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 األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبقمؤتمر 
 االجتماع الرابع 
 *2021تشرين الثاني/نوفمبر  5-1عبر اإلنترنت، 

 **األعمال المؤقتمن جدول  ‘ 3’ ( ه) 4البند 
 مسائل ُتعرض على مؤتمر األطراف لكي ينظر فيها أو يتخذ 

 إجراًء بشأنها: الموارد واآللية المالية: استعراض اآللية المالية 

 استعراض اآللية المالية

 مذكرة من األمانة

ميناماتا بشأن الزئبق آلية لتوفير ، المتعلقة بالموارد واآللية المالية، تحدد اتفاقية  13من المادة    5في الفقرة   -1
موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب لدعم األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر 

من نفس المادة على أن اآللية تشمل    6اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقية. وتنص الفقرة  
 االستئماني لمرفق البيئة العالمية وبرنامج دولي محدد لدعم بناء القدرات والمساعدة التقنية. الصندوق 

من االتفاقية على أن يستعرض مؤتمر األطراف، في موعد ال يتجاوز   13من المادة  11وتنص الفقرة  -2
 اجتماعه الثالث، وبعد ذلك على أساس منتظم:

 مستوى التمويل؛ ( أ)

 ؤتمر األطراف إلى الكيانات المكّلفة بتشغيل اآللية؛ التوجيهات المقّدمة من م (ب)

 فعالية تلك الكيانات؛ (ج)

قدرة تلك الكيانات على معالجة االحتياجات المتغيِّّرة للبلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر  (د)
 .اقتصاداتها بمرحلة انتقال

على أن يتخذ مؤتمر األطراف، استنادا  إلى االستعراض، اإلجراء المناسب لتحسين   وتنص نفس الفقرة أيضا   -3
 فعالية اآللية المالية. 

، بمذكرة األمانة المتعلقة باالستعراض 3/7-م  ورحب مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث، في المقرر ا -4
وطلب إلى األمانة أن تعد مشروع االختصاصات األول لآللية المالية، الذي أجرى على أساسها استعراضه األول، 

 لالستعراض الثاني لينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع.

 

المستأنف لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق بالحضور الشخصي في بالي، إندونيسيا، ويخطط من المقرر أن يعقد االجتماع الرابع   *
 .2022عقده مبدئيا في الربع األول من عام 

**  UNEP/MC/COP.4/1 . 
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 االعتبارات ذات الصلة باختصاصات االستعراض الثاني -أوالً 

أعدت األمانة مشروع اختصاصات لالستعراض الثاني، على النحو المبين في المرفق الثاني لهذه الوثيقة.  -5
الضطالع بهذه المهمة، دعت األمانة إلى تقديم مساهمات من أمانة مرفق البيئة العالمية ومن مجلس إدارة ولدى ا

 البرنامج الدولي المحدد لدعم بناء القدرات والمساعدة التقنية. 

ويسترشد مشروع االختصاصات بالوالية الخاصة بكل من مرفق البيئة العالمية والبرنامج الدولي المحدد  -6
من االتفاقية، وفي المقررات   13التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، على النحو المنصوص عليه في المادة  لدعمهما

، بشأن التوجيهات المقّدمة إلى مرفق البيئة العالمية 1/5-م ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف )انظر المقرر ا
 بشأن البرنامج الدولي المحدد(.  1/6-م والمقرر ا 

على أن يوفِّر الصندوق االستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية موارد مالية   13من المادة    7رة  وتنص الفق -7
جديدة كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب للوفاء بالتكاليف دعما  لتنفيذ االتفاقية على النحو الذي يوافق 

قية، يتم تشغيل الصندوق االستئماني بتوجيهات من أنه ألغراض هذه االتفا عليه مؤتمر األطراف. وتنص أيضا  
مؤتمر األطراف وُيعَتبر الصندوق مسؤوال  أمامه. ويقدم مؤتمر األطراف توجيهات بشأن االستراتيجيات العامة 
م مؤتمر  والسياسات وأولويات البرنامج وأهلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها. وإضافة إلى ذلك، يقدِّّ

توجيهات لوضع قائمة إرشادية بفئات األنشطة التي يمكن أن تتلّقى الدعم من الصندوق االستئماني.  األطراف
وباإلضافة إلى ذلك، يوفِّر الصندوق االستئماني موارد للوفاء بالتكاليف اإلضافية المتفق عليها للمنافع البيئية العالمية 

 والتكاليف الكاملة المتفق عليها لبعض أنشطة التمكين.

من المادة ذاتها على أنه ينبغي للصندوق االستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية، أن يأخذ   8وتنص الفقرة   -8
 .لدى توفير الموارد من أجل نشاط ما في االعتبار تخفيضات الزئبق المحتملة ألي نشاط مقترح بالنسبة لتكاليفه

مة إلى مرفق البيئة العالمية بشأن قدّ الم ه، اعتمد مؤتمر األطراف توجيهات1/5-م وفي المقرر ا  -9
االستراتيجيات الشاملة والسياسات العامة واألولويات البرنامجية وأهلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها،  

 وبشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة التي يمكن أن تتلّقى الدعم من الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية.

، مذكرة تفاهم بين مؤتمر 2018ؤتمر األطراف، في اجتماعه الثاني، في تشرين الثاني/نوفمبر واعتمد م -10
(. وفي اجتماعه السادس والخمسين،  83، الفقرة UNEP/MC/COP.2/19األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية )

 ها مؤتمر األطراف. نظر مجلس مرفق البيئة العالمية في مذكرة التفاهم ووافق عليها بالصيغة التي اعتمد

وتنص مذكرة التفاهم على أنه، عند قيام مؤتمر األطراف بالتحضير الستعراض أداء مرفق البيئة العالمية  -11
االعتبار، وبحسب   فيتشغيل اآللية المالية بموجب االتفاقية، سيأخذ مؤتمر األطراف  ب  ينبوصفه أحد الكيانين المكّلف

 االقتضاء، تقارير مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية وآراء المرفق. 

أنه سيتم تشغيل البرنامج الدولي المحدد بتوجيه من مؤتمر األطراف ويكون   13من المادة    9وتنص الفقرة   -12
أن يكون البرنامج   1/6-م مقررالالمؤتمر في البرنامج مسؤوال  أمامه. وفي االجتماع األول لمؤتمر األطراف، قرر 

مفتوحا  لتلقي المساهمات وطلبات الحصول على الدعم لمدة عشر سنوات اعتبارا  من تاريخ إنشاء صندوقه  
االستئماني، وأنه يجوز لمؤتمر األطراف أن يقرر تمديد هذه الفترة بما ال يتجاوز سبع سنوات إضافية، آخذا  في  

من هذه المذكرة. وبعد أن أنشأ   3و  2وفي الفقرتين    13من المادة    11ستعراض المبينة في الفقرة  االعتبار عملية اال
،  1/10-وفقا  للمقرر ا م  2018برنامج األمم المتحدة للبيئة الصندوق االستئماني المحدد في كانون الثاني/يناير 

 . 2028لفترة عشر سنوات، أي حتى عام  يشغل البرنامج مبدئيا  
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التوجيهات الصادرة عن مؤتمر األطراف بشأن نطاق   1/6-م  الفرع باء من المرفق األول للمقرر اويعرض   -13
البرنامج الدولي المحدد وأهلية االستفادة منه وعملياته وموارده، بينما يحدد المرفق الثاني اختصاصات البرنامج.  

اإلدارة في اجتماعه األول، الذي عقد   وُأدمجت التوجيهات واالختصاصات في النظام الداخلي الذي اعتمده مجلس
 .2018في جنيف في أيار/مايو 

وتجدر اإلشارة إلى أن التوجيهات المتعلقة بعمليات البرنامج الدولي المحدد، على النحو الوارد في الفقرة  -14
ويتجنب   ، تنص على أن البرنامج ينبغي، من بين أمور أخرى، أن يكفل التكامل1/6-م  من المرفق األول للمقرر ا  8

االزدواجية مع الترتيبات القائمة األخرى لتوفير بناء القدرات والدعم التقني، خاصة مع مرفق البيئة العالمية والبرنامج  
الخاص، من أجل دعم تعزيز المؤسسات على الصعيد الوطني لتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم واتفاقية 

الدولية للمواد الكيميائية، فضال  عن أطر المساعدة القائمة األخرى، وأن يتسق  ميناماتا والنهج االستراتيجي لإلدارة
مع النهج المتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات من حيث صلته بتنفيذ االتفاقية. وفي هذا  

زدواجية مع مرفق البيئة العالمية  الصدد، ينبغي أن يتناول استعراض البرنامج الدولي المحدد مسائل التكامل أو اال
والبرنامج الخاص والترتيبات األخرى ذات الصلة لبناء القدرات وتقديم الدعم التقني. وبصفة خاصة، نظرا  ألن  

تعزيز النهج المتكامل لتمويل المواد الكيميائية والنفايات، يتعين أن يأخذ استعراض إلى  أيضا     يهدفالبرنامج الخاص  
 ي المحدد في االعتبار الخبرات المكتسبة في تشغيل البرنامج الخاص. البرنامج الدول

 اعتبارات فيما يتعلق بتوقيت االستعراض الثاني -ثانياً 

إذا قررت األطراف أن االستعراض الثاني سيشمل الفترة من دخول االتفاقية حيز التنفيذ في آب/أغسطس  -15
إلى نهاية فترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية، فإن اإلطار الزمني سيسمح بالنظر في مجموعة   2017

عالية المشاريع المنجزة وخبرات األطراف في تنفيذ هذه معلومات المتعلقة بالمشاريع الجارية أو المنجزة، وفالقوية من  
 المشاريع.

وسيشمل هذا اإلطار الزمني باإلضافة إلى ذلك نواتج العديد من األنشطة التمكينية ومشاريع الزئبق األولية   -16
 الممولة في إطار التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية. 

تقديم الموعد المقرر اإلبالغ الوطني، حيث كان باالسترشاد باض الستعر لوسيسمح التوقيت المقترح أيضا   -17
كانون    31  فيتقديم التقارير الكاملة إلى األمانة  يحين موعد  و   2019كانون األول/ديسمبر    31  هوالتقارير القصيرة  

 .2021األول/ديسمبر 

مس باستخدام  وسيسمح استكمال االستعراض والنظر فيه من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الخا -18
 نتائج االستعراض إلرشاد المداوالت المبكرة الخاصة بالتجديد التاسع لموارد مرفق البيئة العالمية. 

وإذا سعى مؤتمر األطراف، في قرار مقبل، إلى تحديد دورية منتظمة لالستعراضات، فقد يكون الجدول   -19
 الزمني التالي مناسبا :

 السنة 

اجتماع مؤتمر  

 األطراف 

 تجديد مواردفترة 

 االعتبارات  البرنامج الدولي المحدد  مرفق البيئة العالمية

أغستتتت   آب/ 16دخلتتا االتفتتاحيتتة تيف التنفيتت  في   الفترة السادسة  األول 2017

يوافق مؤتمر األطراف على استتتتت تتتتتافتة  و. 2017

 .واختصاصاته وتوجيهاته البرنامج الدولي المحدد

  الجولة األولى من ال لبات  السادسة/الفترة السابعةالفترة   الثاني 2018

ينظر مؤتمر األطراف في االستتعرا  األول لللية المالية  الجولة الثانية من ال لبات  الفترة السابعة  الثالث  2019

 اختصاصات لالستعرا  الثاني. إعداداألمانة  إلىوي لب 

   الفترة السابعة   2020

ينظر مؤتمر األطراف في مشتتتتروع اختصتتتتتاصتتتتتات  الجولة الثالثة من ال لبات  السابعة الفترة   الرابع  2021

توجيهات  مشتتروعالنظر في   ويجريلالستتتعرا  الثاني.  

 فيمرفق البيئتة العتالميتة  للتجتديتد الثتامن لمواردالبرمجتة 

 .الموارد عملية تجديد
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 السنة 

اجتماع مؤتمر  

 األطراف 

 تجديد مواردفترة 

 االعتبارات  البرنامج الدولي المحدد  مرفق البيئة العالمية

الفترة السابعة/الفترة    2022

 الثامنة

وثيقتة توجيهتات البرمجتة في فترة التجتديتد  وضتتتتعتا 

في صيغتها النهائية مرفق البيئة العالمية  موارد  الثامن ل

، وتم االنتهتتام من 2022ينتتاير /في كتتانوا الثتتاني

في  للتجتديتد الثتامن للموارد ةالمتانحت الجهتات تعهتدات 

، وأيتتدت جتمتعتيتتة مترفتق التبتيتئتتة 2022متتار  /آذار

الثتتامن لموارد  العتتالميتتة التقرير البتتاج بتتالتجتتديتتد

الصتتتتنتدوت االستتتتتئمتاني لمرفق البيئتة العتالميتة في 

 .2022مايو أيار/

قدم االستتتعرا  الثاني إلى مؤتمر األطراف إذا حرر ي   منتصف المدة األولية  الفترة الثامنة  أ البام   2023

ذلت  في اجتمتاعته الرابع، وي وا بمثتابتة متدخالت في 

مرفق البيئة العالمية. موارد  مداوالت التجديد التاستتتع ل

يتمت تن أا يتنتظتر متؤتتمتر األطتراف فتي طتلتتب و

 اختصاصات إلجرام استعرا  ثالث.

   الفترة الثامنة   2024

طلتتب مؤتمر األطراف في اجتمتتاعتته البتتام ،  إذا  الفترة الثامنة  الساد   2025

الباصتتتة االختصتتتاصتتتات  /النظر في المقرر  يجري

 مشتتتتروعالنظر في  ويجريالستتتتتعرا  الثتالتث.  بتا

موارد التتاستتتتع ل التجتديتدتوجيهتات البرمجتة في فترة 

 مرفق البيئة العالمية في عملية التجديد.

 الفترة الثامنة/   2026

 الفترة التاسعة 

مرفق موارد  التاستع لت تب  القرارات الباصتة بالتجديد  

 وت حدد التبصيصات ويوافق عليها. ؛البيئة العالمية

إلى مؤتمر األطراف إذا حرر   الثالثقدم االستتعرا   ي    الفترة التاسعة  السابع  2027

ذلت ، وي وا بمثتابتة متدخالت في متداوالت التجتديتد 

نظر الأا   ويجريمرفق البيئة العالمية.  موارد  ل  العاشر

 .في اتباذ حرار بشأا البرنامج الدولي المحدد

  نهاية المدة األولية الفترة التاسعة   2028

   الفترة التاسعة  الثامن 2029

الفترة التاسعة/الفترة    2030

 العاشرة 

  

 بقرار يتخذه مؤتمر األطراف بشأن توقيت اجتماعه الخامس واجتماعاته الالحقة. رهنا    (أ) 

 اإلجراء المقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف -ثالثاً 

على   13في ضوء اشتراط االتفاقية أن يستعرض مؤتمر األطراف اآللية المالية المنشأة بموجب المادة  -20
 المذكرة بشأن استعراضه الثانيهذه نظر في المعلومات الواردة في أن يمؤتمر األطراف  يودأساس منتظم، قد 

 على غرار النص المعروض في المرفق األول.  مقررا   ويعتمد
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 األول المرفق 

 االستعراض الثاني لآللية المالية :[--]/4-مشروع المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،
 بشأن استعراض اآللية المالية،  13من المادة  11الفقرة  يضع في اعتبارهإذ 

 في مرفق هذا المقرر؛  المبيناختصاصات االستعراض الثاني لآللية المالية  يعتمد -1

األطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة إلى  يدعو -2
 احسب معايير األداء المدرجة، عن خبرتهب تنظيمهاتقديم معلومات، بما يتفق مع اختصاصات االستعراض و 

 ؛2022سبتمبر  لول/أي  30  ال يتجاوزمع اآللية المالية، في أقرب وقت ممكن وفي موعد    االمكتسبة من خالل تفاعله

باالستعراض الثاني لآللية المالية وتقديمها إلى المتعلقة تجمع المعلومات أن إلى األمانة  يطلب -3
 نظر فيها.لكي ي مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس
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 الثاني المرفق 

 مشروع اختصاصات لالستعراض الثاني لآللية المالية
 الهدف -ألف

من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، سيستعرض مؤتمر األطراف اآللية المالية    13المادة  من    11عمال  بالفقرة   -1
  ،لدعم األطراف في تنفيذ االتفاقية، بهدف اتخاذ اإلجراءات المناسبة، إذا لزم األمر 13المنشأة بموجب المادة 

 تعراض تحليال  لما يلي:، سيتضمن االس13من المادة  11وتحسين فعالية اآللية المالية. وعمال  بالفقرة 

 مستوى التمويل؛ ( أ)

التوجيهات التي قدمها مؤتمر األطراف إلى مرفق البيئة العالمية وإلى البرنامج الدولي المحدد لدعم   (ب)
 بتشغيل اآللية المالية؛  ينفالمكلّ  ينا الكيانمبناء القدرات والمساعدة التقنية بصفته

بتشغيل اآللية  ينفالمكلّ  ينالمحدد بصفتهما الكيان فعالية مرفق البيئة العالمية والبرنامج الدولي (ج)
 المالية؛ 

قدرة الكيانين التابعين لآللية المالية على تلبية االحتياجات المتغيرة لألطراف من البلدان النامية   (د)
 واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.

 المنهجية -باء

، والتي  2022إلى تموز/يوليه  2017للفترة من آب/أغسطس سيغطي االستعراض أنشطة اآللية المالية  -2
وبما  تمثل الفترة الزمنية من دخول االتفاقية حيز التنفيذ إلى نهاية فترة التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية

ص على  لبرنامج الدولي المحدد، مع التركيز بشكل خاالمقدمة إلى الجوالت الثالث األولى من الطلبات ا يشمل
 األنشطة التي اختتمت خالل تلك الفترة.

 سيستند االستعراض إلى مصادر المعلومات التالية، من بين مصادر أخرى: و  -3

المعلومات المقدمة من األطراف بشأن خبراتها المكتسبة من خالل تفاعلها مع اآللية المالية، مرتبة  ( أ)
 وفقا  لمعايير األداء المنصوص عليها في القسم دال؛ 

 بتشغيل اآللية المالية؛  ينفالمكلّ  ينالتقارير المقدمة إلى مؤتمر األطراف من الكيان (ب)

بتشغيل اآللية المالية، بما في ذلك، من بين أمور   ينفالمكلّ  ينالتقارير األخرى المقدمة من الكيان (ج)
للمشاريع المنجزة للبرنامج  أخرى، تقارير مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية، والتقييمات النهائية

 لبرنامج الدولي المحدد؛ لمشاريع الجارية ال واإلبالغ منالدولي المحدد، 

منظمات غير الالتقارير والمعلومات ذات الصلة المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية و  (د)
لمتعددة األطراف واإلقليمية  الكيانات األخرى التي تقدم المساعدة المالية والتقنية او أصحاب المصلحة؛ و حكومية؛ ال

البرنامج الخاص لدعم التعزيز المؤسسي على المستوى  و من االتفاقية؛    13من المادة    3و  1والثنائية عمال  بالفقرتين  
الوطني لتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم واتفاقية ميناماتا والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 

ا يتعلق بالتكامل وتجنب االزدواجية(؛ والشراكة العالمية للزئبق )فيما يتعلق بتفاعلها مع اآللية المالية في دفع  )فيم
 تنفيذ االتفاقية إلى األمام(؛

 من االتفاقية. 21التقارير المقدمة من األطراف عمال  بالمادة  (ه)

 تمشيا  مع هذه االختصاصات، تقوم األمانة بما يلي:و  -4

 مستقلة وشفافة؛ بصورةإجراء االستعراض الثاني لآللية المالية  للتأكد من الكافيةت الترتيبا وضع ( أ)

 المعلومات المقدمة؛ بشأناالستعانة بخبير استشاري إلعداد مشروع تقرير  (ب)

 ظر فيه في اجتماعه الخامس.لكي يناالستعراض إلى مؤتمر األطراف    بشأنتقديم مشروع التقرير   (ج)
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الوقت  تقدم المعلومات ذات الصلة باالستعراض في  أن  بتشغيل اآللية المالية    ينفالمكلّ   ينالكيان  إلىُيطلب  و  -5
 .المناسب

)أ( أعاله في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال يتجاوز    3األطراف تقديم معلومات عمال  بالفقرة    إلىُيطلب  و  -6
 .2022أيلول/سبتمبر  30

ُيطلب من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة والبرنامج الخاص  و  -7
دة المالية والتقنية المتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية وشراكة الزئبق العالمية والكيانات ذات الصلة التي تقدم المساع

 30 ال يتجاوزتقديم المعلومات ذات الصلة عمال  بأهداف هذا االستعراض في أقرب وقت ممكن. وفي موعد 
 .2022سبتمبر أيلول/

 التقرير -جيم

 سيتضمن التقرير المتعلق باالستعراض الثاني العناصر التالية:  -8

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

 االستعراض؛المشمولة باآللية المالية خالل الفترة    التي تمولهاتحليل الدروس المستفادة من األنشطة   (ب)
تقييم مبادئ مرفق البيئة العالمية للتكاليف اإلضافية والفوائد البيئية العالمية من حيث صلتها  (ج)

ية، إلى جانب الدروس المستفادة من تقارير التقييم بشأن أنشطة مرفق البيئة بأنشطة تنفيذ االلتزامات بموجب االتفاق
 تقييمات المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الدولي المحدد؛ تقارير العالمية والتقارير النهائية و 

لتحقيق هدف   يه تقييم استدامة وشفافية التمويل المقدم من اآللية المالية وإمكانية الحصول عل (د)
 اقية؛االتف

اآللية المالية مباشرة، بما في ذلك المساهمات العينية والتمويل المشترك،   عبأتهاتحديد الموارد التي   (ه)
وإلى أقصى حد ممكن، التقييم الكمي و/أو النوعي للموارد المعبأة بشكل غير مباشر من خالل إجراءات القطاع 

 ؛اآلخرين أصحاب المصلحةو الخاص  

 االتفاقية؛ هدف تحقيقية المالية في توصيات لتحسين فعالية اآلل (و)

 أدناه. 10التقييم مقابل معايير األداء المبينة في الفقرة  (ز)

 ستقدم األمانة التقرير المذكور أعاله إلى مؤتمر األطراف للنظر فيه في اجتماعه الخامس. -9

 معايير األداء  -دال

 تقييم فعالية اآللية المالية مع مراعاة جملة أمور من بينها ما يلي: سيجري  -10

التي اعتمدها أو قدمها   للتوجيهاتمدى استجابة مرفق البيئة العالمية والبرنامج الدولي المحدد  ( أ)
 مؤتمر األطراف؛

  انخفاضإلى ، تؤديالمشاريع الممولة من اآللية المالية، أو من المتوقع أن  أدت مدى إلى أي  (ب)
 الزئبق واستخدامه وانبعاثاته وإطالقاته وتحقيق منافع أخرى من حيث تنفيذ االتفاقية؛من إلمداد ا

 عمليات الموافقة على المشاريع؛في توقيت الالشفافية وحسن  (ج)

 بساطة ومرونة وسرعة إجراءات الحصول على األموال وتنفيذ المشاريع واإلبالغ عنها؛ (د)

 كفاية الموارد واستدامتها؛ (ه)

 القطرية لزمام األنشطة التي تمولها اآللية المالية؛ الملكية  (و)

 مستوى مشاركة أصحاب المصلحة؛  (ز)

 ثيرها األطراف.تأخرى  هامة قضاياأي  (ح)
 ____________ 


