MC

األمم املتحدة

UNEP/MC/COP.2/17
Distr.: General
22 October 2018

برانمج األمم
املتحدة للبيئة

Arabic
Original: English

مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
بشأن الزئبق
االجتماع الثاين
جنيف 23-19 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2018
البند ( 5ك) من جدول األعمال املؤقت*

مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها
أو يتخذ إجراء بشأهنا :األمانة

تقرير مرحلي عن األنشطة الرئيسية لألمانة يف الفرتة الفاصلة بني اجتماعي مؤمتر األطراف يف
اتفاقية ميناماات
مذكرة من األمانة
أوال-

مقدمة
 -1يوجز هذا التقرير األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت هبا أمانة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف الفرتة الفاصلة
بني اجتماعي مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات الذي عقد يف جنيف يف أيلول/سبتمرب  .201٧ويغطي هذا
التقرير األعمال املضطلع هبا للتحضري لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف ،والدعم املقدم إىل املكتب ،والعمل فيما
بني الدورات الذي طلبه مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول ،والعمل على صعيد دعم التصديق على اتفاقية ميناماات
وتنفيذها املبكر ،وأنشطة أخرى خمتلفة.

اثنيا-

التحضريات لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف

ألف-

التنظيم والرتتيبات األخرى
 -2تعكف األمانة على تنظيم االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات ،الذي سيعقد يف جنيف يف
الفرتة من  19إىل  23تشرين الثاين/نوفمرب  .2018ويشمل العمل حىت اآلن املشاركة يف عمليات الشراء املتعلقة
مبكان انعقاد املؤمتر وجتهيزه واللوجستيات .وتنظم األمانة كذلك وتعد مجيع واثئق العمل الفنية وواثئق املعلومات
لالجتماع؛ وتتعامل مع معاجلة نصوص هذه الواثئق وحتريرها وترمجتها من جانب شعبة خدمات املؤمترات يف
مكتب األمم املتحدة يف نريويب؛ وتنشئ نظام التسجيل اإللكرتوين؛ وتعد رسائل الدعوة وترسلها ،وعقب تسمية
مشاركني مسجلني ومؤهلني تعد رسائل التأكيد وترسلها ،كما تعد وترسل ،عند الطلب ،رسائل الدعم الالزمة
* .UNEP/MC/COP.2/1
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للحصول على التأشريات؛ وتستعرض واثئق تفويض مندويب األطراف؛ وتنظم السفر وبدل اإلقامة اليومي
للمشاركني املرشحني املؤهلني ،وتعد قائمة املشاركني؛ وترد على طلبات القبول بصفة مراقب؛ وتنظم مشاركة
املندوبني املؤهلني املرشحني؛ وتستعرض طلبات األنشطة اجلانبية ،وعند االقتضاء ،تنظمها ،وتعد املعلومات ذات
الصلة اليت ترسل إىل اجلهات ِّ
املنظمة احملتملة لألنشطة اجلانبية؛ وتنسق مع تلك اجلهات املنظمة على صعيد التنظيم
الفعلي لتلك األنشطة؛ وتعد املعلومات للمشاركني واملراقبني؛ وتنشر معلومات عن االجتماع من خالل املوقع
الشبكي التفاقية ميناماات ابللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ،وكذلك من خالل اإلحاطات اإلعالمية ملختلف
اجلهات املهتمة؛ وجتمع األموال ،مبا يف ذلك لدعم مشاركة ممثلني من البلدان املؤهلة للحصول على هذا الدعم؛
وتوفر الدعم ألنشطة مكتب مؤمتر األطراف؛ وتنسق بشأن الرتتيبات اللوجستية لالجتماع مع شعبة خدمات
املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب وبشأن التدابري األمنية مع قسم األمن والسالمة يف مكتب األمم
املتحدة يف جنيف.
 -3واضطلعت األمانة إبعداد قدر كبري من املادة التقنية لالجتماع ،وال سيما واثئق العمل وواثئق املعلومات،
مع التشاور مع أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،وفرع املواد الكيميائية والصحة يف شعبة االقتصاد بربانمج
األمم املتحدة للبيئة ،واجلهات املعنية األخرى ،حسب االقتضاء.
 -4وجرى االضطالع ابألنشطة اللوجستية لتنظيم االجتماع بدعم من موظفي فرع املواد الكيميائية والصحة
على أساس املعاملة ابملثل .وخالل االجتماع سيوفر الفرع الدعم اللوجسيت ،والتسجيل يف املوقع ،وتوزيع بدل
اإلقامة اليومي ،أيضاً على أساس املعاملة ابملثل .وقدمت أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل مدخالت للواثئق
اشرتيت خدمات دعم
ذات الصلة وستعري أمانةَ اتفاقية ميناماات معدات تكنولوجيا املعلومات أثناء االجتماع .و ُ
تنظيم متويل سفر املشاركني املؤهلني من ثالث من مناطق األمم املتحدة ،من أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل
اليت ستقدم أيضاً الدعم ،على أساس اسرتداد التكاليف ،على صعيد التسجيل يف املوقع وتوزيع بدل اإلقامة اليومي
أثناء االجتماع .وسيقدم فرع املواد الكيميائية والصحة وأمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل أيضاً ،على أساس
املعاملة ابملثل ،الدعم الفين ألمانة اتفاقية ميناماات لتسهيل سري االجتماع ،وال سيما فيما يتعلق أبفرقة االتصال.
وستقدم شعبة القانون يف برانمج األمم املتحدة للبيئة دعماً مماثالً ،فضالً عن دعم تنسيق الواثئق اليت تصدر أثناء
االجتماع .ونظراً ألن وظيفيت موظف االتصاالت ومساعد االتصاالت يف أمانة اتفاقية ميناماات مل تشغال بعد ،فقد
الدعم ألنشطة االتصاالت والتوعية لالجتماع مكتب أورواب التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة وشعبة القانون،
قدم َ
وسيواصل املكتب والشعبة تقدمي هذا الدعم.
ابء-

مكتب مؤمتر األطراف
 -5قدمت األمانة الدعم لرائسة مؤمتر األطراف يف مجيع املسائل املوضوعية املتعلقة ابالتفاقية منذ االجتماع
األول ملؤمتر األطراف ،ويسرت الرتتيبات التنظيمية (مبا يف ذلك الدعوات واخلطط والواثئق والتقارير والرتتيبات
اللوجستية وجتهيز املكان ،عند االقتضاء) الجتماعني من اجتماعات مكتب مؤمتر األطراف ،عقدا ابستخدام
تقنية التداول عن بعد يف  20كانون األول/ديسمرب  201٧و 2٧نيسان/أبريل  ،2018على التوايل ،فضالً عن
اجتماع مباشر عقده املكتب يف جنيف يف يومي  13و 14أيلول/سبتمرب  .2018وتتمثل األهداف الرئيسية هلذه
االجتماعات يف تقييم نتائج االجتماع األول ملؤمتر األطراف بغية كفالة التخطيط املناسب لالجتماع الثاين ،والنظر
يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف ،ومناقشة املسائل االسرتاتيجية والسياساتية
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ووضع خطط لوجستية لالجتماع الثاين .وميكن االطالع على تقارير اجتماعات املكتب يف املوقع الشبكي
لالتفاقية( .)1وقد نفذت األمانة واتبعت ،حسب االقتضاء ،مجيع مقررات املكتب.
جيم-

االجتماعات اإلقليمية
 -6يف إطار التحضري لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات ،نظمت األمانة سلسلة من املشاورات
اإلقليمية ملناطق أفريقيا ،وآسيا واحمليط اهلادئ ،وأورواب الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى ،وأمريكا الالتينية ومنطقة
ٍ
تربعات النمسا والياابن والسويد وسويسرا .ونُظمت املشاورات ،اليت هتدف بشكل رئيسي
البحر الكارييب ،وقدمت
إىل تيسري حتضريات هذه املناطق وتوحيد املواقف يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف ،على النحو التايل:
(أ)
2018؛

ألفريقيا ،يف لوساكا يومي  9و 10تشرين األول/أكتوبر 2018؛

(ب) ألورواب الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى ،يف تشيسيناو يومي  16و 1٧تشرين األول/أكتوبر
(ج) آلسيا واحمليط اهلادئ ،يف ابنكوك يومي  23و 24تشرين األول/أكتوبر 2018؛
(د)

ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،يف ليما يومي  30و 31تشرين األول/أكتوبر .2018

 -٧وستتضمن املشاورات اإلقليمية عرضاً تقدمه األمانة لواثئق االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف ،يلي ذلك
إجراء مناقشات بني احلكومات مع احتمال بلورة مواقف إقليمية بشأن املسائل املدرجة على جدول أعمال
االجتماع الثاين .وقد وضع جدول األعمال املؤقت لكل مشاورات إقليمية ابلتعاون مع أعضاء ميثلون املنطقة
املعنية يف املكتب.
 -8وتنظم األمانة املشاورات اإلقليمية ابلتعاون مع خمتلف الكياانت األخرى اليت تشمل ،فيما خيص الرتتيبات
اللوجستية وسفر املشاركني ،املراكز اإلقليمية واملراكز التنسيقية التالية التابعة التفاقييت ابزل واستكهومل :ملنطقة
أفريقيا ،معهد أفريقيا لإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت اخلطرة وغريها من النفاايت ،يف بريتوراي؛ وملنطقة أورواب الوسطى
والشرقية ،مركز حبوث املركبات السامة يف البيئة ،يف برنو ،تشيكيا؛ وملنطقة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،
املركز التنسيقي للتدريب ونقل التكنولوجيا ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب التابع التفاقية ابزل ،يف
مونتيفيديو؛ وملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،املركز اإلقليمي جلنوب شرق آسيا التابع التفاقييت ابزل واستكهومل ،يف
جاكرات.
 -9وتعقد املشاورات اإلقليمية ابلتسلسل مع جلسات إعالمية تركز على اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل
النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن ِّعْلم على
مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية
الثابتة (جلسة مدهتا نصف يوم) ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية (جلسة مدهتا نصف يوم)
يف إطار السعي لزايدة تبادل املعلومات والتعاون داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت إىل أقصى حد ممكن.

اثلثا-

العمل فيما بني االجتماعات الذي طلبه مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول
 -10طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة يف اجتماعه األول التماس إسهامات من احلكومات وطائفة من أصحاب
املصلحة املهتمني بشأن عدد من املسائل على النحو املبني يف املقررات املعتمدة يف ذلك االجتماع .ونسقت
(.http://www.mercuryconvention.org/Meetings/COPBureau/tabid/6328/language/en-US/Default.aspx )1
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األمانة أعمال أفرقة اخلرباء بشأن التخزين املؤقت ،ونفاايت الزئبق ،واملواقع امللوثة ،وأعدت واثئق االجتماع ذات
الصلة .وميكن االطالع على واثئق االجتماع واإلفادات ذات الصلة اليت تلقتها األمانة يف املوقع الشبكي التفاقية
ميناماات .وقدمت األمانة أيضاً املشورة العلمية والتقنية إىل األطراف واألطراف احملتملة بناء على طلبها.
 -11وعقب االجتماع األول ملؤمتر األطراف نظمت األمانة ،بناء على دعوة من حكومة كندا ،اجتماعاً لفريق
اخلرباء املخصص املعين بتقييم الفعالية يف أواتوا يف الفرتة من  5إىل  9آذار/مارس  .2018وأعد فريق اخلرباء
مشروع تقرير استُكمل يف أعقاب االجتماع ابلوسائل اإللكرتونية بتيسري من األمانة .ومجعت األمانة أيضاً آراء
وتعليقات إضافية بشأن تقييم الفعالية إلدراجها يف واثئق االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف.
 -12ونظمت األمانة االجتماع األول للجنة التنفيذ واالمتثال الذي عقد يف جنيف يف يومي  29و30
أاير/مايو  ،2018مبا يف ذلك وضع مجيع الرتتيبات اللوجستية الالزمة ،وإعداد واثئق االجتماع وتقدمي الدعم إىل
الرئيس وانئب الرئيس خالل مداوالت اللجنة .وقدمت األمانة أيضاً الدعم إىل انئب الرئيس الذي يشغل منصب
املقرر يف صياغة تقرير االجتماع األول .وسبق اجتماع جلنة التنفيذ واالمتثال جلسة لتبادل املعلومات عن اخلربات
املكتسبة من التنفيذ وآليات االمتثال يف إطار اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف ،مبا يف ذلك االتفاقية اخلاصة
إباتحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء
يف املسائل املتعلقة هبا (اتفاقية آرهوس) ،واتفاقية ابزل وبروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون،
وكذلك من األعضاء السابقني يف جلان امتثال ذات صلة .ونظمت األمانة االجتماع واستضافته وحددت املتكلمني
ووجهت هلم الدعوة .وميكن االطالع على التقرير املتعلق ابالجتماع األول للجنة يف الوثيقة .UNEP/MC/COP.2/11

رابعا-

دعم التصديق على اتفاقية ميناماات وتنفيذها املبكر
 -13إضافةً إىل عمل األمانة على صعيد دعم مؤمتر األطراف والتحضري لالجتماع الثاين فقد دعمت أيضاً
األنشطة على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتيسري التصديق على اتفاقية ميناماات وتنفيذها املبكر ،وبدأت مشاورات
مع الشركاء املعنيني ،مبا يف ذلك املنظمات املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية ،لتحديد أنشطة شاملة حمتملة.
 -14وخالل النصف األول من عام  ،2018عملت األمانة على أتمني التمويل الالزم إلنتاج ونشر نسخ
تكون ’’يف متناول املستخدم بشكل أكرب‘‘ من األدوات القائمة اليت وافق عليها مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول.
ِّ
وسيمكن التمويل اجلديد أيضاً األمانة من تطوير مواد تدريبية إضافية تتعلق ابجملاالت ذات األولوية يف تنمية
القدرات.
 -15وخالل النصف األول من عام  ،2018عملت األمانة على مجع األموال إلجناز املساعدة التقنية وأنشطة
تنمية القدرات لربانمج عمل االتفاقية ،ونتج عن ذلك وضع األمانة ملفهوم مشروع انجح للتمويل من االحتاد
األورويب .أما فيما يتعلق ابألنشطة احملددة لتنمية القدرات فإن مفهوم املشروع يسمح لألمانة أبن تركز يف البداية
بشكل أساسي على االجتار ابلزئبق وانبعااثت الزئبق .وقد ُحددت هااتن املسألتان على أهنما ذواات أولوية على
الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي .وتعكف األمانة حالياً على استكمال اجلوانب اإلدارية ملفهوم املشروع املعتمد
حىت ميكن بدء األنشطة يف أقرب وقت ممكن يف اجلزء األخري من عام  2018وبداية عام  .2019ويف حني تركز
األنشطة اليت يدعمها مشروع االحتاد األورويب على األدوات واملنهجيات وعلى األنشطة احملددة لتنمية القدرات،
ِّ
سيمكن التمويل أيضاً األمانة خالل فرتة السنتني من إجناز حلقات عمل تدريبية إقليمية و/أو دون إقليمية ،وتطوير
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مواد تدريبية ،وتنفيذ مشاريع وطنية رائدة ،ونشر املعلومات بشأن الدروس املستفادة ،وإجراء عرض عام أويل لتقييم
االحتياجات.
 -16وقد نظمت األمانة ابلفعل حلقة دراسية شبكية تدريبية ،بشأن جتارة الزئبق واتفاقية ميناماات يف منطقة
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،عقدت يف  2٧حزيران/يونيه  ،2018ابالشرتاك مع املكتب اإلقليمي ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،وفرع املواد الكيميائية والصحة يف برانمج األمم
املتحدة للبيئة ،وشراكة الزئبق العاملية .ومن املقرر عقد حلقة دراسية شبكية أخرى بشأن التجارة يف الزئبق ملنطقة
آسيا واحمليط اهلادئ .ورداً على األسئلة اليت طرحتها البلدان املشاركة عقب احللقة الدراسية الشبكية األوىل أُعدت
جمموعة من األجوبة لدعم األطراف يف تنفيذ االتفاقية وقُدمت إىل األطراف عن طريق املكتب اإلقليمي لربانمج
األمم املتحدة للبيئة .وستتاح جمموعة من األسئلة واألجوبة ،جنباً إىل جنب مع أسئلة وأجوبة إضافية ،على املوقع
الشبكي التفاقية ميناماات.
 -1٧ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ستواصل األمانة التنسيق مع املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ التابع
لربانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن مشروع متعدد السنوات ينفذه املكتب اإلقليمي ومتوله الياابن بداية من عام
 ،2019يهدف للمسامهة يف التنفيذ املبكر التفاقية ميناماات .وسيوفر املشروع للبلدان املشاركة برانجماً شامالً لبناء
القدرات وسيحشد املعارف واخلربات ،ال سيما يف جمال تبادل املعلومات (املادة  ،)1٧واإلعالم والتوعية والتثقيف
(املادة  ،)18والبحث والتطوير والرصد (املادة  .)19ويهدف املشروع إىل إنشاء شبكة إقليمية من املختربات اليت
تتمتع بقدرات رصد الزئبق يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ملساعدة بلدان هذه املنطقة على الوفاء ابملعايري الدولية.
 -18وتنسق األمانة مع املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقيات
ابزل وروتردام واستكهومل بشأن تطوير أداة لإلبالغ اإللكرتوين التفاقية ميناماات ،يتعني أن تكون جاهزة لالستخدام
من جانب األطراف يف التقرير القصري األول الذي يصدر كل سنتني والذي حيل موعد تقدميه يف  31كانون
األول/ديسمرب .2019
 -19واستكملت األمانة كتيبات اتفاقية ميناماات ابللغات الرمسية الست لألمم املتحدة ،وجيري طبعها حالياً،
وتسعى إىل إعادة طباعة التوجيهات بشأن وضع خطة عمل وطنية للحد من استخدام الزئبق والقضاء على
استخدامه ،حيثما أمكن ،يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق .وتسعى األمانة كذلك إىل الشروع يف تصميم
توجيهات بشأن أفضل املمارسات البيئية فيما يتعلق ابنبعااثت الزئبق من املصادر الثابتة اليت تندرج ضمن فئات
املصادر املدرجة يف املرفق دال لالتفاقية ،لطباعتها ونشرها يف عام .2019

خامسا -أنشطة أخرى اضطلعت هبا األمانة
 -20ظلت األمانة تعمل عن كثب مع أمانة مرفق البيئة العاملية والفئات املعنية لكي تظل مواكبةً للتوجيهات
بشأن السياسة العامة ولكي تساهم ،حسب االقتضاء ،يف املناقشات ،وال سيما فيما يتعلق ابلربامج املؤثرة.
 -21وشاركت األمانة يف عدد من العمليات جنباً إىل جنب مع فرع املواد الكيميائية والصحة ،وأمانة اتفاقيات
ابزل وروتردام واستكهومل ،وأمانة النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،مبا يف ذلك على صعيد
استعراض املشاريع املقدمة يف إطار الربانمج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين من أجل تنفيذ
اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي .وقد أطلعت األمانة مكاتب اتفاقيات
ابزل وروتردام واستكهومل على آخر التطورات عن التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية ميناماات ،بدعوة من املكاتب.
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 -22وتشارك األمانة يف جلسات اإلحاطة اإلعالمية املنتظمة اليت تقدم إىل البعثات الدائمة يف جنيف بتيسري
من شبكة جنيف البيئية ،كما تشارك يف فرقيت عمل اتبعتني لربانمج األمم املتحدة للبيئة لتعزيز التعاون داخل
جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت ،خصوصاً بوصفها عضواً يف فرقة العمل ملا بعد عام  2020التابعة للنهج
االسرتاتيجي وبوصفها رئيساً مشاركاً وعضواً يف فرقة العمل اخلاصة بفرع املواد الكيميائية والصحة ،وأمانة اتفاقيات
ابزل وروتردام واستكهومل ،وأمانة اتفاقية ميناماات .وتتعامل الفرقة األخرية مع خمتلف جماالت العمل التعاوين الربانجمي
بني الكياانت الثالثة.
 -23واألمانة هي أيضاً جزء من فرقة العمل املعنية ابملواد الكيميائية التابعة ملرفق البيئة العاملية اليت توفر إطاراً
للتعاون يف جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت فيما بني الوكاالت املنفذة ملرفق البيئة العاملية .ودعيت األمانة إىل
املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بصفة مراقب ،وهي تشارك يف فريق
الزئبق التابع هلذا الربانمج الذي يركز على التعاون املتعلق حصراً ابلزئبق بني أعضاء الربانمج ،وتعمل بشكل وثيق
مع شركاء شراكة الزئبق العاملية.
 -24وشاركت األمانة يف االجتماع الثاين والعشرين للفريق العامل لألطراف يف اتفاقية آرهوس ،وال سيما
العروض وحلقات احلوار يف اجللسة املواضيعية املتعلقة ابلرتويج ملبادئ االتفاقية يف احملافل الدولية ،اليت عقدت يف
جنيف يف  21حزيران/يونيه  .2018وشارك األمني التنفيذي أيضاً يف إحاطة تقنية بشأن الصحة والبيئة وتغري
املناخ خالل الدورة احلادية والسبعني جلمعية الصحة العاملية يف أاير/مايو  .2018وتواصل األمانة العمل عن كثب
وبصورة تعاونية بشأن املسائل الربانجمية مع منظمة الصحة العاملية ،فضالً عن دعم جهود منظمة الصحة العاملية
على الصعيد اإلقليمي.
 -25أما فيما يتعلق ابملوارد املالية واآللية املالية فقد ظلت األمانة تعمل عن كثب مع أمانة مرفق البيئة العاملية
بشأن املسائل املتصلة بتوفري املرفق جزءاً من اآللية املالية لالتفاقية .وحضر األمني التنفيذي االجتماع الرابع
واخلمسني جمللس مرفق البيئة العاملية واجلمعية السادسة للمرفق يف فييت انم يف حزيران/يونيه  ،2018حيث عمل
مع الوفود وشارك يف خمتلف األفرقة وخاطب اجمللس واجلمعية .وشارك األمني التنفيذي أيضاً يف األحداث بشأن
الفرص العاملية ملرفق البيئة العاملية اخلاصة ابلتنمية الطويلة األجل لربانمج قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.
 -26وقد أعدت األمانة ،يف إطار دعمها للربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية ،واثئق،
ومشاريع استمارات لتقدمي الطلبات ،ومشاريع مبادئ توجيهية بشأن تقدمي الطلبات ،ونظمت ودعمت االجتماع
األول جمللس إدارة الربانمج يف جنيف يومي  15و 16أاير/مايو  .2018وعقب االجتماع ،أجنزت األمانة مجيع
الواثئق والتوجيهات الالزمة لتوجيه الدعوة األوىل لتقدمي الطلبات ،اليت صدرت يف  5حزيران/يونيه  .2018وبعد
اختتام الدعوة األوىل يف  31آب/أغسطس  ،2018استعرضت األمانة الطلبات املقدمة من أجل استكماهلا،
وأجرت أول تقييم ابستخدام املعايري اليت اعتمدها جملس اإلدارة يف اجتماعه األول ،وأعدت الواثئق ذات الصلة
لالجتماع الثاين جمللس اإلدارة ،الذي نظمته األمانة وعقد يف أوسلو يومي  2و 3تشرين األول/أكتوبر ،2018
بدعوة من حكومة النرويج.

سادسا -اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف

 -2٧قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن حييط علماً ابألنشطة الرئيسية لألمانة يف الفرتة الفاصلة بني اجتماعي
مؤمتر األطراف.
____________
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