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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 

 بشأن الزئبق 
 االجتماع الثالث

 2019 نوفمرب/تشرين الثاين 29-25 جنيف،
 *من جدول األعمال املؤقت ‘ 1)ه( ’  5البند 

مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر  
فيها أو يتخذ إجراًء بشأهنا: اآللية املالية: مرفق  

 البيئة العاملية 
 الثالثموجز تنفيذي لتقرير جملس مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه  

 مذكرة من األمانة

املوجز التنفيذي لتقرير جملس مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن  يرد 
ويرد  وقد استُنسخ املرفق بصيغته اليت ورد هبا دون حترير رمسي. مرفق هذه املذكرة.الزئبق يف اجتماعه الثالث، يف 
 .UNEP/MC/COP.3/INF.2التقرير الكامل يف مرفق الوثيقة 
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 املرفق 
املوجز التنفيذي لتقرير جملس مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق 

 يف اجتماعه الثالث
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 تقرير مرفق البيئة العاملية 
 إىل االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف 

 يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق 
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 املوجز التنفيذي

من اتفاقية ميناماات مرفق البيئة العاملية يف اآللية املالية لتوفري موارد مالية جديدة كافية   13تُدرج املادة  -1
ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت املناسب للوفاء ابلتكاليف دعماً لتنفيذ هذه االتفاقية على النحو الذي يوافق عليه 

 األطراف. مؤمتر
متوز/يوليه    1ويعرض هذا التقرير عمل مرفق البيئة العاملية يف االضطالع بواليته مبوجب اتفاقية ميناماات بني   -2

، وكيف استجاب مرفق البيئة العاملية للتوجيهات الواردة من مؤمتر األطراف 2019حزيران/يونيه  30و 2018
 حىت اآلن.

، بلداً  15رفق البيئة العاملية ثالثة مشاريع كبرية احلجم تشمل وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، أقر م -3
 ، وأربعة مشاريع أنشطة متكينية لبلد واحد.بلداً  2٧ومشروعاً متوسط احلجم لبلد واحد، وبرانجماً يشمل 

 . (1) مليون دوالر 22,6وبلغت املوارد املرصودة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير لتنفيذ اتفاقية ميناماات  -4
  وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير دعمت موارد مرفق البيئة العاملية تقييماً أولياً واحداً مبوجب اتفاقية ميناماات. -5

 .(2) بلداً إلجراء التقييمات األولية مبوجب اتفاقية ميناماات 111وحىت اآلن دعمت موارد مرفق البيئة العاملية 
بلداً   35كذلك ُقدم الدعم ألربع خطط عمل وطنية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، حيث تلقي   -6

 الدعم حىت اآلن.
دوالراً    13واستفادت حافظة املواد الكيميائية والنفاايت التابعة ملرفق البيئة العاملية، اليت تشمل الزئبق، من   -٧

 .(3)ن التمويل املشرتك خالل الفرتة املشمولة ابلتقريرلكل دوالر واحد استثمره مرفق البيئة العاملية م
ويشمل إطار نتائج التجديد السابع ملوارد مرفق البيئة العاملية مؤشراً أساسياً لقياس النتائج احملققة يف جمال   -8

اد طن مرتي من املو  100 000هدف هذا املؤشر األساسي هو و . (4)الرتكيز املتعلق ابملواد الكيميائية والنفاايت
التجديد السابع ملوارد  فرتة وال يوجد هدف قائم بذاته بشأن الزئبق يف الكيميائية والنفاايت، مبا يف ذلك الزئبق.

ويتوقع مرفق البيئة العاملية أن تعاجل املشاريع اليت متت املوافقة عليها خالل هذه الفرتة املشمولة   مرفق البيئة العاملية.
 طناً.  1 163ا ابلتقرير كميًة من الزئبق قدره

وُعرض    وأبلغ مرفق البيئة العاملية عن إحراز تقدم على صعيد إطار النتائج عن طريق سجل اإلجناز العام.  -9
سجل اإلجناز األول اخلاص بفرتة التجديد السابع ملوارد مرفق البيئة العاملية يف اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية 

ويقدم سجل اإلجناز معلومات عن جمموع املؤشرات األساسية فقط،    .2019السادس واخلمسني يف حزيران/يونيه  
يف املائة من املؤشر األساسي    30,9ويفيد أبن املشاريع املعتمدة يف جمال املواد الكيميائية والنفاايت أسهمت بنسبة  

 
 إعداد املشاريع.ستثناء رسوم الوكاالت ومنح اب(  1)
 التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية.فرتة  م مرفق البيئة العاملية التقييمات األولية مبوجب اتفاقية ميناماات اليت بدأت يف  دع  (   2)
 تثىن من ذلكويسيشمل التمويل املشرتك الربامج واملشاريع الكاملة احلجم واملشاريع املتوسطة احلجم واألنشطة التمكينية. (  3)

 رسوم الوكاالت ومنح إعداد املشاريع.
 . GEF/R.7/19 ، وثيقة اجمللسلتجديد السابع ملوارد مرفق البيئة العامليةلفرتة ا توجيهات الربجمة، 2018مرفق البيئة العاملية، (  4)



UNEP/MC/COP.3/9/Add.1 

5 

أن مرفق البيئة  ضاً أظهر سجل اإلجناز أيو  .(5)للتجديد السابع ملوارد مرفق البيئة العاملية الذي يدخل فيه الزئبق
 يف املائة من موارد الزئبق املخصصة على املستوى الوطين للتجديد السابع ملوارد مرفق البيئة العاملية.  8العاملية برمج  

ووافق جملس مرفق البيئة العاملية، يف اجتماعه السادس واخلمسني، على مذكرة التفاهم اليت اعتمدها مؤمتر   -10
إىل أمانة مرفق البيئة العاملية )يشار إليها الحقًا ابألمانة( أن حتيل موافقته إىل مؤمتر  األطراف الثاين، وطلب 

 .(6)األطراف
 _____________ 

 
العاملية عند موافقة جملس مرفق البيئة العاملية ، سجل اإلجناز العام. جيمع سجل اإلجناز املزااي البيئية  2019مرفق البيئة العاملية،  (   5)
 مراحل االعتماد من جانب املسؤول التنفيذي األول.عند و 
، املوافقة على مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق وجملس مرفق البيئة 2019مرفق البيئة العاملية،  (   6)

 . GEF/C.56/10/Rev.01 العاملية، وثيقة اجمللس


