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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
 بشأن الزئبق

 االجتماع األول
 2017 سبتمرب/أيلول 29-24 جنيف،

 *من جدول األعمال املؤقت‘ 4’( أ) 5البند 
مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ 
إجراًء بشأنها في اجتماعه األول: مسائل تنص 

تدابير تفعيل ترتيبات اآللية عليها االتفاقية: 
 ١٣المالية المشار إليها في المادة 

، برنامجيةوسياسات وأولويات  شاملةتوجيهات إلى مرفق البيئة العالمية بشأن استراتيجيات 
قائمة إرشادية بفئات األنشطة التي يمكن وبشأن على موارد مالية واستخدامها وأهلية الحصول 

 أن تتلقى الدعم من الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية
 مذكرة من األمانة

توفري موارد مالية كافية وميكن التنبؤ ل، آلية 1٣من املادة  5اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، يف الفقرة  حتدد -1
. وهتدف اآللية إىل دعم األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية التوقيت ةمناسبو هبا 

على أنه يتعني، يف االجتماع األول ملؤمتر  1٣من املادة  10الفقرة يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية. وتنص 
 .اآللية على ترتيبات لتفعيل تشغيل اآللية نشكالي اللذان نأن يتفق مؤمتر األطراف والكيانااألطراف، 

الصندوق االستئماين  :عنصرينتشتمل على  اآلليةمن االتفاقية فإن  1٣من املادة  6الفقرة  ومبوجب -2
يف األول  العنصرلدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية. وترد معلومات عن  حمددملرفق البيئة العاملية وبرنامج دويل 

ويرد  .(UNEP/MC/COP.1/9)الربنامج  بشأنالثاين يف مذكرة األمانة  العنصرمعلومات عن بينما ترد  هذه املذكرة
 املذكرتني.، مرفقاً بكلتا العنصرينيشمل كال  ،ليةاآل تشغيلمشروع مقرر لتفعيل 

الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية أن  يتعني على، االتفاقيةمن  1٣من املادة  7ومبوجب الفقرة  -٣
التكاليف دعمًا لتنفيذ هذه االتفاقية على  لتغطية ة التوقيتمناسبو يوفر موارد مالية جديدة كافية ميكن التنبؤ هبا 
رفق البيئة مل االستئماين صندوقال ، أن يعمل7مبوجب الفقرة  يتعني، النحو الذي وافق عليه مؤمتر األطراف. كذلك
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التكاليف  لتغطيةوفر موارد ي وأن، هأمام وخيضع للمساءلةمؤمتر األطراف حتت توجيه  ،ألغراض االتفاقية ،العاملية
 وتقضي. يةنشطة التمكيناألاإلضافية املتفق عليها للمنافع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة املتفق عليها لبعض 

وأهلية  برناجميةوسياسات وأولويات  شاملةمؤمتر األطراف توجيهات بشأن اسرتاتيجيات  بأن يقدمكذلك   7الفقرة 
فئات األنشطة اليت ميكن أن بقائمة إرشادية بشأن  توجيهاتاًل عن حلصول على موارد مالية واستخدامها، فضا

على  1٣من املادة  8تتلقى الدعم من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية. عالوًة على ذلك، تنص الفقرة 
 لكمياتملتوقعة اخلفض ا مستوياتأنه عند توفري املوارد فإنه يتعني على مرفق البيئة العاملية أن يضع يف االعتبار 

 نشاط ما ُمقرتح مقارنًة بتكاليفه.من الزئبق 
بشنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيأن الرتتيبنينينينينينينيات املنينينينينينينيالينينينينينينينية مؤمتر املفوضنينينينينينينينينينينينينينيني التفنينينينينينينياقينينينينينينينية ميننينينينينينينيامنينينينينينينياتنينينينينينينيا من قرار  ٣ويف الفقرة  -4
(UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4 قرر ،)صنينينينينيكعداد إلجلنة التفاوض احلكومية الدولية  ضنينينينينيعأن تاملؤمتر ، املرفق األول 

حلصول اوأهلية  برناجميةوأولويات  وسياسات شاملة قانوناً بشأن الزئبق توجيهات بشأن اسرتاتيجيات عاملي ملزم
على موارد مالية واستخدامها وقائمة إرشادية بفئات األنشطة املؤهلة لتلقي الدعم من الصندوق االستئماين ملرفق 

مؤمتر األطراف يف رمسينياً من جنياننيب  ني اعتمنيادهنياإىل ح مؤقتنياً  هنيذه التوجيهنياتاللجننية ، وأن تعتمنيد البيئنية العنياملينية
 .اجتماعه األول

 ٣يف بانكوك يف الفرتة من  اليت عقدتيف دورهتا السادسة، استعرضت جلنة التفاوض احلكومية الدولية و  -5
 توجيهات تقدم رفق البيئة العاملية واعتمدت وثيقةً ململبادئ التوجيهية األولية ا، 2014تشرين الثاين/نوفمرب  7إىل 
املواد الكيميائية والنفايات املتعلق بإسرتاتيجية جمال الرتكيز  ضمنربنامج الزئبق ل هتنفيذ عندمرفق البيئة العاملية إىل 

( بالتجديد السادس ملوارد املرفقوارد مرفق البيئة العاملية )املعروف ملالسادس لتجديد اخالل فرتة 
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/24،ألف، أوالً الفرع  ، املرفق الثالث .) رفق أن إىل املطلبت اللجنة الوثيقة هذه يف و

 نشطةفيما خيص األمتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية تقدمي الدعم املايل إىل البلدان النامية والبلدان اليت عند  يوسع،
لدول غري كي يشمل االتمويل ل حصول األنشطة التمكينية علىأهلية  نطاقيف إطار اتفاقية ميناماتا،  اليت تنفذ

 باجتاه أن تصبح أطرافاً ويستدل على ذلكغذى ذات ماملوقعة، شريطة أن تكون هذه الدول قد اختذت خطوات 
املسؤول التنفيذي األول ورئيس إىل إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة و  املختصوزير ال من رسالةب

 األهلية. توسيع نطاقعلى  2015يف كانون الثاين/يناير رفق البيئة العاملية مرفق البيئة العاملية. وقد وافق جملس م
يف  باألردن يف دورهتا السابعة، اليت ُعقدت يف البحر امليتالدولية  احلكوميةجلنة التفاوض واستفادت  -6

 البيئة العامليةمرفق التجديد السادس ملوارد التوجيهات املقدمة إىل  من، 2016آذار/مارس  15إىل  10الفرتة من 
يف إطار التجديد السادس  باملواد الكيميائية والنفايات املتعلقالرتكيز   جمالاسرتاتيجية املؤقتة لتنفيذ  التوجيهات’’)

النظر يف املزيد من التفاصيل عما ميكن أن من خالل ( ‘‘، وهي اسرتاتيجية تتعلق بالزئبقمرفق البيئة العاملية ملوارد
، وأهلية برناجميةوسياسات وأولويات  شاملةاسرتاتيجيات إىل مرفق البيئة العاملية بشأن  اتتوجيه يستوجب تقدمي

النظر يف قائمة إرشادية بفئات األنشطة املؤهلة لتلقي الدعم من خالل احلصول على موارد مالية واستخدامها، و 
 من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية.

وعقب املداوالت أثناء الدورة السابعة اعتمدت اللجنة هذه التوجيهات على أساس مؤقت ريثما يقوم  -7
مؤمتر األطراف باعتمادها رمسيًا يف اجتماعه األول )انظر املرفق، التذييل األول(. ومثة جزء من هذه التوجيهات 

يف اجتماعه األول. ويتعلق اجلزء بأهلية  بني قوسني معقوفني، وهذا اجلزء ينبغي أن يبت فيه مؤمتر األطراف ظل
البلدان اليت وقعت على االتفاقية ومل تصدق عليها يف  يةلتمكينانشطة لألدعم مرفق البيئة العاملية احلصول على 

 االتفاقية. أن تصبح أطرافاً يفحنو  ذات مغزىبعد، شريطة أن تتخذ هذه البلدان خطوات 



UNEP/MC/COP.1/8 

3 

برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل تقدمي التوجيهات املعتمدة إىل  ةيف دورهتا السابعدعت اللجنة وكذلك  -8
رفق البيئة العاملية فيما ملالصندوق االستئماين وارد السابع مللتجديد ا بالغإو جملس مرفق البيئة العاملية للنظر فيها، 

توجيهات إىل املسؤول التنفيذي ورئيس مرفق البيئة  ، وفق ما هو مطلوب،قدمت األمانة املؤقتةو يتعلق باالتفاقية. 
يف تشرين  الذي عقدلتقدميها إىل جملس مرفق البيئة العاملية للنظر فيها يف اجتماعه  2016العاملية يف متوز/يوليو 

مانة مل تتلق األمانة املؤقتة أي تعليقات من أ ذه املذكرةالصيغة النهائية هلإعداد ويف وقت . 2016األول/أكتوبر 
ولويات األ، و سياساتالو شاملة السرتاتيجيات االمشروع التوجيهات بشأن  فيما خيص هاأو عرب مرفق البيئة العاملية 

رشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن اإلقائمة ال بشأنحلصول على موارد مالية واستخدامها أو اوأهلية  الربناجمية
 بيئة العاملية.تتلقى الدعم من الصندوق االستئماين ملرفق ال

ربنامج دويل املذكرة املتعلقة بمع أُرفق مع هذه املذكرة و  مقرراآللية املالية يف مشروع  فعيلالرتتيبات لت وترد -9
مؤمتر األطراف  اعتماده من جانبللنظر يف  (UNEP/MC/COP.1/9)لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية  حمدد

اآللية  عنصَري املقرر. ويشمل مشروع ميناماتا من اتفاقية 1٣املادة  من  10لفقرة عماًل بايف اجتماعه األول 
 .هواعتماد لمقرر بشأن اآللية املاليةلوضع الصيغة النهائية ل معاً، متهيداً ن ااملذكرت وتُقرأاملالية. 

تقدم و إنشاء اآللية املالية. إىل من االتفاقية و  1٣إىل املادة  املقررالفقرة األوىل من ديباجة مشروع ُتشري و  -10
الفقرة الرابعة من أما  .عن الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية ديباجة تفاصيلالالفقرتان الثانية والثالثة من 

التوجيهات اليت ب ٣و 2 انتالفقر  تتعلقبينما  باآللية املالية 1الفقرة  وتتعلق. احملددبالربنامج الدويل  تتعلقف ديباجةال
وُأِخذت . احملددبالربنامج الدويل  7-4جملس مرفق البيئة العاملية. وتتعلق الفقرات إىل قدمها مؤمتر األطراف 

الذي وافقت عليه اللجنة  احملددالفقرتان األوىل واألخرية من الديباجة مباشرًة من املقرر املتعلق بالربنامج الدويل 
 مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول. جانباعتماده من  واحتمالللنظر فيه 

 بالتوجيهاتواملتعلقتني  املقررمشروع يف الواردتني  واملنطوقالديباجة  فقريت األمانة املؤقتة صاغتوقد  -11
من املقرر فقد أِخذت احملدد املتعلقة بالربنامج الدويل  املنطوق فقراتأما مرفق البيئة العاملية. جملس إىل  املقدمة

 مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول. جانببشأن الربنامج الذي أقرته اللجنة للنظر فيه واعتماده من 
 توجيهاتيقدم هو تذييل و  من املقرر 2ييل األول يف الفقرة إىل التذ وترد إشارةن. وملشروع املقرر تذييال -12

يتعلق بالربنامج الدويل هو و  7و 5ل الثاين يف الفقرتني إىل التذيي ، بينما ترد إشارةإىل جملس مرفق البيئة العاملية
 .احملدد

 مؤتمر األطرافجانب من اتخاذه  اإلجراء المقترح
وسياسات  شاملةلتوجيهات بشأن اسرتاتيجيات ل ضع الصيغة النهائيةأن يقد يرغب مؤمتر األطراف يف  -1٣

، وأهلية احلصول على موارد مالية واستخدامها وبشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة املؤهلة برناجميةوأولويات 
التوجيهات  وأن يعتمد ،اللجنة هبا ي قدمتهذال بالشكللتلقي الدعم من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، 

 من اتفاقية 1٣مبوجب املادة  اليت سُتعتمداملالية الستخدامها كجزء من املقرر العام بشأن الرتتيبات املتعلقة باآللية 
 إىل جملس مرفق البيئة العاملية. التوجيهات وأن يقدم ،ميناماتا
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 المرفق
 ١٣: الترتيبات المتعلقة بتشغيل اآللية المالية المشار إليها في المادة [XX]/١-ا م مشروع المقرر 

 من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
 .UNEP/MC/COP.1/9مالحظة: يرد مشروع املقرر عينه يف الوثيقة 

 
 ،مؤمتر األطرافإن 
طراف من البلدان األمن إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، واليت حُتدد آلية مالية لدعم  1٣املادة إىل  شريإذ يُ 

إىل أن تلك اآللية شري إذ يُ و ، مبوجب االتفاقيةنفيذ التزاماهتا البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تو النامية 
 ،لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية حمددتشمل الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية وبرنامج دويل س
جرت املوافقة عليه يف الذي  احملددبشأن الربنامج الدويل  املقررمن مشروع مأخوذ مالحظة: نص هذه الفقرة )

مؤمتر األطراف يف اجتماعه  جانباعتماده من  واحتمال للنظر فيهالدولية  احلكوميةلجنة التفاوض ل ةالسابع الدورة
 (األول

اليت تقتضي أن يُقدم الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية  1٣من املادة  7الفقرة إىل  شري أيضاً إذ يُ و 
ألغراض أنه التكاليف دعماً لتنفيذ االتفاقية، و  لتغطية ة التوقيتمناسبو وكافية موارد مالية جديدة وميكن التنبؤ هبا 

، ويكون مساءالً أمامهمؤمتر األطراف  اتالصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية يعمل حتت توجيهفإن تفاقية اإل
ع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة لمنافلمرفق البيئة العاملية موارد لإليفاء بالتكاليف اإلضافية املتفق عليها  يوفروأن 

 ،يةنشطة التمكيناألملتفق عليها لبعض ا
الرتتيبات ب املتعلقةمؤمتر املفوضني إلتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق  من قرار ٣إىل أنه يف الفقرة  شري كذلكإذ يُ و 

أن  قانونًا بشأن الزئبق ملزم عاملي إلعداد صكجلنة التفاوض احلكومية الدولية ه يتعني على أناملؤمتر قرر  املالية
مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول، توجيهات  حلني االعتماد الرمسي من جانب ،مؤقت على حنوتعتمد تضع وأن 

صول على موارد حلاأهلية ، و يةاجمنبر سياسات وأولويات و  شاملةاسرتاتيجيات جملس مرفق البيئة العاملية بشأن إىل 
 ،ستئماين ملرفق البيئة العامليةئمة إرشادية بفئات األنشطة املؤهلة لتلقي الدعم من الصندوق االقاو  مالية واستخدامها

من القرار بشأن الرتتيبات املالية ملؤمتر املفوضني إلتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، واليت  6الفقرة إىل  شريإذ يُ و 
ضيفة للربنامج الدويل ستلمؤسسة امللاقرتاحاً أن تضع جلنة التفاوض احلكومية الدولية  يتعني علىقرر فيها املؤمتر أنه 

الربنامج ذلك تشغيل  بشأنإىل توجيهات  ضيفة، إضافةً ست، مبا يف ذلك أي ترتيبات ضرورية مع املؤسسة املاحملدد
مالحظة: نص ) ،اجتماعه األولته، وذلك لكي ينظر مؤمتر األطراف يف ذلك االقرتاح وتلك التوجيهات يف ومد

لجنة ل ةالسابع الدورةجرت املوافقة عليه يف الذي  احملددبشأن الربنامج الدويل  املقررمن مشروع مأخوذ هذه الفقرة 
 (الدولية احلكوميةتفاوض ال

 آللية املالية؛ل العنصرين املكوننيل عمل على الرتتيبات اليت تُفع   يوافق -1
وأولويات  وسياسات شاملة إىل مرفق البيئة العاملية بشأن اسرتاتيجياتاملقدمة التوجيهات  يعتمد -2

قائمة إرشادية بفئات األنشطة املؤهلة لتلقي الدعم وبشأن صول على موارد مالية واستخدامها حلا، وأهلية يةاجمنبر 
 رر؛ة يف التذييل األول هلذا املقمن الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية الوارد
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 ؛البيئة العاملية للبت فيهامرفق التوجيهات إىل جملس  تقدمييطلب  -٣
 احملددبشأن الربنامج الدويل  املقررمن مشروع  مأخوذأدناه  املنطوق األربعمالحظة: النص يف فقرات )

 (لجنة التفاوض الدولية احلكوميةل ةالسابع الدورةجرت املوافقة عليه يف الذي 
 ،احملددضيفة للربنامج الدويل ستاملؤسسة املتوفري برنامج األمم املتحدة للبيئة ه يتعني على أن يقرر -4

 ؛من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 1٣من املادة  9ا يف الفقرة لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية املشار إليه
الواردة  ومدتهاحملدد ستضافة، والتوجيهات بشأن عمليات الربنامج الدويل العلى ترتيبات ا يوافق -5

 يف التذييل الثاين هلذا املقرر؛
للربنامج الدويل  اً استئماني اً صندوق أن ينشئاملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة  إىليطلب  -6

 ؛احملدد
لربنامج الدويل ا إدارةترتيبات  أن ينفذللبيئة  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة إىليطلب  -7

 يف التذييل الثاين هلذا املقرر. احملددعلى النحو  احملدد
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 التذييل األول

أهلية و  يةامجنوأولويات بر  سياساتو  شاملةتوجيهات إلى مرفق البيئة العالمية بشأن استراتيجيات 
قائمة إرشادية بفئات األنشطة التي يمكن أن تتلقى  وبشأنلحصول على موارد مالية واستخدامها ا

 الدعم من الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية
من إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، فإن الغرض من هذه التوجيهات هو مساعدة مرفق  1٣عماًل باملادة  -1

 اآللية املالية التفاقية ميناماتا.البيئة العاملية يف االضطالع بدوره كأحد الكيانات املكلفة بتشغيل 
 لحصول على موارد مالية واستخدامهااأهلية  -أوالً 

اللذين  نيأحد الكيانبوصفه  ،متويل من مرفق البيئة العاملية للحصول على مؤهالً  بلد ما كونيلكي  -2
وأن يكون من  االتفاقيةطرفًا يف جيب أن يكون  فإنه اآللية املالية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، تتكون منهما

 البلدان النامية أو من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
األنشطة املؤهلة للحصول على متويل من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية هي تلك اليت تسعى  -٣

 أهداف االتفاقية وتتماشى مع هذه التوجيهات.ب الوفاءإىل 
لى االتفاقية مؤهلة للحصول على متويل من مرفق البيئة العاملية لألنشطة التمكينية، األطراف املوقعة ع [ -4

رسالة ويستدل على ذلك بو أن يصبح طرفاً يف اإلتفاقية، حن ذات مغزىعلى أن يتخذ ذلك الطرف املوقع خطوات 
التنفيذي األول ورئيس مرفق البيئة من الوزير املختص إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة واملسؤول 

 العاملية.[
 والسياسات الشاملة االستراتيجيات -ثانياً 

جديدة مالية موارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية  يوفراالتفاقية من  1٣ملادة من ا 7لفقرة ل وفقاً  -5
لتنفيذ االتفاقية على النحو الذي وافق عليه  التكاليف دعماً لتغطية  ة التوقيتمناسبو وميكن التنبؤ هبا، وكافية، 

 :التالية مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك التكاليف الناشئة عن األنشطة
 األنشطة اليت تضطلع هبا البلدان مببادرة منها؛  )أ( 
األنشطة اليت تكون متسقة مع األولويات الربناجمية حسب ما هي مبينة يف املبادئ التوجيهية  )ب( 

 اليت يوفرها مؤمتر األطراف؛ ذات الصلة
 ؛، عند االقتضاءأنشطة بناء القدرات، وتعزيز استخدام اخلربات احمللية والوطنية )ج( 
 األنشطة اليت تعزز أوجه التآزر مع جماالت الرتكيز األخرى؛  )د( 
ملتعلق األنشطة اليت تستمر يف تعزيز أوجه التآزر والفوائد املشرتكة يف إطار جمال الرتكيز ا  )ه( 

 باملواد الكيميائية والنفايات؛
األنشطة اليت تعزز ُُنج وآليات وترتيبات التمويل املتعدد املصادر، مبا يف ذلك التمويل من   (و) 

 ؛، عند االقتضاءالقطاع اخلاص
االقتصادية الوطنية، والتخفيف من وطأة الفقر، -األنشطة اليت تعزز التنمية االجتماعية  (ز) 
 املتسقة مع الربامج الوطنية القائمة لإلدارة البيئية املستدامة ذات التوجه حنو محاية صحة البشر والبيئة.واألنشطة 
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 يةامجنولويات البر األ -ثالثاً 
يقدم الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية موارد لتغطية من االتفاقية،  1٣ادة من امل 7فقرة لل وفقاً  -6

 لبعض األنشطة التمكينية.املتفق عليها والتكاليف الكاملة  العاملية عليها للمنافع البيئية التكاليف اإلضافية املتفق
بلدان النامية طراف من الينبغي بصفة خاصة منح األولوية لألنشطة التالية عند تقدمي املوارد املالية لألو  -7

 والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال:
وجه خاص أنشطة التقييم األويل التفاقية ميناماتا، وخطط العمل الوطنية األنشطة التمكينية، وب )أ( 

 بشأن أعمال التنقيب عن الذهب احلرفية والصغرية؛
 األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية مع إيالء األولوية إىل ما يلي: )ب( 
 ؛األنشطة ذات الصلة بااللتزامات امللزمة قانوناً  ‘1’  
 لتنفيذ املبكر عند بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للطرف املعين؛تيسري ا ‘2’  
 ختفيض انبعاثات واطالقات الزئبق، ومعاجلة اآلثار الصحية والبيئية للزئبق. ‘٣’  

يف االعتبار التخفيضات احملتملة يف الزئبق  البيئة العاملية عند توفري املوارد لنشاط ما، ينبغي أن يأخذ مرفق -8
 من االتفاقية. 1٣من املادة  8اليت يكفلها هذا النشاط املقرتح مقارنة بتكاليفه وفقاً للفقرة 

 القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة التي يمكن أن تحصل على الدعم -اً رابع
 األنشطة التمكينية -ألف 

 ميناماتاالتقييمات األولية التفاقية  - ١
من  ٣وفقًا للفقرة  عدين الذهب الحرفي والضيق النطاقتإعداد خطط العمل الوطنية بشأن أعمال  - 2

 والمرفق جيم 7المادة 
 األنواع األخرى من األنشطة التمكينية وفقاً لما اتفق عليه مؤتمر األطراف - ٣

 األنشطة الرامية إلى تنفيذ أحكام االتفاقية -باء 
 تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة بااللتزامات الملزمة قانوناً األنشطة الرامية إلى  - ١

توفري املوارد املالية لألطراف املؤهلة للحصول على دعم األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية،  عند -9
 األولوية لألنشطة ذات الصلة بااللتزامات امللزمة قانوناً لألطراف مبوجب االتفاقية البيئة العاملية ينبغي أن يويل مرفق

وأن يأخذ يف االعتبار مستويات االخنفاض احملتملة يف كميات الزئبق الناجتة عن نشاط ما مقرتح مقارنًة بتكاليفه. 
 جة دون ترتيب معني:األنشطة ذات الصلة باجملاالت التالية، وهي مدر  ،وميكن أن تشمل هذه األنشطة

    ؛مصادر إمدادات الزئبق والتجارة فيه 
  ؛املنتجات املضاف إليها الزئبق 
  ؛عمليات التصنيع اليت ُيستخدم فيها الزئبق أو مركباته 
  ؛تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق 
   االنبعاثات؛ 
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   اإلطالقات؛ 
   ؛الزئبقنفايات خبالف  ،التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق 
   نفايات الزئبق؛ 
   اإلبالغ؛ 
   فيما يتعلق مبا ذكر أعاله؛ واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجياذات الصلة القدرات  بناء 

األنشطة الرامية إلى تنفيذ أحكام االتفاقية التي تيسر التنفيذ المبكر عند بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للطرف  - 2
 المعني

الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تيسر التنفيذ املبكر عند بدء نفاذ االتفاقية، عند النظر يف األنشطة  -10
ينبغي أن يضطلع هبا الطرف وفقاً اللتزام  يف تقدمي الدعم لألنشطة اليت ال البيئة العاملية ينبغي أيضاً أن ينظر مرفق

ذا الطرف لتنفيذ االتفاقية عند بدء نفاذ قانوين مبوجب االتفاقية، ولكنها قد تساهم بقدر كبري يف استعداد ه
 االتفاقية بالنسبة له.

 :للنواحي التالية، يف مجلة أمور، الدعم قد تشمل هذه األنشطةويف سياق والية املرفق فإن  -11
وضع خطط وطنية ب صلةنبعاثات ذات امصادر  اليت لديهاألطراف قيام افيما يتعلق باالنبعاثات،  )أ( 

 ينبغي اختاذها للتحكم يف االنبعاثات وأهدافها وغاياهتا ونتائجها املنشودة؛حتدد التدابري اليت 
وضع خطط بإطالقات ذات صلة مصادر  اليت لديهاألطراف قيام افيما يتعلق باإلطالقات،  )ب( 

 وطنية حتدد التدابري اليت ينبغي اختاذها للتحكم يف االطالقات وأهدافها وغاياهتا ونتائجها املنشودة؛
واقع امللوثة بناء القدرات على وضع اسرتاتيجيات لتحديد وتقييم امل فيما يتعلق باملواقع امللوثة، )ج( 

 ؛، مع معاجلة هذه املواقع عند االقتضاءبالزئبق أو مركباته
 تبادل املعلومات؛ )د( 
 اإلعالم والتوعية والتثقيف؛ )ه( 
 ؛ير وحتسني البحث والتطوير والرصدالتعاون من أجل تطو  (و) 
 .تقييمات أوليةإجراء  نفيذ بعدللتوضع خطط  (ز) 

الزئبق األنشطة الرامية إلى تنفيذ أحكام االتفاقية التي تتيح الحد من انبعاثات واطالقات الزئبق، وتعالج آثار  - ٣
 معاً الصحية والبيئية 

 وتعاجل آثارقد تتضمن أنشطة تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تتيح احلد من انبعاثات واطالقات الزئبق،  -12
األنشطة ذات الصلة باألحكام امللزمة قانونًا واألحكام غري امللزمة قانونًا على حد  معاً،الصحية والبيئية  الزئبق
، واليت تتوافق مع والية املرفق الرامية إىل توفري اليت نُوقشت أعاله ، مع إيالء األولوية لألحكام امللزمة قانوناً سواء

 ان اسرتاتيجية املرفق يف جمال الرتكيز املتعلق باملواد الكيميائية والنفايات.منافع بيئية عاملية وبي

 االستعراض الذي يجريه مؤتمر األطراف -اً خامس
، سيستعرض مؤمتر األطراف يف موعد أقصاه تاريخ اجتماعه الثالث، وعلى 1٣من املادة  11وفقاً للفقرة  -1٣

اليت قدمها مؤمتر األطراف ملرفق البيئة العاملية بوصفه أحد  توالتوجيهاأساس منتظم بعد ذلك، مستوى التمويل، 
عن استعراض فعالية هذه اآللية وقدرهتا  وكل إليها تشغيل اآللية اليت أُنشئت مبوجب هذه املادة، فضالً نيُ الكيانات امل
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رحلة انتقال. وعلى أساس ف من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مباعلى تلبية االحتياجات املتغرية لألطر 
هذا االستعراض، سيتخذ مؤمتر األطراف اإلجراءات املالئمة لتحسني فعالية اآللية املالية، مبا يف ذلك عن طريق 

 قتضاء.استكمال املبادئ التوجيهية اليت قدمها املؤمتر للمرفق ووضع أولويات هلا عند اال
  



UNEP/MC/COP.1/8 

10 

 التذييل الثاني

 ومدته المحددبشأن عمليات البرنامج الدولي  وتوجيهاتترتيبات االستضافة 

 .UNEP/MC/COP.1/9لتذييل الثاين ملرفق الوثيقة ل مطابقاً التذييل الثاين هلذا القرار يرد مالحظة: 
___________ 


