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مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراءً
بشأنها في اجتماعه األول :مسائل تنص عليها
االتفاقية :تدابير تفعيل ترتيبات اآللية المالية المشار
إليها في المادة ١٣

البرنامج الدولي المحدد لدعم بناء القدرات والمساعدة التقنية
مذكرة من األمانة
 -1حتدد اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،يف الفقرة  5من املادة  ،1٣آلية لتوفري موارد مالية كافية وميكن التنبؤ
هبا ومناسبة التوقيت .وهتدف اآللية إىل دعم األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية .وتنص الفقرة  10من املادة  1٣على أنه يتعني ،يف االجتماع األول ملؤمتر
األطراف ،أن يتفق مؤمتر األطراف والكيانان اللذان يشكالن اآللية على ترتيبات لتفعيل تشغيل اآللية.
 - 2ومبوجب الفقرة  6من املادة  1٣من االتفاقية فإن اآللية تتكون من عنصرين :الصندوق االستئماين ملرفق
البيئة العاملية وبرنامج دويل حمدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية .وترد معلومات عن العنصر األول يف مذكرة
األمانة بشأن توجيهات إىل مرفق البيئة العاملية ( ،)UNEP/MC/COP.1/8بينما ترد معلومات عن العنصر الثاين يف
هذه املذكرة .ويوجد مشروع مقرر لتفعيل تشغيل اآللية ،يشمل كال العنصرين ،مرفقا بكلتا املذكرتني.
 - ٣ومبوجب الفقرة  9من املادة  1٣من اتفاقية ميناماتا فإن عنصر الربنامج الدويل احملدد ضمن اآللية املالية
سيعمل حتت توجيه مؤمتر األطراف ويكون خاضعا للمساءلة أمامه .عالوة على ذلك فإنه يتعني على املؤمتر أن
يبت يف اجتماعه األول بشأن املؤسسة املستضيفة للربنامج ،الذي جيب أن يكون كيانا قائما ،وأن يقدم توجيهات
إليه ،مبا يف ذلك بشأن مدته .ويتعني تقدمي الدعوة إىل مجيع األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة
لتوفري موارد مالية للربنامج ،على أساس طوعي.
*
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 - 4ويف الفقرة  6من قرار مؤمتر املفوضني ني ني ني ني ني نينيني التف ني ني نينياقي ني ني نينية مين ني ني نينيام ني ني نينيات ني ني نينيا بش ني ني ني ني ني ني ني ني نينيأن الرتتيب ني ني نينيات امل ني ني نينيالي ني ني نينية
( ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4املرفق األول) طلب املؤمتر إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد ص ني ني ني ني ني نينيك
عاملي ملزم قانوين بشأن الزئبق أن تضع مقرتحا بشأن املؤسسة املست ضيفة للربنامج الدويل احملدد ،مبا يف ذلك أي
ترتيبات ضنينيرورية مع املؤس نيسنينية املسنينيتضنينييفة ،وتوجيهات بشنينيأن عمل ذلك الربنامج ومدته ،وذلك لكي ينظر مؤمتر
األطراف يف ذلك املقرتح وتلك التوجيهات يف اجتماعه األول.
 - 5ويف الدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية اليت عقدت يف بانكوك يف الفرتة من  ٣إىل 7
تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014أنشأت اللجنة فريق خرباء عامال خمصصا معنيا بالتمويل للقيام باملزيد من العمل يف
فرتة ما بني الدورات .وتتمثل والية الفريق يف تقدمي مدخالت إىل اللجنة يف دورهتا السابعة لتنفيذ قرار مؤمتر
املفوضني .وانتخبت اللجنة السيدة جيليان غوثري (جامايكا) والسيد غريغ فيليك (كندا) كي يعمال رئيسني
مشاركني للفريق العامل ،وطلبت إليهما تقدمي مسامهات الفريق إىل اللجنة يف دورهتا السابعة .واجتمع الفريق
العامل يف الفرتة بني الدورتني يف ساو باولو ،الربازيل ،خالل الفرتة من  26إىل  29تشرين األول/أكتوبر ،2015
بدعوة من حكومة الربازيل وبدعم مايل من حكومة أملانيا .وحضر االجتماع مثانية عشر خبريا عيَّنتهم جمموعات
األمم املتحدة اإلقليمية اخلمس ،وتلقى االجتماع الدعم من رئيس اللجنة واألمانة املؤقتة لالتفاقية .وشاركت أمانة
مرفق البيئة العاملية بصفة مراقب .وقدمت نتائج االجتماع إىل اللجنة يف دورهتا السابعة يف شكل تقرير الرئيسني
املشاركني ( ،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/9وهو تقرير يشكل أساسا ملقرتح بشأن املؤسسة املستضيفة وبشأن
مشروع وثيقة التوجيهات املتعلقة بالربنامج الدويل احملدد .عالوة على ذلك دعا الفريق العامل املدير التنفيذي
لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن يعد وثيقة معلومات بشأن اخليارات وترتيبات اإلدارة ذات الصلة يف إطار
برنامج البيئة بوصفه املؤسسة املستضيفة احملتملة للربنامج الدويل احملدد (،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/6
لكي تستخدم اللجنة هذه الوثيقة يف دورهتا السابعة.
 - 6وبناء على تقرير الرئيسني املشاركني ووثيقة املعلومات اليت أعدها املدير التنفيذي واصلت جلنة التفاوض
احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة النظر يف وضع مقرتح بشأن الربنامج الدويل احملدد (انظر
 .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1ووضعت اللجنة كذلك واعتمدت مشروع مقرر حيدد برنامج األمم
املتحدة للبيئة على أنه املؤسسة املستضيفة للربنامج الدويل احملدد ،وسينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول
العتماده .ويوجد تذييل مبشروع املقرر حيدد تفاصيل ترتيبات االستضافة ،إىل جانب توجيهات بشأن نطاق
الربنامج الدويل احملدد وعملياته وموارده ومدته وبشأن أهلية احلصول على املوارد يف إطار اآللية املالية .وترد بعض
النصوص بني أقواس معقوفة لإلشارة إىل النقاط اليت مل يتم التوصل إىل اتفاق بشأهنا واليت يتعني أن يبت فيها
مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول .وتشمل هذه النقاط حتديد اجلزء من برنامج البيئة الذي سيضطلع مبهام
االستضافة ومدة الربنامج ونوع جملس اإلدارة للربنامج.
 - 7وملساعدة مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول يف إمتام دراسته للربنامج الدويل احملدد ،أوصت اللجنة بأن
تعد األمانة املؤقتة معلومات إضافية لالجتماع األول ملؤمتر األطراف عن اخليارات املطروحة الرتتيبات اإلدارية (انظر
 ،)UNEP/MC/COP.1/9/Add.1ويشمل ذلك ،فيما خيص كل خيار ،معلومات عن موقع وظيفة االستعراض
التقين ،واآلثار املالية ،واآلثار القانونية (مبا يف ذلك إمكانية وضع مذكرة تفاهم بني برنامج األمم املتحدة للبيئة
بوصفه املؤسسة املستضيفة ملؤمتر األطراف) واآلثار الزمنية .وترد هذه املعلومات اإلضافية اليت أعدهتا األمانة املؤقتة
عن الرتتيبات اإلدارية للربنامج الدويل احملدد يف الوثيقة  .UNEP/MC/COP.1/9/Add.1أما التوجيهات املتعلقة
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بعمليات الربنامج ومدته ،بصيغتها اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السابعة على أساس مؤقت وهبا بعض النصوص
بني أقواس معقوفة ،فرتد يف التذييل الثاين ملرفق هذه املذكرة.
 - 8وترد الرتتيبات لتفعيل اآللية املالية يف مشروع مقرر أُرفق مع هذه املذكرة ومع املذكرة بشأن التوجيهات
إىل مرفق البيئة العاملية ( ،)UNEP/MC/COP.1/8للنظر يف اعتماده من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول
عنصري اآللية املالية .وتُقرأ املذكرتان
عمال بالفقرة  10من املادة  1٣من اتفاقية ميناماتا .ويشمل مشروع املقرر َ
معا ،متهيدا لوضع الصيغة النهائية للمقرر بشأن اآللية املالية واعتماده.
 - 9وتُشري الفقرة األوىل من ديباجة مشروع املقرر إىل املادة  1٣من االتفاقية وإىل إنشاء اآللية املالية .وتقدم
الفقرتان الثانية والثالثة من الديباجة تفاصيل عن الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية .أما الفقرة الرابعة من
الديباجة فتتعلق بالربنامج الدويل احملدد .وتتعلق الفقرة  1باآللية املالية بينما تتعلق الفقرتان  2و ٣بالتوجيهات اليت
قدمها مؤمتر األطراف إىل جملس مرفق البيئة العاملية .وتتعلق الفقرات  7-4بالربنامج الدويل احملدد .وأُخذت
الفقرتان األوىل واألخرية من الديباجة مباشرة من املقرر املتعلق بالربنامج الدويل احملدد الذي وافقت عليه اللجنة
للنظر فيه واحتمال اعتماده من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول.
 - 10وقد صاغت األمانة املؤقتة فقريت الديباجة واملنطوق الواردتني يف مشروع املقرر واملتعلقتني بالتوجيهات
املقدمة إىل جملس مرفق البيئة العاملية .أما فقرات املنطوق املتعلقة بالربنامج الدويل احملدد فقد أخذت من املقرر
بشأن الربنامج الذي أقرته اللجنة للنظر فيه واعتماده من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول.
 - 11وملشروع املقرر تذييالن .وترد إشارة إىل التذييل األول يف الفقرة  2من املقرر وهو تذييل يقدم توجيهات
إىل جملس مرفق البيئة العاملية ،بينما ترد إشارة إىل التذييل الثاين يف الفقرتني  5و 7وهو يتعلق بالربنامج الدويل
احملدد.
اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب مؤتمر األطراف
 - 12قد يرغب مؤمتر األطراف يف وضع الصيغة النهائية للتوجيهات بشأن تشغيل الربنامج الدويل احملدد ومدته
والتوجيهات بشأن الرتتيبات اإلدارية للربنامج الدويل احملدد ،اليت ستعتمد بوصفها جزءا من املقرر العام بشأن
الرتتيبات لآللية املالية الذي سيعتمد عمال باملادة  1٣من اتفاقية ميناماتا.
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المرفق
مشروع المقرر ا م  :]XX[/١-الترتيبات المتعلقة بتشغيل اآللية المالية المشار إليها في المادة ١٣
من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
مالحظة :يرد مشروع املقرر عينه يف الوثيقة .UNEP/MC/COP.1/8
إن مؤمتر األطراف،
إذ يُشري إىل املادة  1٣من إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،واليت حتُدد آلية مالية لدعم األطراف من البلدان
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية ،وإذ يُشري إىل أن تلك اآللية
ستشمل الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية وبرنامج دويل حمدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية،
(مالحظة :نص هذه الفقرة مأخوذ من مشروع املقرر بشأن الربنامج الدويل احملدد الذي جرت املوافقة عليه يف

الدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية للنظر فيه واحتمال اعتماده من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعه
األول)،

وإذ يُشري أيضا إىل الفقرة  7من املادة  1٣اليت تقتضي أن يُقدم الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية
موارد مالية جديدة وميكن التنبؤ هبا وكافية ومناسبة التوقيت لتغطية التكاليف دعما لتنفيذ االتفاقية ،وأنه ألغراض
اإلتفاقية فإن الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية يعمل حتت توجيه مؤمتر األطراف ويكون مساءال أمامه ،وأن
يوفر مرفق البيئة العاملية موارد لإليفاء بالتكاليف اإلضافية املتفق عليها للمنافع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة
املتفق عليها لبعض األنشطة التمكينية،
وإذ يُشري كذلك إىل أنه يف الفقرة  ٣من قرار مؤمتر املفوضني إلتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق املتعلق بالرتتيبات
املالية قرر املؤمتر أنه يتعني على جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانونا بشأن الزئبق أن
تضع وأن تعتمد على حنو مؤقت ،حلني االعتماد الرمسي من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول ،توجيهات
إىل جملس مرفق البيئة العاملية بشأن اسرتاتيجيات شاملة وسياسات وأولويات برناجمية ،وأهلية احلصول على موارد
مالية واستخدامها وقائمة إرشادية بفئات األنشطة املؤهلة لتلقي الدعم من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية،
وإذ يُشري إىل الفقرة  6من القرار بشأن الرتتيبات املالية ملؤمتر املفوضني إلتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،اليت
قرر فيها املؤمتر أنه يتعني على جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن تضع اقرتاحا للمؤسسة املستضيفة للربنامج الدويل
احملدد ،مبا يف ذلك أي ترتيبات ضرورية مع املؤسسة املستضيفة ،إضافة إىل توجيهات بشأن تشغيل ذلك الربنامج
ومدته ،وذلك لكي ينظر مؤمتر األطراف يف ذلك االقرتاح وتلك التوجيهات يف اجتماعه األول( ،مالحظة :نص

هذه الفقرة مأخوذ من مشروع املقرر بشأن الربنامج الدويل احملدد الذي جرت املوافقة عليه يف الدورة السابعة للجنة
التفاوض الدولية احلكومية)
-1

يوافق على الرتتيبات الالزمة لتفعيل عمل العنصرين املكونني لآللية املالية؛

 -2يعتمد التوجيهات املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية بشأن اسرتاتيجيات شاملة وسياسات وأولويات
برناجمية ،وأهلية احلصول على موارد مالية واستخدامها وبشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة املؤهلة لتلقي الدعم
من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية الواردة يف التذييل األول هلذا املقرر؛
-٣
4

يطلب تقدمي التوجيهات إىل جملس مرفق البيئة العاملية للبت فيها؛

UNEP/MC/COP.1/9

(مالحظة :النص يف فقرات املنطوق األربع أدناه مأخوذ من مشروع املقرر بشأن الربنامج الدويل احملدد
الذي جرت املوافقة عليه يف الدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية)
 -4يقرر أنه يتعني على برنامج األمم املتحدة للبيئة توفري املؤسسة املستضيفة للربنامج الدويل احملدد
لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية املشار إليها يف الفقرة  9من املادة  1٣من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛
 -5يوافق على ترتيبات االستضافة ،والتوجيهات بشأن عمليات الربنامج الدويل احملدد ومدته الواردة
يف التذييل الثاين هلذا املقرر؛
احملدد؛

-6

يطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ينشئ صندوقا استئمانيا للربنامج الدويل

 -7يطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ينفذ الرتتيبات اإلدارية للربنامج الدويل
احملدد على النحو احملدد يف التذييل الثاين هلذا املقرر.

5
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التذييل األول
توجيهات إلى مرفق البيئة العالمية بشأن استراتيجيات شاملة وسياسات وأولويات برنامجية وأهلية
الحصول على موارد مالية واستخدامها وبشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة التي يمكن أن تتلقى
الدعم من الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية
مالحظة :التذييل األول هلذا املقرر مطابق للتذييل األول ملرفق الوثيقة .UNEP/MC/COP.1/8

6

UNEP/MC/COP.1/9

التذييل الثاني
ترتيبات االستضافة والتوجيهات المتعلقة بعمليات البرنامج الدولي المحدد ومدته
ألف  -ترتيبات اإلدارة للبرنامج الدولي المحدد
 - 1يقدم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم اإلداري للربنامج من خالل ختصيص املوارد
البشرية وغريها من املوارد عن طريق [برنامج األمم املتحدة للبيئة([ ])1أمانة اتفاقية ميناماتا].
[ - 2لتيسري ترتيبات االستضافة ،توضع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف يف االتفاقية وبرنامج األمم املتحدة
للبيئة حتدد بصورة واضحة ،مجلة مسائل منها ،األدوار واملسؤوليات ،والرسوم الفعالة من حيث التكلفة (الرسوم
اإلدارية) وإطار املساءلة ومتطلبات اإلبالغ].
وينشئ مؤمتر األطراف [جملسا تنفيذيا] [جلنة معنية بالربنامج الدويل احملدد] ،لإلشراف على توجيهاته
وتنفيذها مبا يف ذلك اختاذ القرارات بشأن املشاريع وإدارة املشاريع.
باء -

التوجيهات المتعلقة بالبرنامج الدولي المحدد

-١

النطاق
-٣

-2

يهدف الربنامج الدويل احملدد إىل دعم بناء القدرات واملساعدات التقنية وفقا للفقرة ( 6ب) من املادة .1٣

األهلية
 - 4األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية هي األطراف املؤهلة للحصول
على املوارد يف إطار اآللية املالية وفقا للفقرة  5من املادة  1٣من االتفاقية .وينبغي أن يأخذ الربنامج الدويل احملدد
يف احلسبان بشكل كامل االحتياجات احملددة والظروف اخلاصة لألطراف من الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل
البلدان منوا وفقا للفقرة  4من املادة .1٣
 - 5والبلدان غري األطراف ليست مؤهلة للتقدم بطلبات التمويل ولكن ميكنها املشاركة يف بعض األنشطة
اليت يقوم هبا الربنامج الدويل احملدد بناء على دعوة من أحد األطراف على أساس كل حالة على حدة.
 - 6ولدى عرض املشاريع ،ميكن أن تنظر األطراف املؤهلة يف مشاركة وكاالت التنفيذ واإلجناز أو اجلهات
الفاعلة األخرى ،مثل املنظمات غري احلكومية واملراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية التفاقية بازل بشأن التحكم يف
نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة.

-٣

العمليات
-7

جيري توجيه الربنامج الدويل احملدد يف عملياته على النحو التايل .وينبغي له:

(أ) أن يكون موجها قطريا ويأخذ يف االعتبار األولويات الوطنية وامللكية على الصعيد القطري والتنفيذ
املستدام لاللتزامات مبوجب االتفاقية؛
(ب) أن يكفل التكامل ويتجنب االزدواجية مع الرتتيبات القائمة األخرى لتوفري بناء القدرات والدعم
التقين ،وخاصة مع مرفق البيئة العاملية والربنامج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين من أجل تنفيذ
( )1برنامج األمم املتحدة للبيئة ،شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد ،فرع املواد الكيميائية والنفايات.
7
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اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماتا ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وكذلك
أطر املساعدة األخرى القائمة؛
(ج) أن يعمل بناء على الدروس املستفادة وأن يشارك على املستويني الوطين واإلقليمي بوسائل منها
تشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب؛
(د)
بتنفيذ االتفاقية.
-4

أن يتسق مع النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات من حيث صلته

الموارد
 - 8ستشمل املوارد اخلاصة بالربنامج الدويل احملدد املسامهات املالية والعينية واخلربات .وجيري التشجيع على
تقدمي املسامهات باملوارد من طائفة عريضة من املصادر .ويشمل ذلك مجيع أطراف اتفاقية ميناماتا اليت لديها
القدرة على املسامهة ،فضال عن غري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية مبا يف ذلك احلكومات والقطاع
اخلاص ،واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية ،واألوساط األكادميية وغري ذلك من
اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين؛
 - 9ينبغي أن تضع األمانة اسرتاتيجية لتعبئة املوارد للربنامج الدويل احملدد ،بالتشاور مع [اجمللس التنفيذي]
[جلنة الربنامج الدويل احملدد] بغرض إجناز هدف االتفاقية واجتذاب طائفة واسعة من املاحنني ،وذلك باالعتماد
على الدروس املستفادة يف جماالت أخرى .وينبغي أن يشمل ذلك النهج اليت هتدف إىل االستفادة من املوارد ،مبا
يف ذلك املواد العينية ،ومن اجلهات الفاعلة من غري الدول.
 - 10ميكن توفري مصادر أخرى للموارد للربنامج الدويل احملدد من خالل تنسيقه مع الربامج واملبادرات األخرى
ذات الصلة مبا يف ذلك:
ممكنا؛

(أ)

الروابط مع الربامج واملبادرات القائمة سعيا إىل احلصول على املنافع املشرتكة كلما كان ذلك

(ب) تشجيع الشراكات واالستفادة منها والتعاون حسب االقتضاء باالعتماد على الدروس املستفادة
من االتفاقيات األخرى.
جيم  -المدة
 - 11سيكون الربنامج الدويل احملدد مفتوحا لتلقي املسامهات الطوعية وطلبات احلصول على الدعم [لفرتة
زمنية حمدودة] [لفرتة غري حمدودة] [لفرتة جيري حتديدها كجزء من استعراض اآللية املالية وفقا للفقرة  11من املادة
.]1٣
_____________
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