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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق 

 االجتماع الثالث
 2019 نوفمرب/تشرين الثاين 29-25 جنيف،

 *ل املؤقتجدول األعمامن  3)ه(  5البند 
مسائل تعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها أو  
 يتخذ إجراء بشأهنا: اآللية املالية: استعراض اآللية املالية 

 آللية املاليةاالستعراض األول ل
 مذك ِّرة من األمانة

لية لتوفري موارد  ، بشأن املوارد واآللية املالية، حتدد اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق آ13من املادة  5يف الفقرة  -1
النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا    مالية كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت املناسب لدعم األطراف من البلدان

من نفس املادة على ضرورة أن تشتمل  ٦وتنص الفقرة  وجب هذه االتفاقية.مبرحلة انتقال يف تنفيذ التزاماهتا مب
رات واملساعدة ماين التابع ملرفق البيئة العاملية وعلى برانمج دويل حمدَّد لدعم بناء القداآللية على الصندوق االستئ

  التقنية
تعراض ما يلي، يف موعد من االتفاقية على أن يقوم مؤمتر األطراف ابس 13من املادة  11وتنص الفقرة  -2

 ال يتجاوز انعقاد اجتماعه الثالث، وبعد ذلك على أساس منتظم:
 لتمويل؛مستوى ا )أ( 

 املقدمة من مؤمتر األطراف إىل الكياانت املكلفة بتشغيل اآللية؛ التوجيهات )ب(
 مدى فاعلية الكياانت؛ ( ج)
ة للبلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر قدرة هذه الكياانت على معاجلة االحتياجات  (د) املتغريِر

 اقتصاداهتا مبرحلة انتقال. 
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إىل ذلك االستعراض، يتخذ مؤمتر األطراف اإلجراء املناسب   تنادا  نه، اسعلى أ  وتنص الفقرة نفسها أيضا   -3
 لتحسني فعالية اآللية املالية. 

ألمانة أن جتمع املعلومات اليت سيقدمها مرفق  من ا طلب املؤمتر األطراف ويف االجتماع الثاين ملؤمتر -4
واملصادر األخرى ذات الصلة،  واألطراف  دة التقنية  العاملية والربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساع البيئة

أن يقدم  من االتفاقية ابعتبارها ضرورية الستعراض اآللية املالية لالتفاقية، و  13من املادة  11اليت حددهتا الفقرة 
ة  من الوثيق 120هلذه املعلومات لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث )الفقرة  ا  جتميع

UNEP/MC/COP.2/19) . 
إىل أمانة مرفق البيئة العاملية وجملس إدارة الربانمج الدويل  ةالتنفيذي ةاألمين توعقب االجتماع الثاين، طلب -5

طلب املعلومات إىل األطراف واجلهات األخرى   أيضا   ةالتنفيذي ةاألمين توأبلغ احملدد تقدمي املعلومات املطلوبة.
إىل تقدمي تلك املعلومات إىل  افيه دعتها، 201٨ول/ديسمرب ون األكان  3 رسالة مؤرخة يفصاحبة املصلحة يف 

 . 2019أاير/مايو  30األمانة حبلول 
رة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه املعلومات اليت تلقتها األمانة يف مرفقي هذه املذكترد و  -٦

، بينما يبني املرفق الثاين 13للمادة  لعاملية وفقا  ويبني املرفق األول املعلومات الواردة من أمانة مرفق البيئة ا الثالث.
 رير رمسي. واستُنسخت املرفقات دون حت .13للمادة  املعلومات الواردة من جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد وفقا  

 من األطراف وال من اجلهات صاحبة املصلحة. ترد معلوماتومل 
 تفاقية مينامااتالة  مرفق البيئة العاملي  الدعم الذي يقدمه -أوالا 

التابع ملرفق البيئة العاملية موارد مالية   على أن يوفِرر الصندوق االستئماين 13من املادة  7تنص الفقرة  -7
جديدة كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت املناسب للوفاء ابلتكاليف دعما  لتنفيذ هذه االتفاقية على النحو 

وتنص أيضا أنه ألغراض هذه االتفاقية، يتم تشغيل الصندوق االستئماين التابع  الذي يوافق عليه مؤمتر األطراف.
يقدم مؤمتر األطراف توجيهات و  البيئة العاملية بتوجيهات من مؤمتر األطراف ويُعَترب الصندوق مسؤوال  أمامه. ملرفق 

وإضافة   ارد املالية واستخدامها.بشأن االسرتاتيجيات العامة والسياسات وأولوايت الربانمج وأهلية احلصول على املو 
ة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن تتلِقى الدعم من إىل ذلك، يقدِرم مؤمتر األطراف توجيهات لوضع قائم

ويوفِرر الصندوق االستئماين موارد للوفاء ابلتكاليف اإلضافية املتفق  الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية.
 افع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة املتفق عليها لبعض أنشطة التمكني. عليها للمن

على أنه ينبغي للصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية، أن أيخذ يف   املادة ذاهتامن    ٨لفقرة  وتنص ا -٨
 االعتبار ختفيضات الزئبق احملتملة ألي نشاط مقرتح ابلنسبة لتكاليفه.

اخلامس  جتماع الاء مرفق البيئة العاملية املعاد تشكيله )صك مرفق البيئة العاملية( يف انش إ ت وثيقةُعدلو  -9
إدراج اتفاقية ميناماات    من أجل،  2014البيئة العاملية، الذي ُعقد يف كانكون ابملكسيك يف أاير/مايو    جلمعية مرفق

 على قائمة االتفاقيات اليت خيدمها مرفق البيئة العاملية. 
فق البيئة العاملية  العاملية دعم الربجمة إلدارة الزئبق منذ العملية اخلامسة لتجديد موارد مر البيئة  قدم مرفقو  -10

(GEF-5)  يف اجتماعه  من دوالرات الوالايت املتحدةدوالر  ماليني  10عندما خصص جملس مرفق البيئة العاملية
وزاد هذا املبلغ زايدة ليصل   إطار اتفاقية ميناماات. ، لألنشطة التمكينية يف 2013الرابع واألربعني يف حزيران/يونيه 

دوالر يف   ماليني 20٦، مث زاد ليصل إىل (GEF-6)يف التجديد السادس ملوارد املرفق  مليون دوالرا   141إىل 



UNEP/MC/COP.3/11 

3 

، قدم مرفق البيئة العاملية الدعم من أجل متكني ما  2019وحىت أاير/مايو .  (GEF-7)املرفقالتجديد السابع ملوارد 
بلدا إلعداد خطط العمل الوطنية هبا  35تفاقية ميناماات، والبلدا لوضع التقييمات األولية  111موعه جم

ية  بلد حصلت على متويل لوضع التقييمات األول 111ومن بني  تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. بشأن
من البلدان موقعا دون   بلدا   33ما كان فيها، بين ا  موقعة على االتفاقية وال طرف  17تفاقية ميناماات، مل تكن ال
التصديق إىل    ا  بلد  1٨يحتاج ما جمموعه  سو  بلدا.  ٦1يكون طرفا، يف حني بلغ عدد الدول األطراف ابالتفاقية   أن

م إجراء التقييمات األولية مبوجب اتفاقية  على االتفاقية لكي تصبح مؤهلة لتلقي األموال لدع
 .  (GEF/A.6/05/Rev.01)ميناماات

إىل مرفق البيئة العاملية بشأن االسرتاتيجيات   املقدمة، اعتمد مؤمتر األطراف التوجيهات  1/5- املقرر ا ميفو  -11
وأهلية احلصول على املوارد املالية واستخدامها، وبشأن قائمة   ية ولوايت الربانجماألو  العامة والسياسات الشاملة

 الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية.  إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن تتلِقى الدعم من
مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف   201٨واعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين يف تشرين الثاين/نوفمرب   -12

 (. ٨3، الفقرة UNEP/MC/COP.2/19)مرفق البيئة العاملية  وجملس
التفاهم، بصيغتها املعتمدة، إىل جملس مرفق  وعقب اختتام االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف، أُبلغت مذكرة -13

 .(1)ة، الذي نظر يف املذكرة وأقرها يف اجتماعه السادس واخلمسني ابلصيغة اليت اعتمدها مؤمتر األطرافالبيئة العاملي
 مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية حيز النفاذ اآلن.دخلت و  -14
عن مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول واجتماعه الثاين    مستكملةوقدمت معلومات   -15

. UNEP/MC/COP.3/INF/2)، وUNEP/MC/COP.2/INF/3، وUNEP/MC/COP.1/INF/3)واجتماعه الثالث 
مرفق   التمويل املخصص من فعالية وتقدم تقارير مكتب التقييم املستقل التابع ملرفق البيئة العاملية معلومات عن 

ة للبلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتالبيئة العا ا  ملية وقدرة املرفق على معاجلة االحتياجات املتغريِر
 .(2)يةمبرحلة انتقال

 دَّد لدعم اتفاقية مينامااتاحملدويل  الربانمج  ال -اثنياا 
دد بتوجيه من مؤمتر األطراف ويكون  أنه سيتم تشغيل الربانمج الدويل احمل 13من املادة  9تنص الفقرة  -1٦

يكون الربانمج  أن  1/٦- ا م مقررهيف  املؤمتر، قرر االجتماع األول ملؤمتر األطرافويف  الربانمج مسؤوال  أمامه.
االستئماين،    صندوقهمن اتريخ إنشاء  اعتبارا   عشر سنوات    مفتوحا  لتلقي التربعات وطلبات احلصول على الدعم ملدة

يف االعتبار عملية  آخذا  سبع سنوات إضافية، مبا ال يتجاوز يقرر متديد هذه الفرتة  أنمتر األطراف ؤ ه جيوز ملوأن
أن  وبناء على ذلك، وبعد  من هذه املذكرة. 3و 2ويف الفقرتني  13من املادة  11الفقرة  االستعراض املبينة يف

 للمقرر  وفقا   201٨انون الثاين/يناير ك  يف احملددستئماين الصندوق اأنشأ برانمج األمم املتحدة للبيئة ال
 . 202٨مبدئيا لفرتة عشر سنوات، أي حىت عام  يشغل الربانمج، 1/10-م ا

مل    2013يتصل ابلزئبق خالل السنوات الست املاضية، فمنذ عام    ويف حني قدم مرفق البيئة العاملية متويال   -17
مفتوحا لتلقي املسامهات منذ كانون   احملدداالستئماين  كان الصندوق  و  .شهرا    1٨سوى  لربانمج الدويل احملدد  يعمل ا

 
ال. من جدول األعم 15موجز مشرتك لرؤساء اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية السادس واخلمسني، مقرر مدرج على البند   (1)
 االطالع عليه على الرابط اآليت: ميكنو 

https://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/council-documents/files/c-56-joint-summary-chairs.pdf.. 

(2) http://www.gefieo.org/  . 

http://www.gefieo.org/
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وفُتحت اجلولة األوىل لتلقي الطلبات يف الربانمج    201٨جملس اإلدارة يف مطلع عام    وُشكِرل . 201٨ير  الثاين/ينا
ويف أعقاب اجلولة األوىل من الطلبات،  .201٨آب/ أغسطس    31  إىل  هحزيران/يوني  5  يف الفرتة منالدويل احملدد  

اجلولة الثانية من الطلبات  أما  .  (3) 201٨وبر  مويلها يف تشرين األول/أكتوافق جملس اإلدارة على مخسة مشاريع لت
اإلدارة يف اجتماعه الرابع، املقرر عقده يف    قر جملسيوس . 2019  هيونيحزيران/  14  إىلآذار/مارس    5فُفتحت من  

وستتاح نتائج  الجتماع.التمويل الذي يتلقاه قبل ا من اجلولة الثانية بناء على مشاريع 2019أيلول/سبتمرب 
 . UNEP/MC/COP.3/10/Add.1االجتماع الرابع جمللس اإلدارة يف املرفق الثالث للوثيقة 

اخلمسة األوىل اليت أُقرت يف اجلولة األوىل من الطلبات يف الربع الثاين من   املشاريع وبدأ تنفيذ أربعة من -1٨
فقط رأى جملس اإلدارة أن   شهرا   1٨ربة الربانمج خ وملا كانت  القانونية الالزمة. بعد إبرام االتفاقات  2019عام 

ة للبلدان النامية األطراف واألطراف  من السابق ألوانه تقييم فعالية الربانمج وقدرته على معاجلة االحتياجات املتغريِر
 .ية اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال

والدامنرك فإن املسامهني يف الربانمج حىت اآلن هم أملانيا  الدويل احملدد، متويل الربانمج وابلنسبة ملستوى  -19
وهولندا والوالايت املتحدة والنمسا  يرلندا الشمالية والنرويج  لربيطانيا العظمى وآ  والسويد وسويسرا واململكة املتحدة

للجولة   دوالرا   2 414 413( و201٨لبات )للجولة األوىل من الط  دوالرا   1 2٨1 44٨ومت تلقي  األمريكية.
الزايدة   ومتثل هذه أي ما يقرب من ضعف املبلغ املتعهد به يف اجلولة األوىل تقريبا.  - (  2019الثانية من الطلبات )

 لربانمج.اب إىل تزايد ثقة املاحنني  إشارة واضحةيف املسامهات املقدمة 
ى نصف املبلغ الالزم  للجولة الثانية ال ميثل سو   التمويل، فإن املبلغ املتاحوعلى الرغم من الزايدة الكبرية يف   -20

 . دوالرا   4 2٨4 393لتمويل مجيع الطلبات الواردة للنظر فيها يف اجلولة الثانية، أي  
مؤمتر األطراف توجيهات بشأن نطاق الربانمج   قدم، 1/٦-ا م للمقررابء من املرفق األول  الفرعويف  -21

  وأُدرجت وموارده، يف حني حيدد املرفق الثاين اختصاصات الربانمج.ياته وعمل االستفادة منهالدويل احملدد وأهلية 
التوجيهات واالختصاصات يف النظام الداخلي الذي اعتمده جملس اإلدارة يف اجتماعه األول املعقود يف جنيف  

لبات املقدمة األوىل، وإطار اختاذ القرارات بشأن الطلجولة ل، ابإلضافة إىل معايري التقييم 201٨و يف أاير/ماي
 . 2019و املتفق عليه يف اجتماعه الثالث يف شباط/فرباير للجولة الثانية، على النح

عيه الثاين والثالث  مؤمتر األطراف يف اجتما  لكي ينظر فيها وُقدمت التقارير املتعلقة ابلربانمج الدويل احملدد    -22
(UNEP/MC/COP.2/9؛ وUNEP/MC/COP3/10)الث  لتقارير األول والثاين والث. وابإلضافة إىل ذلك، فإن ا

،  UNEP/MC/COP3/10/Add.1و  UNEP/MC/SIP.GB.3/2و  UNEP/MC/SIP.GB.1/6)الجتماعات جملس اإلدارة  
 .(4) املرفق األول( متاحة على املوقع الشبكي التفاقية ميناماات

 اإلجراءات  اليت يقرتح أن يتخذها  مؤمتر األطراف
يف موعد  13اآللية املالية املنشأة مبوجب املادة أن يستعرض مؤمتر األطراف يف ضوء اشرتاط االتفاقية  -23

يف استعراضه مؤمتر األطراف أن ينظر يف املعلومات الواردة يف هذه املذكرة    يوديتجاوز انعقاد اجتماعه الثالث، قد   ال
  .األول، ويعتمد مقررا  على النحو املقرتح أدانه

 
أمريكا  وسط وشرق أورواب: أرمينيا؛ آسيا واحمليط اهلادئ: مجهورية إيران اإلسالمية؛ أفريقيا: بنن وليسوتو؛التقسيم اإلقليمي:   (3)

 الكارييب: األرجنتني.البحر الالتينية و 
(4)  http://www.mercuryconvention.org/Implementation/SpecificInternationalProgramme/tabid/6334/language/en-

US/Default.aspx. . 
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 :[--]/3-املقرر ا م
 ،افاألطر  مؤمتر إن 

 ،ابستعراض اآللية املاليةاملتعلقة  13من املادة  11الفقرة  يف ينظرإذ 
ابالستعراض األول لآللية املالية، الذي اضطلع مؤمتر األطراف ابالستعراض   املتعلقابلتقرير    يرحب -1

 ، 13من املادة   11على أساسه مبوجب الفقرة 
 من أجل النظر فيه يف  لثاينراض االستعلمشروع االختصاصات  أن تعداألمانة إىل  يطلب -2

 االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف.
 



UNEP/MC/COP.3/11 

6 

 املرفق األول 

 املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية وفقاا 
 من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق  ١3للمادة  

 

 

 2019أاير/مايو  2٨

 املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية
 اتية ميناما من اتفاق ١3للمادة   وفقاا 

 بشأن الزئبق
  



UNEP/MC/COP.3/11 

7 

 جدول احملتوايت

 7 ................................................................................. جدول احملتوايت
 ٨ .........................................................................................  مقدمة:

 9 ............. س مرفق البيئة العاملية للتوجيهات املتلقاة من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق:تجابة جملجتميع الس
 9 .......................... التوجيه األويل الذي ُقدم إىل مرفق البيئة العاملية يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف

 14 ............................... يف الدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية الواردةالتوجيهات 
 15 ...... بيئة العامليةالقرارات اليت اختذها مؤمتر املفوضني املعين ابتفاقية ميناماات بشأن الزئبق واستجابة مرفق ال

 17 ......................... 2019أاير/مايو  -  2010املوارد املربجمة التفاقية ميناماات يف الفرتة متوز/يوليه  
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 : مقدمة
ري موارد مالية كافية ميكن التنبؤ هبا  ق آلية لتوفبشأن الزئب التفاقية ميناماات  13من املادة  5حتدد الفقرة  -1

وتتاح يف الوقت املناسب لدعم األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال يف تنفيذ 
 التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية. 

بع ملرفق البيئة تئماين التالصندوق االسعلى ضرورة أن تشتمل اآللية على ا 13من املادة  ٦وتنص الفقرة  -2
 العاملية وعلى برانمج دويل حمدَّد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية.

 من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ما يلي:  13من املادة  11وتشرتط الفقرة  -3
لكياانت  طراف إىل ايقوم مؤمتر األطراف ابستعراض، مستوى التمويل، والتوجيهات املقدَّمة من مؤمتر األ’’ 
ة امل كلَّفة بتشغيل اآللية املنشأة مبوجب هذه املادة ومدى فاعليتها وقدرهتا على معاجلة االحتياجات املتغريِر

للبلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال وذلك يف موعد ال يتجاوز انعقاد  
 هذا االستعراض، يتخذ مؤمتر األطراف دا  إىلواستنا تظم.اجتماعه الثالث، وبعد ذلك على أساس من

 ‘‘اإلجراء املناسب لتحسني فعالية اآللية.
وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن مستوى التمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية لدعم البلدان النامية   -4

الستجابة للتوجيهات  التفاقية واهتا مبوجب ااألطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال يف تنفيذ التزاما
اليت قدمها مؤمتر األطراف وجلنة التفاوض احلكومية الدولية وكذلك مؤمتر املفوضني املعين ابتفاقية ميناماات بشأن  

 الزئبق.
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 من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق: املتلقاةجملس مرفق البيئة العاملية للتوجيهات  الستجابة جتميع  
 (1)إىل مرفق البيئة العاملية يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف  ي ُقدملذا  التوجيه األويل

 رد مرفق البيئة العاملية  توجيهات مؤمتر األطراف
 املالية واستخدامها أهلية احلصول على املوارد  -أوال

لكي يصبح أحد البلدان مؤهال للحصول على التمويل من مرفق   2
اآللية املالية   تؤلفاانت اليت البيئة العاملية ابعتباره أحد الكي

يف   التفاقية ميناماات بشأن الزئبق، جيب أن يكون البلد طرفا  
مير اقتصاده مبرحلة   ا  أو بلد يا  االتفاقية، وجيب أن يكون بلد انم

 . يةانتقال

تشتمل سياسة األهلية للزئبق اخلاصة مبرفق البيئة العاملية على  
االطالع على املبادئ  كن  ومي  معايري متويل األنشطة التمكينية.

التوجيهية هلذه األنشطة التمكينية يف وثيقة املعلومات الصادرة  
ن االجتماع اخلامس واألربعني جمللس مرفق البيئة العاملية،  ع

 . (2)2014املنقحة يف كانون الثاين/يناير 
وخالل التجديد السادس ملوارد ملرفق البيئة العاملية وقبل انعقاد  

كانت كل من البلدان املوقعة واألطراف مؤهلة  مؤمتر األطراف،  
للتجديد    أما وفقا   املية.للحصول على متويل من مرفق البيئة الع

الدول األطراف   فتكون السابع ملوارد مرفق البيئة العاملية، 
 هي املؤهلة للحصول على موارد مرفق البيئة العاملية.  وحدها

  ندوق االستئماين األنشطة املؤهلة للحصول على متويل من الص  3
هداف  تلبية أالتابع ملرفق البيئة العاملية هي تلك اليت تسعى إىل 

 مع التوجيهات القائمة.  وتتوافق االتفاقية  

)هـ( من صك مرفق البيئة العاملية: يعمل مرفق   ٦للفقرة  وفقا  
البيئة العاملية بوصفه أحد الكياانت اليت تتألف منها اآللية  

  ٦و 5ابلفقرات  ، عمال  اات بشأن الزئبق املالية التفاقية مينام
ومبراعاة هذه اجلوانب، يعمل مرفق البيئة   .13من املادة  ٨و

العاملية بتوجيه ومساءلة من مؤمتر األطراف، الذي يقدم  
توجيهات بشأن االسرتاتيجيات العامة والسياسات وأولوايت  
 الربانمج وأهلية احلصول على املوارد املالية واستخدامها. 

يتلقى املرفق توجيهات مؤمتر األطراف   افة إىل ذلك،إلضواب
بشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن تتلِقى  

لتكاليف  ا  لتغطية ويوفِرر الصندوق االستئماين موارد  الدعم؛
اإلضافية املتفق عليها للمنافع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة  

من املادة    7  ابلفقرة   ، عمال  املتفق عليها لبعض أنشطة التمكني 
 من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق. 13

الدول املوقعة على االتفاقية مؤهلة للحصول على متويل من مرفق   4
البيئة العاملية لألنشطة التمكينية، شريطة أن تتخذ هذه الدول  

رسالة  وتربهن على ذلك    أطرافا  تصبح  لكي  املوقعة خطوات هادفة  
تنفيذي لربانمج األمم املتحدة  املختص إىل املدير اليرسلها الوزير 

 لتنفيذي األول ورئيس مرفق البيئة العاملية. للبيئة واملسؤول ا

، دعم مرفق البيئة العاملية، ما  201٨ ه حزيران/يوني 30حىت 
بلدان من خالل مرفق البيئة العاملية من خالل   110جمموعه 

لتنفيذ التقييمات   التجديد اخلامس والتجديد السادس ملوارده
ع خطط  لوض بلدا   32األولية مبوجب اتفاقية ميناماات، ودعم 

وتسلم   العمل الوطنية اخلاصة ابلتعدين احلريف والضيق النطاق. 
وقد   هلذه األنشطة التمكينية.  من املوقعني متويال   ٨9من  7٨

انضمت ستة من البلدان األحد عشر املتبقية حىت اآلن  
من البلدان غري    ا  ث وعشرون بلدثال  وحصل  .وأصبحت أطرافا  

املوقعة وغري األطراف على موارد لتمويل األنشطة التمكينية  
 

(1   )UNEP/MC/COP.2/INF/3   تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف املعين ابتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه
 .الثاين

ــة، (  2) ــامليـ ــة العـ ــة  2014مرفق البيئـ ــاات بشـــــــــــــــــأن الزئبق، الوثيقـ ــامـ ــة مينـ ــاقيـ ــة التفـ ــة التمكينيـ ــطـ ــة لألنشــــــــــــ ــة أوليـ ــادئ توجيهيـ ، مبـ
GEF/C.45/Inf.05/Rev.01. 
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 رد مرفق البيئة العاملية  توجيهات مؤمتر األطراف
بناء على تغيري معايري األهلية اليت وضعها جملس مرفق البيئة  

كانون الثاين/يناير    14العاملية مبوجب قرار أرسله ابلربيد يف 
عنية  ، بناء على طلب من اللجنة احلكومية الدولية امل2015

رهتا السادسة للسماح للدول غري املوقعة على  ابلزئبق يف دو 
االتفاقية وغري األطراف ابحلصول على موارد لألنشطة  

ومل يعد هذا التغيري يف معايري   التمكينية من مرفق البيئة العاملية.
سري  ت، حيث األهلية لغري املوقعني وغري األطراف ساراي  

ول  ى الدطراف األول علعن مؤمتر األ  ة الصادر  ات التوجيه
املوقعة واألطراف فقط، فيما يتعلق ابحلصول على التمويل  

 . (3) لألنشطة التمكينية
 االسرتاتيجيات العامة والسياسات - اثنيا

  على أن يوفِرر الصندوق االستئماين  13من املادة  7تنص الفقرة  5
لتنبؤ هبا  التابع ملرفق البيئة العاملية موارد مالية جديدة كافية ميكن ا
يذ هذه  وتتاح يف الوقت املناسب للوفاء ابلتكاليف دعما  لتنف

االتفاقية على النحو الذي يوافق عليه مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك  
 التكاليف الناشئة عن أنشطة: 

 قطرية؛  )أ( 
على النحو املبني يف التوجيهات  تتفق مع أولوايت الربانمج   )ب( 

 طراف؛ذات الصلة اليت يقدمها مؤمتر األ 
تبين القدرات وتعزز االستفادة من اخلربات احمللية   )ج( 

 واإلقليمية، عند االقتضاء؛ 
 تعزز أوجه التآزر مع حماور العمل الرئيسية؛  )د( 
تواصل تعزيز أوجه التآزر واملنافع املشرتكة يف نقطة الرتكيز   )ه( 

 تعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت؛ امل
وآلياهتا وترتيباهتا، مبا يف   تعدد املصادر ج التمويل املتعزز نُ  )و( 

 ذلك من القطاع اخلاص، عند االقتضاء؛ 
االقتصادية الوطنية املستدامة  -تعزز التنمية االجتماعية  )ز( 

واحلد من الفقر واألنشطة املتسقة مع الربامج الوطنية  
القائمة لإلدارة البيئية السليمة الرامية إىل محاية صحة  

 اإلنسان والبيئة. 

  التجديد استخدمت هذه التوجيهات لالسرتشاد هبا يف و 
يف املفاوضات    جرى تناوهلاالبيئة العاملية،    ملوارد مرفقالسادس  

املتعلقة بتجديد موارد مرفق البيئة العاملية السابع، الذي اختُتم  
واالسرتاتيجية اجلديدة مدرجة يف   .201٨ل يف نيسان/أبري

السابع ملوارد الصندوق   موجز املفاوضات املتعلقة ابلتجديد
 .(4) االستئماين ملرفق البيئة العاملية 

 أولوايت الربامج  -اثلثا 

 
والتجديد السابع  من خالل التجديد اخلامس بلدا   111، دعم مرفق البيئة العاملية، ما جمموعه 2019 أاير/مايو 15حىت (  3)

لوضع خطط العمل الوطنية اخلاصة ابلتعدين احلريف والضيق   بلدا    34ملوارده لتنفيذ التقييمات األولية مبوجب اتفاقية ميناماات، ودعم  
 غري موقع وغري بلدا   17مبوجب اتفاقية ميناماات حصل على متويل حىت اآلن، تسلم التمويل  أوليا   قييما  ت 111ومن بني  النطاق.

خطة عمل وطنية  34ومن بني  غري موقع ولكنه طرف. بلدا   1٦، ووطرفا   موقعا   بلدا   45وغري طرف، و ا  موقع بلدا   33طرف، و
ولكنها  ةبلدان غري موقع 4و أطرافوغري  ةموقع انبلد 9و وطرفا   موقعا   لدا  ب 1٨للتعدين احلريف والضيق النطاق، تسلم التمويل 

بلد عليها التصديق على االتفاقية كي تصبح مؤهلة للحصول على متويل  1٨ وهناك .أطرافوغري  بلدان غري موقعة 3و أطراف
 للتقييمات األولية مبوجب اتفاقية ميناماات.

قرير عن التجديد السابع ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، وثيقة جملس املرفق ، ت201٨مرفق البيئة العاملية، (  4)
GEF/A.6/05/Rev.01 . 
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 رد مرفق البيئة العاملية  توجيهات مؤمتر األطراف
من االتفاقية يوفِرر الصندوق   13من املادة  7للفقرة  وفقا   ٦

االستئماين موارد للوفاء ابلتكاليف اإلضافية املتفق عليها للمنافع  
بعض أنشطة  البيئية العاملية والتكاليف الكاملة املتفق عليها ل

 التمكني. 

 ينعكس هذا يف اسرتاتيجيات مرفق البيئة العاملية. 
  141رد مرفق البيئة العاملية، ُرصد  واللتجديد السادس مل   ووفقا  

ولدى مرفق البيئة العاملية   لتنفيذ اتفاقية ميناماات.  مليون دوالر 
  موارد براجمية للوفاء ابلتكلفة الكاملة للتقييمات األولية وفقا  

ناماات ولوضع خطط العمل الوطنية املعنية ابلتعدين  قية ميالتفا
العاملية موارد براجمية   ولدى مرفق البيئة  احلريف والضيق النطاق.

سيما يف   لعدد من املشاريع اليت هتدف إىل التنفيذ املبكر، وال 
للتجديد السابع  ووفقا    قطاع التعدين احلريف والضيق النطاق. 

لتنفيذ  ماليني دوالر  20٦املية ُرصد ملوارد املرفق البيئة الع
لبعض  اتفاقية ميناماات، تشمل التكاليف الكاملة املتفق عليها 

 األنشطة التمكينية. 
على وجه اخلصوص، ينبغي أن تعطي األولوية لألنشطة التالية   7

عند تقدمي املوارد املالية إىل البلدان النامية األطراف واألطراف اليت  
 : ية حلة انتقال متر اقتصاداهتا مبر 

األنشطة التمكينية، ال سيما أنشطة التقييم األويل مبوجب   )أ( 
اتفاقية ميناماات وخطط العمل الوطنية لتعدين الذهب احلريف  

 والتعدين الضيق النطاق؛ 
األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية، مع إعطاء   )ب( 

  األولوية لألنشطة اليت: 
 ؛ لزمة قانوان  تتعلق اباللتزامات امل  ‘1’
تسهل التنفيذ املبكر عند بدء نفاذ االتفاقية يف الدولة   ‘2’

  الطرف؛
تسمح بتخفيض انبعااثت الزئبق وإطالقاته وتعاجل اآلاثر   ‘3’

 الصحية والبيئية للزئبق. 

استخدمت هذه التوجيهات يف التجديد السادس ملوارد مرفق  
ية  اخلاصة ابسرتاتيج  البيئة العاملية، وقد تناولتها أولوايت الربجمة

حمور العمل الرئيسي املعين ابملواد الكيميائية والنفاايت يف  
جميع  ف وإىل اآلن  جتديد املوارد السابع ملرفق البيئة العاملية.

املشاريع والربامج يف التجديد السادس والتجديد السابع ملوارد  
ق  تس ت  مرفق البيئة العاملية اليت تسعى إىل تنفيذ اتفاقية ميناماات 

 . التوجيهاتهذه مع 

عند توفري املوارد لنشاط ما، ينبغي ملرفق البيئة العاملية، أن أيخذ   ٨
يف االعتبار ختفيضات الزئبق احملتملة ألي نشاط مقرتح ابلنسبة  

  13من املادة    ٨لتكاليفه لدى توفري املوارد من أجله، وفقا للفقرة  
 من االتفاقية. 

والتجديد السابع ملوارد  دس إىل اآلن ويف سياق التجديد السا
مرفق البيئة العاملية أُقرت املشاريع اليت حيتمل أن حتقق  

ويواصل مرفق البيئة العاملية العمل   ختفيضات كبرية يف الزئبق. 
مع البلدان والوكاالت على النظر يف التخفيض احملتمل للزئبق  

 ابلنسبة إىل تكلفته. 
 
 اات تفاقية مينامال التقييمات األولية  -1 

إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذهب احلريف والضيق   -2
 ، املرفق جيم7من املادة   3النطاق وفقا للفقرة 

األنواع األخرى من األنشطة التمكينية على النحو الذي   -3
 يوافق عليه مؤمتر األطراف 

وارد مرفق  استخدمت هذه التوجيهات يف التجديد السادس مل
سرتاتيجية  ناولتها أولوايت الربجمة اخلاصة ابالبيئة العاملية، وقد ت 

حمور العمل الرئيسي املعين ابملواد الكيميائية والنفاايت يف  
وحىت اآلن تلقت   التجديد السابع ملوارد مرفق البيئة العاملية. 

مجيع األنشطة التمكينية املؤهلة اليت ُقدمت إىل مرفق البيئة  
س والتجديد السابع  يف إطار التجديد الساد ية متويال  العامل

 رد مرفق البيئة العاملية. ملوا
 األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة اباللتزامات امللزمة قانوان  - 1األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية -ابء
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 رد مرفق البيئة العاملية  توجيهات مؤمتر األطراف
الرامية    لتمويل األنشطةعند تقدمي املوارد املالية إىل األطراف املؤهلة   9

ة، ينبغي أن يويل مرفق البيئة العاملية  ذ أحكام االتفاقيإىل تنفي
األولوية لألنشطة املتعلقة اباللتزامات امللزمة قانوان لألطراف  
مبوجب االتفاقية وأن أيخذ يف االعتبار ختفيضات الزئبق احملتملة  

وميكن أن تشمل هذه   نشاط مقرتح ابلنسبة لتكاليفه. ألي
التالية، اليت ال ترد وفق ترتيب   األنشطة تلك املتصلة ابجملاالت 

 حمدد: 
 مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه؛  •
 املنتجات املضاف إليها الزئبق؛  •
عمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركبات   •

 الزئبق؛ 
 احلريف والَضيِرق النطاق؛ تعدين الذهب  •
 ؛ ت االنبعااث •
 اإلطالقات؛  •
، خبالف نفاايت  التخزين املؤقت السليم بيئيا  للزئبق •

 الزئبق؛ 
 نفاايت الزئبق؛  •
 اإلبالغ؛  •
بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا فيما   •

 يتعلق مبا ورد أعاله. 

الرئيسي  أُدرجت هذه األنشطة يف اسرتاتيجية حمور العمل 
اخلاص ابملواد الكيميائية والنفاايت يف التجديد السابع ملوارد  

 مرفق البيئة العاملية. 

 األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تيسر التنفيذ املبكر عند بدء نفاذ االتفاقية ابلنسبة لذلك الطرف  -2
1
0 

االتفاقية اليت تيسر  عند النظر يف األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام  
التنفيذ املبكر عند بدء نفاذها، ينبغي أن ينظر مرفق البيئة العاملية  

  كبريا   الدعم لألنشطة اليت ميكن أن تسهم إسهاما   تقدمييف  أيضا  
يف أتهب الطرف لتنفيذ االتفاقية عند دخوهلا حيز النفاذ يف هذا  

وين مبوجب  البلد، على الرغم من أنا ليست موضوع التزام القان 
 االتفاقية. 

سيجري تناول هذه املسألة يف التجديد السابع ملوارد مرفق  
جري اإلبالغ عنها يف مؤمترات األطراف  البيئة العاملية، وسي

 الالحقة. 

1
1 

مجلة  يف سياق والية مرفق البيئة العاملية، قد تشمل هذه األنشطة 
 تقدمي الدعم ملا يلي:  أمور منها

فيما يتعلق ابالنبعااثت، وضع األطراف اليت لديها مصادر   )أ( 
خذ  حتدد التدابري اليت ستتاليت  وطنية  الخطط  لل انبعااثت ذات صلة  

 دافها وغاايهتا ونتائجها املرتقبة؛ لضبط االنبعااثت وأه
فيما يتعلق ابإلطالقات، وضع األطراف اليت لديها مصادر   )ب( 

حتدد التدابري اليت ستتخذ    اليتوطنية  الطط  اخلذات صلة    إطالقات
 لضبط اإلطالقات وأهدافها وغاايهتا ونتائجها املرتقبة؛ 

بناء القدرات لوضع   فيما يتعلق ابملواقع امللوثة، )ج( 
ات لتحديد وتقييم املواقع امللوثة ابلزئبق أو مركبات  اسرتاتيجي

 الزئبق، ومعاجلة تلك املواقع، وفقا للمقتضى؛ 
  املعلومات؛ تبادل  )د( 
 اإلعالم وتثقيف اجلمهور وتوعيته؛  )هـ( 

سيجري تناول هذه املسألة يف التجديد السابع ملوارد مرفق  
مؤمترات األطراف  البيئة العاملية، وسيجري اإلبالغ عنها يف 

 الالحقة. 



UNEP/MC/COP.3/11 

13 

 رد مرفق البيئة العاملية  توجيهات مؤمتر األطراف
  وأنشطة التطوير  وحتسني البحوث إعداد التعاون يف  )و( 

 والرصد؛ 
 يف أعقاب التقييمات األولية. يذ تنفالوضع خطط  )ز( 

 ذ أحكام االتفاقية اليت تتيح احلد من انبعااثت الزئبق وإطالقاته ومعاجلة اآلاثر الصحية والبيئية للزئبق 
1
2 

األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تتيح  تشمل  دق
الزئبق وإطالقاته ومعاجلة اآلاثر الصحية والبيئية   ختفيض انبعااثت

للزئبق األنشطة املتعلقة بكل من األحكام امللزمة وغري امللزمة، مع  
إعطاء األولوية لألحكام امللزمة قانوان اليت نوقشت أعاله، واليت  

منافع بيئية عاملية  حتقيق  من أجل  والية مرفق البيئة العاملية  تتفق مع  
ية حمور العمل الرئيسي املعين ابملواد الكيميائية  وتعكس اسرتاتيج

 والنفاايت يف املرفق. 

سيجري تناول هذه املسألة يف التجديد السابع ملوارد مرفق  
البيئة العاملية، وسيجري اإلبالغ عنها يف مؤمترات األطراف  

 حقة. الال

 االستعراض الذي جيريه مؤمتر األطراف  -خامسا
1
3 

، يقوم مؤمتر األطراف ابستعراض،  13من املادة  11للفقرة  وفقا  
مستوى التمويل، والتوجيهات املقدَّمة من مؤمتر األطراف إىل  
الكياانت املكلَّفة بتشغيل اآللية املنشأة مبوجب هذه املادة ومدى  

ة للبلدان النامية  فاعليتها وقدرهت ا على معاجلة االحتياجات املتغريِر
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال وذلك يف   األطراف واألطراف

موعد ال يتجاوز انعقاد اجتماعه الثالث، وبعد ذلك على أساس  
إىل هذا االستعراض، يتخذ مؤمتر األطراف   واستنادا   منتظم.

ة املالية، مبا يف ذلك عن  اإلجراء املناسب لتحسني فعالية اآللي 
ية وحتديد أولوايته  طريق حتديث توجيهاته إىل مرفق البيئة العامل

 حسب االقتضاء. 

بناء على طلب من مؤمتر األطراف سيقدم مرفق البيئة العاملية  
من   11معلومات فيما يتصل ابالستعراض الوارد يف الفقرة 

 من اتفاقية ميناماات.   13املادة 
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 ( 5)ةالدولييف الدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية    ةاردالو التوجيهات  
 مرفق البيئة العاملية  استجابة  النتائج اليت توصلت إليها جلنة التفاوض احلكومية الدولية 

يطلب من مرفق البيئة العاملية أن يطبق معايري األهلية التالية عند   1
اقتصاداهتا  اليت متر والبلدان توفري الدعم املايل إىل البلدان النامية 

لألنشطة اليت يضطلع هبا يف إطار اتفاقية ميناماات   يةمبرحلة انتقال 
 بشأن الزئبق: 
 معايري األهلية 

 األطراف يف االتفاقية؛  )أ( 
، وال سيما  يف تنفيذ األنشطة   املوقعة على االتفاقية  البلدان  )ب( 

 يق عليها؛ ية والتصداألنشطة التمكينية، لتسهيل التنفيذ املبكر لالتفاق 
غري املوقعة على االتفاقية، مؤهلة للحصول على   البلدان  )ج( 

متويل من مرفق البيئة العاملية لألنشطة التمكينية، شريطة أن تظل  
  هذه الدول املوقعة بصدد اختاذ خطوات هادفة حنو أن تصبح طرفا  

ي  رسالة يرسلها الوزير املختص إىل املدير التنفيذ وتربهن على ذلك 
تحدة للبيئة واملسؤول التنفيذي األول ورئيس مرفق  األمم امل لربانمج

 البيئة العاملية. 

أقر جملس مرفق البيئة العاملية معايري األهلية اجلديدة يف  
أمانة مرفق البيئة    وعممت أيضا   .2015كانون الثاين/يناير  

العاملية هذا التنقيح للمعايري بني وكاالت مرفق البيئة العاملية  
 . 2015رباير يف شباط/ف

وأرسلت األمانة املؤقتة التفاقية ميناماات منوذج الرسالة اليت  
ينبغي أن تقدمها األطراف غري املوقعة لبيان اخلطوات اهلادفة  

 . املتخذة حنو أن تصبح طرفا  
  غري موقعا   بلدا   24إىل املعايري اجلديدة، حصل  واستنادا  

جديد السادس  على الدعم خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير للت
ومن بني هذه البلدان البالغ عددها   ملوارد مرفق البيئة العاملية. 

صدقت مخسة بلدان على االتفاقية وهي: بوتسواان   24
 والسلفادور وليسوتو وسانت كيتس ونيفس وإسواتيين. 

األنشطة التالية عند تقدمي  يطلب من مرفق البيئة العاملية النظر يف  2
حلة  لبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبر املوارد املالية إىل ا 

 : يةانتقال
األنشطة التمكينية على النحو املبني يف املبادئ التوجيهية   )أ( 

األولية لألنشطة التمكينية التفاقية ميناماات بشأن الزئبق املوجهة إىل  
، وال سيما أنشطة التقييم األويل مبوجب اتفاقية  مرفق البيئة العاملية 

والضيق  يناماات وخطط العمل الوطنية لتعدين الذهب احلريف م
 النطاق، لتيسري التصديق على املعاهدة؛

األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية، مع إعطاء   )ب( 
 األولوية لألنشطة اليت: 

 ؛ تتعلق اباللتزامات امللزمة قانوان   ‘1’
 النفاذ؛ تيسر التنفيذ املبكر عند دخول االتفاقية حيز  ‘2’
تسمح بتخفيض انبعااثت الزئبق وإطالقاته وتعاجل اآلاثر   ‘3’

 الصحية والبيئية للزئبق. 

السرتاتيجية املواد الكيميائية والنفاايت يف إطار التجديد  
  من الوصول إىل السادس ملوارد املرفق هدفان اسرتاتيجيان 

 على املواد الكيميائية الضارة والنفاايت. أهداف القضاء

  مليون دوالرا    124  يف الربجمة مبلغلبيئة العاملية  رفق ارصد مو 
لتمويل مشاريع خاصة ابلزئبق يف إطار هذين الربانجمني يف  

 أول ثالث سنوات من التجديد السادس ملوارد املرفق. 

  

 
(5  )UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/24 ،http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/inc6/English/6_24_e_report.pdf . 

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/inc6/English/6_24_e_report.pdf
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 (٦)ةامليمرفق البيئة الع  واستجابةالقرارات اليت اختذها مؤمتر املفوضني املعين ابتفاقية ميناماات بشأن الزئبق  
 مرفق البيئة العاملية  استجابة القرار 

يدعو جملس مرفق البيئة العاملية إىل دعم البلدان النامية والبلدان اليت   1
يف تنفيذ   واملوقعة على االتفاقية يةمتر اقتصاداهتا مبراحل انتقال

تسهيل تنفيذها   من أجلسيما األنشطة التمكينية،  ، وال األنشطة 
 وتصديقها؛ املبكر لالتفاقية 

ه الرابع  خصص جملس مرفق البيئة العاملية يف اجتماع 
، عشرة ماليني دوالر  2013واألربعني يف حزيران/يونية 

لألنشطة التمكينية يف إطار اتفاقية ميناماات يف فرتة التجديد  
اخلامس ملوارد املرفق، موجهة على وجه اخلصوص إىل إجراء  

ة  ووضع اخلطط الوطني تفاقية ميناماات الالتقييمات األولية 
وضعت املبادئ  و  طاق.لتعدين الذهب احلريف والضيق الن 

  مبلغ إضايف قدره   وُخصص التوجيهية لتطبيق هذه املشاريع.
مليون دوالر خالل فرتة التجديد السادس ملوارد مرفق   30

 البيئة العاملية، هلذه األنشطة التمكينية. 
ية أو مؤمتر  وجيوز أن تضطلع جلنة التفاوض احلكومية الدول

لية، حسب  ية األو األطراف بتعديل املبادئ التوجيه
 . (7) االقتضاء

جملس مرفق البيئة العاملية لتنفيذ إدراج الصندوق االستئماين   يدعو 
ملرفق البيئة العاملية يف إطار اآللية املالية التفاقية ميناماات، وأن يوصي  

أن تدخل أية   مجعية مرفق البيئة العاملية، على سبيل االستعجال، 
البيئة العاملية املعاد هيكلته تكون  تعديالت على صك إنشاء مرفق 

 الزمة لتتيح له أداء دوره يف اآللية املالية؛ 

يف االجتماع اخلامس جلمعية مرفق البيئة العاملية يف أاير/مايو  
، ُعدل صك مرفق البيئة العاملية ليتضمن اتفاقية  2014

اليت خيدمها مرفق البيئة   ميناماات يف قائمة االتفاقيات
)هـ( اجلديدة من صك مرفق   ٦يرد يف الفقرة و  .(٨) العاملية

 البيئة العاملية النص التايل: 
)هـ( يعمل مرفق البيئة العاملية بوصفه أحد الكياانت اليت  ’’

  تتألف منها اآللية املالية التفاقية ميناماات بشأن الزئبق، عمال  
ومبراعاة   من االتفاقية.  13من املادة  ٨و ٦و 5ابلفقرات 

عمل مرفق البيئة العاملية بتوجيهات من مؤمتر  هذه اجلوانب، ي
األطراف ويُعَترب مسؤوال  أمامه، ويقدم مؤمتر األطراف  
توجيهات بشأن االسرتاتيجيات العامة والسياسات  
وأولوايت الربانمج وأهلية احلصول على املوارد املالية  

رفق توجيهات  ذلك، يتلقى املوابإلضافة إىل  واستخدامها.
األطراف بشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت  مؤمتر 

ويوفِرر الصندوق موارد للوفاء   ميكن أن تتلِقى الدعم؛
ابلتكاليف اإلضافية املتفق عليها للمنافع البيئية العاملية  
والتكاليف الكاملة املتفق عليها لبعض أنشطة التمكني،  

  من اتفاقية ميناماات بشأن 13ملادة من ا 7عمال ابلفقرة 
 ‘‘ الزئبق.

يقرر أنه ينبغي على اللجنة أن تضع مشروع مذكرة تفاهم يتم االتفاق   3
عليه بني جملس مرفق البيئة العاملية ومؤمتر األطراف بشأن الرتتيبات  

لت أمانة مرفق البيئة العاملية مذكرة التفاهم مع اتفاقية  تباد 
التفاقية ميناماات   ة املؤقتاستوكهومل ومع األمانة العامة 

للحصول على املعلومات األساسية للمساعدة يف إعداد  
 

(٦)UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4,   

.http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/dipcon/english/CONF_4_Final_Act_e.pdf 
(7)  UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/24, . 

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/inc6/English/6_24_e_report.pdf. 

(٨) GEF/A.5/09, https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-  

documents/GEF.A.5.09_Amendments_to_the_Instrument_April_16_2014_V3_1.pdf. 

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/dipcon/english/CONF_4_Final_Act_e.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-
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 مرفق البيئة العاملية  استجابة القرار 
من املادة   ٨إىل   5الالزمة إلنفاذ األحكام ذات الصلة من الفقرتني 

 طراف فيها يف اجتماعه األول؛ ، لينظر مؤمتر األ13
وقدمت األمانة املؤقتة التفاقية ميناماات من خالل   املذكرة.

وض احلكومية  ماعات الدورة السادسة للجنة التفا واثئق اجت
الدولية بعض األمثلة على مذكرات التفاهم املربمة بني جملس  

 مرفق البيئة العاملية وخمتلف مؤمترات األطراف. 
ووافقت اللجنة يف دورهتا السابعة على مشروع مذكرة  

احلادي واخلمسني    االجتماع التفاهم املنقحة، الذي ُقدم إىل  
ويف مطلع عام   ظر فيها.رفق البيئة العاملية لينجمللس م
أمانة مرفق البيئة العاملية تعليقات جملس   أحالت ، 2017

مرفق البيئة العاملية إىل األمانة املؤقتة إلدراجها يف وثيقة مؤمتر  
على مؤمتر األطراف لينظر  اليت ستعرض  األطراف األول،

 فيها. 
ن تعتمد بصفة مؤقتة  أن على اللجنة أن تضع، وأ  يقرر أيضا   4

لس مرفق البيئة العاملية بشأن االسرتاتيجيات العامة  ت إىل جمتوجيها
والسياسات وأولوايت الربانمج وأهلية احلصول على املوارد املالية  
واستخدامها، وقائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن تتلِقى  

عاملية، إىل حني  الدعم من الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة ال 
 األطراف يف اجتماعه األول؛  أن يعتمدها مؤمتر 

اعتمدت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة  
على أساس مؤقت توجيهات منقحة إىل جملس مرفق البيئة  
العاملية بشأن االسرتاتيجيات العامة والسياسات وأولوايت  

لية واستخدامها،  الربانمج وأهلية احلصول على املوارد املا 
فئات األنشطة اليت ميكن أن تتلِقى الدعم  وقائمة إرشادية ب

من الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية، إىل حني  
 أن يعتمدها مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول؛ 

أحرز مرفق البيئة العاملية تقدما يف خمتلف جوانب مشروع  و 
من   1املوجز يف اجلدول  التوجيهات األولية، على النحو

فعلى سبيل املثال، تستخدم هذه التوجيهات   ير.هذا التقر 
يف توجيه الربامج يف إطار التجديد السادس ملوارد مرفق البيئة  
العاملية، ويشار إليها يف وثيقة توجيهات الربامج اخلاصة  

 مبفاوضات التجديد السابع ملوارد املرفق. 
ادس ملوارد مرفق البيئة  وانصب تركيز برجمة التجديد الس

على األنشطة التمكينية واإلجراءات الرامية إىل  ية العامل
من حزيران/يونيه   واعتبارا   تيسري التنفيذ املبكر لالتفاقية.

من    30تقييم أويل و  100مول مرفق البيئة العاملية    2017
تسعى إىل التخلص مما  الوطنية اليت اريع خطط العمل واملش

 ن الزئبق. طن م  ٨00يزيد عن 
إىل الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية إىل    يدعو اجلهات املاحنة 5

من جتديدات الحقة ملوارد   يليهاإلسهام يف التجديد السادس وما 
الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية مبوارد مالية إضافية كافية  

ية إىل تيسري  لتمكني مرفق البيئة العاملية من دعم األنشطة الرام 
 ؛ فعاال   التفاقية وتنفيذها تنفيذا  التعجيل ببدء نفاذ ا

يشتمل التجديد السادس ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق  
مليون لدعم   دوالرا   141البيئة العاملية على ختصيص 

األنشطة الرامية إىل تعزيز دخول االتفاقية املبكر حيز النفاذ  
مليون دوالرا   30وخصص  ية. وتنفيذ اتفاقية ميناماات بفعال

مليون دوالر لدعم   111لألنشطة التمكينية وخصص 
 العمل املبكر. 
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 ٢٠١٩أاير/مايو    -  ٢٠١٠املوارد املربجمة التفاقية ميناماات يف الفرتة متوز/يوليه 
حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 

 األساسي
املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 

 (2) ()ابلدوالر 
 التمويل املشرتك 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  (3)ن  ألبانيا 
 ألبانيا 

التجديد السادس ملوارد  
 مرفق البيئة العاملية 

 صفر  200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

خطة العمل الوطنية بشأن الزئبق يف   ن  أنغوال 
والضيق   قطاع تعدين الذهب احلريف 

  النطاق يف أنغوال

التجديد السابع ملوارد  
 البيئة العاملية مرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

500000 5٨500 

اإلدارة السليمة بيئيا للملواثت   ن  األرجنتني 
العضوية الثابتة والزئبق واملواد  
الكيميائية اخلطرة األخرى يف  

  األرجنتني

بع ملوارد  د الساالتجدي
 مرفق البيئة العاملية 

 34500000 1٨4٦100 األمم املتحدة اإلمنائي برانمج  م ك 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  ن  األرجنتني 
 األرجنتني 

التجديد السادس ملوارد  
 العاملية مرفق البيئة 

 صفر  200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

حتضريي لتيسري تنفيذ الصك  وع  مشر  (4)م  األرجنتني 
بشأن الزئبق )اتفاقية   امللزم قانوان  

ميناماات( يف األرجنتني حلماية الصحة  
 والبيئة 

التجديد اخلامس ملوارد  
 مرفق البيئة العاملية 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   م م 
 الصناعية )اليونيدو( 

350000 530000 

 يف  تفاقية مينامااتالتقييم أويل  م  أرمينيا 
 مينيا مجهورية أر 

ملوارد  التجديد اخلامس 
 مرفق البيئة العاملية 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

200000 22000 

تعزيز اختاذ القرارات الوطنية الرامية   ن  أذربيجان 
إىل التصديق على اتفاقية ميناماات،  

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

 
الوثيقة اإلطارية للربانمج اخلاصة  -مليون دوالر(، و أ ب  2مشاريع كبرية احلجم )مشاريع تزيد عن  -ر(، م ك مليون دوال 2مشاريع متوسطة احلجم )أي مشاريع أقل من  - أنشطة التمكينية، م م -أ ت(  1)

 .ابلنهج الرباجمية
 ورسوم الوكالة. هذه هي املنحة الوحيدة املقدمة من مرفق البيئة العاملية خبالف منحة إعداد املشروع(  2)
 ص ابملواد الكيميائية والنفاايت.اخلا جمال الرتكيزإىل  ‘‘ن’’تشري (  3)
املتعلق مبجال الرتكيز  واثت العضوية الثابتة املتعلق ابملل  . واستُبدل جمال الرتكيزاملتعلق ابمللواثت العضوية الثابتة الذي كان قائما حىت ناية التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية  جمال الرتكيزإىل    ‘‘م’’تشري  (   4)

 .2014كيميائية والنفاايت بعد إدخال تعديل على صك مرفق البيئة العاملية يف اجلمعية اخلامسة ملرفق البيئة العاملية يف أاير/مايو ابملواد ال
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

وبناء القدرات من أجل تنفيذ 
 األحكام املقبلة 

التجديد السادس ملوارد    تفاقية مينامااتالوضع تقييم أويل  ن  بيالروس 
 املرفق 

  صفر 200000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

تفاقية  ال وضع التقييمات األولية  ن  بليز 
 رييب )بليز( يف منطقة الكا ميناماات 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 صفر   150000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

حتقيق االنتقال إىل اإلضاءة ذات   م  بوليفيا 
 الكفاءة يف استخدام الطاقة 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 صفر  45٦٦2 برانمج األمم املتحدة للبيئة  م ك 

البوسنة  
 واهلرسك 

لوطنية الرامية  القرارات ا تعزيز اختاذ ن 
إىل التصديق على اتفاقية ميناماات،  
وبناء القدرات من أجل تنفيذ 

 األحكام املقبلة 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

بشأن   تفاقية ميناماات ال التقييم األويل  م  الربازيل 
 الزئبق يف الربازيل 

وارد  اخلامس ملالتجديد 
 املرفق 

 1٦٨999٨ ٨2191٨ برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

       ن  بوركينا فاسو 

خطة العمل الوطنية بشأن الزئبق يف   ن  الكامريون 
قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق  

 النطاق يف بوركينا فاسو 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 ناعية )اليونيدو( الص

500000 21٦000 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  ن  تشاد 
  تشاد

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

200000 7٨٦00 

اإلضاءة ذات  حتقيق االنتقال إىل  م  شيلي 
 الكفاءة يف استخدام الطاقة 

ملوارد   التجديد اخلامس
 املرفق 

 صفر  45٦٦2 برانمج األمم املتحدة للبيئة  م ك 

إثبات ختفيضات الزئبق وتقليل   ن  الصني 
 مونومر كلوريد الفينيل إىل أدىن حد

 ممكن

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   م ك 
 الصناعية )اليونيدو( 

1٦200000 99000000 
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

 من أجل تنفيذ تعزيز القدرات  ن  الصني 
 االتفاقية ميناماات بشأن الزئبق 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 ٨000000 ٨000000 البنك الدويل  م ك 

يف    تقييم أويل مبوجب اتفاقية ميناماات  م  الصني 
 مجهورية الصني الشعبية 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

1000000 975000 

املشروع التجرييب املتعلق بوضع قائمة   م  الصني 
 جرد للزئبق يف الصني 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 314٦2٦5 1000000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  م م 

ختفيض انبعااثت الزئبق وتعزيز   م  الصني 
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف  

 عمليات صهر الزنك 

اخلامس ملوارد  ديد التج
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   م م 
 الصناعية )اليونيدو( 

990000 4000000 

يف   تفاقية مينامااتالتقييم أويل  ن  كولومبيا 
 مجهورية كولومبيا 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

200000 ٨000 

ختفيض امللواثت العضوية الثابتة   ن  كولومبيا 
وإطالقات الزئبق من   الناجتة عرضا  

إدارة النفاايت ملرافق الرعاية  
الصحية، ومعاجلة النفاايت  
اإللكرتونية، وجتهيز اخلردة، وحرق  

 الكتلة احليوية 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 1000000 ٦٨٦000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  م ك 

يف   تفاقية مينامااتالالتقييم األويل  م  جزر القمر 
 جزر القمر 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

200000 ٦7000 

مجهورية  
الكونغو  

 الدميقراطية 

وضع التقييم األويل مبوجب اتفاقية   ن 
وخطة العمل الوطنية لتعدين    ميناماات 

هب احلريف والضيق النطاق يف  الذ
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 1000000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  م  كوستاريكا 
 كوستاريكا 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 صفر  200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

تفاقية ميناماات يف  الوضع تقييم أويل  ن  جيبويت 
 الكامريون 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 200000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 



UNEP/MC/COP.3/11 

20 

حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

خطة العمل الوطنية بشأن الزئبق يف   ن  إكوادور 
قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق  

 النطاق يف إكوادور 

التجديد السادس ملوارد  
 رفق امل

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

500000 ٨1000 

الربانمج الوطين لإلدارة البيئية   ن  إكوادور 
السليمة وإدارة دورة حياة املواد  

 الكيميائية 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 15131702 379499٨ املتحدة اإلمنائي برانمج األمم  م ك 

نسان والبيئة من  محاية صحة اإل  م  مصر 
من   اجتة عرضا  نالاإلطالقات 

امللواثت العضوية الثابتة الصادرة عن  
احلرق املكشوف لنفاايت الرعاية  

 الصحية والنفاايت اإللكرتونية 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 1٦00000 550000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  ش ك 

يناماات يف  تفاقية مالوضع تقييم أويل  ن  السلفادور 
 السلفادور 

رد  التجديد السادس ملوا
 املرفق 

  صفر 200000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

تفاقية ميناماات  الوضع التقييم األويل  ن  إريرتاي 
وخطة العمل الوطنية لتعدين الذهب  

 احلريف والضيق النطاق يف إريرتاي 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 صفر   700000 تحدة للبيئة برانمج األمم امل أ ت 

العمل الوطنية بشأن الزئبق يف  خطة  ن  غابون 
قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق  

 النطاق يف غابون 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

500000 1٦1000 

  تعزيز اختاذ القرارات الوطنية الرامية م  جورجيا
إىل التصديق على اتفاقية ميناماات،  
وبناء القدرات من أجل تنفيذ 

 األحكام املقبلة 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 صفر  200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

بشأن   تفاقية ميناماات ال التقييم األويل  ن  غاان
  الزئبق يف غاان

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

   200000 ألمم املتحدة اإلمنائي برانمج ا أ ت 

خطة العمل الوطنية بشأن الزئبق يف   ن  غاان
قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق  

 النطاق يف غاان 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

500000 55250 
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

على مستوى  
 العامل 

- بنغالديش وغينيا
ريتانيا  بيساو ومو 

 وموزامبيق وساموا 

تعزيز اختاذ القرارات الوطنية الرامية   ن
إىل التصديق على اتفاقية ميناماات،  
وبناء القدرات من أجل تنفيذ 

 األحكام املقبلة 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 1000000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

بوركينا فاسو   عاملي
وكولومبيا وغياان  

ندونيسيا وكينيا  وإ
ومنغوليا وبريو  

 والفلبني 

الفرص العاملية للتنمية الطويلة األجل   ن
لقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق  
النطاق يف إطار برانمج مرفق البيئة  

 GEF)العاملية املعين ابلذهب 

GOLD) 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

برانمج األمم املتحدة للبيئة   و أ ب 
املتحدة اإلمنائي  وبرانمج األمم  

واليونيدو ومنظمة احلفظ  
 CIدولية ال

452٦2294 13517495٦ 

وضع خطة للرصد العاملي لتعرض  م  عاملي
اإلنسان للزئبق والرتكيزات البيئية  

 للزئبق 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 300549 ٨50000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  ش م 

فاقية ميناماات يف  ت الالتقييم األويل  ن  غواتيماال 
    غواتيماال

التجديد السادس ملوارد  
 ملرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

200000 7٨٦00 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  ن  غياان 
 غياان 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

تعزيز اإلطار التمكيين املعين بتعميم  (5) ب م م م   غياان 
التنوع البيولوجي وختفيض نسب  
الزئبق يف عمليات تعدين الذهب  

 على النطاق الضيق واملتوسط 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 29٦٦2745 ٨92759 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  ش ك 

  مااتتفاقية مينا الوضع التقييم األويل  ن  هندوراس 
وخطة العمل الوطنية لتعدين الذهب  

 احلريف والضيق النطاق يف هندوراس 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 700000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

 
 .روع الواحداملشاريع املتعددة اجملاالت البؤرية، أي املشاريع اليت تليب أولوايت متعددة اجملاالت البؤرية ملرفق البيئة العاملية يف املش -ب م م م(  5)



UNEP/MC/COP.3/11 

22 

حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

اإلدارة البيئية السليمة للزئبق   م  هندوراس 
واملنتجات اليت حتتوي على الزئبق  
ونفاايهتا يف تعدين الذهب احلريف  

 النطاق والرعاية الصحية والضيق 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 39٦0000 1300000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  ش م 

التجديد السادس ملوارد   حتسني إدارة الزئبق يف اهلند ن  اهلند
 املرفق 

 صفر   1000000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

تفاقية  وضع التقييم األويل مبوجب ا  ن  إندونيسيا 
ميناماات وخطة العمل الوطنية لتعدين  
الذهب احلريف والضيق النطاق يف  

 إندونيسيا 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 0  700000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

وضع خطة عمل وطنية خاصة   ن  العراق 
ابتفاقية استكهومل بشأن امللواثت  

ابتة والتقييم األويل  العضوية الث
اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق   مبوجب

 يف العراق 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 200000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

تعزيز اختاذ القرارات الوطنية الرامية   ن  األردن 
إىل التصديق على اتفاقية ميناماات،  
وبناء القدرات من أجل تنفيذ 

 األحكام املقبلة 

ارد  التجديد السادس ملو 
 املرفق 

   200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

ملوارد  التجديد السادس  تفاقية ميناماات الالتقييم األويل   ن  كازاخستان 
 املرفق 

 صفر   400000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

حتديث اخلطة الوطنية للتنفيذ، ودمج  م  كازاخستان 
طيط  امللواثت العضوية الثابتة يف التخ 

الوطين وتعزيز إدارة السليمة لنفاايت  
 الرعاية الصحية يف كازاخستان 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 470000 200000 األمم املتحدة اإلمنائي برانمج  ش ك 

التجديد السادس ملوارد    تفاقية مينامااتالوضع تقييم أويل  ن  كينيا 
 املرفق 

  صفر 200000 النفاذ املباشر  أ ت 
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

التجديد اخلامس ملوارد   اإلجراءات األولية للزئبق يف كينيا  م  كينيا 
 املرفق 

 34000 200000 أمانة املرفق العاملي للبيئة  أ ت 

مجهورية  
 قريغيزستان 

تفاقية ميناماات  الوضع التقييم األويل  ن 
تعدين  لوحتديد خطة العمل الوطنية 
  الذهب احلريف والضيق النطاق

التجديد السادس ملوارد  
 رفق امل

  صفر 700000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

مجهورية  
 قريغيزستان 

املخاطر البيئية العاملية واحمللية    ختفيض م 
من التعدين األويل للزئبق يف  

 خيدركان يف مجهورية قريغيزستان 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 300٦99٨ 944000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  م م 

مجهورية  
 غيزستان قري 

محاية صحة اإلنسان والبيئة من   م 
من امللواثت   العرضيةاإلطالقات 

عن التخلص   الناجتةالعضوية الثابتة 
غري السليم من نفاايت الرعاية  

 الصحية يف قريغيزستان 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 3٦0000 120000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  م م 

مجهورية الو  
  الدميقراطية

 الشعبية 

تفاقية ميناماات  الوضع التقييم األويل  ن 
تعدين  لوحتديد خطة العمل الوطنية 
  الذهب احلريف والضيق النطاق

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 700000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

التجديد السادس ملوارد    تفاقية مينامااتالوضع تقييم أويل  ن  مقدونيا 
 املرفق 

  صفر 200000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

تفاقية ميناماات  الوضع التقييم األويل  ن  مدغشقر 
وخطة العمل الوطنية لتعدين الذهب  

 احلريف والضيق النطاق يف مدغشقر 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 500000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

تفاقية ميناماات يف  الوضع تقييم أويل  م  مدغشقر 
 مدغشقر 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 200000 1٨2٦4٨ برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  ن  ماليزاي 
 ماليزاي 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 250000 250000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

تفاقية ميناماات يف  الويل وضع تقييم أ ن  ملديف 
 ملديف 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 200000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

تفاقية ميناماات يف  الوضع تقييم أويل  ن  جزر مارشال 
 جزر مارشال 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 125000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

ز اختاذ القرارات الوطنية الرامية  تعزي م  موريشيوس 
إىل التصديق على اتفاقية ميناماات،  
وبناء القدرات من أجل تنفيذ 

 األحكام املقبلة 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 125000 199749 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

املخاطر البيئية على الصعيد  تقليل  ن  املكسيك
ة مصادر  العاملي من خالل رصد تنمي

الرزق البديلة لقطاع التعدين األويل  
 للزئبق يف املكسيك 

التجديد السابع ملوارد  
 املرفق 

 40٨50000 703499٨ برانمج األمم املتحدة للبيئة  م ك 

تفاقية ميناماات يف  الوضع تقييم أويل  م  املكسيك
 املكسيك

خلامس ملوارد  التجديد ا
 املرفق 

 40000 45٦530 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

تفاقية ميناماات  الوضع التقييم األويل  ن  ميكرونيزاي 
 يف والايت ميكرونيزاي املوحدة 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 125000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

تفاقية ميناماات يف  الوضع تقييم أويل  م  مولدوفا 
 مولدوفا 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 52000 1٨2٦4٨ برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

  تفاقية مينامااتالوضع التقييم األويل  ن  منغوليا 
وخطة العمل الوطنية لتعدين الذهب  

  احلريف والضيق النطاق

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 صفر   500000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

اماات يف  تفاقية مين الوضع تقييم أويل  ن  منغوليا 
 منغوليا 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

200000 1٨٦00 

التعرض للزئبق وأثر مركباته  ختفيض  م  منغوليا 
على صحة اإلنسان والبيئة من  
خالل تعزيز اإلدارة السليمة للمواد  

 الكيميائية يف منغوليا 

وارد  التجديد اخلامس مل
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   م م 
 الصناعية )اليونيدو( 

٦00000 15٦٨99٨ 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  ن  اجلبل األسود 
 اجلبل األسود 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 20000 200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

طنية الرامية  تعزيز اختاذ القرارات الو  ن  املغرب 
إىل التصديق على اتفاقية ميناماات،  
وبناء القدرات من أجل تنفيذ 

 األحكام املقبلة 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 صفر  200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

خطة العمل الوطنية بشأن الزئبق يف   ن  موزامبيق 
احلريف والضيق  قطاع تعدين الذهب 

 يق النطاق يف موزمب

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

500000 ٨4000 

  تفاقية مينامااتالوضع التقييم األويل  ن  ميامنار 
وخطة العمل الوطنية لتعدين الذهب  

  احلريف والضيق النطاق يف ميامنار

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 700000 املتحدة للبيئة  برانمج األمم أ ت 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  ن  نيبال 
 نيبال 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

للتنمية  منظمة األمم املتحدة  أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

200000 10٨٦00 

خطة العمل الوطنية بشأن الزئبق يف   ن  نيجرياي 
قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق  

 ق يف نيجرياي النطا 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

500000 373000 

تفاقية ميناماات يف  التقييم أويل  م  نيجرياي 
 مجهورية نيجرياي االحتادية 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 و( الصناعية )اليونيد

1000000 1٨2000 

تفاقية ميناماات يف  الوضع تقييم أويل  ن  نيوي 
 نيوي 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 صفر  125000 املتحدة للبيئة برانمج األمم  أ ت 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  ن  بنما 
 بنما 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

اببوا غينيا  
 اجلديدة

تفاقية ميناماات يف  الوضع تقييم أويل  ن 
 اببوا غينيا اجلديدة

ملوارد  التجديد السادس 
 املرفق 

  صفر 300000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

تفاقية ميناماات  الوضع التقييم األويل  ن  ابراغواي 
وخطة العمل الوطنية لتعدين الذهب  

 ق النطاق يف ابراغواي احلريف والضي

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 500000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

خطة العمل الوطنية بشأن الزئبق يف   ن  بريو 
قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق  

 النطاق يف بريو 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 ونيدو( الصناعية )الي

500000 217000 

حتسني صحة جمتمعات املشتغلني  م  الفلبني 
بتعدين الذهب احلريف وبيئتهم يف  
الفلبني من خالل ختفيض انبعااثت  

 الزئبق 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   م م 
 الصناعية )اليونيدو( 

550000 10٨10٦٨ 

املستوى  
 اإلقليمي 

ي  أنغوال ومالو 
 وزمبابوي 

  تفاقية مينامااتالوضع التقييم األويل  ن
 بشأن الزئبق يف أفريقيا 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 505000 547945 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

على املستوى  
 اإلقليمي 

أنتيغوا وبربودا  
ودومينيكا وغرينادا  

وسانت فنسنت  
 وجزر غرينادين 

تفاقية  ال وضع التقييمات األولية  ن
يف منطقة الكارييب )أنتيغوا  ميناماات 

وبربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت  
 فنسنت وجزر غرينادين( 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر ٦00000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

على املستوى  
 اإلقليمي 

بوتسواان وليسوتو  
 وانميبيا وسوازيلند 

التجديد السادس ملوارد    ينامااتتفاقية مالوضع تقييم أويل  ن
 املرفق 

 ٦1000 ٨00000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

على املستوى  
 اإلقليمي 

بوركينا فاسو وبنن  
 والنيجر وتوغو 

يف   تفاقية مينامااتالالتقييم األويل  ن
  -البلدان األفريقية الناطقة ابلفرنسية  

    اجملموعة الثانية 

التجديد السادس ملوارد  
 ملرفق ا

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

٨00000 134400 

على املستوى  
 اإلقليمي 

بوروندي ومجهورية  
أفريقيا الوسطى  
والكونغو وكوت  

 ديفوار وغابون 

تفاقية ميناماات  الوضع التقييم األويل  ن
 بشأن الزئبق يف أفريقيا 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 ٦0000 1000000 األمم املتحدة للبيئة برانمج  أ ت 
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

على املستوى  
 اإلقليمي 

بوروندي ومجهورية  
أفريقيا الوسطى  
والكونغو وكينيا  
وسوازيلند وأوغندا  

 وزامبيا وزمبابوي 

اإلقليمي املعين بوضع خطة  املشروع  ن
العمل الوطنية لتعدين الذهب احلريف  

 والضيق النطاق يف أفريقيا 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 50000 4000000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

املستوى  
 اإلقليمي 

كابو فريدي وساو  
 تومي وبرينيسييب 

اتفاقية ميناماات: التقييم األويل يف   ن
 فريدي وسان تومي وبرينسييب كابو 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

400000 1٨7200 

على املستوى  
 اإلقليمي 

جزر كوك وكرييباس  
وابالو وتونغا  

 وفانواتو 

  تفاقية مينامااتالوضع التقييم األويل  ن
 بشأن الزئبق يف احمليط اهلادئ 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 20000 500000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

على املستوى  
 اإلقليمي 

غينيا ومايل  
 ل والسنغا 

يف   تفاقية مينامااتالالتقييم األويل  ن
  -البلدان األفريقية الناطقة ابلفرنسية  

 اجملموعة األوىل 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

٦00000 175٨00 

على املستوى  
 اإلقليمي 

  ينامااتتفاقية م الوضع التقييم األويل  ن غينيا والنيجر 
وخطة العمل الوطنية لتعدين الذهب  
احلريف والضيق النطاق يف غينيا  

  والنيجر 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 1000000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

على املستوى  
 اإلقليمي 

جامايكا وسانت  
كيتس ونيفس  
وسانت لوسيا  

 وترينيداد وتوابغو 

قية ميناماات  تفاالوضع التقييم األويل  ن
يف منطقة الكارييب )ترينيداد وتوابغو  
وجامايكا وسانت كيتس ونيفس  

  وسانت لوسيا( 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر ٦00000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

على املستوى  
 اإلقليمي 

لتعدين  وضع خطة العمل الوطنية  ن مايل والسنغال 
يف  الذهب احلريف والضيق النطاق 

  مايل والسنغال 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 صفر  1000000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

على املستوى  
 اإلقليمي 

غاان وكينيا  
والسنغال وتنزانيا  

 وزامبيا 

برانمج الصحة البيئية وإدارة التلوث   ن
 يف أفريقيا 

ملوارد  التجديد السادس 
 املرفق 

 9٨٦00000 134٨٦239 البنك الدويل  و أ ب 

على املستوى  
 اإلقليمي 

بوركينا فاسو وبنن  
ومايل والنيجر  

 والسنغال وتوغو 

W  االستثمار املؤثر وبناء القدرات لدعم
اإلدارة املستدامة للنفاايت من أجل  
ختفيض انبعااثت امللواثت العضوية  

وانبعااثت الزئبق   الناجتة عرضا  الثابتة 
 يف غرب أفريقيا 

د  التجديد السادس ملوار 
 املرفق 

 77000000 5331334 مصرف التنمية لغرب أفريقيا  م ك 

على املستوى  
 اإلقليمي 

كمبوداي والفلبني  
 وابكستان 

تفاقية ميناماات يف  الوضع تقييم أويل  م
 اببوا غينيا اجلديدة

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 17020٨2 730594 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

على املستوى  
 يمي اإلقل

  لتخفيضتنفيذ تدابري متكاملة  م إكوادور وبريو 
إطالقات الزئبق من تعدين الذهب  

 أدىن حد ممكن احلريف إىل 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   م م 
 الصناعية )اليونيدو( 

999900 2٦7٦7٦4 

على املستوى  
 اإلقليمي 

غاان ومدغشقر  
 وتنزانيا 

ت العضوية الثابتة  امللواث  ختفيض  م
الزئبق من  إطالقات و  الناجتة عرضا  

 قطاع الصحة يف أفريقيا 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 2000345 517902 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  م ك 

على املستوى  
  اإلقليمي

ألبانيا والبوسنة  
واهلرسك ومصر  
ولبنان وليبيا  
واملغرب واجلبل  

 األسود وتونس 

رانمج البحر املتوسط: حتسني األمن  ب م م م ب 
 البيئي 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

الوثيقة  
اإلطارية  
 للربانمج 

 20500000 5250000 برانمج األمم املتحدة للبيئة 

على املستوى  
  اإلقليمي

إثيوبيا، غامبيا،  
تنزانيا، أوغندا،  

 زامبيا 

تفاقية ميناماات  الوضع التقييم األويل  م
  أفريقيا بشأن الزئبق يف 

ملوارد  التجديد اخلامس 
 املرفق 

 1129943 913242 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

على املستوى  
  اإلقليمي

بوليفيا وشيلي 
واجلمهورية الدومينيكية 

 وابراغواي

تفاقية ميناماات يف  الوضع تقييم أويل  م
 أمريكا الالتينية والكارييب 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 935000 730594 للبيئة انمج األمم املتحدة بر  أ ت 

على املستوى  
  اإلقليمي

بوركينا فاسو ومايل  
 والسنغال 

حتسني صحة جمتمعات املشتغلني يف   م
تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  

انبعااثت  ختفيض وبيئتهم عن طريق 
الزئبق وتعزيز اإلدارة السليمة للمواد  

 الكيميائية 

د  التجديد اخلامس ملوار 
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   م م 
 الصناعية )اليونيدو( 

990000 2450000 

على املستوى  
  اإلقليمي

األرجنتني، إكوادور، 
نيكاراغوا، بريو، 

 أوروغواي

وضع نج إدارة خماطر الزئبق يف   م
 أمريكا الالتينية 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 2٨94434 91٦000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  م م 

املشروع التجرييب املتعلق بوضع قائمة   م   االحتاد الروسي 
 جرد للزئبق يف االحتاد الروسي 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 341٨9٦9 1000000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  م م 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  ن   رواندا
 رواندا

التجديد السابع ملوارد  
 رفق امل

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

200000 1٨400 

خطة العمل الوطنية بشأن الزئبق يف   ن   رواندا
قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق  

 النطاق يف رواندا 

التجديد السابع ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

500000 5٨500 

التجديد السادس ملوارد   تفاقية ميناماات الالتقييم األويل   ن   صربيا 
 املرفق 

 97220 200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

تعزيز اختاذ القرارات الوطنية الرامية   ن   سيشيل 
إىل التصديق على اتفاقية ميناماات،  
وبناء القدرات من أجل تنفيذ 

 األحكام املقبلة 

ادس ملوارد  التجديد الس
 املرفق 

 25000 199100 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

  تفاقية مينامااتالوضع التقييم األويل  ن   سرياليون 
وخطة العمل الوطنية لتعدين الذهب  

 احلريف والضيق النطاق يف سرياليون 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 700000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

تفاقية ميناماات يف  الوضع تقييم أويل  ن   نوب أفريقيا ج
 جنوب أفريقيا 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 1000000 املتحدة للبيئة برانمج األمم  أ ت 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  ن   سري النكا 
 سري النكا 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

ابإلنكليزية  
 والعربية 

األمم املتحدة للتنمية  منظمة 
 الصناعية )اليونيدو( 

200000 3٨٦00 

يف   تفاقية مينامااتالتقييم أويل  ن   السودان 
 مجهورية السودان 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

200000 11٨٦00 

يف   تفاقية مينامااتالالتقييم األويل  ن   سورينام 
  سورينام

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 200000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

خطة العمل الوطنية املعنية بتعدين   ن   سورينام 
الذهب احلريف وعلى نطاق ضيق  

  لسورينام

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

  صفر 500000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  أ ت 

وضع خطة العمل الوطنية لتعدين   ن   نيا نزات
الذهب احلريف والضيق النطاق يف  

 مجهورية تنزانيا 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

 صفر  500000 برانمج األمم املتحدة للبيئة  أ ت 

التجديد السادس ملوارد   حتسني إدارة الزئبق يف تونس  ن   تونس 
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   م م 
 )اليونيدو(  الصناعية 

٦00000 234999٨ 

يف   تفاقية مينامااتالالتقييم األويل  ن   تركيا 
 تركيا 

التجديد السادس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

500000 29000 

اإلدارة البيئية السليمة لدورة حياة  م   أوروغواي 
املنتجات اليت حتتوي على الزئبق  

 فاايهتا ون

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

 2959700 700000 اإلمنائي برانمج األمم املتحدة  م م 

يف   املراعية للبيئة تطبيق الكيمياء  W   فييت انم 
انم من أجل دعم النمو   فييت

األخضر وختفيض استخدام امللواثت  

ملوارد   التجديد السادس
 املرفق 

 1000000 4٦9٨00 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  م م 
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حمور العمل   قائمة البلدان:  البلد 
 األساسي

املبلغ   الة: اسم الوك (1) عالنو  مرحلة مرفق البيئة العاملية  العنوان 
 (2) ()ابلدوالر 

 التمويل املشرتك 

العضوية الثابتة/ املواد الكيميائية  
 الضارة وإطالقها 

تفاقية ميناماات يف  الالتقييم األويل  م   فييت انم 
 فييت انم 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

500000 47000 

يف   تفاقية مينامااتالتقييم أويل  م   اليمن 
 مجهورية اليمن 

التجديد اخلامس ملوارد  
 املرفق 

منظمة األمم املتحدة للتنمية   أ ت 
 الصناعية )اليونيدو( 

200000 50200 

 9٦3 ٦20 اجملموع            

1٦4 
٦94 ٨59 ٦09 
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 املرفق الثان 
 ٩أن الزئبق )بش من اتفاقية ميناماات ١3للمادة  املعلومات املقدمة من الربانمج الدويل احملدد وفقاا 

 (٢٠١٩آب/أغسطس  

 مقدمة -١
التفاقية ميناماات بشأن الزئبق آلية على توفري موارد مالية كافية ميكن التنبؤ  13من املادة  5تنص الفقرة  -1

هبا وتتاح يف الوقت املناسب لدعم األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال يف تنفيذ  
 هتا مبوجب هذه االتفاقية. التزاما

وتنص الفقرة  على برانمج دويل حمدَّد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية.  13من املادة    ٦وتنص الفقرة   -2
 على تشغيل الربانمج بتوجيه من مؤمتر األطراف وعلى أن يكون الربانمج مسؤوال  أمامه.  13من املادة  9
 ما يلي:  1/٦  -، قرر مؤمتر األطراف يف املقرر ا م2017تمرب ويف االجتماع األول يف أيلول/سب -3

مديره التنفيذي الدعم اإلداري من خالل  ويقدم يستضيف برانمج األمم املتحدة للبيئة الربانمج،  )أ( 
  ختصيص املوارد البشرية وغريها من املوارد من خالل أمانة اتفاقية ميناماات )املرفق األول(؛

 والعملياتواألهلية  النطاقالربانمج )املرفق األول( مبا يف ذلك يف  تشيقدم التوجيهات بشأن  )ب(
  ؛واملوارد

 احلصول على وطلبات التربعاتالربانمج مفتوحا لتلقي  يكونفيما يتعلق ابملدة )املرفق األول(،  )ج( 
اف أن يقرر  ع ذلك جيوز ملؤمتر األطر االستئماين )وم صندوقه إنشاء اتريخ من اعتبارا  الدعم ملدة عشر سنوات 

من    11يف االعتبار عملية االستعراض املبينة يف الفقرة    آخذا  سبع سنوات إضافية،  تجاوز  يال  مبا  هذه الفرتة،   متديد
 (؛ 13املادة 

 وفيما يتعلق ابختصاصات الربانمج )املرفق الثاين(، مبا يف ذلك ابإلشارة إىل ما يلي:  )د(
 الربانمج،جملس إدارة  ▪
 ا واملوافقة عليها، فرز املشاريع وتقييمه ▪
 للربانمج،املقدم الدعم اإلداري  ▪
 ،املتوقعةالنتائج  ▪
 .واملراجعةاحلساابت  ▪

  أن لألطراف وحدها أهلية 201٨وأكد مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين يف تشرين الثاين/نوفمرب  -4
من الوثيقة   103رشح أعضاء جملس إدارته )انظر الفقرة وأن األطراف تاحلصول على الدعم من الربانمج، 

UNEP/MC/COP.2/19مؤمتر األطراف يف  أقرهابصيغته النهائية اليت  1٦/ 1 -، واملرفق الثاين الذي يبني املقرر ا م
 اجتماعه الثاين(. 

 تفعيل الربانمج الدويل احملدد -٢
لبيئة  ، أنشأ املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة ل1/٦- على طلب مؤمتر األطراف يف املقرر ا مبناء  -5

ويعمل الصندوق االستئماين   الصندوق االستئماين اخلاص لتلقي املسامهات الطوعية ملدة عشر سنوات للربانمج. 
عن الربانمج الدويل احملدد لدعم   شاملتقرير  ،  UNEP/MC/COP.2/9)انظر    201٨كانون الثاين/يناير    1اعتبارا من  
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معلومات مستكملة عن برانمج العمل وامليزانية املقرتحني   ،UNEP/MC/COP.2/18بناء القدرات واملساعدة التقنية و 
 . (2019-2018)لفرتة السنتني 

، واجتمع للمرة األوىل يف أاير/مايو  201٨جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد يف مطلع عام  وُشكل -٦
(UNEP/MC/SIP.GB.1/6)انظر تقرير االجتماع األول جمللس اإلدارة،  201٨

إلدارة نظامه  واعتمد جملس ا .(1)
  االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف. إىل املعتمد الداخلي نظامه، وقدم اجتماعه األولالداخلي يف 

ويف أعقاب االجتماع األول جمللس اإلدارة، الذي اتُفق فيه على معايري تقييم الطلبات، انتهت األمانة   -7
  5الطلبات يف  لتقدميوفُتحت اجلولة األوىل  ت.من إعداد استمارات الطلبات واملبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبا

وعند إغالق الفرتة بلغ عدد  . 201٨آب/أغسطس  31تلقي الطلبات حىت  ، واستمر201٨حزيران/يونيه 
،  201٨ووافق جملس اإلدارة يف اجتماعه الثاين يف تشرين األول/أكتوبر  طلبا. 19الطلبات اليت تلقتها األمانة 
  اء علىوبنالتقييمات اليت أعدهتا األمانة على ناء على توجيهات مؤمتر األطراف، و على متويل مخسة مشاريع ب

  ( 2)املسامهات املستلمة يف الصندوق االستئماين وقت االجتماع )انظر تقرير االجتماع الثاين جمللس اإلدارة،
UNEP/MC/SIP.GB.3/2)

(3) . 
اجلولة األوىل، فضال عن الدروس املستفادة وعقب استعراض التعليقات الواردة اليت طُلبت من األطراف يف   -٨

األمانة الصيغة   وضعت (، 2019ارة واألمانة يف اجتماعها الثالث )شباط/فرباير واألفكار الواردة من جملس اإلد
الطلبات   لتقدمياجلولة الثانية  وفتحت    .(4)النهائية املنقحة من استمارات الطلبات واملبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات

  20وعند إغالق الفرتة بلغ عدد الطلبات اليت تلقتها األمانة  . 2019 هيونيحزيران/ 14 إىلآذار/مارس  5من 
إىل   الختاذ قرار بشأن هذه الطلبات، استنادا   2019أن جيتمع جملس اإلدارة يف أيلول/سبتمرب  وينتظر .طلبا  

لصندوق  ا الواردة إىلاملسامهات  وبناء علىانة من مؤمتر األطراف والتقييمات اليت أعدهتا األم الواردة التوجيهات
 االستئماين اخلاص حبلول موعد انعقاد االجتماع.

( بدأت األمانة العمل اإلداري والربانجمي  201٨وعقب املوافقة على املشاريع اخلمسة من اجلولة األوىل )  -9
ويف أعقاب   .201٨بع األخري من عام  املشاريع مع احلكومات املعنية يف الر   تنفيذ هذهلوضع الصيغة النهائية خلطة  

وضع الصيغة النهائية خلطة التنفيذ مع احلكومات املعنية أعدت األمانة اتفاقات قانونية لتوقع عليها احلكومات  
آب/أغسطس   9ومع حلول   صرف األموال.إلاتحة بدء  مانة اتفاقية ميناماات،  أبوبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ممثال  

وال يزال اتفاق قانوين واحد قيد   ة اتفاقات قانونية، وبدأ صرف األموال هلذه املشاريع األربعة.أبرمت أربع 2019
  . (5)وأُعدت ملخصات من صفحتني لكل مشروع من املشاريع لتبادل املعلومات وأغراض التوعية التوقيع عليه.

بناء على التقارير اليت  صرف األموال    وتتوىل األمانة مسؤولية   ثالث سنوات.وجيوز أن تصل مدة تنفيذ املشاريع إىل
، عنه  جملس اإلدارةإلبالغ  لألطر الزمنية املتفق عليها، فضال عن الرصد الشامل للتقدم احملرز للمشاريع    وفقا    تقدم

 االنتهاء من دورة املشروع. التقارير النهائية وإغالق املشاريع عند هي مسؤولة أيضا  عن تقدمي و 

 
 

(1  )http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/SIP/SIP.1_6Report.pdf . 
وأمريكا الالتينية والكارييب:  ووسط وشرق أورواب: أرمينيا؛ وآسيا واحمليط اهلادئ: إيران؛ سوتو؛التقسيم اإلقليمي: أفريقيا: بنن ولي(   2)

 األرجنتني.
(3 ) http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/SIP/SIP.GB.3.2_Report_Second_Meeting.pdf . 
 املدرجة يف املرفق األول لتقرير االجتماع الثالث للمجلس اإلدارة. UNEP/MC/COP3/10/Add.1 انظر الوثيقة(  4)
(5  )http://www.mercuryconvention.org/Implementation/SpecificInternationalProgramme/tabid/6334/language/en-US/Default.aspx. 
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 مستوى التمويل -3
وهولندا والوالايت املتحدة األمريكية يف اجلولة والسويد واململكة املتحدة والنرويج لدامنرك أملانيا وا قدمت -10

 . دوالرا   12٨144٨( مبلغ 201٨األوىل )
متوز/يوليه    31يف    دوالرا    2 414 413(، مببلغ  2019مسامهات للجولة الثانية )ووردت تعهدات مالية و  -11

وهولندا والوالايت املتحدة والنرويج وسويسرا واململكة املتحدة والسويد لدامنرك واأملانيا واملاحنون هم  .2019
 األمريكية.

  ( حوايل ضعف املبلغ الذي كان متاحا  2019ويبلغ املبلغ املتعهد به واملبالغ املدفوعة يف اجلولة الثانية ) -12
 يف الربانمج.  يف اجلولة األوىل، مما يدل على الثقة البالغة اليت تضعها اجلهات املاحنة

وابإلضافة إىل املنح املتاحة للطلبات املقبولة املقدمة من احلكومات، ستمول التكاليف املتصلة بتشغيل  -13
هلذا الربانمج يف الصندوق    واردةالالربانمج الدويل احملدد، مبا يف ذلك تكاليف االجتماعات من املسامهات الطوعية  

  (.، املرفق الثاين٦/ 1-ا ماالستئماين اخلاص )
ابملالحظة أيضا أنه على الرغم من الزايدة الكبرية يف التمويل املتاح يف الصندوق االستئماين للجولة    وجيدر -14

حيث يبلغ إمجايل املبلغ  الثانية، فإن التمويل املتاح مل يتعد سوى نصف املبلغ املطلوب وفقا للطلبات الواردة.
 . دوالرا   4 2٨4 393ولة الثانية املطلوب بناء على الطلبات العشرين املودعة يف اجل

 ، املرفق األول( يشمل الربانمج املسامهات املالية والعينية واخلربة.1/٦-للتوجيهات الصادرة )ا م ووفقا   -15

شمل ذلك مجيع األطراف يف اتفاقية ميناماات، القادرة  وي وُتشجع املسامهات ابملوارد من طائفة واسعة من املصادر.
ن اجلهات املعنية األخرى، مبا يف ذلك احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات واملنظمات على املسامهة، فضال ع

 .منظمات اجملتمع املدين الفاعلةوغريها من أنواع  غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية، واألوساط األكادميية،  
ج ابلتشاور مع جملس اإلدارة بغية حتقيق  وعالوة على ذلك، ينبغي أن تعد األمانة اسرتاتيجية تعبئة ملوارد الربانم

عناصر اسرتاتيجية تعبئة ”وأعدت األمانة وثيقة عن  هدف االتفاقية واجتذاب طائفة واسعة من اجلهات املاحنة. 
وانقش جملس   (. 201٨رة فيها يف اجتماعه األول )أاير/مايو لينظر جملس اإلدا “املوارد للربانمج الدويل احملدد

وكرر جملس اإلدارة  )انظر التقارير ذات الصلة(.  والثالث   والثاين  لاألو   اجتماعاتهألة ابستفاضة يف  اإلدارة هذه املس
مسامهات  يف عدة مناسبات، مث مرة أخرى يف اجتماعه الثالث، إعرابه عن امتنانه للجهات املاحنة ملا تقدمه من 

)ج( أعاله( خُلص جملس  3ة زمنية )انظر الفقرة ومع التسليم أبن الربانمج مقيد بفرت  إىل الربانمج الدويل احملدد.
  اإلدارة إىل ما يلي:

 نج واقعي ونج تدرجيية بشأن تعبئة املوارد للربانمج؛اتباع من املهم  )أ(  
وأن تواصل دعمها لكي من الضروري أن تتبني اجلهات املاحنة قيمة استثماراهتا يف الربانمج،  )ب( 

 ؛ كمسامهنينضمام  اجلدد على االيشجَّع املاحنون 
 ؛ (٦)توجد ستة مصادر للدعم متاحة للبلدان النامية من أجل التنفيذ )ج(  

 
الربانمج اخلاص للدعم  ‘3’دَّد لدعم اتفاقية ميناماات؛ احملدويل الربانمج ال ‘2’مرفق البيئة العاملية؛  ‘1’املصادر الست هي: (  ٦)

تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد املؤسسي على الصعيد الوطين من أجل تنفيذ اتفاقية ابزل، واتفاقية روتردام املتعلقة ب
سرتاتيجي لإلدارة ستكهومل، واتفاقية ميناماات، والنهج االاكيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية 

الشراكة العاملية للزئبق،   ‘5’ ساعدة التقنية؛واألنشطة اخلاصة أبمانة ميناماات لدعم بناء القدرات وامل ‘4’  الدولية للمواد الكيميائية؛
 وأنشطة دعم التنفيذ أنشطة الثنائية املباشرة. ‘٦’و
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  املوارد تعبئة  دعم  إىل  الرامية امللموسة اجملاالت بعض  على الرتكيز األمانة  تنوي  القريب  األجل ويف )د( 
 .االسرتاتيجية االتصاالت خالل من

 التوجيهات املقدمة من مؤمتر األطراف -٤
املرفق األول(    1/٦-التوجيهات املقدمة من مؤمتر األطراف بشأن النطاق واألهلية والعمليات واملوارد )ا م -1٦

 واضحة ومفيدة.
وأُدرجت  .الواردةويشرف جملس اإلدارة على عمليات الربانمج الدويل احملدد، وعلى تنفيذ التوجيهات  -17

عن   يف النظام الداخلي الذي اعتمده جملس اإلدارة، فضال   التوجيهات واالختصاصات اليت قدمها مؤمتر األطراف
  دارة أن يظل الربانمج قطري التوجه، ومكمال  إلاويكفل جملس  املعايري املتفق عليها للتقييم وإطار اختاذ القرارات.

ملستفادة،  إىل الدروس ا للرتتيبات األخرى القائمة لتوفري بناء القدرات والدعم التقين وليس تكرارها، ومستندا  
 ومتسقا مع النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت، كل حسب صلته ابالتفاقية. 

 مانة جملس اإلدارة اهتماما خاصا إىل اجتناب االزدواجية والتداخل مع الرتتيبات القائمة األخرى.وأولت أ -1٨

ص للدعم املؤسسي يف تقييم الطلبات املقدمة إىل اجلولة األوىل واجلولة  وساهم ممثلو مرفق البيئة العاملية والربانمج اخلا
وبناء على دعوة من جملس اإلدارة، شاركوا أيضا يف االجتماع  الثانية، لكفالة تكامل املشاريع وجتنب تداخل التمويل.

  الثاين بصفة مراقب.
ات املناسبة يف أمانة ميناماات ومن  وأوىل جملس اإلدارة واألمانة اهتماما خاصا أيضا إىل جتميع اخلرب  -19

واسُتشري ممثلو مرفق البيئة  املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة عند إجراء التقييم التقين والربانجمي للطلبات.
(، والشراكة العاملية للزئبق 2019و   201٨(، والربانمج اخلاص للدعم املؤسسي )يف  2019و   201٨العاملية )يف  

 جهة نظرهم التقنية وغريها من املعلومات ذات الصلة بتقييم الطلبات.( بشأن و 2019)يف 
ة للبلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر فاعلية الربانمج وقدرته على معاجلة االحتياجات امل -٥ تغّي ِّ

 يةاقتصاداهتا مبرحلة انتقال
من املتوقع أن  دد على النحو التايل:  من الربانمج الدويل احمل  املتوقعةتُعرف النتائج    1/٦-حسب املقرر ا م -20

سني قدرات البلدان النامية يؤدي دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية الذي يقدمه الربانمج الدويل احملدد إىل حت
 . األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا يف إطار االتفاقية 

إليه ومدته الزمنية  املقدمةوالتوجيهات  استضافة الربانمجترتيبات  ابلنظر إىل أنه وجتدر اإلشارة إىل أن -21
على  أنه (، و 1/٦ - )ا ميف االجتماع األول ملؤمتر األطراف  2017مل تعتمد إال يف أيلول/سبتمرب واختصاصاته 

، فالربانمج مل يبدأ  ر أعاله(تفعيله يف أعقاب القرار الذي اختذه جملس اإلدارة واألمانة )انظاإلسراع يف الرغم من 
وسُتختتم اجلولة الثانية من    201٨انتهى الربانمج من اجلولة األوىل من الطلبات يف عام  و  .شهرا    1٨عمله إال منذ  

وبدأ تنفيذ أربعة مشاريع من أصل مخسة مشاريع مقبولة من اجلولة األوىل يف   .2019الطلبات يف أيلول/سبتمرب 
ق القانوين(. وعالوة على ذلك،  تنفيذ املشروع اخلامس عند توقيع االتفا املقرر)من  .2019الربع الثاين من عام 

عند   التقارير النهائية ملشاريع اجلولة األوىل إالال يتوقع أن تقدم  نظرا ألن مدة املشروع املقبول حوايل ثالث سنوات،  
ابق ألوانه يف هذه املرحلة تقييم فعالية  ولذلك خُلص جملس اإلدارة إىل أنه من الس إقفال احلساابت اخلتامية.

درته على معاجلة االحتياجات املتغرية البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبراحل الربانمج أو ق
 الوقائع الواردة يف هذه املذكرة ومرفقاهتا. فيما عدامن العمل فقط،  شهرا   1٨إىل  ، استنادا  يةانتقال
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املذكرة عن الطلبات الواردة يف اجلولة   ري املعلومات حيتوي املرفق األول على رسوم بيانية هلذهوألغراض توف -22
 (.2019(، ابإلضافة إىل رمسني آخرين مرفقني ابملرفق الثاين بشأن الطلبات الواردة يف اجلولة الثانية )201٨األوىل )

إلضافة إىل التقرير العام عن الربانمج الدويل على مزيد من املعلومات، اب  UNEP/MC/COP.3/10وحتتوي الوثيقة 
من جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد   ، UNEP/MC/COP.3/10/Add.1لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية  احملدد  

 لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية.
هو ضرورة ،  من تشغيلهرا  الدروس املستفادة بشأن فعالية الربانمج على مدى الثمانية عشر شه  وكان أحد -23

التكميلية املطلوبة   األمانةتوفري القدرات الكافية من موظفي األمانة لدعم عمل جملس اإلدارة وتقدمي مجيع خدمات  
 لتشغيل الربانمج، مبا يف ذلك: 

 إدارة جوالت الطلبات، ‘1’ 
 بات وتقييمها،فرز الطل ‘2’ 
 تنفيذ مقررات جملس اإلدارة، ‘3’ 
 مع احلكومات اليت قبلت طلباهتا،  املشاريعطط تنفيذ نهائية خلوضع الصيغ ال ‘4’ 
متابعة مسؤوليات إدارة املشاريع مع كل مشروع )إدارة األموال، وإبرام االتفاقات القانونية، وصرف   ‘5’ 

املشاريع دوراي، وإعداد التقارير الدورية واخلتامية، وإغالق املشاريع،  ، ورصد  الدفعات املالية دوراي  
 صاالت بشأن املشاريع وإبالغ اجلهات املاحنة(. واالت
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 (٢٠١٨اجلولة األوىل )  املرفق األول 
 ، حسب املنطقةمن عمليات تقدمي الطلباتللجولة األوىل    الواردةالطلبات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطلبات، حسب احلالة االقتصادية للبلدانعمليات تقدمي  للجولة األوىل من   الواردةالطلبات  

 
  

(11)املتقدمة البلدان

(4)أقل البلدان منوا  

ا(2)الصغرية النامية البلدان اجلزرية

(2)اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية البلدان

(5)أفريقيا

(7)أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب 

(5)آسيا

(2)الشرقية الوسطى و أورواب
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 ( ٢٠١٩اجلولة الثانية )  الثان املرفق

 لطلبات حسب املنطقةعدد ا

  

 

 حسب احلالة االقتصادية للبلدانلطلبات  عدد ا

  

____________ 

 افريقيا

 واحمليط اهلادئآسيا 

 أمريكا الالتينية 

 أورواب الوسطى والشرقية 

 10، افريقيا

 1ة، أورواب الوسطى والشرقي

 4، أمريكا الالتينية

 

 5، آسيا واحمليط اهلادئ

 

 البلدان المتقدمة

 أقل البلدان نموا  

البلدان الجزرية 

 الصغيرة النامية

البلدان التي تمر 
 ةاقتصاداتها بمرحل

 انتقالية

البلدان اليت متر اقتصاداهتا 
 1، مبرحلة انتقالية

 11، البلدان املتقدمة

 2، اجلزرية الصغرية النامية البلدان 

 ٦، أقل البلدان منوا  


