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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد 
  صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤ نوفمربالثاين/ تشرين ٧-٣، بانكوك

  *(ب) من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن 
الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف: مسائل 
تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها 

  في اجتماعه األول

العامة والسياسات تقديم إسهام في المشروع األوَّلي للتوجيهات بشأن االستراتيجيات 
إرشادية وبشأن قائمة وأولويات البرامج وأهلّية الحصول على الموارد المالية واستخدامها، 

  بفئات األنشطة التي سيقوم بتمويلها الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية
  مذكرة من األمانة

ق آلية لتوفري موارد مالية كافية ميكن التنبؤ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبمن  ١٣من املادة  ٥حتدِّد الفقرة   -  ١
ا وتتاح يف الوقت املناسب. واهلدف من هذه اآللية دعم األطراف من البلدان النامية واألطراف من البلدان 

ا مبوجب االتفاقية. ويف الفقرة  ا مبرحلة انتقال لتنفيذ التزاما من نفس املادة، تنص االتفاقية  ٦اليت متر اقتصادا
دًا لدعم بناء القدرات ع لى أن تشمل اآللية الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية وتشمل برناجمًا دوليًا حمدَّ

واملساعدة التقنية. ويناَقش يف مذكرة األمانة بشأن النظر بشكل أّويل يف اآللية املالية تشغيل اآللية املالية اليت 
  .)UNEP(DTIE/Hg/INC.6/20(د املعتزم إدراجه يف اآللية تتصل بصفة خاصة بالربنامج الدويل احملدَّ 

، تنص اتفاقية ميناماتا على أن يوفِّر الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية ١٣من املادة  ٧ويف الفقرة   -  ٢
ا وتتاح يف الوقت املناسب للوفاء بالتكاليف دعماً لتنفيذ االتفاقي ة على النحو موارد جديدة كافية وميكن التنبؤ 

املتفق عليه من مؤمتر األطراف. وتنص الفقرة أيضًا على أنه ألغراض االتفاقية، يُدار عمل الصندوق االستئماين 
ملرفق البيئة العاملية مبوجب التوجيهات من مؤمتر األطراف ويكون مساءًال أمامه، وأن يقدِّم الصندوق االستئماين 
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املتفق عليها للمنافع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة املتفق عليها لبعض املوارد للوفاء بالتكاليف الرتاكمية 
أنشطة التمكني. وأن يقدِّم مؤمتر األطراف توجيهات بشأن االسرتاتيجيات العامة والسياسات وأولويات الربامج 

دية بفئات األنشطة وأهلية احلصول على املوارد املالية واستخدامها، وكذلك توجيهات بشأن تقدمي قائمة إرشا
من قرار مؤمتر املفوَّضني  ٣اليت ميكن أن تتلقى الدعم من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية. ويف الفقرة 

املعين باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، قّرر املؤمتر أن تضع جلنة التفاوض احلكومية الدولية هذه التوجيهات بصفة 
  تمدها مؤمتر األطراف رمسياً يف اجتماعه األول.مؤقتة وتعتمدها ريثما يع

وعند النظر يف تقدمي دعم التفاقية ميناماتا، وافقت مجعية مرفق البيئة العاملية، يف اجتماعها اخلامس   -  ٣
على ختصيص مبلغ يف عمليتها السادسة اخلاصة بتجديد  ٢٠١٤يف كانكون باملكسيك يف أيار/مايو املعقود 

  مليون دوالر للعمل مبوجب االتفاقية كما يلي: ١٤١املوارد مقداره 
إعداد وعرض إرشادي ألدوات جديدة ونـُُهج اقتصادية جديدة إلدارة املواد الكيميائية الضارة   (أ)  

  ماليني دوالر. ١٠ :والنفايات بطريقة سليمة
اسات الوطنية دعم األنشطة التمكينية وتعزيز إدراجها يف ميزانيات وطنية وعمليات التخطيط والسي  (ب)  

  مليون دوالر. ٣٠ :والقطاعية واإلجراءات والرصد العاملي
  مليون دوالر. ٧٨ :خفض االنبعاثات واإلطالقات البشرية املنشأ للزئبق يف البيئة أو القضاء عليها  (ج)  
ويف  دعم النُـُهج اإلقليمية إلزالة وخفض املواد الكيميائية الضارة والنفايات يف أقل البلدان منواً   (د)  

  مليون دوالر. ٢٣ :الدول اجلزرية الصغرية النامية
وقدَّمت أمانة مرفق البيئة العاملية مبادئ توجيهية أوَّلية بشأن احلصول على متويل من أجل األنشطة   -  ٤

التمكينية وخباصة من أجل أنشطة التقييم األوَّيل التفاقية ميناماتا ومن أجل إعداد خطط عمل وطنية بشأن 
الذهب على املستويني احلريف والضيِّق النطاق. وال يتاح احلصول على هذا التمويل إّال للبلدان املوقِّعة. استخراج 

واسُتخِدمت هذه التوجيهات لدى تقدمي مقرتحات للتمويل يف إطار عملية التجديد اخلامسة للموارد. ويرد يف 
ا بدعم من مرفق البيئة العاملية.ضطَ عن األنشطة املتقرير  )UNEP(DTIE/Hg/INC.6/INF/6(الوثيقة    لع 

وعند النظر يف التوجيهات اليت ستقدَّم ملرفق البيئة العاملية بشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت   -  ٥
سيتم متويلها، قد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف املسائل التالية. األوىل، قد ترغب اللجنة يف أن تركِّز على األنشطة 

تُعَترب األنشطة  ألطراف االتفاقية. والثانية، قد ترغب اللجنة يف تقدمي توجيهات بشأن الشروط اليت الاإللزامية 
مبوجبها إلزامية، لكن اليت تيسِّر التنفيذ املبكِّر لالتفاقية أو التخفيضات املباشرة لالنبعاثات أو اإلطالقات من 

يف تقدمي توجيهات إضافية فيما خيص األنشطة التمكينية، الزئبق اليت جيوز متويلها. والثالثة، قد ترغب اللجنة 
توجيهات مرفق البيئة العاملية املذكرة الستكمال التوجيهات املقّدمة من أمانة مرفق البيئة العاملية. وترد يف مرفق 

  بشأن األنشطة التمكينية.
اقية، جيدر بالذكر أن هناك وعند النظر يف فئة األنشطة اليت تنشأ من التزامات األطراف مبوجب االتف  -  ٦

 ٤(مصادر عرض الزئبق والتجارة فيه)؛ املادة  ٣إجراءات إلزامية معيَّنة على األطراف مبوجب املواد التالية: املادة 
  (عمليات التصنيع اليت ُيستخَدم فيها الزئبق أو مرّكبات الزئبق)؛ ٥(املنتجات املضاف إليها الزئبق)؛ املادة 

 ١٠(اإلطالقات)؛ املادة  ٩(االنبعاثات)؛ املادة  ٨(استخراج الذهب احلريف والضيِّق النطاق)؛ املادة  ٧املادة 
(املواقع امللوَّثة)؛  ١٢(الزئبق العادم)؛ املادة  ١١(التخزين السليم بيئياً املؤقت للزئبق خبالف الزئبق العادم)؛ املادة 
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(إعالم  ١٨(تبادل املعلومات)؛ املادة  ١٧لتقنية ونقل التكنولوجيا)؛ املادة (بناء القدرات واملساعدة ا ١٤املادة 
  (اإلبالغ). ٢١(البحث والتطوير والرصد)؛ واملادة  ١٩اجلمهور وتوعيته وتثقيفه)؛ املادة 

وال تنطبق بعض االلتزامات إّال على األطراف يف ظروف معيَّنة مثل تلك اليت حدَّدت يف أراضيها أن   -  ٧
اج وتصنيع الذهب احلريف والضيِّق النطاق الذي ُتستخَدم فيه ملَغمة الزئبق الستخراج الذهب من الركاز استخر 

أكثر من كونه عدمي األمهية، أو األطراف اليت لديها مصادر من االنبعاثات ذات الصلة. ويف حاالت أخرى، 
  تنطبق االلتزامات على مجيع أطراف االتفاقية.

هات من أجل مرفق البيئة العاملية، قد يوىل االعتبار لوضع أولويات حسب االقتضاء وعند إعداد التوجي  -  ٨
، اليت تنص على أن يأخذ الصندوق ١٣من املادة  ٨لاللتزامات مبوجب االتفاقية، وال سيما مراعاة الفقرة 

  بالنسبة لتكاليفه.االستئماين ملرفق البيئة العاملية يف االعتبار ختفيضات الزئبق احملتملة ألي نشاط مقرتح 
وعند النظر يف فئة األنشطة اليت ال تعَترب إلزامية مبوجب االتفاقية لكنها تيسِّر التنفيذ املبكِّر أو   -  ٩

التخفيضات املباشرة لالنبعاثات أو اإلطالقات من الزئبق، يوجد نشاط واحد رئيسي ميكن أن يُنَظر فيه وهو 
جيوز لكل طرف أن يضع ويطبِّق خطة تنفيذ بعد إجراء تقييم أوَّيل. أنه  ٢٠وضع خطط التنفيذ. وتُِقر املادة 

وتستطيع خطط التنفيذ، اليت تُعَترب مطلوبة مبوجب صكوك قانونية أخرى مثل اتفاقية استكهومل بشأن امللوِّثات 
ا لتنفيذ االتفاقية بنجاح   .العضوية الثابتة، أن تعرض توجيهاً بشأن األنشطة اليت حتتاج لالضطالع 

وتتناول املبادئ التوجيهية األوَّلية املقرتحة من أمانة مرفق البيئة العاملية األنشطة التمكينية مبا يف ذلك   - ١٠
أنشطة التقييم األوَّيل يف اتفاقية ميناماتا ووضع خطط عمل وطنية من أجل استخراج الذهب احلريف والضيِّق 

حلني تنقيحها من جلنة التفاوض احلكومية الدولية ومؤمتر النطاق. وستظل املبادئ التوجيهية نافذة املفعول 
  األطراف مبا يتفق مع القرار الذي اختذه مؤمتر املفوَّضني.

من املبادئ التوجيهية األوَّلية بشأن أنشطة التقييم األوَّيل إىل أن التمويل سوف يقدَّم  ١ويشري القسم   - ١١
ا احمللية بشأن الزئبق ومدى كفاية أُطرها القانونية إىل البلدان من أجل األنشطة اهلادفة إىل استب انة حتّديا

ا يف املستقبل مبوجب اتفاقية ميناماتا. وتذكر املبادئ التوجيهية  والتنظيمية احلالية لتمكينها من تنفيذ التزاما
تناوهلا كجزء من  قائمة بعدٍد من الفئات اخلاضعة للرقابة مبوجب اتفاقية ميناماتا وكذلك العناصر اليت قد يتم

دوالر، ما مل  ٢٠٠ ٠٠٠التقييم األوَّيل. وسيكون متويل أنشطة التقييم األوَّيل حمدودًا حيث ال يتجاوز مبلغ 
  يستطيع البلد تقدمي مربّر ملستوى أعلى من التمويل بسبب تعقُّد ظروفه الوطنية.

ط عملية وطنية من أجل استخراج من املبادئ التوجيهية األوَّلية بشأن وضع خط ٢ويشرتط القسم   - ١٢
الذهب احلريف والضيِّق النطاق، أن ُخيِطر أي بلد األمانة كتابة أن هناك ما هو أكثر من كونه عدمي األمهية يف 
استخراج وتصنيع الذهب احلريف والضيِّق النطاق يف أراضيه. وتعكس اإلجراءات املشمولة خبصوص خطة عمل 

يف املرفق جيم باالتفاقية. وسوف يكون متويل وضع خطط عمل وطنية حمدوداً  وطنية تلك اإلجراءات املبيَّنة
دوالر، ما مل يتم، كما يف حالة أنشطة التقييم األوَّيل، إجياد تربير ملستوى  ٥٠٠ ٠٠٠حيث ال يتجاوز مبلغ 

  متويل أعلى بسبب تعقُّد الظروف الوطنية لبلد من البلدان.
يف اقرتاح توجيهات ملرفق البيئة العاملية وال سيما فيما يتصل بوضع وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر   - ١٣

ا تساعد على  أولويات لتمويل اإلجراءات املتصلة بااللتزامات مبوجب االتفاقية ومتويل األنشطة اليت تعترب أ
العاملية بشأن التنفيذ املبكِّر لالتفاقية. عالوة على ذلك قد ترغب اللجنة يف تقدمي تعليقات إىل مرفق البيئة 

املبادئ التوجيهية األوَّلية فيما يتعلق باألنشطة التمكينية. وأخرياً، تشري املبادئ التوجيهية األوَّلية إىل أن اللجنة قد 
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تقدِّم أيضاً، يف الفرتة املؤقتة بني اعتماد االتفاقية ودخوهلا حيِّز النفاذ، مزيدًا من التوجيهات بشأن معايري أهلية 
التمويل فيما يتعلق باألنشطة التمكينية. ويف هذا السياق، قد ترغب اللجنة أيضًا يف أن تنظر يف احلصول على 

بذل جهود أخرى ُتظِهر التقدُّم صوب التصديق الذي ميكن استخدامه لتمكني البلدان من احلصول على 
توقيع على االتفاقية لن يكون التمويل يف إطار الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، وخصوصًا ألن باب ال

  مفتوحاً بعد وقت انعقاد الدورة السادسة للجنة.
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  المرفق

             
            [English only] 
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