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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

 االستعراض الثاني لآلل�ة المال�ة  :7/ 4-المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،

 �شأن استعراض اآلل�ة المال�ة،  13من المادة  11الفقرة  �ضع في اعت�ارهإذ 

 في مرفق هذا المقرر؛  المبیناختصاصات االستعراض الثاني لآلل�ة المال�ة  �عتمد -1

األطراف والمنظمات الحكوم�ة الدول�ة والمنظمات غیر الحكوم�ة وأصحاب المصلحة إلى    یدعو -2
و  االستعراض  اختصاصات  مع  یتفق  �ما  معلومات،  خبرته�  تنظ�مهاتقد�م  عن  المدرجة،  األداء  معاییر   ا حسب 

 ؛2022سبتمبر  أیلول/  30  ال یتجاوزمع اآلل�ة المال�ة، في أقرب وقت ممكن وفي موعد    االمكتس�ة من خالل تفاعله

�االستعراض الثاني لآلل�ة المال�ة وتقد�مها إلى  المتعلقة  تجمع المعلومات  أن  إلى األمانة    �طلب -3
 نظر فیها. لكي ی مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس

 7/ 4-م  المقرر امرفق 

 الستعراض الثاني لآلل�ة المال�ة ااختصاصات 

 الهدف -ألف

من اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق، س�ستعرض مؤتمر األطراف اآلل�ة المال�ة    13من المادة    11عمًال �الفقرة   -1
المادة   لزم    13المنشأة �موجب  إذا  المناس�ة،  اإلجراءات  اتخاذ  االتفاق�ة، بهدف  تنفیذ  في  األطراف    ،األمرلدعم 

 ، سیتضمن االستعراض تحلیًال لما یلي:13من المادة  11تحسین فعال�ة اآلل�ة المال�ة. وعمًال �الفقرة ل

 مستوى التمو�ل؛ ) أ(

قدرة اآلل�ة المال�ة على تعبئة الموارد من جم�ع المصادر، ومستوى التمو�ل ونوعه، �ما في ذلك   )ب(
 التمییز بین التبرعات المخصصة وغیر المخصصة؛ 
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التوجیهات التي قدمها مؤتمر األطراف إلى مرفق البیئة العالم�ة و�لى البرنامج الدولي المحدد   )ج(
 بتشغیل اآلل�ة المال�ة؛  ینفالمكلّ  ینا الك�ان ملدعم بناء القدرات والمساعدة التقن�ة �صفته

بتشغیل   ینفالمكلّ   ینفعال�ة مرفق البیئة العالم�ة والبرنامج الدولي المحدد �صفتهما الك�ان كفاءة و  )د(
 اآلل�ة المال�ة؛ 

قدرة الك�انین التا�عین لآلل�ة المال�ة على تلب�ة االحت�اجات المتغیرة لألطراف من البلدان النام�ة  )ه(
 .�ةواألطراف التي تمر اقتصاداتها �مرحلة انتقال

 المنهج�ة - �اء

، والتي  2022ه  إلى تموز/یول�  2019س�غطي االستعراض أنشطة اآلل�ة المال�ة للفترة من آب/أغسطس   -2
الصندوق االستئماني نها�ة فترة التجدید السا�ع لموارد  اختتام االستعراض األول لآلل�ة المال�ة وحتى تمثل الفترة من 

العالم�ةل البیئة  الطل�ات  ا  و�ما �شمل   مرفق  الثالث األولى من  الجوالت  إلى  المحدد، مع  المقدمة  الدولي  لبرنامج 
 التي اختتمت خالل تلك الفترة. التر�یز �شكل خاص على األنشطة

 س�ستند االستعراض إلى مصادر المعلومات التال�ة، من بین مصادر أخرى: و  -3

المعلومات المقدمة من األطراف �شأن خبراتها المكتس�ة من خالل تفاعلها مع اآلل�ة المال�ة،   ) أ(
 مرت�ة وفقًا لمعاییر األداء المنصوص علیها في القسم دال من هذه االختصاصات؛

 التقار�ر المقدمة إلى مؤتمر األطراف من الك�انین المكّلفین بتشغیل اآلل�ة المال�ة؛  )ب(

التقار�ر األخرى المقدمة من الك�انین المكّلفین بتشغیل اآلل�ة المال�ة، �ما في ذلك، من بین أمور   )ج(
النهائ�ة والتقی�مات  العالم�ة،  البیئة  لمرفق  التا�ع  المستقل  التقی�م  مكتب  تقار�ر  للبرنامج    أخرى،  المنجزة  للمشار�ع 

 الدولي المحدد، والتقار�ر المقدمة من المشار�ع الجار�ة للبرنامج الدولي المحدد؛ 

غیر  )د( والمنظمات  الدول�ة  الحكوم�ة  المنظمات  من  المقدمة  الصلة  ذات  والمعلومات  التقار�ر 
المال�ة والتقن�ة المتعددة األطراف واإلقل�م�ة  الحكوم�ة؛ وأصحاب المصلحة؛ والك�انات األخرى التي تقدم المساعدة  

من االتفاق�ة؛ والبرنامج الخاص لدعم التعز�ز المؤسسي على المستوى    13من المادة    3و  1والثنائ�ة عمًال �الفقرتین  
اد الك�م�ائ�ة الوطني لتنفیذ اتفاق�ات �ازل وروتردام واستكهولم واتفاق�ة میناماتا والنهج االسترات�جي لإلدارة الدول�ة للمو 

(ف�ما یتعلق �التكامل وتجنب االزدواج�ة)؛ والشراكة العالم�ة للزئبق (ف�ما یتعلق بتفاعلها مع اآلل�ة المال�ة في دفع  
 تنفیذ االتفاق�ة إلى األمام)؛

 من االتفاق�ة؛ 21التقار�ر المقدمة من األطراف عمًال �المادة  )ه(

دة للبیئة �عنوان ”تعز�ز البرنامج الدولي المحدد لدعم  تقر�ر المدیرة التنفیذ�ة لبرنامج األمم المتح )و(
 . )UNEP/MC/COP.4/13(بناء القدرات والمساعدة التقن�ة التفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق: تعز�ز األداء الفعال للبرنامج“  

 �ما یلي:  ، رهنًا بتوافر الموارد،تمش�ًا مع هذه االختصاصات، تقوم األمانةو  -4

 مستقلة وشفافة  �صورةإجراء االستعراض الثاني لآلل�ة المال�ة  للتأكد من ةالكاف�الترتی�ات  وضع ) أ(
 ؛وفعالة و�فؤة

 المعلومات المقدمة؛ �شأناالستعانة �خبیر استشاري إلعداد مشروع تقر�ر  )ب(

 ظر ف�ه في اجتماعه الخامس.لكي ین االستعراض إلى مؤتمر األطراف    �شأن تقد�م مشروع التقر�ر   )ج(

الوقت  م المعلومات ذات الصلة �االستعراض في  �بتشغیل اآلل�ة المال�ة تقد  ینفالمكلّ   ینالك�ان  إلىُ�طلب  و  -5
 .المناسب
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(أ) أعاله في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال یتجاوز    3األطراف تقد�م معلومات عمًال �الفقرة    إلىُ�طلب  و  -6
 .2022أیلول/سبتمبر  30

ظمات غیر الحكوم�ة وأصحاب المصلحة والبرنامج الخاص  المنظمات الحكوم�ة الدول�ة والمن  إلىُ�طلب  و  -7
وشراكة الزئبق العالم�ة والك�انات ذات الصلة التي تقدم المساعدة المال�ة والتقن�ة المتعددة األطراف واإلقل�م�ة والثنائ�ة 

وفي موعد   أقرب وقت ممكن.  في  االستعراض  هذا  �أهداف  الصلة عمًال  ذات  المعلومات  یتجاوزتقد�م   30  ال 
 . 2022سبتمبر أیلول/

 التقر�ر  - ج�م

 سیتضمن التقر�ر المتعلق �االستعراض الثاني العناصر التال�ة:  -8

 أعاله؛ 1) من الفقرة ه( -لمحة عامة عن العناصر (أ) ) أ(

األنشطة   )ب( من  المستفادة  الدروس  تمولهاتحلیل  الفترة    التي  خالل  المال�ة  المشمولة اآلل�ة 
 االستعراض؛ �

العالم�ة من حیث صلتها تقی�م م�ادئ مرفق   )ج( للتكال�ف اإلضاف�ة والفوائد البیئ�ة  العالم�ة  البیئة 
�أنشطة تنفیذ االلتزامات �موجب االتفاق�ة، إلى جانب الدروس المستفادة من تقار�ر التقی�م �شأن أنشطة مرفق البیئة 

 مج الدولي المحدد؛ تقی�مات المشار�ع المنجزة في إطار البرناتقار�ر العالم�ة والتقار�ر النهائ�ة و 

التمو�ل المقدم من اآلل�ة المال�ة و�مكان�ة الحصول عل )د( لتحقیق هدف    �هتقی�م استدامة وشفاف�ة 
 االتفاق�ة؛ 

التي   )ه( الموارد  والتمو�ل   ع�أتهاتحدید  العین�ة  المساهمات  ذلك  في  �ما  م�اشرة،  المال�ة  اآلل�ة 
للموارد المع�أة �شكل غیر م�اشر من خالل إجراءات    المشترك، و�لى أقصى حد ممكن، التقی�م الكمي و/أو النوعي

 ؛ اآلخر�ن أصحاب المصلحةو القطاع الخاص  

 االتفاق�ة؛ هدف تحقیقاآلل�ة المال�ة في و�فاءة توص�ات لتحسین فعال�ة  )و(

 أدناه. 10التقی�م مقابل معاییر األداء المبینة في الفقرة  )ز(

 مؤتمر األطراف للنظر ف�ه في اجتماعه الخامس.ستقدم األمانة التقر�ر المذ�ور أعاله إلى  -9

 معاییر األداء  -دال

 اآلل�ة المال�ة مع مراعاة جملة أمور من بینها ما یلي: و�فاءة تقی�م فعال�ة  س�جري  -10

التي اعتمدها أو قدمها   للتوجیهاتمدى استجا�ة مرفق البیئة العالم�ة والبرنامج الدولي المحدد   ) أ(
 مؤتمر األطراف؛

 انخفاضإلى  ،  تؤديالمشار�ع الممولة من اآلل�ة المال�ة، أو من المتوقع أن    أدت مدى  إلى أي   )ب(
 الزئبق واستخدامه وان�عاثاته و�طالقاته وتحقیق منافع أخرى من حیث تنفیذ االتفاق�ة؛ من اإلمداد 

 ار�ع؛شفاف�ة وحسن توقیت عمل�ات الموافقة على المش )ج(

 �ساطة ومرونة وسرعة إجراءات الحصول على األموال وتنفیذ المشار�ع واإلبالغ عنها؛  )د(

 واستدامتها؛المتاحة كفا�ة الموارد  )ه(

 الملك�ة القطر�ة لزمام األنشطة التي تمولها اآلل�ة المال�ة؛  )و(

 مستوى مشار�ة أصحاب المصلحة؛  )ز(
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 ثیرها األطراف.تأخرى  هامة مسائلأي  )ح(

 ____________ 


