  المؤشرات�شأن أي تعدیالت على 

 العضو�ة

التوازن    ُ�عیَّن -7 إلى  الحاجة  العادل، مع مراعاة  الجغرافي  التوز�ع  الفعال�ة على أساس  تقی�م  فر�ق  أعضاء 
 .ختلفة من الخبرةوأنواع م الجنساني

 :)] مشار�ًا من األطراف، على النحو التالي40)] [( 15[( ن �تألف فر�ق تقی�م الفعال�ة مو  -8

اإلقل�م�ة الخمس   المناطقمن    منطقة)] ممثلین من األطراف ترشحهم �ل  8)] [ثمان�ة (3[ثالثة ( ) أ(
 لألمم المتحدة؛

 ة.�ه فر�ق تقی�م الفعال� �ضطلعخبرة في العمل الذي  الذین ترشحهم المناطق�كون لدى الممثلین و  -9

�عمل أعضاء فر�ق تقی�م الفعال�ة �موضوع�ة و�قدمون خبراتهم �طر�قة محایدة وغیر منحازة، و�عملون �ما و  -10
 .مصالح االتفاق�ةأفضل �خدم 

ه مؤتمر األطراف. �عمل أعضاء فر�ق تقی�م الفعال�ة لمدة دورة واحدة لتقی�م الفعال�ة على النحو الذي �حددو  -11
 . للجدول الزمني إلطار تقی�م الفعال�ة في الدورة التال�ة جدید وفقاً  فر�قتشكیل  وُ�عاد

ذلك العضو شخصًا آخر    تي رشحتال المنطقةرشح  تُ إكمال مدة والیته،   لم یتمكن أحد األعضاء منو�ذا   -12
 إلكمال المدة.

 الخبراء والمراقبون المدعوون 

في    ) من خبراء األمم المتحدة المعترف بهم دول�اً 2اثنین (  ، �التشاور مع فر�ق تقی�م الفعال�ة  ،تدعو األمانة -13
 .تقی�م الفعال�ة �مراقبین، مع إیالء االعت�ار الواجب للخبرات المتاحةمجال 

�ة لفر�ق العلمي المفتوح العضو�ة ورئ�س لجنة التنفیذ واالمتثال للمشار ل)  2دعى الرئ�سان المشار�ان ( �ُ و  -14
 .كمراقبین

) مشار�ین من البلدان المتقدمة والنام�ة من المجتمع  5�دعو فر�ق تقی�م الفعال�ة ما �صل إلى خمسة (و  -15
األصل�ةالمدني ومنظمات   الدول�ة والصناعة وشراكة    الشعوب  الحكوم�ة  والمنظمات  المحلي  المجتمع  ومنظمات 

للبیئة   المتحدة  األمم  لبرنامج  التا�عة  العالم�ة  بین  و �صفة مراقب.  الزئبق  المراقبین متوازنة    األفرقة تكون مشار�ة 
 .المذ�ورة أعاله و�حسب نوع الجنس
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 . فر�ق تقی�م الفعال�ة دعوة مراقبین إضافیین على أساس مخصص ضمن حدود معقولةل�جوز و  -16

 الموظفون 

،  نامِ   بلدر من  متقدم واآلخ  بلدینتخب فر�ق تقی�م الفعال�ة رئ�سین مشار�ین من بین أعضائه، أحدهما من   -17
 عمله واجتماعاته.  لت�سیر

 المسائل اإلجرائ�ة 

نص على  ، ما لم یُ ما یلزم من تعدیل�طبق فر�ق تقی�م الفعال�ة النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، مع إجراء   -18
 . خالف ذلك في االختصاصات الحال�ة

ل -19 الفعال�ة  و�جوز  تقی�م  �ضع  فر�ق  الالزمة  أن  االختصاصات   لت�سیرالترتی�ات  مع  یتماشى  �ما  عمله، 
فرع�ة لتوج�ه ورقا�ة فر�ق   أفرقةتخضع أي  و فرع�ة، ضمن الموارد المخصصة.    أفرقة الحال�ة، �ما في ذلك إنشاء  

 إلكترون�اً الفرع�ة بتنفیذ أعمالها    أفرقة تقوم  و تقی�م الفعال�ة وستتوقف عن الوجود عند االنتهاء من المهمة المعینة.  
 .حیثما أمكن ذلك

األعضاء إلى توافق في    لم یتوصل�سعى فر�ق تقی�م الفعال�ة إلى التوصل إلى اتفاق بتوافق اآلراء. و�ذا  و  -20
 .اآلراء، ینعكس نطاق وجهات نظرهم في التقر�ر ذي الصلة الذي �قدم إلى مؤتمر األطراف

 األمانة 

الدعم اإلداري واللوجستي والبرنامجي والموضوعي -21 الفعال�ة،   وعملالجتماعات    تقدم األمانة  تقی�م  فر�ق 
 . �مساعدة الخدمات حسب االقتضاء، رهنًا �الموارد المتاحة

 االجتماعات

حسب الحاجة،    �الحضور الشخصي�عمل فر�ق تقی�م الفعال�ة عبر اإلنترنت و�عقد ما �صل إلى اجتماعین   -22
موارد المخصصة، الستعراض المعلومات المتاحة لدورة التقی�م و�عداد تقر�ر بنتائجه إلى مؤتمر األطراف. ضمن ال
  مقررات حسب الضرورة بناًء على    التي ُتعقد �الحضور الشخصيتعدیل وتیرة اجتماعات فر�ق تقی�م الفعال�ة    و�جوز

 .مؤتمر األطراف

فر�ق تقی�م و�ضع  ألطراف للتعلیق علیها من األطراف.  فتح مشار�ع الوثائق التي ستحال إلى مؤتمر اتُ  -23
 . الوثائق قبل أر�عة أشهر على األقل من اجتماع مؤتمر األطراف الص�غة النهائ�ة لمشار�عالفعال�ة 

 تلغة االجتماعا

 .لیز�ة هي لغة عمل فر�ق تقی�م الفعال�ةكتكون اللغة اإلن -24

 المیزان�ة 

و�دل اإلقامة الیومي، رهنًا �موافقة مؤتمر األطراف، ألعضاء فر�ق تقی�م ین�غي توفیر الدعم المالي للسفر   -25
 .الفعال�ة والمراقبین المدعو�ن للمشار�ة في اجتماعات فر�ق تقی�م الفعال�ة وفقًا لقواعد وممارسات األمم المتحدة
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