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املفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 
  لزئبقاملعين با

  االجتماع الثاين
 ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ١٠ - ٦، نريويب، كينيا

  *جدول األعمال املؤقت من ٥لبند ا
استعراض وتقييم خيارات التدابري الطوعية املعززة 

  انونية الدولية القائمة واجلديدةوالصكوك الق

االعتبارات املالية وطرائق التمويل احملتملة لصك ملزم قانوناً أو ترتيب طوعي عن تقرير 
 بشأن الزئبق

   األمانة منمذكرة

إدارة املواد ب املعين رابعاً ٢٤/٣ املتحدة للبيئة، مبقتضى مقرره أنشأ جملس إدارة برنامج األمم  - ١
 ومنظمات ، مفتوح العضوية معين بالزئبق مكون من ممثلي احلكوماتاً خمصص عامالًاً فريق،الكيميائية

 وأصحاب املصلحة الستعراض وتقييم خيارات التدابري الطوعية املعززة ،التكامل االقتصادي اإلقليمية
  .لقانونية الدولية القائمة واجلديدة للتصدي للتحديات العاملية اليت يشكلها الزئبقوالصكوك ا

وطلب الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية، يف أول اجتماع له، من األمانة االضطالع   - ٢
  .بعمل فيما بني االجتماعني بشأن عدد من ااالت استعداداً الجتماعه الثاين

                                                   
* UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/1. 



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/3 

2 

٣ -  االت يف توفري معلومات، يف سياق االعتبارات املالية واحتمال وضع اتفاقية ويتمثل أحد ا
جديدة قائمة بذاا أو بروتوكول جديد يف إطار اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة 

  :والترتيبات الطوعية عن
  ة؛الطرائق احملتملة لتمكني مرفق البيئة العاملية من توفري املوارد املالي  )أ(
عناصر هيكل الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن املواد   )ب(

  .تستخدم كنموذجاملستنفدة لطبقة األوزون اليت ميكن أن 
 واملنظمات ، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية،وطلبت األمانة معلومات من احلكومات  - ٤

دمة على املوقع الشبكي لربنامج الزئبق وقد أُتيحت املعلومات املق. غري احلكومية
(http://www.chem.unep.ch/mercury)حيثما كما ارتكز العمل. ، واستخدمت يف إعداد التقييم ،

  . على العمل الذي أجري يف املنتديات األخرى ذات الصلة املباشرة ذا السياقأمكن،
وميكن االطالع على املعلومات . ت أعالهويوفر التقرير املرفق ذه املذكرة املعلومات اليت طلب        - ٥

د إلدارة الدولية للموا  لاملتعلقة بالتمويل املتاح حالياً من خالل مرفق البيئة العاملية، والنهج االستراتيجي            
ــة    ــق يف الوثيق ــضية الزئب ــة ق ــل ملعاجل ــات التموي ــن ترتيب ــك م ــري ذل ــة وغ الكيميائي

UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/12 .   وتتضمن الوثيقةUNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/4   معلومات عن
  .ستيةانب القانونية واإلجرائية واللوجخيارات التنفيذ مبا يف ذلك اجلو

  اإلجراءات املقترح اختاذها
قد يرغب الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق باالقتران مع نظر العناصر   - ٦

  :الالزمة للرقابة على الزئبق
  ى كفاية ترتيبات التمويل احلالية لدعم تنفيذ أي تدابري يتفق عليها؛أن ينظر يف مد  )أ(
 تعديالت أو طرائق إضافية تكون ضرورية لدعم التدابري الرامية إىل أن حيدد أي  )ب(

  .معاجلة قضية الزئبق
 

http://www.chem.unep.ch/mercury)


UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/3 

3 

  مرفق

وهيكل  مرفق البيئة العاملية: موارد متويل العمل الدويل الطويل األجل بشأن الزئبق
  تعدد األطرافالصندوق م

  احملتويات
 ٤..........................................................................................موجز تنفيذي

  ١٠..................................................................................... مقدمة  - أوالً
  ١٠....................................................................اخللفية والغرض  -ألف   
  ١١....................................................................النطاق واهليكل  -باء   

  ١١...................................الطرائق املمكنة اليت تسمح ملرفق البيئة العاملية بتوفري املوارد املالية  - ثانياً
  ١٢.................ئة العامليةجماالت التركيز واألهداف والربامج االستراتيجية ضمن مرفق البي  -ألف   
  ١٣.................................جمال التركيز املعين بامللوثات العضوية الثابتة  - ١    
  ١٤............................................جمال التركيز املعين باملياه الدولية  - ٢    
  ١٥..................جمال التركيز الشامل املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  - ٣    
  ١٦........................................الصناديق اخلاصة اليت يديرها مرفق البيئة العاملية  -باء   
  ١٨....................................ل الطرائق املمكنة بشأن متويل مرفق البيئة العامليةحتلي  -جيم   
  ١٩.............................بروتوكول بشأن الزئبق ملحق باتفاقية استكهومل  - ١    
  ٢١........................................................اتفاقية قائمة بذاا  - ٢    
  ٢٥..................................................إطار طوعي بشأن الزئبق  - ٣    
  ٢٦..................................................إطار ختصيص املوارد: مسألة إضافية  -دال   

  ٢٧..................................................ريالالصندوق متعدد األطراف لربوتوكول مونت  - ثالثاً
  ٢٨..................................................................معلومات أساسية  -ألف   
  ٢٩....................................................وصف للصندوق متعدد األطراف  -باء   
  ٢٩......................................................األهداف والوظائف  - ١    
  ٣٠.................................................................اإلنشاء  - ٢    
  ٣٠..................................................................اإلدارة  - ٣    
  ٣١...........................................................مصدر األموال  - ٤    
  ٣١....................................................احلصول على املساعدة  - ٥    
  ٣٢..................................................املساءلة والرصد والتقييم  - ٦    
  ٣٢....................................وذجا للزئبقعناصر الصندوق اليت ميكن أن تشكّل من  -جيم   
  ٣٣.........................................................صندوق خمصص  - ١    
  ٣٤........................................................املسامهات املقررة  - ٢    
  ٣٥.....................................صندوق حتت املراقبة املباشرة لألطراف  - ٣    
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  موجز تنفيذي

  مقدمة  -أوالً
يف اجتماعه األول، شرع الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق يف استعراض   - ١

ري الطوعية املعززة والصكوك القانونية الدولية القائمة أو اجلديدة من أجل وتقييم اخليارات اخلاصة بالتداب
وفيما يتعلق بالعمل فيما بني الدورات إىل غاية االجتماع . احلد من األخطار النامجة عن اطالقات الزئبق

  : لألمانة يتضمن مجلة من األمور منهاالثاين، اعتمد الفريق العامل برناجماً
العتبارات املالية واحتماالت وضع اتفاقية مستقلة جديدة، ووضع بروتوكول يف سياق ا"... 

  :جديد يف إطار اتفاقية استكهومل، ووضع ترتيبات طوعية، أن تقدم معلومات عن ما يلي
  الطرائق املمكنة اليت تسمح ملرفق البيئة العاملية بتوفري املوارد املالية؛   - ١"
األطراف لربوتوكول مونتريال، اليت ميكن أن تكون عناصر هيكل الصندوق املتعدد   - ٢"

  ...."مبثابة منوذج
ومثة عنصر ثالث يتعلق باالعتبارات . وتتناول هذه الورقة هذين العنصرين من برنامج األمانة  - ٢

 عن طريق مرفق  وهو توفري املعلومات عن التمويل الـمتاح حالياً-املالية تناولته األمانة على حدة 
عاملية والنهج االستراتيجي اخلاص باإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وغريمها من الترتيبات البيئة ال

وتستكمل هذه الورقة ذلك العمل والدراسة الـمعدة من األمانة . التمويلية لتناول مسألة الزئبق
". جل بشأن الزئبقمواصلة حتليل خيارات تنفيذ العمل الدويل الطويل األ: "لالجتماع الثاين حتت عنوان

  .وينبغي أن تقرأ الورقة كوثيقة مكملة لكلّ منهما
  الطرائق املمكنة اليت تسمح ملرفق البيئة العاملية بتوفري املوارد املالية  -ثانياً 

يقدم هذا اجلزء من الورقة معلومات عن الطرائق املمكنة اليت تسمح ملرفق البيئة العاملية بتوفري   - ٣
وحتدد الورقة جماالت التركيز واألهداف والربامج االستراتيجية . ية لتنفيذ إطار خاص بالزئبقاملوارد املال

ذات الصلة ضمن مرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك القدرة على دعم مشاريع الزئبق يف الوقت الراهن؛ 
وتتناول بالتحليل وتوضح كيف ميكن لصناديق املناخ اخلاصة التابعة للمرفق أن تكون مبثابة منوذج؛ 

الكيفية اليت ميكن ا للمرفق أن خيدم أغراض بروتوكول أو اتفاقية قائمة بذاا أو أغراض إطار طوعي 
  .بشأن الزئبق

   مرفق البيئة العامليةلدىاتيجية جماالت التركيز واألهداف والربامج االستر  -ألف 
 مرفق البيئة العاملية، األكثر جماالت التركيز يف، امللوثات العضوية الثابتة واملياه الدولية مهاتعترب   - ٤

كما أنّ جمال التركيز الشامل املعين . صلة باخليارات الثالثة اخلاصة بالزئبق اليت حددها الفريق العامل
باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية له صلة ذه اخليارات، وهو يدعم املشاريع املتكاملة ضمن جماالت 

قق مجلة من األهداف مما حينية بالتنوع البيولوجي وتغري املناخ واملياه الدولية وتدهور التربة، التركيز املع
  .منها منافع مشتركة لفائدة إدارة املواد الكيميائية



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/3 

5 

  جمال التركيز املعين بامللوثات العضوية الثابتة  - ١
هو منذ إنشائه،  ة الثابتةكان اهلدف االستراتيجي من جمال التركيز املعين بامللوثات العضوي  - ٥

مساعدة البلدان املؤهلة على تنفيذ التزاماا مبوجب اتفاقية استكهومل؛ أي خفض واستبعاد إنتاج هذه 
ومن مث، . وال يقع الزئبق ضمن نطاق هذه االتفاقية بصيغتها احلالية. امللوثات واستخدامها وإطالقاا

يف الوقت الراهن للحصول على التمويل ضمن إطار فإنّ األنشطة اليت تتصدى للزئبق ليست مؤهلة 
  .جمال التركيز املعين ذه امللوثات

  جمال التركيز املعين باملياه الدولية   - ٢
 مشاريع إيضاحية للحد من إطالق ١٩٩٥تضمن اجتماع جملس مرفق البيئة العاملية يف عام   - ٦

زء من االستراتيجية التشغيلية األوىل بشأن جمال  السمية الثابتة، مبا يف ذلك الزئبق، وذلك كج ذاتاملواد
. وظلت مشاريع الزئبق مؤهلة منذ ذلك التاريخ للحصول على التمويل. التركيز املعين باملياه الدولية

 وخالل التجديد الرابع ملوارد الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية، أقر الس برناجماً
 السمية الثابتة واختبار إدارة تكيّفية  ذاتاحلد من املواد"بشأن املياه الدولية بعنوان   جديداًاستراتيجياً

على عنصر عاملي للحد من " هذا الربنامج اإليضاحي احملدود"ويشتمل ". للمياه ذات اجلليد الذائب
أن هذا العنصر اإليضاحي بيد أنه مل ينجز الكثري بش.  السمية الثابتة ومنها الزئبق ذاتإطالقات املواد

ضمن التجديد الرابع ملوارد الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية، وذلك رمبا بسبب النقص 
  .العام يف التمويل املخصص ال التركيز املعين باملياه الدولية

  اال الشامل املتعلق باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  - ٣
هو " االستراتيجية اإلطارية اجلديدة بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية "إنّ القصد من  - ٧

تعزيز اإلدارة السليمة ملمارسات املواد الكيميائية ضمن مجيع اجلوانب ذات الصلة من برامج مرفق "... 
لشامل للنهج البيئة العاملية، وذلك محايةً لصحة اإلنسان والبيئة العاملية، ومن أجل اإلسهام يف اهلدف ا

ويتضمن جمال التركيز الشامل املعين باإلدارة ...". االستراتيجي املعين باإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
  السليمة للمواد الكيميائية، بصيغته اليت اعتمدها التجديد الرابع للموارد، الربنامج االستراتيجي 

ويسعى هذا الربنامج ". شاريع مرفق البيئة العامليةإدراج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ضمن م "١
إىل دمج ممارسات هذه اإلدارة يف جماالت التركيز املعنية بالتنوع البيولوجي وتغري املناخ واملياه الدولية 

عرب خفض إطالقات "أما القصد املتمثل يف الوقوف على فرص حتقيق منافع بيئية إضافية . وتدهور التربة
فهو ذو صلة "  احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري النامجة عن احتراق الفحمالزئبق بتدابري
  .خاصة بالزئبق

   على الربنامج االستراتيجي ويشتمل اال املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية أيضاً  - ٨
لعاملية ضمن اُألطر القطرية املعنية تنفيذ التدخالت املعنية باملواد الكيميائية واملدعومة من مرفق البيئة ا "٢

ومن شأن الربنامج أن حيقق ذلك من خالل استغالل املشاريع املنفّذة ضمن جمال ". بإدارة هذه املواد
." الذي يتصدى ملصادر التلوث األرضية، والسيما املواد السمية الثابتة" ... التركيز املعين باملياه الدولية 

بة ال التركيز املعين باملياه الدولية ترجح أالّ يدعم هذا الربنامج االستراتيجي بيد أنّ حالة التمويل بالنس
الكثري من القدرة على إدارة املواد الكيميائية فيما يتعلق مبكافحة الزئبق خالل التجديد الرابع ملوارد 

  .الصندوق
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  الصناديق اخلاصة اليت يديرها مرفق البيئة العاملية  -باء 
املناخ صندوقني  بشأن تغري ، أنشأت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية٢٠٠١يف عام   - ٩

 . والصندوق اخلاص بشأن تغري املناخجديدين يديرمها مرفق البيئة العاملية، مها صندوق أقل البلدان منواً
قد يشكالن  لتمويل الزئبق، فإنهما  حمتمالًولئن كان هذان الصندوقان اخلاصان ال ميثالن مورداً

 .منوذجني لصندوق تربعات بشأن الزئبق

  حتليل الطرائق املمكنة بشأن متويل مرفق البيئة العاملية  -جيم 
 بالبحث جماالت التركيز وااالت الشاملة ضمن مرفق البيئة العاملية، القسميتناول هذا   - ١٠

عنية بالزئبق اليت حددها الفريق العامل  بشأن اخليارات الثالثة امل املعنية بتغري املناخياخلاصة والصناديق
ترتيبات ) ٣(تفاقية جديدة قائمة بذاا، ا) ٢(، بروتوكول جديد يف إطار اتفاقية استكهومل) ١: (أي

 أو وبالنسبة لكل من اخليارين القانونيني األولني، ميكن لنطاق الصك أن يكون شامالً. طوعية معززة
 من جمموعة شاملة من العناصر الطوعية  بذاته أو جزءاًون قائماً؛ والنهج الضيق ميكن أن يكضيقاً

 من جمموعة شاملة كما ميكن إلطار طوعي بشأن الزئبق أن يقوم بذاته أو أن يشكّل جزءاً. والقانونية
  .من العناصر الطوعية

  بروتوكول بشأن الزئبق ملحق باتفاقية استكهومل  - ١
ف يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة ضمن هذا اخليار، سوف تعمد األطرا  - ١١

وتشري السوابق إىل أنّ الربوتوكول . إىل وضع واعتماد بروتوكول قائم بذاته ملحق باتفاقية استكهومل
 على استخدام آلية التمويل احلالية ضمن اتفاقية استكهومل، وذلك على حنو بشأن الزئبق سيكون قادراً

 بشأن السالمة األحيائية امللحق باتفاقية التنوع كارتاخينام يف بروتوكول مماثل ملا هو مستخد
 املرفق إبرام مذكرة تفاهم جديدة مع جملس أموالومل تتطلّب استفادة هذا الربوتوكول من  .البيولوجي

  املرفق 
ثابتة ية ال من ذلك، أقر الس االقتراح اخلاص بامللوثات العضووبدالً. وال إجراء تعديل لصك املرفق

  .باختاذه ملقرر ذا الشأن
. وميكن وضع ترتيبات مماثلة فيما يتعلق بربوتوكول بشأن الزئبق ضمن إطار اتفاقية استكهومل  - ١٢

لكن االستفادة من مرفق البيئة العاملية عن طريق آلية التمويل ضمن اتفاقية استكهومل من شأنه أالّ 
 أو حىت ايف لتنفيذ األنشطة ضمن بروتوكول الزئبق كافياًيضمن أن يكون التمويل اجلديد أو اإلض

وإذا ما دعيت آلية التمويل ضمن اتفاقية استكهومل إىل تلبية احتياجات البلدان املتلقية للدعم . متوفّراً
 املاحنني رصد موارد إضافية ال التركيز سوف يتعني علىمن أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكول الزئبق، 

  .امللوثات العضوية الثابتةعين بامل
  اتفاقية قائمة بذاا  - ٢

من شأن وضع اتفاقية بشأن الزئبق قائمة بذاا أن ييسر االستفادة من موارد مرفق البيئة   - ١٣
العاملية، ولكنه لن حيقق أي موارد جديدة أو إضافية من دون التزام مواز من قبل احلكومات املاحنة 

ى غرار اخليار املتعلق بوضع بروتوكول ملحق باتفاقية استكهومل، فإنّ وعل. بتوفري هذه املوارد
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 وشامل بشأن احلكومات تستطيع أن تستخدم اتفاقية بشأن الزئبق قائمة بذاا إلجياد إطار ملزم قانوناً
  .شاملة من العناصر الطوعية والقانونية" موعة"الزئبق أو إلجياد عنصر قانوين أضيق 

فق أن يتيح املوارد، إذا توفّرت، ملساعدة البلدان املؤهلة على تنفيذ التزاماا وميكن للمر  - ١٤
وبغض النظر عن النهج الذي سيتبع، . مبوجب اتفاقية قائمة بذاا، وذلك بتوخي ثالثة وج متمايزة

  :وهذه النهوج هي كاآليت.  توفري موارد جديدةفإنّ األمر سوف يتطلّب دائماً
  ة منشأة بصورة رمسيةآلية مالي  )أ(  

إذا كانت احلكومات ستدعو مرفق البيئة العاملية إىل إدارة آلية مالية جديدة خاصة باتفاقية   - ١٥
 إىل إبرام مذكرة تفاهم بينهما، سيحتاجانللزئبق، فإنّ مؤمتر األطراف يف االتفاقية وجملس املرفق 
املرفق من أجل السماح له بإدارة هذه اآللية وستحتاج مجعية املرفق رمبا إىل املوافقة على تعديل لصك 

ومن شأن وجود آلية مالية منشأة بصورة رمسية حتت إدارة املرفق أن توفّر موارد من خالل . اجلديدة
جمال التركيز املعين باملياه الدولية أو جمال تركيز جديد أو عرب اال الشامل املعين باإلدارة السليمة 

 فضلت احلكومات األخذ مبجال تركيز جديد، فإنها تستطيع تعديل صك املرفق وإذا. للمواد الكيميائية
.  على الزئبق أو جمال يتناول بشكل أوسع اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةإلنشاء جمال يقتصر حصراً

أن يوافق  من ذلك، ميكن استخدام اال الشامل املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، شريطة وبدالً
  . من صك املرفق٣جملس املرفق على تفسري واسع للمادة 

 أن الدول املاحنة سيتعني علىوبغض النظر عن ج جمال التركيز الذي ستعتمده احلكومات،   - ١٦
ص ما يكفي من املوارد يف التجديد من أجل الوفاء بالتزاماا فيما يتعلق بتوفري هذه املوارد مبوجب ختص

  .ق اجلديدةاتفاقية الزئب
  ج طوعي يستخدم جماالت التركيز واألهداف االستراتيجية احلالية ضمن مرفق البيئة العاملية  )ب(

من العناصر الطوعية " جمموعة"كما هو الشأن ضمن  (إذا كان نطاق اتفاقية الزئبق ضيقاً  - ١٧
.  مالية منشأة بصورة رمسية، فإنّ احلاجة قد ال تدعو إىل أن يشتمل على آلية)والقانونية بشأن الزئبق

وميكن ملرفق البيئة العاملية . ويف هذا احلالة، ميكن للحكومات أن تستخدم الوضع الطوعي السائد حالياً
ولكن لكي . أن يواصل النظر يف املشاريع ذات الصلة بالزئبق ضمن جمال التركيز املعين باملياه الدولية

 أن تزيد من جمموع االعتمادات لزئبق، ينبغي للحكومات أوالً لتمويل ا فعاالًيشكّل هذا اال مصدراً
وميكن ملرفق البيئة العاملية أن يستطلع إمكانية دعم مشاريع الزئبق . املالية وتضع خمصصات حمددة للزئبق

من خالل اال الشامل املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، والسيما باعتبارها منافع مشتركة 
احلراري النامجة عن الفحم، املتخذة مبوجب جمال  غازات االحتباس  من تدابري احلد من انبعاثاتعائدة

  .التركيز املعين بتغري املناخ
  صندوق خاص معين بالزئبق  )ج(

ميكن للصناديق اخلاصة اليت يديرها مرفق البيئة العاملية، واملذكورة أعاله، أن تكون مبثابة مناذج   - ١٨
 من ومبا أنه لن يشكّل جزءاً. ديره املرفق ضمن اتفاقية بشأن الزئبق قائمة بذاالصندوق طوعي ي

 إذا كانت احلكومات الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، فإنّ هذا الصندوق قد يكون مستصوباً
ندوق غري قادرة على التوافق يف الرأي على إدراج موارد موسعة بشأن الزئبق يف جتديد موارد الص
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االستئماين ملرفق البيئة العاملية، وكان عدد كبري من املاحنني مستعد مع ذلك للتعهد مبوارد لصندوق 
  .متعدد األطراف بشأن الزئبق

  إطار طوعي بشأن الزئبق  - ٣
 من جمموعة شاملة من ميكن لإلطار الطوعي بشأن الزئبق أن يقوم بذاته أو أن يشكّل جزءاً  - ١٩

ويف كال احلالتني، من شأن اثنني من النهوج الوارد وصفها أعاله فيما . والقانونيةالعناصر الطوعية 
 أي ج طوعي يستخدم جماالت التركيز واألهداف االستراتيجية احلالية -يتعلق باتفاقية قائمة بذاا 

 وفرين أيضاً أن يكونا مت-ضمن مرفق البيئة العاملية، وصندوق خاص بالزئبق يديره مرفق البيئة العاملية 
ويف سياق هذين النهجني، يستطيع املرفق أن يقدم املساعدة بواسطة . ضمن إطار طوعي بشأن الزئبق

 بشأن  خاصاًجمال التركيز املعين باملياه الدولية أو يستطيع املاحنون أن يطلبوا إىل املرفق أن يدير صندوقاً
  .الههومه للصندوق الوارد وصفه أع يف مفالزئبق يكون مماثالً

وميكن لربنامج البداية السريعة التابع للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية أن   - ٢٠
وميكن تطويع هذا الربنامج ليكون مبثابة . يتيح فرصة أخرى للتمويل ضمن إطار طوعي بشأن الزئبق

وىل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد أداة يقدم املاحنون بواسطتها املوارد املالية للزئبق، والسيما إذا ت
الكيميائية والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية القيام بدور بارز يف إطار طوعي بشأن 

  .الزئبق
  تعدد األطراف لربوتوكول مونتريالاملالصندوق   -ثالثاً 

مانة أن حتدد ما لدى الصندوق يستجيب هذا اجلزء من الورقة لطلب الفريق العامل إىل األ  - ٢١
والصندوق هو اآللية املالية . تعدد األطراف من عناصر قد تكون مبثابة منوذج آللية مالية بشأن الزئبقامل

العاملية الوحيدة اليت تقتضي أنصبة مقررة من البلدان األطراف املاحنة، واملكرسة لتزويد البلدان النامية 
ومنذ إنشاء هذا الصندوق، مل تعمد . األطرافاتفاق بيئي وحيد متعدد باملساعدة املالية لتنفيذ 

 من ذلك على احلكومات إىل تكرار النموذج على اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف واعتمدت بدالً
  .مرفق البيئة العاملية يف إدارة اآلليات املالية لطائفة كثرية من هذه االتفاقات

اسية خمتصرة عن بروتوكول مونتريال وعن السياق التارخيي وبعد تقدمي معلومات أس  - ٢٢
تعدد األطراف، تتناول الورقة بالوصف املالمح األساسية للصندوق وتناقش بعد ذلك املللصندوق 

وإذا اختارت .  آللية وصندوق ماليني بشأن الزئبقعناصره األساسية الثالثة اليت قد تشكّل منوذجاً
وق متعدد األطراف على اتفاق بشأن الزئبق، فإنّ هذه العناصر الثالثة احلكومات تطبيق منوذج الصند

وهذه العناصر األساسية ممكنة ألنّ الصندوق . األكثر األمهية ستكون هي العناصر اليت ينبغي النظر فيها
ومن مث، فإنها ذات صلة وثيقة بإطار معين بالزئبق . متعدد األطراف يعمل ضمن صك ملزم قانوناً

  :كما أنها مترابطة وتتضمن ما يلي. لى مثل هذا الصكيشتمل ع
  ؛قضية وحيدة بيئية متعددة األطراف يركّز على اتفاق واً خمصصصندوقاً  )أ(
 املتحدة بشأن األنصبة اشتراط أن تسهم األطراف املاحنة على أساس جدول األمم  )ب(

  املقررة؛
 . األطراف يف بروتوكول مونتريالوجود الصندوق حتت املراقبة املباشرة الجتماع  )ج(



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/3 

9 

  صندوق خمصص  -ألف 
 خمصصاً تعدد األطراف صندوقاًامللقد استفادت األطراف بطرق كثرية من جعل الصندوق   - ٢٣

ي قلفقواعد الربوتوكول والصندوق هي اليت حتدد وحدها أهلية املشاريع لت. لتنفيذ بروتوكول مونتريال
وتركيز أمانة الصندوق . اية املطاف ضمن سلطة اجتماع األطرافالتمويل، وهي كلّها تتحدد يف 

متعدد األطراف على إدارة ورصد املشاريع والشؤون املالية اليت ترتبط بربوتوكول مونتريال دون غريه 
وقد أفضى هذا . من الربوتوكوالت أتاح هلا اكتساب خربة معمقة وشاملة بقضايا استنفاد األوزون

تعدد األطراف وعن املممارسات اختاذ القرارات اليت تتوخاها اللجنة التنفيذية للصندوق  عن األمر، فضالً
، إىل دعم وجود عملية على قدر معقول من النجاعة والسرعة هيكل الصندوق غري البريوقراطي نسبياً

روتوكول  يف ب كامالًوبإدراجها للصندوق متعدد األطراف إدراجاً. يف تطوير املشاريع واملوافقة عليها
 من استخدام الصندوق كأداة لتيسري املزيد من االمتثال لاللتزامات اليت األطرافمونتريال، متكّنت 

  .ينص عليها الربوتوكول
   املقررةاالشتراكات  -باء 

 اشتراكاتيمول الصندوق متعدد األطراف من "... ينص بروتوكول مونتريال على أن   - ٢٤
 يف حاالت معينة  بالعمالت القابلة للتحويل أو عينيا٥ً من املادة ١لفقرة األطراف غري العاملة مبوجب ا

وقد أفضى هذا الترتيب . ..." ة لألمم املتحدةرأو بالعملة الوطنية على أساس جدول األنصبة املقر/و
ويعتمد . تعدد األطرافامل على امتداد فترة حياة الصندوق االشتراكاتإىل مستوى عال ومستدام من 

وينص الربوتوكول على .  كل جتديد للموارد على تقييم لالحتياجات توافق عليه األطراف بنفسهامبلغ
 األطراف وفق جدول األمم املتحدة بشأن األنصبة املقررة ليساعد بذلك على عدم اشتراكاتحتديد 

  . سياسياًمنح مسألة تقاسم األعباء فيما بني املاحنني طابعاً
   املباشرة لألطرافصندوق حتت املراقبة  -جيم 

تعدد األطراف ألنه يضمن عمل الصندوق حتت املقد يكون هذا العنصر أبرز عناصر الصندوق   - ٢٥
.  مسؤولية مباشرة أمامهإشراف سلطة اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال وجيعله مسؤوالً

غم أنّ اللجنة التنفيذية تتوىل ور. تعدد األطرافامل اهليئة املديرة للصندوق واجتماع األطراف هو فعلياً
فهو الذي حيدد اختصاصات . إدارة الصندوق فإنها تقوم بذلك بإشراف مباشر من اجتماع األطراف

 . أعضاءها بالتساوي بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية األطراف يف الربوتوكولاللجنة وخيتار سنوياً
ومبا أنّ الصندوق . وازاة االجتماعات األخرى للربوتوكولوتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية عادة مب

ويستجيب هلم أنشأه الربتوكول ليقتصر على خدمته ال غري، فإنه مسؤول أمام األطراف يف الربوتوكول 
  . املرفق بأن يكون نداً لهلتصميممما ال يسمح 
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 العاملية وهيكل الصندوق مرفق البيئة: لعمل الدويل الطويل األجل بشأن الزئبقل املاليةوارد امل
  متعدد األطراف

  مقدمة  - أوالً
  اخللفية والغرض  -ألف 

إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة فريقاً عامالً خمصصاً أنشأ جملس ،  رابعا٢٤/٣ًمبوجب املقرر   - ١
حبة مفتوح العضوية يتألّف من احلكومات واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي وممثلي اجلهات صا

املصلحة وذلك الستعراض وتقييم اخليارات اخلاصة بالتدابري الطوعية املعززة والصكوك القانونية الدولية 
ويسترشد الفريق العامل . القائمة أو اجلديدة بشأن احلد من األخطار النامجة عن انبعاثات الزئبق

ويطلب .  رابعا٢٤/٣ً - لس اإلدارة من املقرر جم١٩باألولويات العاملية بشأن الزئبق الواردة يف الفقرة 
   إىل شعبة املواد الكيميائية التابعة لليونيب عند قيامها بدور األمانة للفريق العامل هذا املقرر أيضاً

وانعقد االجتماع األول للفريق العامل يف ...". أن تعد التقارير التحليلية املوجزة الالزمة لعمله"... 
وكان من مجلة ما أعدت األمانة من مواد . ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين تشرين ١٦ إىل ١٢بانكوك من 

املتمثلة يف احلد من  حتليل اخليارات املمكنة ملواجهة التحديات العاملية"للفريق العامل دراسة بعنوان 
يشار إليها فيما يلي  ()UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2الوثيقة " (األخطار النامجة عن إطالقات الزئبق

 وتضمنت تلك الدراسة مناقشة حمدودة ملسألة توفري املوارد املالية من أجل )١(.)OEWG.1/2بالوثيقة 
مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال على تنفيذ اخليارات املمكنة بشأن 

  .الزئبق
   بني الدورات تضمن  لعمل األمانة فيماواعتمد الفريق العامل يف اجتماعه األول برناجماً  - ٢

  :ما يلي
يف سياق االعتبارات املالية واحتماالت وضع اتفاقية مستقلة جديدة، ووضع بروتوكول "... 

  :جديد يف إطار اتفاقية استكهومل، ووضع ترتيبات طوعية، أن تقدم معلومات عن ما يلي
   املالية؛الطرائق املمكنة اليت تسمح ملرفق البيئة العاملية بتوفري املوارد   - ١"
عناصر هيكل الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونتريال، اليت ميكن أن تكون   - ٢"

  ...."مبثابة منوذج
ومثة عنصر ثالث يتعلق باالعتبارات . وتتناول هذه الورقة هذين العنصرين من برنامج األمانة  - ٣

 عن طريق مرفق البيئة ويل املتوفّر حالياً وهو توفري املعلومات عن التم-املالية تناولته األمانة على حدة 
العاملية والنهج االستراتيجي اخلاص باإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وغريمها من الترتيبات التمويلية 

وتستكمل هذه الورقة ذلك العنصر الثالث والدراسة اليت أعدا األمانة لالجتماع . لتناول مسألة الزئبق

                                                   
 .http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG/Documents.htm: الوثيقة متاحة على اإلنترنت على العنوان التايل  )١(

http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG/Documents.htm
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، وينبغي أن "واصلة حتليل خيارات تنفيذ العمل الدويل الطويل األجل بشأن الزئبقم: "الثاين حتت عنوان
  .تقرأ كوثيقة مكملة لكلّ منهما

  النطاق واهليكل  -باء 
 الفريق العامل لألمانة من أجل العمل فيما أصدرهايتحدد نطاق هذه الورقة بالتعليمات اليت   - ٤

 هلذه التعليمات، يتفاوت النهج املتوخى بشأن ووفقاً. ه الوارد أعالالنصبني الدورات، وذلك حبسب 
 للكيفية اليت ميكن ا للمرفق أن يزود ففيما يتعلق مبرفق البيئة العاملية، تعرض الورقة حتليالً. العنصرين

البلدان املؤهلة باملوارد لتنفيذ األنشطة املعنية بالزئبق، وذلك ضمن السياق القانوين السائد اليوم وضمن 
وبذلك ال تركّز الورقة على اهلياكل اإلدارية . سياقات اخليارات الثالثة املعنية بالزئبق اليت مت حتديدها

  وفيما يتعلق بالصندوق متعدد األطراف، . واملؤسسية ملرفق البيئة العاملية إال إذا تطلّب التحليل ذلك
  بق ألنّ واليته حمددة ال تبحث الورقة يف كيفية عمله ضمن سياق اخليارات املعنية بالزئ

 من ذلك، تتناول الورقة بالوصف خمتلف مالمح الصندوق اليت قد تكون ذات وبدالً. وال تتعلّق بالزئبق
  .صلة بوضع آلية مالية جديدة معنية بالزئبق

  :وتنقسم الورقة إىل ثالثة أقسام كاآليت  - ٥
  .هو مقدمة) هذا اجلزء(اجلزء األول 

ومات عن الطرائق املمكنة اليت تسمح ملرفق البيئة العاملية بتوفري موارد اجلزء الثاين يقدم معل
وحيدد هذا اجلزء جماالت التركيز واألهداف والربامج االستراتيجية . مالية لتنفيذ إطار الزئبق

ذات الصلة ضمن مرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك القدرة على دعم مشاريع الزئبق يف الوقت 
وضح كيف ميكن لصناديق املناخ اخلاصة التابعة للمرفق أن تكون مبثابة منوذج؛ الراهن؛ وهو ي

ويتناول بالتحليل الكيفية اليت ميكن ا للمرفق أن خيدم أغراض بروتوكول أو اتفاقية قائمة 
بذاا أو أغراض إطار طوعي بشأن الزئبق؛ ويناقش بإجياز إطار ختصيص املوارد ضمن مرفق 

  .البيئة العاملية
تعدد األطراف التابع لربوتوكول املاجلزء الثالث يقدم معلومات عن عناصر هيكل الصندوق 

وبعد عرض معلومات .  آللية مالية خاصة بالزئبقمونتريال، اليت ميكن أن تشكّل منوذجاً
تعدد األطراف، يتناول هذا امل والسياق التارخيي للصندوق ،أساسية عن بروتوكول مونتريال

ف املالمح األساسية للصندوق ويناقش عناصره الرئيسية الثالثة اليت قد تكون اجلزء بالوص
  .مبثابة منوذج آللية مالية وصندوق خاصني بالزئبق

  الطرائق املمكنة اليت تسمح ملرفق البيئة العاملية بتوفري املوارد املالية  -ثانياً 
يئة العاملية أن يزود البلدان املؤهلة  للكيفية اليت ميكن ا ملرفق البيعرض هذا اجلزء حتليالً  - ٦

باملوارد لتنفيذ األنشطة املعنية بالزئبق، وذلك ضمن السياق القانوين السائد اليوم وضمن سياقات 
  .زئبق اليت حددها الفريق العاملاخليارات الثالثة املعنية بال
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ية على متويل املشاريع والربامج ومرفق البيئة العاملية هو منظمة مالية مستقلة تساعد البلدان النام  - ٧
 هي اليونيب وبرنامج األمم املتحدة -وتقوم ثالث وكاالت منفِّذة . اليت توفّر احلماية للبيئة العاملية

 )٢(. بأدوار رئيسية يف حتديد مشاريع املرفق وتطويرها وإدارا على امليدان- اإلمنائي والبنك الدويل
 اإلقليمية واملنظمات التنميةاريع املرفق سبعةٌ من مصارف وعالوة على ذلك، يسهم يف تنفيذ مش

  )٣(."وكاالت منفّذة ذات فرص موسعة"احلكومية الدولية بصفتها 

ويعمل مرفق البيئة العاملية مع هذه الوكاالت ليزود البلدان املؤهلة بالتمويل اجلديد واإلضايف   - ٨
لتدابري الرامية إىل حتقيق املنافع البيئية العاملية املتفق التكاليف اإلضافية املتفق عليها ل"من أجل تغطية 

املناخ،  بشأن تغري  وخيدم مرفق البيئة العاملية اآلليات املالية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية)٤(."عليها
تحدة واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية األمم امل

وحيدد مؤمتر األطراف يف كلّ اتفاقية من هذه االتفاقيات معايري األهلية بالنسبة . ملكافحة التصحر
 أما بالنسبة لكافة األنشطة األخرى املنفَّذة ضمن )٥(.لألنشطة اليت قد ميوهلا املرفق عن طريق آلياا املالية
البلدان مؤهلة للحصول على منح املرفق إذا كانت جماالت التركيز اخلاصة مبرفق البيئة العاملية، فإنّ 

مؤهلة للحصول على قروض من البنك الدويل أو للحصول على املساعدة التقنية من برنامج األمم 
  )٦(.املتحدة اإلمنائي

لصندوق االستئماين لويتم متويل مرفق البيئة العاملية من املسامهات اليت يقدمها املشاركون   - ٩
وتتفاوض احلكومات على جتديد هذه املوارد مرة ". جتديد املوارد"عرب عملية تسمى للمرفق، وذلك 

وخيضع املبلغ اإلمجايل لكلّ جتديد واالتفاق على تقاسم األعباء فيما بني املشاركني . كلّ أربع سنوات
الرابعة ملوارده، اليت  فترة التجديد ويشهد مرفق البيئة العاملية حالياً. لعملية التفاوضية السياسيةلاملسامهني 

وينتظر أن تبدأ املفاوضات بشأن فترة التجديد اخلامسة يف تشرين . ٢٠٠٦شرع فيها يف عام 
  .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

  اتيجية ضمن مرفق البيئة العامليةجماالت التركيز واألهداف والربامج االستر  -ألف 
: اذ تدابري ضمن جماالت التركيز الستة التاليةيدعم الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية اخت  - ١٠

التنوع البيولوجي، وتغري املناخ، واملياه الدولية، وتدهور التربة، واستنفاذ طبقة األوزون، وامللوثات 

                                                   
، )يشار إليه فيما يلي بصك مرفق البيئة العاملية(من صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعدل ) ٢٠٠٨ (٢٢املادة   )٢(

http://www.thegef.org/uploadedFiles/GEF_Instrument_March08.pdf. 
 األورويب مصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي، واملصرف: الوكاالت املنفِّذة السبع هي  )٣(

لإلنشاء والتعمري، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة 
من ) غري مؤرخة(الصفحة اخلاصة بالوكاالت املنفّذة أنظر . لألغذية والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 .http://www.thegef.org/interior.aspx?id=106: العنوان التايلموقع مرفق البيئة العاملية على 
 . من صك مرفق البيئة العاملية٢املادة   )٤(
باستثناء األنشطة التمكينية، يقتصر مجيع هذا التمويل الذي مير عن طريق الصندوق االستئماين ملرفق البيئة   )٥(

 .ق منافع بيئة عامليةالعاملية على التكاليف اإلضافية، ويتعين عليه أن حيق
 ).ب(و) أ( ٩املرجع نفسه، املادة   )٦(

http://www.thegef.org/uploadedFiles/GEF_Instrument_March08.pdf
http://www.thegef.org/interior.aspx?id=106
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وعالوة على ذلك، يستطيع املرفق أن يدعم أنشطة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية . العضوية الثابتة
 وتكون ذات صلة مبجال أو أكثر من جماالت التركيز ،نشطة منافع بيئية عامليةبشرط أن حتقق هذه األ

 وامللوثات العضوية الثابتة واملياه الدولية مها جماال التركيز األكثر صلة باخليارات الثالثة اخلاصة )٧(.الستة
 السليمة للمواد كما أنّ جمال التركيز الشامل املعين باإلدارة. بالزئبق اليت حددها الفريق العامل

الكيميائية له صلة ذه اخليارات، وهو يدعم املشاريع املتكاملة ضمن جماالت التركيز املعنية بالتنوع 
  )٨(.البيولوجي وتغري املناخ واملياه الدولية

ويف توصياته السياساتية بشأن التجديد الرابع للموارد، طلب جملس مرفق البيئة العاملية إىل   - ١١
وقد .  تستعرض وتنقّح، حسب االقتضاء، االستراتيجيات اخلاصة مبجاالت التركيز الستةاألمانة أن

أفضى ذلك باألمانة إىل االستعاضة عن اهليكل القدمي للربامج التشغيلية واألولويات االستراتيجية يكل 
شرع يف عام وطلب الس إىل األمانة أن ت. جديد من األهداف والربامج االستراتيجية الطويلة األجل

 يف رسم أهداف وبرامج استراتيجية طويلة األجل ومنقّحة بالنسبة للتجديد اخلامس للموارد ٢٠٠٨
  .٢٠٠٩وذلك بغية عرضها عليه يف اجتماعه األول يف عام 

ويتناول هذا القسم بالوصف ااالت املعنية بامللوثات العضوية الثابتة، واملياه الدولية، اإلدارة   - ١٢
  .للمواد الكيميائية، مبا يف ذلك قدرا على دعم مشاريع الزئبق يف الوقت الراهنالسليمة 

  جمال التركيز املعين بامللوثات العضوية الثابتة  - ١
هو منذ إنشائه، كان اهلدف االستراتيجي من جمال التركيز املعين بامللوثات العضوية الثابتة   - ١٣

اا مبوجب اتفاقية استكهومل؛ أي خفض واستبعاد إنتاج هذه مساعدة البلدان املؤهلة على تنفيذ التزام
 ومن مث، فإنّ املوارد املخصصة هلذا اال متاحة عرب آلية التمويل )٩(.امللوثات واستخدامها وإطالقاا

يف حالة ( بدورها لفائدة ألطراف يف االتفاقية دون غريهم أو املتوافرةالتابعة التفاقية استكهومل، 
وكما هو الشأن بالنسبة لألنشطة املمولة من . لفائدة البلدان املوقّعة على االتفاقية) لتمكينيةاألنشطة ا

مرفق البيئة العاملية واملتعلّقة بآليات التمويل التابعة التفاقية تغري املناخ والتنوع البيولوجي، فإنّ تشغيل 
 ملا حيدده مؤمتر األطراف من  يكون مطابقاً"...أن املرفق آللية التمويل التابعة التفاقية استكهومل جيب 
  )١٠(..."سياسات وأولويات برناجمية ومعايري بشأن األهلية 

ومن مث، فإنّ األنشطة اليت . وال يندرج الزئبق ضمن نطاق اتفاقية استكهومل بصيغتها احلالية  - ١٤
ال التركيز املعين تتصدى للزئبق ليست مؤهلة يف الوقت الراهن للحصول على التمويل ضمن إطار جم

  .ذه امللوثات
                                                   

 .٣املرجع نفسه، املادة   )٧(
استراتيجيات جماالت التركيز والربجمة االستراتيجية للتجديد الرابع ملوارد مرفق أمانة مرفق البيئة العاملية، أنظر   )٨(

  ، )٢٠٠٧بر أكتو/تشرين األول (٩ و٨، الفقرتان ٩٢، الصفحة البيئة العاملية
http://www.thegef.org/uploadedFiles/Focal%20Area%20Strategies_10.04.07.pdf. 

 .١٨، الفقرة ٨٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩(
 .من صك مرفق البيئة العاملية) ح( ٢٠املادة   )١٠(

http://www.thegef.org/uploadedFiles/Focal%20Area%20Strategies_10.04.07.pdf
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  جمال التركيز املعين باملياه الدولية  - ٢
 عرض مشاريع إيضاحية للحد من إطالقات ١٩٩٥شهد جملس مرفق البيئة العاملية يف عام   - ١٥

 املواد السمية الثابتة ، مبا فيها الزئبق، وذلك كجزء من استراتيجية تشغيلية بشأن جمال التركيز املعين
ومنذ ذلك التاريخ، ظلّت املشاريع اإليضاحية بشأن الزئبق مؤهلة للحصول على . باملياه الدولية

  .التمويل
وفيما يتعلق بالتجديد الرابع ملوارد الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية، أقر الس   - ١٦

 من املواد السمية الثابتة واختبار إدارة من أجل احلد" بشأن املياه الدولية ٤ - الربنامج االستراتيجي
 بشأن  عاملياًعنصراً" الربنامج اإليضاحي احملدود" ويتضمن هذا )١١("تكيفية للمياه ذات اجلليد الذائب

ولدى تطويرها هلذا الربنامج، ذكرت أمانة املرفق . احلد من إطالقات املواد السمية الثابتة، مبا فيها الزئبق
 عقب التجديد القادم ق نتائج يستنري ا مرفق البيئة العاملية لوضع برنامج أكرب حجماًسوف حيقّ"أنه 

 ويقدم الربنامج االستراتيجي املزيد من التوضيحات بشأن عنصر املواد )١٢(."ملوارد الصندوق] اخلامس[
  :السمية الثابتة

احي حمدود يتجاوز امللوثات فيما يتعلق باملواد السمية الثابتة، سوف يتم دعم عنصر إيض"... 
العضوية الثابتة وذلك من أجل اختبار فعالية السياسات، واألدوات املبتكرة، وتكنولوجيات 
احلد من إطالقات املواد السمية الثابتة، وإشراك قطاع األعمال يف إجياد حلول فعالة من حيث 

ستراتيجية املرفق يف دعماً ال" مكافحة التلوث تعود بالنفع"التكاليف ووضع استراتيجيات 
وسوف تجرى جتارب إيضاحية على عدد من . جمال اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

القطاعات االقتصادية وأحواض األار العابرة للحدود واملهددة بأخطار من جراء املواد 
إلمكان السمية الثابتة وغريها من املواد السمية، ليتم بعد جتميع النتائج واخلربات توطئة 

  )١٣(..."تطبيقها يف املستقبل من جانب مرفق البيئة العاملية 

على األرجح  العنصر اإليضاحي وذلك االرتر القليل من األعمال بشأن هذومل ينفَّذ سوى   - ١٧
 اال هو الوحيد الذي ذافقد كان ه. لتمويل ضمن جمال التركيز املعين باملياه الدوليةبسبب عدم توافر ا

ض الكبري يف  وحيد هذا اخلف)١٤(.يله فيما بني التجديدين الثالث والرابع ملوارد الصندوق متواخنفض
املوارد املخصصة هلذا اال من قدرته على تنفيذ أنشطة جديدة مثل العنصر اإليضاحي بشأن املواد 

  .السمية الثابتة
                                                   

 .٥٢ و٥١فحتني  أعاله، الص٨احلاشية استراتيجيات جماالت التركيز ضمن مرفق البيئة العاملية، أنظر   )١١(
 .٣٥، الفقرة ٥٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(
 .٣٦املرجع نفسه، الفقرة   )١٣(
 مليون ٣٥٥ مليون دوالر خالل التجديد الثالث، و٤٣٠بلغت خمصصات جمال التركيز املعين باملياه الدولية   )١٤(

لتابع للمرفق، ليبلغ صافيها يف التجديد  اةوجرى ختفيضها أكثر لدعم برنامج املنح الصغري. دوالر خالل التجديد الرابع
 جمال التركيز املعين باملياه الدولية والربجمة تراتيجيةاس"أمانة مرفق البيئة العاملية، أنظر .  مليون دوالر٣٣٥الرابع 

، )٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول (٦، الفقرة ٤، الصفحة "االستراتيجية للتجديد الرابع ملوارد مرفق البيئة العاملية
http://www.thegef.org/uploadedFiles/Focal_Areas/International_Waters/GEF- 4%20strategy%20IW%20Oct%202007.pdf. 

http://www.thegef.org/uploadedFiles/Focal_Areas/International_Waters/GEF
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  ةجمال التركيز الشامل املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائي  - ٣
 حماولة لتفعيل اجلديدة" االستراتيجية اإلطارية بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية "متثل  - ١٨

ويكمن اهلدف .  من صك مرفق البيئة العاملية٣األحكام املعنية بإدارة املواد الكيميائية من املادة 
ارسات املواد الكيميائية ضمن تعزيز اإلدارة السليمة ملم"... االستراتيجي من هذا اال الشامل يف 

مجيع اجلوانب ذات الصلة من برامج مرفق البيئة العاملية، وذلك محايةً لصحة اإلنسان والبيئة العاملية، 
ومن أجل اإلسهام يف اهلدف الشامل للنهج االستراتيجي املعين باإلدارة الدولية للمواد 

  )١٥(..."الكيميائية

لتقين التابع ملرفق البيئة العاملية واملعين باإلدارة السليمة للمواد وقد ناقش الفريق االستشاري ا  - ١٩
الكيميائية، لدى وضع توصياته بشأن اال اجلديد، ما إذا كان ينبغي التوصية بتوخي ج حمدود أم 

  :وضمن النهج املوسع، سوف يتيح جمال التركيز املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ما يلي. موسع
الدعم املباشر ألنشطة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف احلاالت اليت يرجح فيها أن "... 

وقد ناقش الفريق االستشاري التقين . تتيح يف األمد البعيد فوائد بيئية عاملية يف جماالت التركيز
الكيميائية اليت تتيح مسألة اقتراح برنامج يدعم، بصفة جتريبية، مشاريع اإلدارة السليمة للمواد 

وميكن أن تخصص هلذا الربنامج ميزانية خاصة، وحمدودة، ويتم تقييمه . فوائد من هذا النوع
 أن يساعد وكاالت مرفق البيئة العاملية وأنصار املشاريع ومن شأنه أيضاً. بشكل مستقل

لسليمة وسائل األطراف األخرى، وأن يكتسب خربة يف تصميم وتنفيذ مشاريع اإلدارة ا
وميكن لألنشطة املدعومة أن تضم مشاريع ... للمواد الكيميائية اليت تتيح فوائد بيئية عاملية

  )١٦(..."ملعاجلة مسألة استخدام الزئبق يف املنتجات

وبالفعل، كان من شأن هذا النهج أن يضع اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على قدم املساواة   - ٢٠
ستة احلالية وذلك بتخصيص املوارد وجعل هدفها األساسي يقتصر على اإلدارة مع جماالت التركيز ال

 أن يسمح للمرفق بالنظر يف متويل معظم مشاريع تنفيذ وكان من شأنه أيضاً. السليمة للمواد الكيميائية
قق النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، مبا فيها مشاريع الزئبق، وذلك بشرط أن حت

  من ذلك، اختار الفريق االستشاري التقين يف اية املطاف تفسرياًوبدالً. هذه األنشطة منافع بيئية عاملية
، ليكون على )وأقر جملس مرفق البيئة العاملية هذا االختيار( من صك مرفق البيئة العاملية ٣ للمادة حمدوداً

أن ترتبط مباشرة بتحقيق منافع بيئية عاملية يف "ائية املشاريع الشاملة ضمن اإلدارة السليمة للمواد الكيمي
  )١٧(."مشروع معين ضمن واحد من جماالت التركيز الستة

ويتضمن جمال التركيز الشامل املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، بصيغته اليت اعتمدها   - ٢١
رة السليمة للمواد الكيميائية ضمن إدراج اإلدا "١التجديد الرابع للموارد، الربنامج االستراتيجي 

                                                   
 ٨احلاشية ت جماالت التركيز ضمن مرفق البيئة العاملية بالنسبة للتجديد الرابع للموارد، استراتيجياأنظر   )١٥(

 .٤، الفقرة ٩٠أعاله، الصفحة 
 .٥٠، احلاشية ٩١ و٩٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(
 .املرجع نفسه  )١٧(
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ويسعى هذا الربنامج إىل دمج ممارسات هذه اإلدارة يف جماالت التركيز ". مشاريع مرفق البيئة العاملية
وسوف يبدأ املرفق يف تشغيله من . املعنية بالتنوع البيولوجي وتغري املناخ واملياه الدولية وتدهور التربة

دف إىل تقييم أحدث أنواع املشاريع خالل إعدادها " د الكيميائيةللحماية من املوا"خالل عملية 
أما القصد املتمثل يف حتديد . وتقييمها من أجل تضمينها ممارسات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

عرب خفض إطالقات الزئبق بتدابري احلد من انبعاثات غازات االحتباس "فرص حتقيق منافع بيئية إضافية 
  )١٨(.فهو ذو صلة خاصة بالزئبق" ري النامجة عن احتراق الفحماحلرا

   على الربنامج االستراتيجي ويشتمل اال املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية أيضاً  - ٢٢
تنفيذ التدخالت املعنية باملواد الكيميائية واملدعومة من مرفق البيئة العاملية ضمن اُألطر القطرية املعنية  "٢
وينطوي اهلدف من هذا الربنامج على ضمان أن تكون تدخالت املرفق لدعم إدارة ". إدارة هذه املوادب

ألنها تعتمد على القدرة العامة للبلدان املستفيدة على األخذ باإلدارة "... املواد السمية الثابتة مستدامة 
نامج أن حيقق ذلك من خالل استغالل  ومن شأن الرب)١٩(".السليمة للمواد الكيميائية وتعزز هذه القدرة

الذي يتصدى ملصادر التلوث األرضية، "... املشاريع املنفّذة ضمن جمال التركيز املعين باملياه الدولية 
 أعاله فإنّ حالة التمويل ١٧ بيد أنه على غرار ما جاء يف الفقرة )٢٠(."سيما املواد السمية الثابتة وال

 باملياه الدولية ترجح أالّ يدعم هذا الربنامج االستراتيجي الكثري من القدرة بالنسبة ال التركيز املعين
  .على إدارة املواد الكيميائية فيما يتعلق مبكافحة الزئبق خالل التجديد الرابع ملوارد الصندوق

   اخلاصة اليت يديرها مرفق البيئة العامليةالصناديق  -باء 
صندوقني ، ٢٠٠١يف عام املناخ  بشأن تغري املتحدة اإلطاريةأنشأت األطراف يف اتفاقية األمم   - ٢٣

تغري ب املعين والصندوق اخلاص جديدين يديرمها مرفق البيئة العاملية، مها صندوق أقل البلدان منواً
 لتمويل الزئبق، فإنهما قد مصادر حمتملة ال ميثالن  قداخلاصني هذين الصندوقني ويف حني أن )٢١(.املناخ

  . بشأن الزئبقطوعيجني لصندوق يشكالن منوذ
وميكّن الصندوقان مرفق البيئة العاملية من متويل طائفة من األنشطة ذات الصلة بتغري املناخ   - ٢٤

.  مما هو ممكن ضمن جمال التركيز املعين بتغري املناخ املمول الصندوق االستئماين للمرفقأوسع نطاقاً
ك امسه، مصمم لتلبية االحتياجات اخلاصة هلذه البلدان ، كما يوحي بذلوصندوق أقل البلدان منواً

 املعين، أما الصندوق اخلاص )سيما فيما يتعلق خبطط عملها الوطين من أجل التكيف مع تغري املناخ وال(

                                                   
تركة احملتملة من احلد من ولالطالع على حملة موجزة عن املنافع املش. ١٤، الفقرة ٩٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(

 ٥- ٢-٣ من اجلزء ٥٤ و٥٣انبعاثات غازات االحتباس احلراري ومن خفض الزئبق، يرجى الرجوع إىل الصفحتني 
 ".التآزر احملتمل مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ" املعنون OEWG.1/2من الوثيقة 

 ٨احلاشية من مرفق البيئة العاملية بالنسبة للتجديد الرابع للموارد، استراتيجيات جماالت التركيز ضأنظر   )١٩(
 .٩٤أعاله، الصفحة 

 .١٨املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠(
التمويل يف ، ٧ -مؤمتر األطراف /٧املناخ، املقرر  بشأن تغري مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية       )٢١(

ــان  ــة، الفقرت ــة ال، ٢ و١إطــار االتفاقي ــتFCCC/CP/2001/13/Add.1 (2002)وثيق ــى اإلنترن ــع عل : ، املوق
http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a01.pdf. 

http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a01.pdf
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لألنشطة املمولة عن طريق جمال التركيز املعين بتغري " املكملة"تغري املناخ فهو يدعم أنشطة تغري املناخ ب
ربوتوكول كيوتو، أتاح ب املتعلقة وكجزء من االتفاق السياسي بشأن جمموعة القواعد )٢٢(.ناخامل

تنفيذ االتفاقية األساسية، واستجابا ملا و لتنفيذ الربتوكول الفصل بني الدعم املايل الصندوقان اخلاصان
 اإلجراءات العادية اليت يتبعها نأ بعض البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال من أثارته
  . فيما يتعلق مبجال التركيز اخلاص بتغري املناخ مرهقة وتقييديةاملرفق

تغري املناخ، ب املعين والصندوق اخلاص ويتوىل مرفق البيئة العاملية إدارة صندوق أقل البلدان منواً  - ٢٥
 وجيتمع جملس مرفق )٢٣(.املناخبشأن تغري  بتوجيه من مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية

للنظر يف " الصندوق اخلاص بشأن تغري املناخ/جملس صندوق أقل البلدان منواً"البيئة العاملية باعتباره 
ويتم، حسب االقتضاء، تفويض هذا الس صالحيات اختاذ املقررات والتدابري اليت تؤثر . الصندوقني

الصندوق اخلاص بشأن تغري املناخ /ع جملس صندوق أقل البلدان منواًويتب. مباشرة يف هذين الصندوقني
 لكي جيسد الوالية احملددة  طفيفاًقواعد النظام الداخلي لس مرفق البيئة العاملية بعد تعديله تعديالً

  )٢٤(.املسندة له

املسامهات  تغري املناخ منب املعين والصندوق اخلاص وتتأتى موارد صندوق أقل البلدان منواً  - ٢٦
املناخ، املدرجة يف  بشأن تغري  البلدان املتقدمة األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريةالطوعية من

الصندوق اخلاص بشأن تغري املناخ اتفق على /ورغم أن جملس صندوق أقل البلدان منواً". املرفق الثاين"
فإنّ تعبئة املوارد هلذين الصندوقني جتري يف  )٢٥(عقد اجتماعات مرة كل سنتني للتعهد بتقدمي أموال،

 بوضع جدول للتمويل ٢٠٠٦وقد أمر مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية يف عام . الواقع بشكل مستمر
  )٢٦(.دوقني من أجل تنفيذ املشاريع اليت ال يتوفّر هلا التمويل الكاملناملشترك للص

                                                   
 .٦ و٢املرجع نفسه، الفقرتني أنظر   )٢٢(
مقـرر بـشـأن   "الصنـدوق اخلـاص بشـأن تغري املـناخ،      /جملس صنـدوق أقـل البلـدان منـواً      )٢٣(

موجـز مـن إعـداد املشتركني يف الرئاسة،      " ـج بشـأن تعبئـة املـوارد،   :  مـن جـدول األعمـال   ٧البند  
ـــرة  ــاين٣ (٢الفق ــانون الث ــاير / ك ــايل  )٢٠٠٧ين ــشبكي الت ــع ال ــى املوق ـــاح عل ـــو مت : ، وه

http://www.thegef.org/Documents/Council_Documents/LDCF_SCCF_1/documents/JointSummaryFinal.pdf. 
النظام الداخلي لس صندوق أقل الصندوق اخلاص بشأن تغري املناخ، / أقل البلدان منواًجملس صندوق  )٢٤(

، وهو متاح GEF/LDCF.SCCF.1/3/Rev.1 (2006)، مقدمة، الوثيقة الصندوق اخلاص بشأن تغري املناخ/البلدان منواً
  :على املوقع الشبكي التايل

http://www.thegef.org/Documents/Council_Documents/LDCF_SCCF_1/documents/LDCF.SCCF.1.3.Rev.1R
ulesofProcedurefortheLDCF.SCCFCouncil.pdf 

 ٢٣احلاشية " ج بشأن تعبئة املوارد،"الصندوق اخلاص بشأن تغري املناخ، /جملس صندوق أقل البلدان منواً  )٢٥(
 املقترح بشأن تعبئة املوارد لصندوق أقل  موجزا لعملية إقرار النهجGEF/LDCF.SCCF.1/6تتضمن الوثيقة (أعاله 

 ).البلدان منوا والصندوق اخلاص بشأن تغري املناخ
، مزيد من ١١ -مؤمتر األطراف /٣املناخ، املقرر  بشأن تغري مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  )٢٦(

، وهو متاح على املوقع FCCC/CP/2005/5/Add.1 (2006)، الوثيقة اإلرشادات لتشغيل صندوق أقل البلدان منواً
 .http://unfccc.int/resource/docs/2005/cop11/eng/05a01.pdf: الشبكي التايل

http://www.thegef.org/Documents/Council_Documents/LDCF_SCCF_1/documents/JointSummaryFinal.pdf
http://www.thegef.org/Documents/Council_Documents/LDCF_SCCF_1/documents/LDCF.SCCF.1.3.Rev.1R
http://unfccc.int/resource/docs/2005/cop11/eng/05a01.pdf
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الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، فإنّ بعض  من ومبا أنّ الصندوقني ال يشكالن جزءاً  - ٢٧
القواعد واملبادئ اليت تنطبق على جماالت التركيز، مثل قاعدة التكاليف اإلضافية وصلتها بتوليد املنافع 

كما أنّ إطار ختصيص املوارد، الذي سترد مناقشته يف . الصندوقني اخلاصنيالبيئة العاملية، ال تنطبق على 
  . أدناه، ال ينطبق عليها أيضا٤ً-٢ القسم

 حتليل الطرائق املمكنة بشأن متويل مرفق البيئة العاملية  -جيم 

 بالبحث جماالت التركيز وااالت الشاملة ضمن مرفق البيئة العاملية، القسميتناول هذا   - ٢٨
أي : فريق العاملوالصناديق املناخية اخلاصة بشأن اخليارات الثالثة املعنية بالزئبق اليت حددها ال

. بروتوكول جديد يف إطار اتفاقية استكهومل، واتفاقية جديدة قائمة بذاا، وترتيبات طوعية معززة
 مناقشةً للطرائق املمكنة اليت تتيح ملرفق البيئة العاملية توفري املوارد املالية ضمن كلّ خيار القسمويتضمن 

  .من هذه اخليارات
 واألطر الطوعية، حسب االقتضاء، ات ضمن سياقي األطر امللزمة قانوناً وتتناول هذه اخليار  - ٢٩

وميكن أن يكون . شاملة قد تتضمن عناصر طوعية وأخرى قانونية" جمموعة"وكذلك ضمن سياق 
ومن شأن الصك الشامل أن .  بالنسبة لكل واحد من اخليارين القانونيني أو ضيقاًنطاق الصك شامالً

 ن عدة عناصردف إىل تناول معظم أو مجيع األولويات العاملية بشأن الزئبق، وأن يقتصر الصك يتضم
  . من العناصرالضيق على معاجلة واحدة أو اثنتني من األولويات أو أن يشتمل على عدد قليل نسبياً

طار  مرفق البيئة العاملية ضمن سياق اإلالقسموفيما يتعلق بالترتيبات الطوعية املعززة، يتناول   - ٣٠
زيادة حتليل : " من الورقة املصاحبة املعنونة٣-٣الطوعي بشأن الزئبق، الذي يرد وصفه يف اجلزء 

 بشأن يوميكن لإلطار الطوع". خيارات التنفيذ بشأن اإلجراءات الدولية يف األمد الطويل بشأن الزئبق
ويف احلالة . وعية والقانونية من جمموعة شاملة من العناصر الطالزئبق أن يقوم بذاته أو أن يشكّل جزءاً

األخرية، ميكن لربوتوكول بشأن الزئبق، ملحق باتفاقية استكهومل، أو التفاقية قائمة بذاا أو لصك 
  .آخر أن يتضمن بعض أو مجيع العناصر القانونية

ومثة نقطتان هامتان سائدتان يف حتليل كل خيار من اخليارات ينبغي ذكرمها من جديد يف هذا   - ٣١
األوىل مفادها أنّ مبلغ املوارد اليت قد تلزم لتنفيذ إطار بشأن الزئبق سوف يتوقّف على مدى . ملقاما

طموح هذا اإلطار واتساع نطاقه والطابع القانوين اللتزاماته، مبا يف ذلك مشول أو ضيق أي عنصر 
 ة الواسعة والصارمة قدراًوبعبارة أخرى، يرجح أن يتطلب اإلطار الطموح ذو العناصر القانوني. قانوين

من املوارد أكرب مما قد يتطلبه إطار طوعي يتوفّر على القليل من العناصر القانونية أو ال يتوفّر عليها 
  .باملرة

أما النقطة الثانية فمفادها أنه على الرغم من أمهية اآللية اليت ميكن ملرفق البيئة العاملية أن يوفّر   - ٣٢
فالنظام الذي يتبعه املرفق . شرط األساسي هو ضرورة قيام املاحنني بإتاحة هذه املواردا املوارد فإنّ ال

ومع ذلك، ليس بوسع املرفق القبول . يتسم مبرونة كافية لدعم مشاريع الزئبق عرب وج خمتلفة كثرية
سب، بل كذلك فقدرته على دعم األعمال املتصلة بالزئبق حمدودة ال بسياساته فح. بواليات غري ممولة

  .بانعدام األموال املخصصة
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  بروتوكول بشأن الزئبق ملحق باتفاقية استكهومل  - ١
، يف إطار هذا اخليار،  األطراف يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتةتضعسوف   - ٣٣

ل مبثابة معاهدة وسيكون الربوتوكو.  بذاته ملحق باتفاقية استكهوملاً قائموتوكوالًاألول ويعتمد بر
وسوف تتوفّر له هيئة إدارية .  من إطار اتفاقية استكهوملمنفصلة ومستقلة عن االتفاقية لكنها جزءاً

ولالطّالع على وصف . ، حبيث ال تتغير التزامات األطراف املنصوص عليها يف االتفاقيةمنفصلة قانونياً
زيادة حتليل خيارات : "ورقة املصاحبة املعنونة من ال١-٣معمق هلذا اخليار، يرجى الرجوع إىل اجلزء 

 من الوثيقة ١-٤-٣وإىل اجلزء " التنفيذ بشأن اإلجراءات الدولية يف األمد الطويل بشأن الزئبق
OEWG.1/2.  

٣٤ -  الربوتوكول بشأن الزئبق استخدام آلية التمويل احلالية ه سيكون بوسعوتشري السوابق إىل أن 
 بشأن السالمة األحيائية امللحق باتفاقية التنوع كارتاخينا لربوتوكول وفقاًو. ضمن اتفاقية استكهومل

 من االتفاقية هي اآللية املالية هلذا الربوتوكول، ٢١تكون اآللية املالية املنشأة مبوجب املادة "البيولوجي 
بيئة العاملية ، أقر جملس مرفق ال٢٠٠٣مايو / ويف أيار)٢٧(".عن طريق اهليكل املؤسسي املكلف بتشغيلها

بناء القدرات لتنفيذ بروتوكول السالمة األحيائية كأولوية استراتيجية لربنامج التنوع البيولوجي التابع 
 املرفق مل تتطلّب إبرام مذكرة تفاهم أموال ولذلك، فإنّ استفادة هذا الربوتوكول من )٢٨(.للمرفق

 عندما أضاف املرفق ٢٠٠٢دث يف عام كما ح(جديدة مع جملس املرفق وال إجراء تعديل لصك املرفق 
جمال تركيز جديد معين بامللوثات العضوية الثابتة واتفق على إدارة آلية التمويل ضمن اتفاقية 

 من ذلك، أقر الس االقتراح اخلاص بامللوثات العضوية الثابتة باختاذه ملقرر ذا وبدالً). استكهومل
طراف يف الربوتوكول بإحالة توجيهه اخلاص بآلية التمويل إىل اجتماع األ/ويقوم مؤمتر األطراف. الشأن

  .مؤمتر األطراف يف االتفاقية الذي يتوىل بدوره إدراجه ضمن توجيهه اخلاص إىل مرفق البيئة العاملية
ولكن من . وميكن وضع ترتيب مماثل لربوتوكول بشأن الزئبق ضمن إطار اتفاقية استكهومل  - ٣٥

، سوف يعتمد نطاق مشاريع أوالً. ق العامل مفتوح العضوية يف نقطتني اثنتنياملهم أن ينظر الفري
الزئبق، اليت ستكون مؤهلة للحصول على الدعم من املرفق عن طريق آلية التمويل ضمن اتفاقية 
استكهومل، على االختصاصات اليت سيقرها جملس املرفق واليت سوف تتوقّف بدورها على املناقشات 

ويف إطار سابقة .  يف اتفاقية استكهومل وأعضاء يف الساحلكومات بصفتها أطرافاًالسياسية بني 
. بروتوكول السالمة األحيائية، يقتصر الدعم الذي يقدمه املرفق على بناء القدرات لتنفيذ الربوتوكول

                                                   
  فاقية التنوع البيولوجي  بشأن السالمة األحيائية امللحق باتكارتاخينا من بروتوكول ٢-٢٨املادة   )٢٧(
 .http://www.cbd.int/biosafety/protocol.shtml: ، املتاحة على املوقع الشبكي التايل)٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢٩(
ز من إعداد املشتركني يف الرئاسة، اجتماع جملس مرفق ـة، موجـق البيئة العامليـس مرفـجملأنظر   )٢٨(

ع الشبكي ـاح على املوقـو متـ، وه٩رة ـ الفق،٢٠٠٣و ـماي/ارـ أي١٦ - ١٤ة، ـة العامليـالبيئ
ويف التجديد الرابع للموارد، يتم دعم أنشطة بناء .  http://www.thegef.org/Summary_of_the_Chairs.pdf:التايل

بشأن كارتاخينا درات لتنفيذ بروتوكول ـبناء الق"، ٦ج االستراتيجي ـالل الربنامـن خـذه مـدرات هـالق
استراتيجيات جمال التركيز املعين بالتنوع البيولوجي والربجمة االستراتيجية أمانة مرفق البيئة العاملية، ." السالمة األحيائية

-http://www.thegef.org/uploadedFiles/Focal_Areas/Biodiversity/GEFللتجديد الرابع ملوارد مرفق البيئة العاملية، 
4%20strategy%20BD%20Oct%202007.pdf. 

http://www.cbd.int/biosafety/protocol.shtml
http://www.thegef.org/Summary_of_the_Chairs.pdf
http://www.thegef.org/uploadedFiles/Focal_Areas/Biodiversity/GEF
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الت وبعكس تلك السابقة، من املرجح أن يعمد الس إىل توسيع متويل الزئبق ليشمل كافة التدخ
  .الالزمة، إذا طلبت منه األطراف يف اتفاقية استكهومل ويف بروتوكول الزئبق أن يقوم بذلك

االستفادة من مرفق البيئة العاملية عن طريق وتتمثل النقطة الثانية ذات األمهية األساسية يف أنّ   - ٣٦
ضايف لتنفيذ األنشطة  يضمن أن يكون التمويل اجلديد أو اإللنآلية التمويل ضمن اتفاقية استكهومل 

وسوف يتوقّف هذا األمر على املخصصات اليت . راًافّ أو حىت متوضمن بروتوكول الزئبق كافياً
سترصدها العمليات املقبلة لتجديد املوارد وعلى توزيع تلك املخصصات فيما بني خمتلف جماالت 

ضمن اتفاقية استكهومل إىل تلبية وإذا ما دعيت آلية التمويل . التركيز والربامج االستراتيجية للمرفق
احتياجات البلدان املتلقية للدعم من أجل تنفيذ هذه االتفاقية وبروتوكول الزئبق، فإنّ املاحنني سوف 

ومن دون التمويل . يتعين عليهم رصد موارد إضافية ال التركيز املعين بامللوثات العضوية الثابتة
وهذا . ق احلالية من أجل تلبية احتياجات بروتوكول الزئبقاإلضايف، سوف يتعني حتويل موارد املرف

الوضع احملتمل من شأنه أن جيعل األطراف يف اتفاقية استكهومل ال ترغب يف السماح للربوتوكول 
  .باستخدام آلية التمويل اخلاصة ذه االتفاقية

 بالكامل املوارد  حالياًوقد يكون لدى أصحاب املصلحة اعتقاد بأنّ البلدان املؤهلة ال تستخدم  - ٣٧
املتاحة يف جمال التركيز املعين بامللوثات العضوية الثابتة من أجل تنفيذ التزاماا املنصوص عليها يف اتفاقية 

ومن مث، قد تكون هناك ضمن جمال التركيز، حسب هذا االعتقاد، أموال زائدة عن اللزوم . استكهومل
 باتفاقية استكهومل، وتكون األموال امللحقبروتوكول الزئبق أو غري مربجمة ميكن حتويلها إىل تنفيذ 

املتبقية كافية لتلبية الطلب على تنفيذ االتفاقية األم.  
وهذا االعتقاد اخلاطئ قد يعود إىل أنّ األطراف املؤهلة واألطراف املوقعة على اتفاقية   - ٣٨

ا الوطنية للتنفيذ ومل تكن حينها استكهومل قد ركّزت خالل التجديد الثالث للموارد على وضع خططه
مستعدة اللتماس الدعم من مرفق البيئة العاملية لتمويل املشاريع الكربى يف جمال امللوثات العضوية 

 تنفيذتتسم بتحول من اإلعداد إىل مرحلة "أما اآلن وضمن التجديد الرابع للموارد فإنّ األنشطة . الثابتة
وبالفعل، فإنّ مرفق البيئة العاملية يسري باجتاه  )٢٩(.) لزيادة التأكيدأضيف اخلط" (خطط التنفيذ الوطنية

الربجمة الكاملة ملوارد جمال التركيز املعين بامللوثات العضوية الثابتة وذلك بنهاية دورة التجديد الرابع، إن 
  )٣٠(.مل يكن قبل ذلك

                                                   
 أعاله، ٨استراتيجيات جماالت التركيز ضمن مرفق البيئة العاملية بالنسبة للتجديد الرابع للموارد، احلاشية   )٢٩(

 .٢٠، الفقرة ٨١الصفحة 
مارس / آذار ٢٠وحىت  .  هـو موعـد منتصف دورة التجديد الرابـع للمـوارد       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠  )٣٠(

٢٠٠٨ ـال التركيز املعين بامللوثـات        ٤٢,٦عامليـة   مرفـق البيئـة ال   ، برمج مـن جممـوع املـوارد املتاحـة ٪
برنامج العمل املقدم لكي يوافق عله جملس مرفق البيئة العاملية،          ق البيئة العاملية،    ـة مرف ـأمانأنظر   .العضويـة الثابتـة 

ــدول  ــصفحة ٢اجلــ ــة  ٣ بالــ ــن الوثيقــ ــارس / آذار٢٠ (GEF/C.33/9 مــ ). ٢٠٠٨مــ
http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Documents/Council_Documents__(PDF_DOC)/GEF_33/Work%20Pr

ogram%20Cover%20Note%20April%2008-C33-9Final(1).pdf. 

http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Documents/Council_Documents__(PDF_DOC)/GEF_33/Work%20Pr
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تمويل جمال التركيز املعين  عن وجهة نظر خمالفة مفادها أنّ املستوى احلايل لوأُعرب أيضاً  - ٣٩
فعلى سبيل املثال، . بامللوثات العضوية الثابتة لن يكفي ملساعدة األطراف املؤهلة على الوفاء بالتزاماا

يشكّل التصدي لإلطالقات من امللوثات العضوية الثابتة الـمنتجة عن غري قصد أكثر التحديات 
وخالل التجديد الرابع للموارد، مت توجيه . ة استكهومل اليت تواجهها اتفاقي- ورمبا تكلفةً -صعوبة 

معظم املشاريع اليت تعىن ذا النوع من اإلطالقات حنو التخطيط ووضع االستراتيجيات وليس حنو 
وينبغي لتنفيذ هذه األنواع من املشاريع أن يبدأ على نطاق واسع خالل التجديد . التنفيذ الفعلي

ىل زيادة هائلة يف الطلب على املوارد املخصصة ضمن جمال التركيز اخلامس للموارد، حبيث يفضي إ
 أن يكون لدى جمال التركيز فائض يف ولذلك، فإنه من غري املرجح جداً. املعين بامللوثات العضوية الثابتة

ث املوارد متاح لتنفيذ بروتوكول الزئبق خالل التجديد اخلامس للموارد، ما مل يتفق املاحنون على إحدا
  .زيادة كبرية يف حجم املخصصات املرصودة ال التركيز املعين بامللوثات العضوية الثابتة

  اتفاقية قائمة بذاا  - ٢
من شأن اخليار املعين بوضع اتفاقية بشأن الزئبق قائمة بذاا أن ييسر االستفادة من موارد   - ٤٠

 أو إضافية من دون التزام مواز من قبل احلكومات مرفق البيئة العاملية، ولكنه لن حيقق أي موارد جديدة
وعلى غرار اخليار املتعلق بوضع بروتوكول ملحق باتفاقية استكهومل، فإنّ . املاحنة بتوفري هذه املوارد

 وشامل بشأن احلكومات تستطيع أن تستخدم اتفاقية بشأن الزئبق قائمة بذاا إلجياد إطار ملزم قانوناً
 ومن شأن )٣١(.شاملة من العناصر الطوعية والقانونية" موعة"صر قانوين أضيق الزئبق أو إلجياد عن

اإلطار القانوين الشامل أن يتضمن عدة عناصر تتصدى ملعظم أو كافة األولويات العاملية بشأن الزئبق، 
أما . ناصر من الع نسبياًلكن الصك الضيق قد يعاجل أولوية واحدة أو أولويتني أو قد يتضمن عدد قليالً

احلاجة إىل موارد جديدة فسوف تتوقّف على طموح االلتزامات مبوجب االتفاقية وعلى نطاقها، 
 أو  وشامالً قانوناً بشأن الزئبق ملزماًوسوف تتأثّر خاصة مبا إذا كانت االتفاقية سوف تشكّل إطاراً

  .ستكون مبثابة جزء من جمموعة من العناصر الطوعية والقانونية
وقد ال ترغب البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف املوافقة على اتفاقية   - ٤١

قائمة بذاا، وخباصة إذا كانت اتفاقية شاملة، ما مل تكن هذه البلدان واثقة من أنّ االتفاقية سوف 
نّ احلكومات حتتاج يف تطويرها ومن مث، فإ. تشتمل على موارد مالية كبرية وإضافية تكرس للزئبق

واعتمادها التفاقية قائمة بذاا إىل التفاوض على شروط توفري هذه املوارد، مبا يف ذلك حتديد ما إذا 
  .كان جيوز دعوة مرفق البيئة العاملية إىل القيام بدور اهليئة املديرة هلذه املوارد

اعدة البلدان املؤهلة على تنفيذ التزاماا فّرت، ملساوميكن للمرفق أن يتيح املوارد، إذا تو  - ٤٢
آلية مالية منشأة بصورة ) ١: (مبوجب اتفاقية قائمة بذاا، وذلك بتوخي ثالثة وج متمايزة كاآليت

 باملسامهة يف مواردها، مما يتيح االستفادة من الصندوق االستئماين للمرفق رمسية تلزم األطراف قانوناً
ز املعين باملياه الدولية أو جمال تركيز جديد أو اال الشامل املعين باإلدارة من خالل إما جمال التركي

                                                   
زيادة حتليل خيارات التنفيذ بشأن اإلجراءات الدولية يف األمد "يرجى الرجوع إىل الورقة املصاحبة املعنونة   )٣١(

 .ا هلذه األشكال املتنوعة من خيار االتفاقية القائمة بذالالطالع على مناقشة أكثر إسهاباً" الطويل بشأن الزئبق
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 يستخدم جماالت التركيز واألهداف أو ج غري ملزم قانوناً) ٢(السليمة للمواد الكيميائية؛ 
أو صندوق جديد يديره املرفق وال يشكّل جزًءا من الصندوق ) ٣(االستراتيجية احلالية ضمن املرفق؛ 

 توفري موارد وبغض النظر عن النهج الذي سيتبع، فإنّ األمر سوف يتطلّب دائماً. ستئماين للمرفقاال
  .وفيما يلي مناقشة هلذه النهوج الثالثة. جديدة

 آلية مالية منشأة بصورة رمسية  )أ(

قية ضمن جمموعة املواد الكيميائية التابعة لالتفاقات البيئية متعددة األطراف، تنص اتفا  - ٤٣
 بيد أنّ اتفاقية بازل )٣٢(. باملسامهة يف مواردهااستكهومل على آلية مالية رمسية تلزم األطراف قانوناً

ا اختذتا إجراءات ملساعدة البلدان النامية مواتفاقية روتردام ال تنصان على مثل هذه اآللية رغم أنه
 االتفاقات البيئية فرص، بلغت وتارخيياً. دوالبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال على تعبئة املوار

 عندما كانت املشكلة اليت تواجهها كانت يف أعلى مستوياا آلية مالية رمسية إنشاءمتعددة األطراف يف 
   )٣٣(تؤثّر مباشرة يف املصاحل االستراتيجية والبيئية والصحية للدول املاحنة) أ(هذه االتفاقات 

مثل بروتوكول مونتريال، واتفاقية (شاركة الفعالة للبلدان النامية وال ميكن حلّها من دون امل) ب(
 على التراكم اً وقادراً وثابت ومبا أنّ التلوث بالزئبق سمياً)٣٤().املناخ، واتفاقية امللوثات العضوية الثابتة

  .النوع يف البيئة، فإنه ميكن القول إنه يطرح مشكلة من هذا بعيدة ملسافات واإلنتقال األحيائي
فبالنسبة . واآلثار املترتبة عن وجود آلية مالية منشأة بصورة رمسية قد تتفاوت من بلد إىل آخر  - ٤٤

  :للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال ميكن هلذه اآللية املالية أن
ة تنفيذ الدول املاحنة متكّنها من ربط تنفيذها اللتزاماا مبوجب االتفاقية مبدى فعالي  )أ(

  اللتزاماا املتعلقة باملوارد املالية؛
  ؛ قانوناً ملزماًجتعل التزام الدول املاحنة بتوفري املوارد املالية أمراً  )ب(
متنح مسائل املوارد املالية أمهية ضمن االتفاقية وضمن جدول أعمال مؤمتر األطراف   )ج(

  م ورمسي ملدى فعالية وكفاية اآللية املالية؛فيها، مبا يف ذلك عرب إجراء استعراض منتظ

                                                   
ألنّ االتفاقية تقتضي من البلدان املتقدمة األطراف أن تقدم موارد مالية جديدة " إلزامية"هذه املسامهات   )٣٢(

. وإضافية ملساعدة البلدان املؤهلة على تغطية التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها لتنفيذ التزاماا مبوجب االتفاقية
بيد أنّ االتفاقية ال تنص على كيفية حتديد مبالغ تلك املسامهات . تفاقية استكهومل من ا٦-١٣ و٢-١٣املادتني أنظر 

 .أو على الطرائق احملددة لتقدميها
 Jeffrey L. Dunoff, From Green to Global: Toward the Transformation of Internationalأنظر   )٣٣(

Environmental Law, 19 HARV. ENVTL. L. REV. 241 (1995); Raymond Clémençon, Financing the 

Protection of the Global Commons: The Case for a Green Planet Contribution, 11 (GEF Working Paper No. 
17, July 2000(مراجع متاحة على املوقع الشبكي التايل ، :http://www.thegef.org/Outreach/outreach-

PUblications/WP17-Financing_Protection.pdf. 
 Mark A. Drumbl, Poverty, Wealth and Obligation in International Environmental Law, 76أنظر   )٣٤(

TUL. L. REV. 843, 853-58 (2002(مقال متاح على املوقع الشبكي التايل ، :http://ssrn.com/abstract=283204. 

http://www.thegef.org/Outreach/outreach
http://ssrn.com/abstract=283204
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ة على الدعوة داخل احلكومات إىل ضرورة أن تصدق بلداا تعزز قدرة وزارات البيئ  )د(
 .على االتفاقية وأن تنفّذها

  :أما بالنسبة للبلدان املتقدمة فإنّ من شأن آلية مالية منشأة بصورة رمسية أن  - ٤٥
ملوارد احمللية، ذات الصلة بتنفيذ التزاماا مبوجب االتفاقية، تسهل عمليات ختصيص ا  )أ(

  من أجل توفري املوارد املالية؛
تزيد من احتمال موافقة البلدان النامية على األخذ بالتزامات قوية خالل املفاوضات   )ب(

 . التزامااعلى إبرام معاهدات، واستعداد هذه البلدان للتصديق على الصك املعتمد، وجناحها يف تنفيذ

وإذا كانت احلكومات ستدعو مرفق البيئة العاملية إىل إدارة آلية مالية جديدة خاصة باتفاقية   - ٤٦
 وقد حتتاج وجملس املرفق إبرام مذكرة تفاهم بينهما، ، مؤمتر األطراف يف االتفاقيةسيتعني علىللزئبق، 

وضمن . لسماح له بإدارة هذه اآللية اجلديدةمجعية املرفق إىل املوافقة على تعديل لصك املرفق من أجل ا
أمور أخرى، سوف تقتضي املذكرة والتعديل عادة من املرفق وجملس املرفق أن يستخدما موارد املرفق 

بشكل يتطابق مع السياسات واألولويات "نصوص عليها يف اتفاقية الزئبق ذات الصلة بتمويل األنشطة امل
 وهذا الشرط القاضي )٣٥(.يف االتفاقية اجلديدة" حيددها مؤمتر األطرافالربناجمية ومعايري األهلية اليت 

بالتزام مرفق البيئة العاملية بتوجيهات مؤمتر األطراف ضروري لضمان أن يدير املرفق آلية التمويل بشكل 
  .يتسق مع رغبات األطراف يف االتفاقية

 املرفق أن توفّر موارد من خالل ومن شأن وجود آلية مالية منشأة بصورة رمسية حتت إدارة  - ٤٧
جمال التركيز املعين باملياه الدولية أو جمال تركيز جديد أو عرب اال الشامل املعين باإلدارة السليمة 

وإذا فضلت احلكومات األخذ مبجال تركيز جديد، فإنها تستطيع تعديل صك املرفق . للمواد الكيميائية
. بق أو جمال يتناول بشكل أوسع اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على الزئإلنشاء جمال يقتصر حصراً

بيد أنّ جملس .  من ذلك، ميكن استخدام اال الشامل املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةوبدالً
 من صك املرفق، وذلك وفق التفسري ٣املرفق حيتاج يف البداية إىل املوافقة على تفسري واسع للمادة 

ي نظر فيه، ومل يوص به، الفريق االستشاري التقين لفائدة التجديد الرابع للموارد فيما يتعلق الذ
  )٣٦(.باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

وبغض النظر عن ج جمال التركيز الذي ستعتمده احلكومات، فإنّ الدول املاحنة ستحتاج إىل   - ٤٨
جل الوفاء بالتزاماا فيما يتعلق بتوفري هذه املوارد ختصيص ما يكفي من املوارد يف التجديد من أ

وحبسب نطاق االتفاقية، سوف يتعين يف البداية توجيه املبلغ املخصص . مبوجب اتفاقية الزئبق اجلديدة
وستحتاج . يف البلدان املؤهلة) مثل إعداد خطط التنفيذ الوطنية(إىل دعم األنشطة التمكينية 
 تكون كبرية حبيث تكفي لدعم التكاليف اإلضافية لألنشطة الالزمة املخصصات بعد ذلك إىل أن

  .للبلدان املؤهلة من أجل الوفاء مبجموع التزاماا اليت تنص عليها اتفاقية الزئبق

                                                   
 ).ح (٢٠ و١٥ و٩ و٦ الفقرات أيضاً أنظر؛ ٢٦صك املرفق، الفقرة أنظر   )٣٥(
 .١٩املناقشة واحلاشية أعاله، الفقرة أنظر   )٣٦(
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   مرفق البيئة العامليةيفج طوعي يستخدم جماالت التركيز واألهداف االستراتيجية احلالية   )ب(
العناصر الطوعية " جمموعة "يف إطاركما هو الشأن  (لزئبق ضيقاًإذا كان نطاق اتفاقية ا  - ٤٩

. شتمل على آلية مالية منشأة بصورة رمسية فإنّ احلاجة قد ال تدعو إىل أن ت،)والقانونية بشأن الزئبق
وميكن ملرفق البيئة العاملية .  احلالة، ميكن للحكومات أن تستخدم الوضع الطوعي السائد حالياًهويف هذ

كما ميكن له . اصل النظر يف املشاريع ذات الصلة بالزئبق ضمن جمال التركيز املعين باملياه الدوليةأن يو
أن يستطلع إمكانية دعم هذه املشاريع من خالل اال الشامل املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، 

احلراري  غازات االحتباس ن انبعاثاتسيما فيما يتعلق باملنافع املشتركة العائدة من تدابري احلد م وال
وميكن لألطراف يف الصك اجلديد . النامجة عن الفحم، املتخذة مبوجب جمال التركيز املعين بتغري املناخ

بشأن الزئبق أن تعمل مع املرفق من أجل اغتنام هذه الفرص دون احلاجة إىل مذكرة تفاهم بني جملس 
  .املرفقاملرفق ومؤمتر األطراف وإىل تعديل لصك 

 يف حالة التزام قانويندون هذه االتفاقات الرمسية، لن يكون املرفق وجملس املرفق ب غري أنه  - ٥٠
وسوف تكون .  اجلديدةباتباع األولويات أو التوجيهات اليت يصدرها مؤمتر األطراف يف االتفاقية

ة ألمانة املرفق أكثر منها  التقنيوالتقديرات املاحنني بأفضلياتاألنشطة املدعومة من املرفق مدفوعة 
 أنّ  أحياناًتثريومما يؤيد هذه اجلدلية أنّ البلدان األطراف .  البلدان املستفيدة من املساعدةبأفضليات

 أهداف التنمية املستدامة لفرادى املشاريع اليت تقودها الوكاالت واألطراف املاحنة ال تدعم دائماً
  .البلدان

، ج للمنافع املشتركة ضمن جمال التركيز املعين بتغري املناخ، مثالًوباستخدام ج شامل أو   - ٥١
 غازات يكون ملشاريع اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، اليت تنطوي على تدابري للحد من انبعاثات

وباملقابل، ينبغي أن تتوقّع احلكومات . احلراري، قدرة كبرية على احلد من إطالقات الزئبقاالحتباس 
ولكي يشكّل . ئج قليلة إذا كانت تعتمد على جمال التركيز املعين باملياه الدولية بقيوده املالية احلاليةنتا

 أن تزيد من جمموع االعتمادات املالية  لتمويل الزئبق، ينبغي للحكومات أوالً فعاالًهذا اال مصدراً
حيث يستطيع مانح ) ١: (لى األقلوميكن حتقيق هذا األمر بطريقتني ع. وتضع خمصصات حمددة للزئبق

أو جمموعة من املاحنني اعتماد وتقدمي املوارد الالزمة كجزء من املفاوضات بشأن التجديد اخلامس 
أو يستطيع ) ٢( بشأن الزئبق؛  استراتيجياًللموارد، وتستجيب أمانة مرفق البيئة العاملية لتضع برناجماً

وارد الالزمة خارج نطاق عملية جتديد املوارد، وتستجيب أمانة مانح أو جمموعة من املاحنني اإلسهام بامل
ويف كال .  بشأن الزئبق معتمدة يف ذلك على هذه املوارد استراتيجياًمرفق البيئة العاملية لتضع برناجماً

احلالتني، ميكن لس املرفق أن يقر الربنامج االستراتيجي اجلديد عند اختتام املفاوضات بشأن جتديد 
  .ارداملو

  صندوق خاص معين بالزئبق  )ج(
، أن ٢-٢ القسمميكن للصناديق اخلاصة اليت يديرها مرفق البيئة العاملية، اليت ورد وصفها يف   - ٥٢

 إذا وقد يكون هذا الصندوق مستصوباً. تكون مبثابة مناذج لصندوق طوعي بشأن الزئبق يديره املرفق
أي على إدراج موارد موسعة بشأن الزئبق يف جتديد كانت احلكومات غري قادرة على التوافق يف الر
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موارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، وكان عدد كبري من املاحنني مستعد مع ذلك للتعهد 
  :وقد تشمل االعتبارات األخرى بشأن هذا النهج ما يلي. مبوارد خمصصة للزئبق

سوف تستفيد البلدان الشريكة من نظم ضمن إطار إدارة املرفق للصندوق اخلاص،   )أ(
  تقدمي اخلدمات، اليت تتوخاها أمانة املرفق والوكاالت املنفّذة التابعة له؛

 من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، مبا أنّ الصندوق اخلاص ليس جزءاً  )ب(
 بتحديد لصندوق وذلك مثالً أوسع لتعيني كيفية عمل اسيكون ملؤمتر األطراف يف اتفاقية الزئبق جماالً

  مدى تطبيق قاعديت التكاليف اإلضافية واملنافع البيئية العاملية؛
جتديد موارد الصندوق اخلاص تتم مبوجب شروطه الذاتية وليس ضمن عمليات   )ج(

  جتديد موارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، اليت تتم مرة كلّ أربع سنوات؛
أن تكون قاعدة املاحنني املسامهني يف الصندوق اخلاص أضيق من قاعدة من املرجح   )د(

املاحنني املسامهني يف الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، وأن تكون مبالغ جتديد موارده يف املستقبل 
  رمبا أقلّ موثوقية؛

يئة العاملية  إلطار ختصيص املوارد التابع ملرفق البلن يكون الصندوق اخلاص خاضعاً  )ه(
  ). مناقشة مفصلة هلذا اإلطار٤-٢ القسمترد يف (

  إطار طوعي بشأن الزئبق  - ٣
 من جمموعة شاملة من ميكن خليار اإلطار الطوعي بشأن الزئبق أن يستقل بذاته أو يكون جزءاً  - ٥٣

ها أعاله فيما  ويف كال احلالتني، من شأن اثنني من النهوج الوارد وصف)٣٧(.العناصر الطوعية والقانونية
 أي ج طوعي يستخدم جماالت التركيز واألهداف االستراتيجية احلالية -يتعلق باتفاقية قائمة بذاا 

  أن يكونا متوفرين أيضاً-ضمن مرفق البيئة العاملية، وصندوق خاص بالزئبق يديره مرفق البيئة العاملية 
 من خاللستطيع املرفق أن يقدم املساعدة ويف سياق هذين النهجني، ي. ضمن إطار طوعي بشأن الزئبق

 بشأن  خاصاًجمال التركيز املعين باملياه الدولية أو يستطيع املاحنون أن يطلبوا إىل املرفق أن يدير صندوقاً
وستكون .  يف مفهومه للصناديق اخلاصة بشأن املناخ اليت وردت مناقشتها أعالهالزئبق يكون مماثالً

اصة بتنفيذ أي من هذين النهجني مماثلة للطرائق واالعتبارات اليت ورد وصفها الطرائق واالعتبارات اخل
  . أعاله٥٢-٤٩يف الفقرات 

أما برنامج البداية السريعة التابع للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية فقد يتيح   - ٥٤
مية احلالية، يوفّر الصندوق وبصيغته التنظي. فرصة أخرى للتمويل ضمن إطار طوعي بشأن الزئبق

لفائدة األنشطة التمكينية، مبا يف ذلك جوانب من " أموال ابتدائية"االستئماين لربنامج البداية السريعة 
املسامهات والصندوق االستئماين حمدود من الناحية الزمنية، أي أنه مفتوح لتلقي . العمل املتعلق بالزئبق

لتصرف اعتماداته ) ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١(إنشائه دة مخس سنوات من تاريخ مل الطوعية
                                                   

زيادة حتليل خيارات التنفيذ بشأن اإلجراءات " من الورقة املصاحبة املعنونة ٣-٣يرجى الرجوع إىل اجلزء   )٣٧(
 .لنهوج هلذه الالطالع على مناقشة أكثر إسهاباً" الدولية يف األمد الطويل بشأن الزئبق
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 وميكن للحكومات أن تطوع برنامج البداية )٣٨(.خالل مدة أقصاها سبع سنوات من ذلك التاريخ
السريعة ليكون مبثابة أداة يقدم املاحنون بواسطتها املوارد املالية للزئبق، والسيما إذا توىل املؤمتر الدويل 

املواد الكيميائية والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية القيام بدور بارز يف املعين بإدارة 
  .إطار طوعي بشأن الزئبق

  إطار ختصيص املوارد: مسألة إضافية  -ال د
 املناقشة بشأن الطرائق املمكنة اليت تسمح ملرفق البيئة العاملية بتوفري املوارد ينبغي أن تشمل  - ٥٥

 كجزء من ٢٠٠٥فقد اعتمد املرفق هذا اإلطار يف عام .  إطار ختصيص املوارد التابع للمرفقاملالية
واملقصد املعلن إلطار ختصيص املوارد هو جعل خمصصات . إصالحاته املتعلقة بالتجديد الثالث للموارد

الية وذلك بإسناد املرفق التمويلية تتسم بقدر أكرب من العدالة والشفافية والقدرة على التنبؤ ا والفع
قدرا على توليد املنافع البيئية العاملية ضمن جمال تركيز ) ١( تعتمد على عدديةالبلدان املؤهلة عالمات 

. وما لديها من قدرة وسياسات وممارسات يف جمال التنفيذ الناجح لربامج املرفق ومشاريعه) ٢(معين، 
وتكون هذه . ل جمال من جماالت التركيز هلذه العالمات تتلقى البلدان املخصصات لكووفقاً

املخصصات مبثابة حد أقصى ملستوى متويل املشاريع الذي ميكن للبلد أن يطلبه خالل فترة جتديد 
  .املوارد

 على جمايل التركيز وفيما خيص التجديد الرابع للموارد، ينطبق إطار ختصيص املوارد حصراً  - ٥٦
ولدى اعتماده هلذا اإلطار، اتفق جملس املرفق على إجراء . ولوجياملعنيني بتغري املناخ والتنوع البي

  هذه، وطلب إىل أمانة املرفق أن تعمل يف٢٠٠٨استعراض له يف منتصف املدة وذلك يف اية عام 
 وباالعتماد على هذا )٣٩(".إطار لتخصيص املوارد على نطاق مرفق البيئة العاملية"األثناء لوضع 

 لتخصيص  إطارا٢٠١٠ً من االعتبارات، ميكن للمجلس أن ينفّذ حبلول عام االستعراض وعلى غريه
 جمايل التركيز ٢٠١٠وبذلك، ميكن هلذا اإلطار أن يشمل يف عام . املوارد على نطاق مرفق البيئة العاملية

  )٤٠(.املعنيني بامللوثات العضوية الثابتة وباملياه الدولية
                                                   

 ٣، التذييل الثاين، الفقرة "برنامج البداية السريعة"، ١/٤املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، املقرر   )٣٨(
  :متاح على املوقع الشبكي التايل). ٢٠٠٦(

http://www.chem.unep.ch/saicm/ICCM%20decision%20I.4%20QSP%20Eng.pdf. 
ملخص املفاوضات بشأن التجديد الرابع ملوارد الصندوق االستئماين التابع ملرفق املية، جملس مرفق البيئة الع  )٣٩(

 ).٢٠٠٦ أكتوبر/تشرين األول ١٦منقّحة يف  (GEF/C.29/3، الوثيقة ١٤، الفقرة ٨، الصفحة البيئة العاملية
 استكهومل مرفق البيئة العاملية يف مقرره بشأن توجيهات إضافية لآللية املالية، دعا مؤمتر األطراف يف اتفاقية  )٤٠(

التشاور مع أمانة االتفاقية فيما يتعلق بعمله املستقبلي بشأن إطار ختصيص املوارد من حيث صلته باالتفاقية "... إىل 
دون املساس بأي مقررات أخرى بشأن تطبيق إطار ختصيص املواد على جمال تركيز للملوثات العضوية الثابتة، وتقدمي 

توجيهات إضافية لآللية ، ٢/١١املقرر اتفاقية استكهومل ." ه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالثتقرير عن هذ
ويف تقريرها إىل مؤمتر األطراف الثالث بشأن اآللية ). ٢٠٠٦ (UNEP/POPS/COP.2/30، الوثيقة ٨، الفقرة املالية

ومل يهتم مؤمتر األطراف الثالث . ضبة عن إطار ختصيص املوارداملالية، قدمت أمانة مرفق البيئة العاملية معلومات مقت
مؤمتـر األطـراف يف اتفاقية استكهومل، تقرير مرفـق البيئة العامليـة إىل مؤمتر األطراف أنظر . كثرياً ـذا اإلطـار

  :بكي التايل، وهو متاح على املوقع الشUNEP/POPS/COP.3/INF/3 (2007)، الوثيقة ١٣-١٢يف اجتماعـه الثالث، 
http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP3/UNEP-POPS-COP.3-INF-3.English.DOC. 

http://www.chem.unep.ch/saicm/ICCM%20decision%20I.4%20QSP%20Eng.pdf
http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP3/UNEP-POPS-COP.3-INF-3.English.DOC


UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/3 

27 

، ذ إطار ختصيص املوارد، منها إن كان هذا اإلطار عملياًوقد ظهر عدد من املسائل بشأن تنفي  - ٥٧
 عادلة ومراعية ملصاحل البلدان النامية يف جمال التنمية املستدامة، وإن تنفيذ العدديةوإن كانت العالمات 

 وعالوة على )٤١(.اإلطار يتسق مع توجيهات مؤمترات األطراف بشأن اآللية املالية اليت ينطبق عليها
املشاكل التقنية اليت واجهتها أمانة املرفق يف تنفيذ هذا اإلطار خالل التجديد الرابع ذلك، أثارت 

 بشأن قدرة األمانة على وضع معايري عملية االت التركيز األخرى ضمن احليز الزمين للموارد شكوكاً
، ٢٠٠٧ يونيه/ويف تقرير للمرفق عن إطار ختصيص املوارد، يعود إىل حزيران. الذي حدده الس
 مؤشرات مقترحة ٢٠٠٨نوفمرب /تتوقّع أن تقدم الستعراض الس يف تشرين الثاين"ذكرت األمانة أنها 

بالنسبة االت التركيز األخرى، وذلك وفق ما متّ االتفاق عليه يف التوصيات بشأن السياسة العامة، 
 بيد أنّ جملس )٤٢(."ملرفق البيئة العامليةاليت وضعها التجديد الرابع ملوارد الصندوق االستئماين التابع 

املرفق مل جير مناقشات كثرية بشأن هذا اإلطار منذ اعتماده، وليس من الواضح إن كانت األمانة قد 
 يف تنفيذ املؤشرات اليت من شأا أن توسع إطار ختصيص املوارد ليشمل جماالت  كبرياًأحرزت تقدماً
عراض منتصف املدة ومناقشات الس املتوقّعة يف تشرين ولذلك، وبانتظار است. تركيز أخرى

 إن كان اإلطار سيستمر بشكله ونطاقه احلاليني خالل ، ليس من الواضح أيضا٢٠٠٨ًنوفمرب /الثاين
  . تركيز أخرىتالتجديد اخلامس للموارد وإن كان سيتسع ليشمل جماال

ل ق البيئة العاملية دور حمتمل يف إطار مقب اليت هلا اهتمام بأن يكون ملرف، احلكوماتوقد ترغب  - ٥٨
ا يستجد من تطورات بشأن حالة إطار ختصيص املوارد، وذلك لكي مب علمأن تبقى على بشأن الزئبق، 

  .تنظر يف تأثريه احملتمل على آلية مالية بشأن الزئبق
  تعدد األطراف لربوتوكول مونتريالاملالصندوق   -ثالثاً 

ن الورقة لطلب الفريق العامل إىل األمانة أن حتدد ما لدى الصندوق يستجيب هذا اجلزء م  - ٥٩
تعدد املويشكّل الصندوق . تعدد األطراف من عناصر قد تكون مبثابة منوذج آللية مالية بشأن الزئبقامل

األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال آلية مالية قائمة بذاا أنشأا األطراف يف بروتوكول مونتريال 
 اشتراكات وهو اآللية املالية العاملية الوحيدة اليت تقتضي )٤٣(. املواد املستنفدة لطبقة األوزونبشأن

مقررة من البلدان األطراف املاحنة، واملكرسة لتزويد البلدان النامية باملساعدة املالية لتنفيذ اتفاق بيئي 
ت إىل تكرار النموذج على ومنذ إنشاء هذا الصندوق، مل تعمد احلكوما. األطرافوحيد متعدد 

                                                   
ــصلة،    )٤١( ــضايا ذات ال ــن الق ــصل هلــذه املــسائل ولغريهــا م ــل مف ــى حتلي   أنظــر لإلطــالع عل
 Glenn M. Wiser, Legal Analysis of the GEF Resource Allocation Framework (CIEL 2007) ، املتاح على املوقع

 http://www.ciel.org/Publications/GEF_RAF_analysis_May07.pdf: الشبكي التايل
، ٧رز يف تنفيذ إطار ختصيص املوارد، ـدم احملـن التقـر عـة، تقريـة العامليـجملـس مرفـق البيئ  )٤٢(

  :ي التايل، متاح على املوقع الشبك)٢٠٠٧يونيه / حزيران٤ (GEF/C.31/Inf.9الوثيقة 
http://www.thegef.org/uploadedFiles/Documents/Council_Documents__(PDF_DOC)/GEF_31/C.31.Inf.9%2

0RAF%20Progress%20Report(1).pdf. 
، متاح )١٩٨٧ (١٠بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، بصيغته املعدلة، املادة أنظر   )٤٣(

  :كي التايلعلى املوقع الشب
http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/Section_1.1_The_Montreal_Protocol. 

http://www.ciel.org/Publications/GEF_RAF_analysis_May07.pdf
http://www.thegef.org/uploadedFiles/Documents/Council_Documents__(PDF_DOC)/GEF_31/C.31.Inf.9%2
http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/Section_1.1_The_Montreal_Protocol
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 من ذلك على مرفق البيئة العاملية يف إدارة اآلليات اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف واعتمدت بدالً
  .املالية لطائفة كثرية من هذه االتفاقات

تعدد األطراف، اليت جتعل منه املوجيدر بالقارئ أن يالحظ أنّ العناصر األساسية للصندوق   - ٦٠
ومن مث، فإنّ هذه العناصر . ، هي عناصر ممكنة ألنه يعمل ضمن صك ملزم قانوناًمتميزاً صندوقاً

وعلى غرار الصندوق متعدد .  ذات صلة بإطار للزئبق ينطوي على صك كهذاستكون أساساً
ية األطراف، يشكّل برنامج البداية السريعة التابع للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائ

ختدم أغراض عملية وحيدة متعددة األطراف " قائمة بذاا"والصندوق االستئماين التابع له آلية مالية 
البداية بيد أنّ برنامج . بشأن املواد الكيميائية، هي النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

تعدد املطوي على العناصر املميزة للصندوق  مبوجب اتفاق طوعي، ال ين طوعياًاًالسريعة، باعتباره ترتيب
  .األطراف وال يعمل على نفس النطاق املؤسسي واملايل هلذا الصندوق

كونه ) ١: ( ما يلي متميزاًتعدد األطراف صندوقاًاملومن أبرز العناصر اليت جتعل من الصندوق   - ٦١
وكونه يقتضي من ) ٢(طراف،  يركّز على اتفاق وقضية وحيدة بيئية متعددة األاً خمصصصندوقاً

   املقررة، االشتراكاتاألطراف املاحنة أن تسهم يف موارده على أساس جدول األمم املتحدة بشأن 
وإذا اختارت احلكومات . وكونه حتت املراقبة املباشرة الجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال) ٣(

أمهية نّ هذه العناصر الثالثة األكثر  الزئبق، فإتعدد األطراف على اتفاق بشأناملتطبيق منوذج الصندوق 
  .ستكون هي العناصر اليت ينبغي النظر فيها

وبعد أن يقدم هذا اجلزء معلومات أساسية خمتصرة عن بروتوكول مونتريال وعن السياق   - ٦٢
ش بعد وسيناق. تعدد األطراف، سيتناول بالوصف املالمح األساسية هلذا الصندوقاملالتارخيي للصندوق 

.  آللية وصندوق ماليني بشأن الزئبقذلك العناصر األساسية الثالثة للصندوق اليت قد تشكّل منوذجاً
وسيكرس جزء من تلك املناقشة إلجراء مقارنة خاطفة بني اجلوانب ذات الصلة من الصندوق متعدد 

  .طراف وبني مرفق البيئة العامليةاأل
  معلومات أساسية  -ألف   

توكول مونتريال على تدابري رقابية صارمة للحد وللتخلص التدرجيي من إنتاج ينص برو  - ٦٣
ومنح . حمددة، وذلك يف غضون مواعيد ملستنفدة لألوزون املدرجة يف قوائمواستهالك املواد ا

 طن أو أقل من هذه ٠,٣الربوتوكول البلدان األطراف النامية اليت يبلغ مستوى استهالك الفرد لديها 
شار إىل هذه البلدان بالبلدان . ة أطول للوفاء مبقتضيات التخلص التدرجيياملواد مدالعاملة مبوجب "وي

، حيث أصبح يتعين على مجيع األطراف، مبن "مرحلة االمتثال"وقد دخل الربوتوكول اآلن ". ٥املادة 
والبلدان .  عليها، أن تلتزم جبداول التخلص التدرجيي اليت ينص٥فيها البلدان العاملة مبوجب املادة 

  )٤٤(.تعدد األطرافامل هي الوحيدة املؤهلة لالستفادة من الصندوق ٥العاملة مبوجب املادة 

                                                   
أمانة األوزون، قائمة األطراف املصنفة على أا أنظر ، ٥لالطالع على قائمة البلدان العاملة مبوجب املادة   )٤٤(

، وهي )٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١ حتديثها يف مت ( من بروتوكول مونتريال٥ من املادة ١عاملة مبوجب الفقرة 
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وقد يعود جزء كبري من جناح الربوتوكول إىل مستوى املوارد املالية اليت أُتيحت له عرب   - ٦٤
ة على تلك املوارد بأسباب وقد متكّن الربوتوكول عرب السنوات من احملافظ. تعدد األطرافاملالصندوق 

منها ارتفاع مستوى االلتزام السياسي من قبل البلدان املاحنة، ووجود نظام امتثال قوي يربط توافر 
  . املقررة يف الصندوقاالشتراكات يف حتديد إلزاميالتمويل بامتثال البلد املستفيد، وتوخي ج 

، أيد العديد من أصحاب املصلحة ١٩٩٢م وخالل الفترة حىت انعقاد قمة األرض يف ريو عا  - ٦٥
وضع آليات مالية مشتركة بني بلدان الشمال واجلنوب ملساعدة البلدان اجلنوبية على تنفيذ اتفاقييت تغري 

وقد استند هذان االتفاقان إىل منوذج وسابقة . املناخ والتنوع البيولوجي اللتني كانتا حينها حملّ تفاوض
 بيد أنّ معظم البلدان املاحنة عارضت فكرة إنشاء آلية مالية جديدة لكل .تعدد األطرافاملالصندوق 

. اتفاقية ألنها كانت ختشى من احتمال تشتت وانتشار مؤسسات التمويل واالستراتيجيات غري املنسقة
  )٤٥(.وبذلك، ظهرت مقترحات بشأن آلية متويل مشتركة أفضت إىل إنشاء مرفق البيئة العاملية

  تعدد األطرافامللصندوق وصف ل  -باء 
  األهداف والوظائف  - ١

تعدد األطراف هو مساعدة البلدان األطراف العاملة املإنّ اهلدف األساسي من الصندوق   - ٦٦
وتتخذ املساعدة املالية والتقنية .  على االمتثال وذلك بتزويدها بالتمويل والتكنولوجيا٥مبوجب املادة 

  . باألساس عن طريق أربع وكاالت دولية منفّذةشكل منح أو قروض تفاضلية تمنح
  :ألطراف فيما يلياتعدد املوتتمثل وظائف الصندوق   - ٦٧

تغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها اليت تتحملها البلدان األطراف النامية من أجل   )أ(
  تنفيذ الربوتوكول؛

  :الذي املعلومات لتبادمتويل مهام مركز   )ب(
  ان األطراف النامية على حتديد احتياجاا من التعاون؛يساعد البلد  ‘١’
  يسهل التعاون التقين لتلبية االحتياجات احملددة؛  ‘٢’
  يوزع املعلومات واملواد ذات الصلة، وينظّم حلقات عمل ودورات تدريبية؛  ‘٣’
يسهل ويرصد التعاون متعدد األطراف واإلقليمي والثنائي اآلخر املتاح   ‘٤’

  من البلدان النامية؛لألطراف 
 .متويل عمل أمانة الصندوق وتغطية تكاليف الدعم ذات الصلة  )ج(

                                                                                                                                                                    
 .http://ozone.unep.org/Ratification_status/list_of_article_5_parties.shtml: متاحة على املوقع الشبكي التايل

 .٥ مبرحلة انتقال هي من ضمن البلدان العاملة مبوجب املادة ااقتصادااليت متر عض البلدان يالحظ أنّ ب
 GEF/A.2/4، الوثيقة ٤-٣، الدراسة الثانية لألداء العام ملرفق البيئة العامليةاجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية،   )٤٥(

  :، متاحة على املوقع الشبكي التايل(2002)
http://gefweb.org/participants/Assembly/2nd_Assembly/OPS2_English-final-9602.pdf. 

http://ozone.unep.org/Ratification_status/list_of_article_5_parties.shtml
http://gefweb.org/participants/Assembly/2nd_Assembly/OPS2_English-final-9602.pdf
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تعدد األطراف هي توفري التمويل إلنشاء وإدارة املومثة وظيفة رئيسية أخرى للصندوق   - ٦٨
  )٤٦(.٥وحدات وطنية معنية باألوزون يف كل طرف عامل مبوجب املادة 

  اإلنشاء  - ٢
 بروتوكول مونتريال باحلاجة إىل آلية تتيح املساعدة املالية والتقنية للبلدان سلّمت األطراف يف  - ٦٩

، ١٩٩٠ويف عام .  مبا يسهل امتثاهلا لاللتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكول٥العاملة مبوجب املادة 
د األطراف تعداملكما أنشأت الصندوق .  من الربوتوكول إلدراج اآللية املالية١٠عدلت األطراف املادة 

وبعد سنتني من ذلك، اتفقت على أن يستمر هذا الصندوق يف العمل بشكل دائم، وقد . بشكل مؤقت
  .١٩٩٣بدأ تشغيله بالكامل يف عام 

  اإلدارة  - ٣
 إنشاء الصندوق الدائم، ١٩٩٢عندما قررت يف عام اتفقت األطراف يف بروتوكول مونتريال   - ٧٠

  )٤٧(.لجنة التنفيذية للصندوقالاألطراف وتعدد املعلى اختصاصات للصندوق 

وهي تتألف من سبعة أطراف عاملة . تعدد األطرافاملوتدير اللجنة التنفيذية موارد الصندوق   - ٧١
ويتوىل اجتماع األطراف يف الربوتوكول . ٥ وسبعة أطراف غري عاملة مبوجب املادة ٥مبوجب املادة 

ة األغلبية املزدوجة لضمان عدم هيمنة املاحنني أو املستفيدين وتتبع اللجن. اختيار أعضاء اللجنة كل سنة
  . تتخذ يف الواقع بتوافق اآلراءاملقرراتبيد أن مجيع . املقرراتعلى عملية اختاذ 

أمانة "تعدد األطراف ضمن إطار اليونيب، لكنها منفصلة عن املوتعمل أمانة الصندوق   - ٧٢
ة لربوتوكول مونتريال واتفاقية فيينا اليت يستند إليها هذا اليت تقدم خدمات السكرتاري" األوزون

 وأحد ، من الفئة الفنيةتعدد األطراف اثنا عشر موظفاًامل لدى أمانة الصندوق ويوجد حالياً. الربوتوكول
وهي مسؤولة عن التسيري اليومي لعمل الصندوق وعن استعراض .  من موظفي الدعمعشر موظفاً

داد وثائق السياسات والتخطيط والتوجيه والشؤون املالية، اليت توجه إىل اللجنة مقترحات املشاريع؛ وإع
  .التنفيذية لكي توافق عليها؛ والتحضري لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية وخدمة هذه االجتماعات

تعدد األطراف حيث املوتقدم أربع وكاالت منفِّذة متعددة األطراف خدماا للصندوق   - ٧٣
) اليونيب(برنامج األمم املتحدة للبيئة : وهذه الوكاالت هي.  وضع الربامج واملشاريعتساعده يف

، والبنك الدويل )اليونيدو(، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  .كما يعمل اليونيب مبثابة أمني خلزانة الصندوق). البنك الدويل(لإلنشاء والتعمري 

                                                   
معلومات عن الشبكات شعبة التكنولوجيا والصناعة والبيئة باليونيب، فرع اإلجراءات املتعلقة باألوزون،   )٤٦(

: وقع الشبكي التايل، متاحة على امل)٢٠٠٨مايو /، مستكملة يف أيار٢٠٠٧ (اإلقليمية بالوحدات املعنية باألوزون
http://www.uneptie.org/ozonAction/networks/index.htm. 

، املرفقان التاسع والعاشر UNEP/OzL.Pro.4/15تقرير االجتماع الرابع لألطراف يف بروتوكول مونتريال،   )٤٧(
 .http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/04mop/index.shtml: ، متاح على املوقع الشبكي التايل)١٩٩٢(

http://www.uneptie.org/ozonAction/networks/index.htm
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/04mop/index.shtml
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  مصدر األموال  - ٤
، يمول الصندوق متعدد األطراف من )بصيغته املعدلة( من الربوتوكول ٦-١٠ للمادة وفقاً  - ٧٤

وتقوم األطراف مرة كلّ ثالث سنوات . ٥العاملة مبوجب املادة غري  املقررة لألطراف االشتراكات
وتسند . عليه األطرافبتجديد موارد الصندوق عند مستوى يعتمد على تقدير االحتياجات وتتفق 

 وتشجع أيضاً.  كل بلد مانح إىل جدول األمم املتحدة بشأن األنصبة املقررةالشتراكاتاألنصبة احلالية 
 يف املائة من االلتزامات ٢٠وميكن تسديد حنو . املسامهات من األطراف األخرى دون اشتراطها عليها

  )٤٨(.ة تنفَّذ ثنائياًاملالية لألطراف املسامهة على شكل مشاريع وأنشط

) ٢٠٠٥(تعدد األطراف يف ست مناسبات كان آخرها املوقد جددت موارد الصندوق   - ٧٥
، بلغ ٢٠٠٧يوليه / ويف متوز)٤٩(.٢٠٠٨-٢٠٠٦ مليون دوالر للفترة ٤٧٠,٤باعتمادات قدرها 
د التعهدات وبلغ مستوى تسدي.  دوالر من دوالرات الواليات املتحدةمليار ٢,٢٧جمموع التعهدات 
  . يف املائة٩٢,٦٧ نسبة ٢٠٠٧مل الفترة حىت 

  احلصول على املساعدة  - ٥
تعدد امل مؤهل للحصول على املساعدة من الصندوق ٥كل طرف عامل مبوجب املادة   - ٧٦

دة  عاملة مبوجب املامبرحلة انتقال ال تعترب أطرافاًا  اقتصادااليت مترالحظ أنّ معظم البلدان . (األطراف
 للحصول لكنها تستطيع أن تقدم طلباً.  وهي بذلك ليست مؤهلة للحصول على أموال من الصندوق٥

وفيما يتعلق بالطلبات ). على متويل من الصندوق مبوجب جمال التركيز املعين باستنفاد طبقة األوزون
 ما قد وق بأنّ بلداًاألوىل بشأن بناء القدرات وتعزيز املؤسسات، تقوم أمانة األوزون بإبالغ الصند

وتشرع وكالة منفِّذة يف التفاوض مع الطرف لتحديد .  يف بروتوكول مونتريال وتعديالتهأصبح طرفاً
أما املدة الفاصلة بني تقدمي الطلب واملوافقة عليه فهي تتفاوت . احتياجاته ولوضع مقترحات مشاريع

  .حبسب نوع املشروع
 عندما تعلن عزمها التصديق على بروتوكول مونتريال، ٥ادة تصبح البلدان العاملة مبوجب املو  - ٧٧

وبعد التصديق، ميكن للطرف أن يطلب احلصول . مؤهلة لطلب وتلقي التمويل لتطوير براجمها القطرية
وميكن لعملية الطلب واملوافقة على متويل مشاريع بناء . على املنح املتاحة جلميع األنشطة املؤهلة

سات أن تتم بسرعة ألنّ األمر يتوقّف على مدى ما يتسم به البلد املقدم للطلب القدرات وتعزيز املؤس
 دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ و٣٠ ٠٠٠وميكن أن تتراوح تكاليف هذين النوعني من املشاريع بني . من استباقية

  .من دوالرات الواليات املتحدة

                                                   
دة لطبقة األوزون، الطبعة ـواد املستنفـأن املـول مونتريال بشـة األوزون باليونيب، دليل بروتوكـأمان  )٤٨(

  :بكي التايل، متاح على املوقع الش)٢٠٠٦ (٩، الفقرة ٦-٣السابعة، الفصل 
http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/index.shtml. 

، عملية التمويلتعدد األطراف، املالصندوق   )٤٩(
http://www.multilateralfund.org/the_funding_process/1080058887066.htm . ورغم أنّ جتديد املوارد احلايل هو

 ".بالتجديد املوقت" يشار إليه ١٩٩٠ألنّ جتديد عام " بالتجديد اخلامس"التجديد السادس، فإنه يعرف 

http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/index.shtml
http://www.multilateralfund.org/the_funding_process/1080058887066.htm
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لتعقيد، مثل االتفاقات القائمة  ا من املشاريع اليت تتسم مبزيدبفئات، فإنّ العملية اخلاصة كذلك  - ٧٨
وموارد الصندوق متعدد األطراف . على األداء واملتعددة السنوات، تتوقّف على مدى استباقية البلد
وال يسعى الصندوق عادة إىل وضع . تدعم تنفيذ املشاريع، واملوافقة قد ال تتطلب أكثر من سنة واحدة

بعض املشاريع حظيت بتمويل من مؤسسات أخرى ترتيبات التمويل املشترك أو يساعد عليها؛ لكن 
  . ملا حقّقته من وفورات يف الطاقةنظراً

  املساءلة والرصد والتقييم  - ٦
ويعمل . البيئيةتعدد األطراف يف املقر مع اليونيب وهو أكرب صناديقه امليشترك الصندوق   - ٧٩

 لجنة التنفيذية أن تقدم تقريراًويتعين على ال. الصندوق حتت سلطة اجتماع األطراف يف الربوتوكول
  .كل سنة إىل اجتماع األطراف

 وتشرف )٥٠(. املهام العامة لرصد وتقييم الصندوق١٩٩٧وتولت أمانة الصندوق يف عام   - ٨٠
وتزود الوكاالت املنفِّذة اللجنة التنفيذية كل سنة بتقارير عن . اللجنة التنفيذية على أنشطة الرصد هذه

ختضع املشاريع املتأخرة إىل الرصد عن كثب ويتم اإلبالغ عنها يف كل اجتماع من و. التقدم احملرز
 ويقوم خرباء استشاريون مستقلون بوضع تقييمات دورية للصندوق )٥١(.اجتماعات اللجنة التنفيذية

  )٥٢(.وذلك مبوجب اختصاصات توافق عليها األطراف

  زئبق للعناصر الصندوق اليت ميكن أن تشكّل منوذجاً  -جيم 
، واليت ميكن أن  متميزاًتعدد األطراف صندوقاًاملمن العناصر الرئيسية اليت جتعل من الصندوق   - ٨١

  :تكون مهمة أكثر من غريها لوضع اتفاق ملزم بشأن الزئبق، ما يلي
تعدد األطراف هو صندوق خمصص يركّز على بروتوكول مونتريال دون املالصندوق   )أ(

  غريه من االتفاقات؛
أي البلدان املتقدمة " (٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة "يقتضي الربوتوكول من   )ب(

أن تسهم يف الصندوق متعدد األطراف على أساس ) مبرحلة انتقالا  اقتصادااليت متروالعديد من البلدان 
  جدول األمم املتحدة بشأن األنصبة املقررة؛

توكول مونتريال ليكون حتت املراقبة املباشرة الصندوق متعدد األطراف أنشأه برو  )ج(
 .الجتماع األطراف يف الربوتوكول

وإذا كانت .  أدناه بقدر أكرب من التفصيلتهاناقشجرى مستذه العناصر الرئيسية مترابطة ووه  - ٨٢
 ويتضمن آلية مالية على غرار آلية الربوتوكول  قانوناً بشأن الزئبق ملزماًاحلكومات ستعتمد صكاً

                                                   
 .http://www.multilateralfund.org/fund_secretariat.htm، "أمانة الصندوق"أمانة الصندوق متعدد األطراف،   )٥٠(
 .http://www.multilateralfund.org/results_impact.htm، "الرصد"أمانة الصندوق متعدد األطراف،   )٥١(
 .http://www.multilateralfund.org/evaluation.htm، "التقييم"أمانة الصندوق متعدد األطراف،   )٥٢(

http://www.multilateralfund.org/fund_secretariat.htm
http://www.multilateralfund.org/results_impact.htm
http://www.multilateralfund.org/evaluation.htm
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تعدد األطراف التابع له، فإنّ هذه العناصر ستكون العناصر األساسية اليت ينبغي النظر فيها املوالصندوق 
  .بالنسبة لتلك اآللية

  صندوق خمصص  - ١
  مكرساًتعدد األطراف صندوقاًامللقد استفادت األطراف بطرق كثرية من جعل الصندوق   - ٨٣

وتوكول والصندوق هي اليت حتدد وحدها أهلية املشاريع لتقلي فقواعد الرب. لتنفيذ بروتوكول مونتريال
ويف مقابل ذلك، يضع صك . التمويل، وهي كلّها حتدد يف اية املطاف ضمن سلطة اجتماع األطراف

مرفق البيئة العاملية معايري بشأن األهلية تضاف إىل املعايري اليت نصت عليها االتفاقيات اليت خيدمها املرفق 
 مما يفضي يف كثري من األحيان إىل -  الشروط املتعلقة باملنافع البيئية العاملية وبالتكاليف اإلضافية أي-

ولئن كان . االرتباك وإىل تصادم املرفق ببعض األطراف يف تلك االتفاقيات بني الفينة واألخرى
يع، فإنه يقوم بذلك تعدد األطراف يبحث التكاليف اإلضافية يف تقييمه ملقترحات املشاراملالصندوق 

  .مبرونة تتالءم مع احتياجات الربوتوكول واألطراف فيه
تعدد األطراف على إدارة ورصد املشاريع والشؤون املالية اليت ترتبط املوتركيز أمانة الصندوق   - ٨٤

بربوتوكول مونتريال دون غريه من الربوتوكوالت أتاح هلا اكتساب خربة معمقة وشاملة بقضايا 
 عن ممارسات اختاذ القرارات اليت تتوخاها اللجنة وقد أفضى هذا األمر، فضالً. د األوزوناستنفا

، إىل دعم وجود عملية التنفيذية للصندوق متعدد األطراف وعن هيكل الصندوق غري البريوقراطي نسبياً
  . املشاريع واملوافقة عليهاوضععلى قدر معقول من النجاعة والسرعة يف 

 يف بروتوكول  كامالًتعدد األطراف إدراجاًاملبإدراجها للصندوق األطراف، قد متكنت و  - ٨٥
مونتريال، من استخدام الصندوق كأداة لتيسري املزيد من االمتثال لاللتزامات اليت ينص عليها 

وتستطيع اللجنة التنفيذية، من خالل العمل مع جلنة التنفيذ التابعة للربوتوكول، أن جتعل . الربوتوكول
فعلى سبيل . لتزاماته مبوجب الربوتوكولوطة بامتثاله الاف من الصندوق مشرادة طرف من األطراستف

املثال، قررت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها السابع والثالثني أالّ توافق على مقترحات املشاريع اليت 
 مونتريال وذلك إىل يكون فيها أحد األطراف غري ممتثل لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف بروتوكول

  )٥٣(.حني قيام األطراف، من خالل جلنة التنفيذ، مبعاجلة حالة عدم االمتثال تلك

وقد تشري وفورات احلجم إىل أنّ تكاليف إدارة آلية متويل مشتركة مثل مرفق البيئة العاملية   - ٨٦
لعاملية وعلى وهذا األمر يصدق على مرفق البيئة ا. ستكون أقل من تكاليف إدارة صندوق خمصص

فالتكاليف املدرجة يف ميزانية إدارة مرفق البيئة . وإن كان بصورة غري كاملةالصندوق متعدد األطراف، 
 يف املائة من اعتمادات التجديد وقدرها ٢,٩٧العاملية خالل السنوات األربع للتجديد الرابع تبلغ حنو 

ية إدارة الصندوق متعدد األطراف خالل فيما تبلغ التكاليف املدرجة يف ميزان.  دوالرمليار ٣,١٣

                                                   
الوثيقة ، )أ (٤٨، الفقرة ٣٧/٢٠مقرر اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف   )٥٣(

UNEP/OzL.Pro./ExCom/37/71 يف املنشور ،Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal 

Protocol, POLICIES, PROCEDURES, GUIDELINES AND CRITERIA 243 (Nov. 2007) وهو متاح على 
 .http://www.multilateralfund.org/files/Policy53.pdf: املوقع الشبكي التايل

http://www.multilateralfund.org/files/Policy53.pdf
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 ٤٧٠,٤ يف املائة من اعتمادات التجديد وقدرها ٣,٤٣السنوات الثالث للتجديد اخلامس احلايل حنو 
  )٥٤(.مليون دوالر

   املقررةاالشتراكات  - ٢
  : من بروتوكول مونتريال على ما يلي٦-١٠ينص جزء من املادة   - ٨٧

 من ١ األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة اشتراكاتمن يمول الصندوق متعدد األطراف 
أو بالعملة الوطنية على أساس / يف حاالت معينة و بالعمالت القابلة للتحويل أو عينيا٥ًاملادة 

  . ... لألمم املتحدةاملقررةجدول األنصبة 
ة حياة  على امتداد فتراالشتراكاتوقد أفضى هذا الترتيب إىل مستوى عال ومستدام من   - ٨٨

ويعتمد مبلغ كل جتديد للموارد على تقييم لالحتياجات، وتوافق عليه . الصندوق متعدد األطراف
ومن مث، يتبين مباشرة يف اجتماع األطراف ما إذا كانت األطراف غري العاملة . األطراف بنفسها

التكاليف اإلضافية حتمل مجيع "...  من أجل ١-١٠ مستوفية اللتزاماا مبوجب املادة ٥مبوجب املادة 
وهذا الوعي قد يزيد من القدرة ....". املتفق عليها لتلك األطراف لكي متتثل لتدابري الرقابة للربوتوكول
  .التفاوضية لألطراف لكي تضمن التمويل الكامل لتجديد املوارد

لألمم   األنصبة املقررة األطراف وفق جدولالشتراكاتوينص الربوتوكول على حتديد   - ٨٩
وهو ما .  سياسياً، فيساعد بذلك على عدم منح مسألة تقاسم األعباء فيما بني املاحنني طابعاًملتحدةا

ييسر بدوره املفاوضات يف تركيزها على املبلغ اإلمجايل للتجديد وعلى ما إذا كان هذا املبلغ سيغطي 
  .تقييم االحتياجات

بيئة العاملية فهي مفاوضات سياسية تتم أما املفاوضات بشأن عمليات جتديد موارد مرفق ال  - ٩٠
خارج إطار االتفاقيات اليت خيدمها املرفق، وهو ما يدفع ببعض البلدان إىل االعتقاد بأن عملية جتديد 

وارد مالية جديدة وإضافية ملالبلدان املتقدمة النمو األطراف "... موارد املرفق عاجزة عن ضمان توفري 
ف واألطراف اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال من مواجهة كامل التكاليف متكّن البلدان النامية األطرا

  على حد تعبري املادة ..." (اإلضافية لتدابري التنفيذ اليت حتقق الوفاء بالتزاماا مبوجب هذه االتفاقية
من جتديد وبتجميع املوارد املالية لكافة اتفاقيات مرفق البيئة العاملية ض).  من اتفاقية استكهومل١٣

                                                   
أُقرت حلساب جمموع اعتمادات امليزانيات العادية وامليزانيات ذات الصلة اليت ) ١(هذه األرقام هي نتيجة   )٥٤(

ويشهد الصندوق . ولقسمة جمموع تلك امليزانيات على مبلغ التجديد املعين) ٢( املوارد؛ لكل سنة من سنوات جتديد
. ٢٠٠٨-٢٠٠٦ مليون دوالر لفترة السنوات الثالث٤٧٠,٤ات قدرها  جتديده اخلامس باعتمادمتعدد األطراف حالياً

 مليون دوالر ١٦,١والتكاليف املدرجة يف امليزانية إلدارة الصندوق متعدد األطراف وجلنته التنفيذية يبلغ جمموعها 
 يف املائة من ٣,٤٣ومن مث، فإنّ التكاليف اإلدارية املدرجة يف امليزانية تساوي حنو . خالل فترة الثالث سنوات تلك

 دوالر خمصصة لتمويل مليار ٣,١٣وتبلغ اعتمادات التجديد الرابع احلايل ملوارد مرفق البيئة العاملية . اعتمادات التجديد
ويبلغ جمموع اعتمادات ميزانيات مرفق البيئة العاملية للسنوات . ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٦العمليات خالل األربع سنوات من 

واليت تشمل متويل األمانة، والفريق االستشاري العلمي والتقين، وأمني مرفق  (٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦املالية 
 مليون دوالر، أي ما يعادل ٩٢,٩) البيئة العاملية، ومكتب التقييم التابع ملرفق البيئة العاملية، وخمتلف املبادرات اخلاصة

 . يف املائة من اعتمادات التجديد٢,٩٧حنو 
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وحيد، يكون حتديد سقف موع مسامهام أيسر على املاحنني من أن يتفاوضوا على املسامهات 
، مبا من  أقل حجماً إمجالياًلالتفاقيات مبلغاً" التجميع"وقد يتيح هذا . حبسب كل اتفاقية على حدة

ألنّ (د مرفق البيئة العاملية شأنه أن يكثّف املنافسة بني خمتلف االتفاقيات على األنصبة من جتديد موار
وقد ييسر التجميع ). تلك األنصبة تتجسد يف املخصصات اليت ترصد لكل جمال من جماالت التركيز

 على بعض املاحنني احلصول عرب عمليام احمللية على تعهدات بأموال ضمن توزيع االعتمادات، أيضاً
  .م ضمان الوفاء الكامل بتعهدامويتيح هل

  ندوق حتت املراقبة املباشرة لألطرافص  - ٣
تعدد األطراف ألنه يضمن عمل الصندوق حتت املقد يكون هذا العنصر أبرز عناصر الصندوق   - ٩١

ورغم أنّ .  مسؤولية مباشرة أمامهسلطة اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال وجيعله مسؤوالً
فهو .  بذلك بإشراف مباشر من اجتماع األطرافاللجنة التنفيذية تتوىل إدارة الصندوق فإنها تقوم

 أعضاءها بالتساوي بني األطراف يف الربوتوكول العاملة الذي حيدد اختصاصات اللجنة وخيتار سنوياً
وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية عادة مبوازاة االجتماعات األخرى . ٥وغري العاملة مبوجب املادة 

 من ١٠ والذي تشترطه املادة –ية املزدوجة الذي تتوخاه اللجنة أما ترتيب األغلب. للربوتوكول
 فهو يضمن عدم هيمنة املاحنني أو املستفيدين على عمليات الصندوق، مبا مينح هلؤالء –الربوتوكول 

يف الواقع تتخذ . ( يف عملية اختاذ القرارات أكرب من دورهم يف جملس مرفق البيئة العامليةاملستفيدين دوراً
بيد أنه من املرجع أن تؤثّر قاعدة التصويت باألغلبية املزدوجة يف .  بتوافق اآلراءارات اللجنة دائماًقر

  .)قدرة األعضاء على إحراز هذا التوافق يف اآلراء
تعدد امللصندوق ا اليت تدير اهليئة وباختصار، فإنّ اجتماع األطراف يف الربوتوكول هو فعلياً  - ٩٢

نّ الصندوق أنشأه الربتوكول ليقتصر على خدمته ال غري، فإنه مسؤول أمام  ومبا أ)٥٥(.األطراف
 من أن  تصميم مرفق البيئة العامليةويستجيب هلم وهو األمر الذي ال ميكناألطراف يف الربوتوكول 

  .يكون نداً له
 عن قل وظيفياًومبا أنّ املرفق قد أُنشأ بشكل مستقل، فإنه من الناحيتني القانونية والعملية مست  - ٩٣

االتفاقيات اليت خيدمها، وذلك على الرغم من شروط خمتلف مذكرات التفاهم املربمة بني مؤمتر 
وبذلك ال يستطيع مؤمتر األطراف أن ميارس رقابة مباشرة على . األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية

 كانت مجيع األطراف يف االتفاقيات وهذا األمر قد ال يشكل صعوبة إذا. الكيان الذي يدير آلياته املالية
 يف الس، والعكس بالعكس، وإذا كانت مجيع هذه احلكومات متارس يف مجيع املنتديات  أيضاًأطرافاً

ومن ناحية أخرى، توفّر املشاركة الواسعة لكافة الدول املاحنة . سلطات متناسبة يف صنع القرارات
ها كلّها من اإلسهام يف دعم كل اتفاقية خيدمها املرفق سواء الكربى يف مرفق البيئة العاملية أداةً متكن

  . يف تلك االتفاقيات مجيعاًأكانت أم مل تكن أطرافاً
_______________  

                                                   
، متاح على املوقع )٢٠٠٣" (األطراف يف بروتوكول مونتريال"ندوق متعدد األطراف، أمانة الصأنظر   )٥٥(

 .http://www.multilateralfund.org/montreal_protocol_parties.htm: الشبكي التايل

http://www.multilateralfund.org/montreal_protocol_parties.htm

