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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا

 بشأن الزئبق
 الثايناالجتماع 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 23-19 جنيف،
 *من جدول األعمال املؤقت ‘1’ )ه( 5البند 

تخذ نظر فيها أو يي لكيعلى مؤمتر األطراف تُعرض مسائل 
 تشغيل اآللية املالية: مرفق البيئة العاملية: بشأهنا إجراء  

 العامليةالصندوق االستئماين ملرفق البيئة املسائل املتعلقة ب حتديث بشأن

 ذكرة من األمانةم
لتوفري  لية  آاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق حُتدد واآللية املالية، املالية ، بشأن املوارد 13من املادة  5الفقرة يف  - 1

دعم األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت متر ل وتتاح يف الوقت املناسبكن التنبؤ هبا موارد مالية كافية مي
الصندوق على مل اآللية تأن تش ينبغي ووفقا  لالتفاقية،يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية.  يةاقتصاداهتا مبرحلة انتقال

 حمدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية. املية وبرنامج دويلملرفق البيئة الع التابع االستئماين
، وهو الصندوق االستئماين ملرفق البيئة لآللية املالية (1)ن األولقة بالكياهذه املذكرة املسائل املتعل وتعرض - 2

يف اتفاقية ميناماتا يف  العاملية، وسُينظر فيها عن كثب مع تقرير جملس مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف
، املرفق(. ويرد املوجز التنفيذي للتقرير يف املرفق األول هلذه املذكرة. UNEP/MC/COP.2/INF.3اجتماعه الثاين )
 ، دون حترير رمسي.وردويقدم املرفق كما 

 برجمة مرفق البيئة العاملية بشأن الزئبق - 1
 لصندوق االستئمايناملوارد  اخلامستجديد البشأن الزئبق منذ فرتة  يا  جمابر  ا  قدم مرفق البيئة العاملية دعم - 3

اتفاقية إىل  مرفق البيئة العامليةالذي قدمه دعم كشفا  عن الجملس مرفق البيئة العاملية   يقدم تقريرو ملرفق البيئة العاملية. 
الدعم ملا  ة، قدم مرفق البيئة العاملي2018 هيونيحزيران/: حىت املرفقوارد مل السادستجديد الميناماتا خالل فرتة 

تعدين بشأن الوطنية  خطط عملهاعداد إل بلدا   32األولية التفاقية ميناماتا و اتقييماهتإلعداد  بلدان 110جمموعه 
                                                           

.UNEP/MC/COP.2/1  * 

ناء دعم باملسااااااااائل املتعلقة بالكيان الثاين لآللية املالية، وهو الربنامج الدويل ا دد ل UNEP/MC/COP.2/9تعرض الوثيقة  ( 1)
 القدرات واملساعدة التقنية.
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. كما يقدم التقرير نظرة عامة على التجديد السابع ملوارد مرفق البيئة العاملية كما الذهب احلريف والضيق النطاق
ة يف اجتماعه الرابع واخلمسني يف وأيده جملس مرفق البيئة العاملي 2018أبريل نيسان/يف  متت املوافقة عليه

 .2018 هيونيحزيران/

 قدرهمبدئيا  ا  خصص املشاركون يف التجديد السابع ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية مبلغو  - 4
مظروف يل يف املائة من إمجا 15املواد الكيميائية والنفايات، وهو مبلغ ميثل اخلاص برتكيز جملال المليون دوالر  599

املخصص لربجمة الزئبق، وهو مبلغ أكرب بكثري من الرقم  مبدئيا  ماليني دوالر  206صص مبلغ . وخُ جتديد املوارد
 مليون دوالر. 141البالغ و السادس ملوارد مرفق البيئة العاملية يف التجديد 

 الزئبقالتعاون بني أمانة مرفق البيئة العاملية وأمانة اتفاقية ميناماتا بشأن  - 2
ملرفق البيئة العاملية وفدا  من أمانة مرفق البيئة العاملية يف االجتماع األول ملؤمتر  ةالتنفيذي ةالرئيس تترأس - 5

األطراف يف اتفاقية ميناماتا، حيث شاركت أيضا  يف الفريق الرفيع املستوى واستضافت حدثا  رفيع املستوى بشأن 
يئة العاملية للتنمية طويلة األجل لربنامج قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق مرفق الباليت يتيحها الفرص العاملية 

 النطاق.

اعتماد  عقبالتعاون الوثيق بني أمانة مرفق البيئة العاملية واألمانة املؤقتة التفاقية ميناماتا  واستنادا  إىل - 6
بشكل وثيق منذ  اقية ميناماتا العمل معا  ، واصلت أمانة مرفق البيئة العاملية وأمانة اتف2013االتفاقية يف عام 

 االجتماع األول ملؤمتر األطراف.

حضر املنسق الرئيسي لألمانة املؤقتة االجتماع الثالث واخلمسني جمللس مرفق البيئة العاملية، املعقود يف و  - 7
تماع األول ملؤمتر ، وألقى كلمة أمام اجمللس بشأن نتائج االج2017نوفمرب تشرين الثاين/واشنطن العاصمة يف 
ي عقد ذتعددة األطراف الاملألمانة يف احلوار مع أمانات االتفاقات البيئية ا يممثل أحد كبار األطراف. كما شارك

خالل االجتماع. وحضرت األمينة التنفيذية االجتماع الرابع واخلمسني جمللس مرفق البيئة العاملية واالجتماع السادس 
. وألقت كلمة أمام اجمللس خالل الدورة 2018يونيو /حزيرانيف فييت نام يف  ينية، املعقودجلمعية مرفق البيئة العامل

إلقاء كلمة العالقات مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واجلمعية يف اجللسة العامة. كما متكنت من  بشأن
يف مائدة مستديرة بشأن املواد شاركت و اليت سبقت اجتماع اجمللس.  املعنيةاهليئات عدد من اجتماعات  أمام

الكيميائية والنفايات واحلدث اجلانيب بشأن الفرص العاملية ملرفق البيئة العاملية من أجل التنمية طويلة األجل لربنامج 
جتماع االممثلي األمانة أيضا  يف  وأحد كبار ةالتنفيذي ةاألمين تقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وشارك

 ةاألمين تفرقة العمل املعنية باملواد الكيميائية والنفايات الذي نظمته أمانة مرفق البيئة العاملية. كما اجتمعالعادي ل
الفريق االستشاري العلمي والتقين وكبار موظفيها ومع الفريق االستشاري  ةبرئيسممثلي األمانة  وأحد كبار ةالتنفيذي
 العاملية. لشعوب األصلية التابع ملرفق البيئةاملعين با

 فيما يتعلق بإتاحة معلومات عن خمتلف املشاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية لتنفيذ اتفاقية ميناماتاو  - 8
ملشاريع ميكن عرب اإلنرتنت قاعدة بيانات على موقعها اإللكرتوين  تتيحأمانة اتفاقية ميناماتا فإن ، لعامة اجلمهور
فعل إىل املعلومات املتعلقة بالعديد من املشاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية وميكن الوصول بال (2)البحث فيها.

واملتعلقة باالتفاقية وسيتم توسيع قاعدة البيانات مع توافر تقارير املشاريع، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بأنشطة التمكني 

                                                           
(2)  http://www.mercuryconvention.org/Implementation/Projectsdatabase. 

http://www.mercuryconvention.org/Implementation/Projectsdatabase
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ميع التقييمات األولية التفاقية جلفة قاعدة بيانات كملة. كما طلبت أمانة مرفق البيئة العاملية من األمانة استضاستامل
 ميناماتا والبيانات املرتبطة هبا.

 يةولويات الربناجماألو الشاملة والسياسات مرفق البيئة العاملية بشأن االسرتاتيجيات  إىلاملقدمة توجيهات ال - 3
قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن تتلقى  بشأن، و احلصول على موارد مالية واستخدامهاوأهلية 

 ملرفق البيئة العامليةالتابع الدعم من الصندوق االستئماين 
يُوفر الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية أن من االتفاقية على  13من املادة  7تنص الفقرة  - 9

دعما  لتنفيذ هذه االتفاقية للوفاء بالتكاليف مالية جديدة كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت املناسب موارد 
على النحو الذي يوافق عليه مؤمتر األطراف. وتنص على أن يوفر موارد للوفاء بالتكاليف اإلضافية املتفق عليها 

كذلك على أنه   7يها لبعض أنشطة التمكني. وتنص الفقرة للمنافع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة املتفق عل
بتوجيهات من مؤمتر األطراف  الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العامليةألغراض هذه االتفاقية، يتم تشغيل 
االسرتاتيجيات والسياسات الشاملة بشأن قدم مؤمتر األطراف توجيهات يويُعَترب الصندوق مسؤوال  أمامه. و 

، وبشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت احلصول على موارد مالية واستخدامهاوأهلية واألولويات الربناجمية 
 .ميكن أن تتلقى الدعم من الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية

مرفق البيئة إىل  املقدمة بشأن التوجيهات 1/5-ام راعتمد مؤمتر األطراف، يف اجتماعه األول، املقر و  -10
وأهلية االسرتاتيجيات والسياسات الشاملة واألولويات الربناجمية بشأن  اتالعاملية. وحيدد مرفق املقرر التوجيه

فئات األنشطة اليت ميكن أن تتلقى الدعم من بقائمة إرشادية  بشأنو  احلصول على موارد مالية واستخدامها
 االستئماين ملرفق البيئة العاملية.الصندوق 

طلب مؤمتر األطراف، من  كمااألمانة التوجيهات املعتمدة إىل جملس مرفق البيئة العاملية،   وأرساااااااااااااالت -11
باااالتوجيهاااات يف اجتمااااعاااه الثاااالاااث  علماااا  البيئاااة العااااملياااة أحاااال جملس مرفق و خالل أمااااناااة مرفق البيئاااة العااااملياااة. 

إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين املقدم يف تقريره  ، وقدم ردا  2017وفمرب نتشااااااااااااارين الثاين/واخلمساااااااااااااني، يف 
(UNEP/MC/COP.2/INF3.)املرفق ، 

 مشروع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا وجملس مرفق البيئة العاملية - 4
تفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المن قراره بشأن الرتتيبات املالية لالتفاقية، قرر مؤمتر املفوضني  2يف الفقرة  -12

صك عاملي  املعنية بوضعالذي اجتمع يف كوماموتو واعتمد االتفاقية، أن تقوم جلنة التفاوض احلكومية الدولية 
اهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية بشأن الرتتيبات مشروع مذكرة تف بإعداد ملزم قانونا  بشأن الزئبق

، لينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه 13من املادة  8إىل  5الالزمة لتنفيذ األحكام ذات الصلة من الفقرات 
نة التفاوض األخرية للج اجللسةعلى أساس مؤقت خالل  اتُفق عليهبعد ذلك مشروع مذكرة التفاهم، و  وأُعداألول. 

إىل جملس مرفق البيئة العاملية للنظر فيه بشكل هنائي. ونظر جملس  وأرسل 2016مارس آذار/احلكومية الدولية يف 
أمانة مرفق البيئة العاملية بإحالته،  وكلفمرفق البيئة العاملية يف مشروع مذكرة التفاهم يف اجتماعه احلادي واخلمسني 

ُعرض مشروع مذكرة التفاهم على مؤمتر األطراف يف و إىل مؤمتر األطراف.  إىل جانب أي تعليقات من اجمللس،
 اجتماعه األول للنظر فيه.

، اقرتح أحد املمثلني، متحدثا  نيابة عن جمموعة من البلدان، اعتماد مؤمتر األطراف يف املسألةأثناء نظر و  -13
، أشار ممثل ا  للمقرتح. ودعموافقت عليه وليةمشروع مذكرة التفاهم، مشريا  إىل أن جلنة التفاوض احلكومية الد

إنه يلزم إجراء مناقشات قال ممثل آخر  بيد أنقد نوقشت بالتفصيل. أهنا ة قانونا  و آخر إىل أن املذكرة ليست ملزم



UNEP/MC/COP.2/8 

4 

خالل االجتماع، ووافق بعد ذلك على  مناقشة املسألةواصل مؤمتر األطراف و ح تعديالت حمددة. واقرت إضافية 
 لة النظر يف املسألة إىل اجتماعه الثاين.إرجاء مواص

مسألة مشروع املذكرة يف اجتماعه الثالث واخلمسني، يف ، بعد ذلك، جملس مرفق البيئة العاملية تناولو  -14
 لصك. ويف ذلك االجتماع، أشار املستشار القانوين ملرفق البيئة العاملية إىل أنه وفقا  2017 نوفمرب/تشرين الثاين

الذي ُعقد البيئة العاملية  معية مرفقاالجتماع اخلامس جليف بصيغته املعدلة ، هيكلتهإنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد 
اآللية املالية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق،  ُتشكلأن يعمل كأحد الكيانات اليت  على املرفق، 2014مايو أيار/يف 

يكون مسؤوال  أمامه. كما أشار املستشار القانوين ملرفق البيئة أن طراف و مؤمتر األ اتتوجيه مبوجبوأن يعمل 
اآللية املالية  كجزء منمرفق البيئة العاملية بدوره   لوفاءالعاملية إىل أن مذكرة التفاهم ليست شرطا  مسبقا  صارما  

 (3)لالتفاقية.

ويف أعقاب االجتماع األول ملؤمتر األطراف، نظر املستشار القانوين الرئيسي لربنامج األمم املتحدة للبيئة  -15
أشار إىل أنه يف حني ال يوجد شرل صريح مبوجب االتفاقية ينص على و يف مسألة مشروع مذكرة التفاهم، أيضا  
يقرر ما  هو الذيمؤمتر األطراف  فإنلبيئة العاملية، إبرام مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق ا يتعني أنه

 إذا كانت هذه املذكرة ضرورية. وعلى هذا النحو، تظل املسألة مفتوحة أمام مؤمتر األطراف للنظر فيها.
يف حني أن مذكرة التفاهم ليست ملزمة قانونا ، قد يرى مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية أنه و  -16

بينهما على املدى الطويل. ويف هذا  ا  سليم إداري ينقتتعاون  إلقامةأن يكون لديهما مذكرة تفاهم من املفيد 
الصدد، جتدر اإلشارة إىل أنه باإلضافة إىل العناوين الفرعية املعيارية )مثل التعاريف والغرض والتعديالت والتفسري 

مؤمتر األطراف، املقدمة من توجيهات بشأن الوين فرعية عناعلى مشروع مذكرة التفاهم  حيتويهناء(، اإلوبدء النفاذ و 
والتمثيل  تنيوالرصد والتقييم والتعاون بني األمان تقدمي التقاريرو  مؤمتر األطراف ناملقدمة متوجيهات توافق مع الالو 

 املتبادل.

 استعراض اآللية املالية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق -5
 ،مستوى التمويلباستعراض  من االتفاقية على أن يقوم مؤمتر األطراف 13من املادة  11تنص الفقرة  -17

وقدرهتا على تلبية  تهافعاليمدى تشغيل اآللية و املكلفة بالكيانات إىل  والتوجيهات املقدمة من مؤمتر األطراف
يف موعد ال يتجاوز  وذلك يةواألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالاألطراف لبلدان النامية لاالحتياجات املتغرية 

مؤمتر األطراف اإلجراء  يتخذستعراض، هذا االاستنادا  إىل و . وبعد ذلك على أساس منتظم ،اجتماعه الثالثانعقاد 
 املناسب لتحسني فعالية اآللية املالية.

 اإلجراء الذي يقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف
يف اجتماعه األول  ةاملقدم بصيغتهكرة التفاهم قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف مشروع مذ  -18
(UNEP/MC/COP.1/15.وكما يرد يف املرفق الثاين هلذه املذكرة )املرفق ، 

يف موعد  13أن يستعرض مؤمتر األطراف اآللية املالية املنشأة مبوجب املادة بيف ضوء اشرتال االتفاقية و  -19
االضطالع بذلك راف يف أن حيدد يف اجتماعه الثاين كيفية ال يتجاوز اجتماعه الثالث، قد يرغب مؤمتر األط

طلب من أن يالبيئة العاملية واملعلومات املطلوبة ملثل هذا االستعراض، و االستئماين التابع ملرفق صندوق ال ملكون

                                                           
 -http://www.thegef.org/sites/default/files/council.واملتاحة على املوقع التايل: ‘‘أبرز معامل مناقشات اجمللس’’من  33انظر الفقرة   (3)

meeting-documents/HIGHLIGHTS_53rd_Council_Meeting.pdf. 

http://www.thegef.org/sites/default/files/council-
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للنظر يف  وبةاملطل، حسب الضرورة، املعلومات أن تقدم ىاجلهات األخر مرفق البيئة العاملية وأمانة اتفاقية ميناماتا و 
 املسألة يف اجتماعه الثالث.هذه 

مذكرة النظر يف ىل ذلك، قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن يدرج يف االستعراض املذكور أعاله وباإلضافة إ -20
 املسألة يف االجتماع الثاين. تسويةتم تالتفاهم، إذا مل 

يف مناقشة كيفية تقييم ما إذا كان حيتاج إىل إعداد توجيهات إضافية  قد يرغب مؤمتر األطراف أيضا  و  -21
 .2021كإسهام يف النظر يف التجديد الثامن ملوارد مرفق البيئة العاملية يف عام 
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 املرفق األول

، موجز تنفيذي لتقرير جملس مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
 على النحو الذي قدمته أمانة مرفق البيئة العاملية

ؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا االجتماع الثاين ملموجز تنفيذي لتقرير جملس مرفق البيئة العاملية املقدم إىل  - 1
 .بشأن الزئبق، على النحو الذي قدمته أمانة مرفق البيئة العاملية

 املالية. ةلياآل يفبق هي أحدث اتفاقية يُدرج فيها مرفق البيئة العاملية اتفاقية ميناماتا بشأن الزئإن  - 2

املنشأ البشرية واإلطالقات االتفاقية يف محاية صحة اإلنسان والبيئة من االنبعاثات من دف اهليتمثل و  - 3
 لزئبق ومركبات الزئبق.ل

مالية جديدة كافية موارد من اتفاقية ميناماتا مرفق البيئة العاملية يف اآللية املالية لتوفري  13املادة  وُتدرج - 4
دعما  لتنفيذ هذه االتفاقية على النحو الذي يوافق عليه للوفاء بالتكاليف ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت املناسب 

 .مؤمتر األطراف

اخلامس  االجتماع خالل هيكلتهأضيفت اتفاقية ميناماتا إىل صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد و  - 5
 .2014جلمعية مرفق البيئة العاملية يف أيار/مايو 

 هيوليمتوز/ 1يعرض هذا التقرير عمل مرفق البيئة العاملية يف الوفاء بواليته مبوجب اتفاقية ميناماتا بني و  - 6
املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية من االجتماع األول  للتوجيهاتويستجيب  2018 هيونيران/حزي 30و 2017

 التوجيهات. وترد 2017سبتمرب أيلول/ 29إىل  24من  الذي ُعقداتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يف  ملؤمتر األطراف
 .ميناماتا الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية 1/5-ام مقررللرفق امليف 

اتفاقية ميناماتا بشأن إىل مرفق البيئة العاملية الذي قدمه دعم كشفا  عن اليقدم التقرير باإلضافة إىل ذلك  و  - 7
، 2018 هيونيحزيران/ 30إىل  2014 هيوليمتوز/ 1يف الفرتة من  املرفقملوارد  السادستجديد الالزئبق خالل فرتة 

 .مرفق البيئة العامليةملوارد  السابععملية التجديد نتائج ة على عام نظرةباإلضافة إىل 

على  ة، وافق مرفق البيئة العاملي2017سبتمرب أيلول/ؤمتر األطراف يف ملاألول االجتماع منذ انعقاد و  - 8
 نشطة متكني تغطي عشرة بلدان.ألمشروعني كاملني يغطيان سبعة بلدان وسبعة مشاريع 

 دوالر. مليون 25,8ر التقري اليت يغطيهاالل الفرتة خ امللتزم هباتبلغ املوارد و  - 9

رفق اململيون دوالر من موارد  554 بلغمبمرفق البيئة العاملية ملوارد  السادس التجديدعملية إعادة  والتزمت -10
 مليون دوالر لتنفيذ اتفاقية ميناماتا. 141خصص منه و املواد الكيميائية والنفايات، اخلاص برتكيز الجملال 

مليون دوالر لتنفيذ اتفاقية  7,148، متت برجمة مبلغ مرفق البيئة العامليةملوارد وخالل التجديد السادس  -11
مليون دوالر لرسوم  5,12و شاريعمليون دوالر إلعداد امل 2مليون دوالر للبلدان و 134 منهخصص  ،ميناماتا
 .تالوكاال

تقييمات الإلجراء  بلدا   85 مرفق البيئة العامليةارد ملو  السادس التجديداملخصصة يف وارد املدعمت و  -12
 110حىت اآلن  لتلك التقييمات األولية ا  ، مما جيعل إمجايل عدد البلدان اليت تلقت دعمميناماتاالتفاقية األولية 
 .بلدان
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لذهب احلريف تعدين الويف التجديد السادس ملوارد مرفق البيئة العاملية، مت أيضا  دعم خطط العمل الوطنية  -13
 الدعم. بلدا   32تلقي  حيث، والضيق النطاق

كاملة احلجم هج الربناجمية واملشاريع  ( بلدا  دعما  ألنشطة التنفيذ من خالل النُ 26تلقى ستة وعشرون )و  -14
 مرفق البيئة العاملية.ملوارد  السادس التجديداملتوسطة احلجم يف و 

 ،مرفق البيئة العاملية دوالرات من التمويل املشرتك لكل دوالر استثمرهط أربعة يف املتوسومجعت احلافظة  - 15
 .التمكني أنشطةفيما يتعلق ب باستثناء

رفق البيئة وارد مالزئبق يف التجديد السادس ملانبعاثات وإطالقات احلد من  املؤسسي بشأنكان اهلدف و  - 16
 جمللس نيسسية املقدمة يف االجتماع الرابع واخلمسطن مرتي. وأظهرت بطاقة النتائج املؤ  1 000 قدرهالعاملية 

مرفق البيئة  املوافق عليها يف التجديد السادس ملواردأن مشاريع الزئبق  2018 هيونيحزيران/مرفق البيئة العاملية يف 
الزئبق انبعاثات وإطالقات من حلد املؤسسي بشأن ادف اهليف املائة من  64طنا ، أو  638 مبقدارسامهت  ةالعاملي
 .رفق البيئة العامليةوارد ملتجديد السادس مليف ا
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 الثاين املرفق

 تفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق وجملس مرفق البيئة العامليةالذكرة مشروع م

وجملس ( ‘‘األطراف مؤمتر’’ بعد باااافيما وُيشار إليه الزئبق ) نأبشمؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا إن  
 ،(‘‘اجمللس’’ بعد بااافيما وُيشار إليه مرفق البيئة العاملية )

مالية كافية ميكن التنبؤ من االتفاقية، اليت حُتدد آلية  لتوفري موارد  13من املادة  5الفقرة  إىل نإذ يُشريا 
هبدف دعم األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف  وتتاح يف الوقت املناسبهبا 

الصندوق على مل هذه اآللية تتش’’اليت تنص على أن  13من املادة  6تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية، والفقرة 
 ،‘‘القدرات واملساعدة التقنيةملرفق البيئة العاملية وبرنامج دويل حمدد لدعم بناء التابع االستئماين 
الصندوق االستئماين وفر يُ ’’أن من االتفاقية، اليت تنص على  13املادة من  7الفقرة  إىل ن أيضا  شرياذ يإو 

دعما  للوفاء بالتكاليف مالية جديدة كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت املناسب التابع ملرفق البيئة العاملية موارد 
بتوجيهات من مؤمتر األطراف ويُعَترب يتم ’’وأن  ‘‘األطراف االتفاقية على النحو الذي يوافق عليه مؤمترلتنفيذ هذه 

ولويات األالشاملة و والسياسات يُقدم توجيهات بشأن االسرتاتيجيات ’’والذي جيب أن ، ‘‘أمامهالصندوق مسؤوال  
قائمة إرشادية بفئات توجيهات بشأن ’’، فضال  عن ‘‘احلصول على موارد مالية واستخدامهاوأهلية  يةاجمنالرب 

 ،‘‘ملرفق البيئة العاملية التابع األنشطة اليت ميكن أن تتلقى الدعم من الصندوق االستئماين
الصندوق وفر يُ ’’ أنمن االتفاقية، اليت تنص على  13املادة من  7الفقرة  إىل كذلكوإذ يُشريان   

للوفاء بالتكاليف اإلضافية املتفق عليها للمنافع البيئية العاملية والتكاليف  مواردعاملية البيئة الملرفق االستئماين التابع 
لنشال على أنه عند توفري املوارد اليت تنص  13من املادة  8الفقرة ، و ‘‘الكاملة املتفق عليها لبعض أنشطة التمكني

ختفيضات الزئبق ا تملة يأخذ يف االعتبار ’’أن  يةرفق البيئة العاململ الصندوق االستئماين التابعفإنه يتعني على ما 
 ،‘‘تكاليفهل ألي نشال مقرتح بالنسبة

بصيغته املعدلة يف عاد هيكلته اُ امل مرفق البيئة العامليةاملتعلق بتأسيس صك ال من 6الفقرة  إىلوإذ يُشريان  
مرفق  يعمل’’، اليت تنص على أن 2014مايو الذي ُعقد يف أيار/معية مرفق البيئة العاملية االجتماع اخلامس جل

 ،‘‘...ميناماتا بشأن الزئبق اآللية املالية التفاقية  ُتشكلات اليت الكيانكأحد البيئة العاملية  
وبعد أن تشاورا معا  آخذين يف االعتبار اجلوانب ذات الصلة باهليكل التنظيمي لكل منهما كما هو مبني  

 .همايف الصك األساسي إلنشاء كل من
 :توصال إىل التفاهم التايلقد  
 التعاريف

 ألغراض مذكرة التفاهم هذه: - 1
مجعية مرفق البيئة العاملية كما ورد تعريفها يف صك تأسيس مرفق البيئة  ‘‘اجلمعية’’قصد بكلمة يُ  )أ(
 ه؛هيكلتالعاملية املعاد 
 ميناماتا بشأن الزئبق؛ مؤمتر األطراف يف اتفاقية ‘‘مؤمتر األطراف’’ بااااااقصد ويُ  )ب(
 ميناماتا بشأن الزئبق؛ اتفاقية ‘‘االتفاقية’’ باااااقصد ويُ  )ج(
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كما ورد تعريفه يف صك تأسيس مرفق البيئة   مرفق البيئة العامليةجملس  ‘‘اجمللس’’ بااااااقصد ويُ  )د(
 ه؛هيكلتالعاملية املعاد 
صك تأسيس مرفق البيئة العاملية املعاد  املنشأة مبوجباآللية  ‘‘مرفق البيئة العاملية’’ بااااااقصد ويُ  (ه)

 ه؛هيكلت
 ه؛هيكلتصك تأسيس مرفق البيئة العاملية املعاد  ‘‘مرفق البيئة العامليةصك ’’ بااااااقصد ويُ  (و)
 ميناماتا بشأن الزئبق؛ اتفاقيةالطرف يف  ‘‘الطرف’’ باااااقصد ويُ  (ز)
 ميناماتا بشأن الزئبق. اتفاقيةاملواد اليت تشملها  ‘‘الزئبق’’ بااااااقصد ويُ  (ح)

 الغرض
الغرض من مذكرة التفاهم احلالية هو وضع ترتيبات للعالقة بني مؤمتر األطراف واجمللس من أجل إنفاذ  - 2
 11و 10و 8و 7و 6و 5 الفقراتوالواردة يف رفق البيئة العاملية املتعلقة بالصندوق االستئماين التابع ملحكام األ

 .من صك مرفق البيئة العاملية 27و 26و 6والفقرات  ،من االتفاقية 13من املادة 
 قدمة من مؤمتر األطرافاُ التوجيهات امل

من  13من املادة  7للفقرة  طبقا   يتوىل مؤمتر األطراف تزويد مرفق البيئة العاملية بالتوجيهات املناسبة - 3
احلصول على وأهلية  يةاجمنولويات الرب واأل الشاملةوالسياسات . وستتناول هذه التوجيهات االسرتاتيجيات االتفاقية

قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن تتلقى الدعم من الصندوق ، فضال  عن موارد مالية واستخدامها
اجتماعه وقت انعقاد يتجاوز  توجيهات يف موعد اليستعرض مؤمتر األطراف هذه الو . االستئماين ملرفق البيئة العاملية

، وجيوز له على أساس هذا االستعراض 13من املادة  11للفقرة  الثالث، وبعد ذلك على أساس منتظم، وذلك وفقا  
يف وقت الحق، مع مرفق البيئة العاملية على أي ترتيبات  ،. ويتفق مؤمتر األطرافتنقيحهاأو  استكماهلاأن يُقرر 

 .كإضافة إىل مذكرة التفاهم احلاليةإضافية قد تكون ضرورية  
 قدمة من مؤمتر األطرافاُ التوافق مع التوجيهات امل

 يكفل اجمللس فعالية تشغيل مرفق البيئة العاملية، بوصفه مصدر متويل لألنشطة املقامة ألغراض االتفاقية - 4
 .مبا يتوافق مع التوجيهات املقدمة إليه من مؤمتر األطراف

 جيوز للمجلس أن يثري مع مؤمتر األطراف أي مسألة ناشئة عن التوجيهات اليت يعتمدها مؤمتر األطراف.و  - 5
وعلى وجه التحديد، جيوز للمجلس إذا قدم مؤمتر األطراف توجيهات إىل مرفق البيئة العاملية عقب اجتماعه 

، أن يتشاور مع مؤمتر األطراف يف استكمال وتوضيح التوجيهات املقدمة على ضوء أي توجيهات إضافية األول
 َترد إليه.أو جديدة 

ينبغي أن يتم االتفاق على قرارات التمويل املتعلقة مبشاريع وأنشطة معينة فيما بني الطرف املعين من و  - 6
السياسات و  السرتاتيجياتلوفقا  البيئة العاملية ومرفق  يةمبرحلة انتقالمير اقتصاده الذي طرف الالبلدان النامية أو 

يكون و  اليت يضعها مؤمتر األطراف. احلصول على موارد مالية واستخدامها وأهلية يةاجمنولويات الرب األو الشاملة 
 اقية أن اجمللس اختذ قرارا  االتفعن إقرار برامج عمل املرفق. وإذا رأى طرف ما يف  جملس مرفق البيئة العاملية مسؤوال  

وإذا ما قرر مؤمتر  ،يف سياق االتفاقيةقدمة من مؤمتر األطراف اُ التوجيهات املبشأن مشروع معني مبا ال يتوافق مع 
إيضاحات من مرفق املؤمتر طلب جيب أن ياألطراف، بعد تدارس األمر، أن شكوى الطرف املعين هلا ما يربرها، 

. رد إليه من مرفق البيئة العامليةالحظات املقدمة إليه من الطرف املعين وكذلك الرد الذي يَ حيلل املو البيئة العاملية 
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يتمشى  الالذي اختذه جملس مرفق البيئة العاملية ويف حالة ما إذا ارتأى مؤمتر األطراف أن القرار املتعلق باملشروع 
اليت  احلصول على موارد مالية واستخدامهاأهلية و  يةولويات الربناجماألو الشاملة سياسات والسرتاتيجيات االمع 

ملعاجلة اإلجراءات املناسبة تنفيذ ح و ا قرت امرفق البيئة العاملية  منيطلب  جيوز له أنمؤمتر األطراف، فإنه  وضعها
 املشروع قيد البحث.ب املشاغل املتعلقة

 التقاريرتقدمي 
ر األطراف، بإعداد وتقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف يقوم اجمللس، بغية استيفاء شرول املساءلة أمام مؤمت - 7

 .مؤمتر األطراف اترمسية الجتماع ائقرير اجمللس وثاكون تقتيف كل اجتماع دوري ملؤمتر األطراف. و 
اتساق تلك األنشطة مع  أنشطته املتعلقة باالتفاقية ومدىمعلومات عن اجمللس وتتضمن تقارير  - 8

 ،رسل إىل مرفق البيئة العامليةؤمتر األطراف أُ آخر ملأي قرار عن التوجيهات املقدمة من مؤمتر األطراف، وكذلك 
 .من االتفاقية 13مبوجب املادة 

 :وتتضمن التقارير، على وجه التحديد، املعلومات التالية - 9
البيئة العاملية للتوجيهات املقدمة من مؤمتر األطراف،  معلومات عن الكيفية اليت استجاب هبا مرفق )أ( 

 مبا يف ذلك، حبسب االقتضاء، قيامه بإدراجها يف االسرتاتيجيات والسياسات التشغيلية ملرفق البيئة العاملية؛
خالل الفرتة اليت يغطيها واملشاريع اليت جيري تنفيذها جتميع املشاريع اليت وافق عليها اجمللس  )ب( 

هذه لكل مشروع من موارد مرفق البيئة العاملية واملوارد األخرى املخصصة  بيان، مع ما يتعلق بالزئبقر فيالتقري
 كل مشروع؛  تنفيذاملشاريع وحالة 

توضيح أسباب جيب وافق عليه اجمللس، مل يُ  ماأي مقرتح مبشروع يف برنامج عمل إدراج يف حالة  (ج) 
 عدم املوافقة عليه.

س أيضا  تقارير عن أنشطة مرفق البيئة العاملية املتعلقة بالرصد والتقييم فيما يتعلق باملشاريع قدم اجملليُ و  - 10
 .باملواد الكيميائية والنفايات املتعلقة بالزئبق اخلاصرتكيز الالداخلة يف جمال 

 13من املادة  5قدم اجمللس أيضا  معلومات عن مسائل أخرى تتعلق بتصريف املهام يف إطار الفقرة يُ و  - 11
وإذا واجه اجمللس وفقا  ملا قد يطلبه مؤمتر األطراف. ملرفق البيئة العاملية، التابع فيما يتعلق بالصندوق االستئماين 

صعوبات يف االستجابة ألي من هذه الطلبات، يقوم بتوضيح شواغله هذه إىل مؤمتر األطراف ويقوم مؤمتر األطراف 
 الطرفان. يرضى بهواجمللس بالبحث عن حل 

ن اجمللس يف تقريره إىل مؤمتر األطراف أي آراء تتكون لديه عن التوجيهات املقدمة إليه من مؤمتر م  ضَ يُ و  - 12
 .األطراف

، وأن يطلب من اجمللس جيوز ملؤمتر األطراف أن يثري مع اجمللس أي موضوع ينشأ عن التقارير الواردة إليهو  - 13
 .إيضاحات من مرفق البيئة

 والتقييمالرصد 
يف موعد من االتفاقية،  13من املادة  11يقوم مؤمتر األطراف، وفقا  ملا هو منصوص عليه يف الفقرة  - 14

مستوى التمويل، والتوجيهات باستعراض  بصفة منتظمة،أقصاه وقت انعقاد اجتماعه الثالث ومن بعد ذلك 
املالية د الكيانني املوكل إليهما مهمة تشغيل اآللية املقدمة من مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العاملية بوصفه أح
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لألطراف الحتياجات املتغرية تلبية اقدرته على و  أداء مرفق البيئة العامليةفعالية مدى ، و 13 املادةاملنشأة يف إطار 
هذه االستعراضات،  ية. ويتخذ مؤمتر األطراف، بناء  علىاليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالوالبلدان لبلدان النامية من ا
 جراءات املناسبة لتحسني فعالية هذه اآللية.اإل
املالية اآللية  أداء مرفق البيئة العاملية بوصفه أحد كياينمؤمتر األطراف بالتحضري الستعراض  قيام عندو  - 15

التابع ملرفق البيئة  يم املستقلالتقيمكتب حبسب االقتضاء، تقارير و يأخذ املؤمتر بعني االعتبار، االتفاقية،  مبوجب
، حبسب االقتضاء، مع أمانة االتفاقية التابع ملرفق البيئة العاملية يم املستقلالتقي. ويتشاور مكتب رفقاملالعاملية وآراء 

 عند إعداد تقييمات أنشطة مرفق البيئة العاملية املتعلقة بالزئبق.
اليت  ذات الصلةأعاله، بإبالغ اجمللس باملقررات يقوم مؤمتر األطراف، بناء على االستعراضات املذكورة و  - 16

يف مساعدة  مرفق البيئة العامليةفعالية أداء و يتخذها مؤمتر األطراف نتيجة هلذه االستعراضات، وذلك لتحسني 
 .االتفاقيةالوفاء بالتزاماهتا مبوجب يف  يةاليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال والبلدانالبلدان النامية األطراف من 

 التعاون بني األمانتني
والتعاون فيما بينهما وتتشاوران بانتظام،  تواصلتعمل أمانة االتفاقية وأمانة مرفق البيئة العاملية على ال - 17

 يةاليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال والبلدانالبلدان النامية األطراف من يف مساعدة  مرفق البيئة العامليةلتسهيل فعالية 
 .االتفاقيةالتزاماهتا مبوجب يف تنفيذ 

مرفق البيئة العاملية، إىل التعليق على  مشاريعدعى أمانة االتفاقية على وجه التحديد، ووفقا  لدورة وتُ  - 18
عمل مقرتح، وخباصة فيما يتعلق باتساق مقرتحات إلدراجها يف برنامج  قيد النظرلزئبق مقرتحات املشاريع املتصلة با

 .التوجيهات املقدمة من مؤمتر األطرافاملشاريع مع 
تتشاور أمانتا االتفاقية ومرفق البيئة العاملية مع بعضهما بشأن مشاريع نصوص الوثائق املتصلة باالتفاقية و  - 19

تعليقات  أي واألخذ يف االعتبار  ،واملتصلة مبرفق البيئة العاملية وذلك قبل إصدار النصوص النهائية لتلك الوثائق
 النهائية. تهاعند وضع صيغ

الوثائق الرمسية ملرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة عن أنشطة املشاريع، لالطالع  تاحتُ و  - 20
 .على شبكة الويب كل منهما  على موقعوكذلك الوثائق الرمسية لالتفاقية 

 التمثيل املتبادل
وهيئاته الفرعية  ممثلو مرفق البيئة العاملية حلضور اجتماعات مؤمتر األطراف ،على أساس متبادل ،دعىيُ  - 21

وغريها من االجتماعات ذات الصلة، ، حلضور اجتماعات اجمللس واجلمعية دعى ممثلو االتفاقيةكما يُ ذات الصلة،  
 حبسب االقتضاء.

 التعديالت
 كتايب بني مؤمتر األطراف واجمللس.  ضتراجيوز تعديل مذكرة التفاهم احلالية يف أي وقت مبوجب  - 22

 التفسري
كلما كان ذلك مالئما ، إىل مؤمتر   ،املوضوع حُيالتفسري مذكرة التفاهم هذه،  نشأت اختالفات يفإذا  - 23

يبذل مؤمتر األطراف واجمللس قصارى جهودمها للتوصل إىل حل . و األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية للنظر فيه
 .رفنيمقبول لدى الط
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 بدء النفاذ
 .وافق عليها مؤمتر األطراف واجمللسعندما يُ حيز النفاذ مذكرة التفاهم هذه  تدخل - 24
 هناءاإل
جيوز ألي من مؤمتر األطراف أو اجمللس إهناء مذكرة التفاهم هذه يف أي وقت مبوجب إخطار كتايب  - 25

اليت ُشرع يف تنفيذها بعد ستة أشهر من اإلشعار به وال يؤثر على شرعية أو مدة األنشطة  اإلهناءويسري  لآلخر.
 .قبل هذا اإلهناء للمذكرة

___________ 


