
K1060727 270410  
جتماعات وعدم ال ويرجى من املندوبني التفضل بإحضار نسخهم ل،قتصاد يف النفقات طُبعت نسخ حمدودة من هذه الوثيقةالالدواعي 

    .طلب نسخ إضافية

EP األمم املتحدة 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/8  

Distr.: General 
30 March 2010 

Arabic 
Original: English املتحدة للبيئة برنامج األمم  

   
 

جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  الدورة األوىل
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -  ٧استكهومل، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤ البند
  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  خيارات بشأن ترتيبات للمساعدة املالية املتوقعة والفعالة

  مذكرة من األمانة

وافق الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية   
 ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٢٣ إىل ١٩  الفترة منيف بانكوك يفد  اجتماعه الذي عقيفاملعنية بالزئبق 

 األوىل لتسهيل دورا يف الدولية ستوفرها األمانة للجنة التفاوض احلكومية اليتعلى قائمة باملعلومات 
لب من األمانة مجلة أمور من بينها إعداد مذكرة تتناول اخليارات بشأن ترتيبات  وقد طُ.أعمال اللجنة

دة املالية املتوقعة والفعالة مستندة إىل أمثلة من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، مبا يف للمساع
 ومستندة إىل تقييمات أجريت يف السابق ومستوفاة ، إلشراف السلطة املباشرة لألطراف-ذلك خيارات

وتستجيب هذه  .لزئبقمبعلومات حديثة لألخذ يف احلسبان املسائل ذات االهتمام اخلاص بالنسبة ل
  .املذكرة لذلك الطلب

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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  مقدمة

ولية مني سابقني متاحني للجنة التفاوض احلكومية الديتستند هذه الوثيقة بدرجة كبرية إىل تقي  - ١
  :يف الوثيقتني التاليتني

تقرير عن االعتبارات املالية وآليات التمويل  ":UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3الوثيقة   )أ(  
 ٢٠٠٨  وقد أعد هذا التقرير يف عام)١(".احملتملة لصك ملزم قانوناً أو ترتيب طوعي بشأن الزئبق

 على طلب املشاركني يف االجتماع وبناًء .ئبق العضوية املعين بالزلالجتماع الثاين للفريق العامل املفتوح
 ١٦  إىل١٢ األول للفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالزئبق، والذي عقد يف بانكوك يف الفترة من

األول، الطرائق احملتملة اليت قد تسمح : ، اقتصر نطاق التقرير على جمالني٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين
فري موارد مالية إلعداد صك ملزم قانوناً أو ترتيب طوعي بشأن الزئبق؛ والثاين، ملرفق البيئة العاملية بتو

اليت قد تكون مبثابة منوذج آللية و مونتريال بروتوكولالعناصر اهليكلية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ 
 عن ذاا متولآلية مالية قائمة ب إنشاء ليمن ِقبوهناك خيارات مالية أخرى، . مالية ملثل هذا الترتيب

 بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة  يف اتفاقية بازليالحظكما (طريق املسامهات الطوعية 
وبرنامج البداية السريعة التابع للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد ) والتخلص منها عرب احلدود

  جتماع؛ نوقشت أثناء االمل تدرج يف الدراسة بالرغم من أا الكيميائية، 

دراسة اخليارات احملتملة آلليات مالية دائمة : "UNEP/FAO/RC/COP.2/10الوثيقة   )ب(  
 لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ٢٠٠٥  وقد أعدت هذه الدراسة يف عام)٢(."ومستدامة

 آفات معينة خطرة مبيداتمواد كيميائية وروتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على 
واستعرضت الوثيقة مجلة أمور من بينها تقييم اآلليات املالية احلالية لدى . لتجارة الدوليةمتداولة يف ا

رات املختلفة إلنشاء االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف، وحللت املزايا واملثالب املرتبطة باخليا
  .الفعال التفاقية روتردام من جانب البلدان الناميةشأا أن تؤدي إىل التنفيذ آلية مالية من 

 لتوفري معلومات إضافية UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3وتستند هذه املذكرة إىل الوثيقة   - ٢
 املذكرة معلومات حمدثة عن  هذهولذلك تقدم.  أول مرةةأصبحت متاحة منذ أن أعدت تلك الوثيق
ا صلة بالزئبق على حنو خاص، ومعلومات إضافية تتناول أنشطة مرفق البيئة العاملية اليت قد تكون هل

املدى الذي ميكن أن يكون فيه الصندوق املتعدد األطراف مبثابة منوذج خليار املساعدة املالية يف إطار 
وتنتهي املذكرة مبناقشة لبعض املزايا النسبية اخلاصة بنهجي مرفق البيئة العاملية والصندوق . صك للزئبق

ومل تناقش املذكرة املسائل األخرى اليت تناولتها الوثيقة . رافاملتعدد األط
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3مثل الصندوق االستئماين للتعاون التقين التفاقية بازل .  

                                                      
 :دةــلشبكي لألمم املتحع اـوقامل على تـة السـات الرمسيـع اللغـة جبميـمتاح  )١(

http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG2/Documents.htm.  
 :دةــع الشبكي لألمم املتحـوقامل على تـة السـات الرمسيـع اللغـجبمية ـمتاح  )٢(

http://www.pic.int/home.php?type=b&id=9&sid=27&tid=41.  
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معلومات عن تقدم العملية التشاورية  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/5وتتاح للجنة يف الوثيقة   - ٣
ائية والنفايات، واليت يقودها املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة بشأن خيارات التمويل للمواد الكيمي

  .للبيئة

  معلومات حمدثة عن مرفق البيئة العاملية  -أوالً 

  معلومات أساسية   -ألف 

يعد مرفق البيئة العاملية منظمة مالية مستقلة تساعد البلدان النامية على متويل مشاريع وبرامج   - ٤
اإلمنائي وبرنامج األمم  برنامج األمم املتحدة - وتنهض وكاالت التنفيذ الثالث .يةحلماية البيئة العامل

بأدوار رئيسية يف حتديد وتطوير وإدارة مشاريع مرفق البيئة العاملية على  - املتحدة للبيئة، والبنك الدويل
 تسهم أخرى قليمية ومنظمات حكومية دوليةاإل للتنمية مصارف سبعة يضاف إىل ذلك أن )٣(.األرض

فرص النفذة ذات املكاالت باعتبارها ما اصطلح على تسميته الو. "يف تنفيذ مشاريع مرفق البيئة العاملية
  )٤(."وسعةامل

 بأموال جديدة ؤهلةوعن طريق العمل مع هذه الوكاالت، يزود مرفق البيئة العاملية البلدان امل  - ٥
ية املتفق عليها لتدابري حتقيق املزايا البيئية العاملية املتفق بالتكاليف اإلضاف"وإضافية ملساعدا على الوفاء 

 األمم املتحدة اإلطارية احلاضر اآلليات املالية التفاقية مرفق البيئة العاملية يف الوقت وخيدم )٥(."عليها
 واتفاقية  استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة،ية التنوع البيولوجي، واتفاقيةبشأن تغري املناخ واتفاق

سيما يف  أو التصحر وال/ يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد واألمم املتحدة ملكافحة التصحر
 لألنشطة اليت ميكن األهلية، ويقوم مؤمتر األطراف لكل اتفاقية من هذه االتفاقيات بتحديد معايري أفريقيا

يف جماالت  اليت تدخلميع األنشطة األخرى وبالنسبة جل)٦(.اليةامل اأن ميوهلا مرفق عن طريق آليا 
قتراض لحصول على منح املرفق إذا كان من حقها االصال ملرفق البيئة العاملية، تعد البلدان مؤهلة لاالت

  )٧(.اإلمنائيلحصول على مساعدة تقنية من برنامج األمم املتحدة من البنك الدويل أو مؤهلة ل

                                                      
م ـك باسـد ذلـه بعـويشار إلي( هيكلته دلـــة املعـة العامليـق البيئـاء مرفـك إنشـص  )٣(
: ع الشبكي التايلـاح على املوقـ، ويت)٢٠٠٨ (٢٢ادة ــ، امل)قـــك املرفـــص

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF_Instrument_March08.pdf.  
ف التنمية اآلسيوي، واملصرف األورويب مصرف التنمية األفريقي، ومصر: الوكاالت السبع املنفذة هي  )٤(

لإلنشاء والتعمري، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األغذية والزراعية 
بدون " (وكاالت املرفق"نظر املوقع الشبكي للمرفق، أ. لألمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  .http://www.thegef.org/gef/gef_agencies ،)تاريخ
  .٢، املادة  البيئة العامليةمرفقصك   )٥(
مصادر التمويل هذه املوجهة عن طريق الصندوق االستئماين باستثناء األنشطة التمكينية، تقتصر مجيع   )٦(

 .للمرفق على التكاليف اإلضافية وجيب أن حتقق املنافع البيئية العاملية
 ).ب(و )أ (٩، املادة  البيئة العامليةمرفقصك   )٧(
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   املواردجتديد  -باء 

 مرفق البيئة العاملية من املسامهات الدورية اليت تقدم إىل الصندوق االستئماين ملرفق يتم متويل  - ٦
 ٤ موارد الصندوق االستئماين كل جتديدالبيئة العاملية من املشاركني املسامهني، من خالل عملية تتم هبا 

لغ اليت تسهم هبا رة لتجديد املوارد واملباوتتفاوض احلكومات بشأن اموع اإلمجايل لكل دو. سنوات
ومن املقرر . ٢٠١٠ يوليه/ متوز١  يفاملرفقوستبدأ الدورة اخلامسة لتجديد موارد . كل حكومة

 ١٠ و٩  باجتماع يعقد يف روما يومي اخلامسة التجديد دورة املفاوضات بشأن متختت أن
 تتوافر أي وملحىت وقت إعداد هذه املذكرة مل تكن املفاوضات قد انتهت، لكن ؛ و٢٠١٠  مارس/آذار

اإلمجايل لتجديد املوارد وختصيصه فيما بني جماالت االتصال ملرفق البيئة  معلومات عن املبلغ
: على العنوان املرفقوارد مل  اخلامسلتجديدا معلومات إضافية عن وتتوفر .العاملية

http://www.thegef.org/gef/fifth_replenishment.  

  املرفقبرجمة املواد الكيميائية والزئبق للدورة اخلامسة لتجديد موارد   -جيم 

التنوع البيولوجي : يدعم الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية تدابري يف ستة جماالت اتصال  - ٧
وباإلضافة . وزون، وامللوثات العضوية الثابتةوتغري املناخ، واملياه الدولية، وتدهور األراضي، واستنفاد األ

 أنشطة سليمة إلدارة املواد الكيميائية، شريطة أن حتقق املنافع البيئية املرفق جيوز أن يدعم ،إىل ذلك
 حمدودة املرفقويف املاضي، كانت قدرة  )٨(.العاملية وتتعلق مبجال أو أكثر من جماالت االتصال الستة

الف تلك اليت تتعلق مباشرة بامللوثات العضوية الثابتة واملواد املستنفدة لدعم مشاريع كيميائية خب
لألوزون، بسبب التفسري الضيق لنوع أنشطة إدارة املواد الكيميائية اليت ميكن أن حتقق املنافع البيئية 

  . ومتطلبات جمال االتصالالعاملية

 جاً أكثر مشوالً وتكامالً عن رفقامل، يتخذ املرفقوبالنسبة للدورة اخلامسة لتجديد موارد   - ٨
ن برنامج املواد والغرض م.  أحد جماالت برجمته الرئيسيةاطريق إدراج املواد الكيميائية باعتباره

ق هو إدراج امللوثات العضوية الثابتة، والتخلص من املواد املستنفدة لألوزون يف البلدان الكيمائية للمرف
 وبعض التمويل لألنشطة املتعلقة بالزئبق واألنشطة اليت تدخل ضمن )٩(الاليت متر اقتصاداا مبرحلة انتق

  .ستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةاالنهج ال

لتجديد ل وثيقة الربجمة اليت أعدا أمانة املرفق  من١٤٣ الفقرة وفيما يتعلق بالزئبق، تنص  - ٩
  :على ما يلي  الصندوقوارداخلامس مل

بق هلا صلة مبجايل االتصال املتعلقني بالتنوع البيولوجي واملياه الدولية، وهناك إطالقات الزئ
وتشري التجارب اإلجيابية . إمكانات للتآزر فيما يتعلق بانبعاثات غازات االحتباس احلراري

                                                      
 .٣املصدر نفسه املادة   )٨(
ا اإن متويل املرفق للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون من جانب البلدان اليت متر اقتصاد  )٩(

ال تتأهل للمساعدة من  ه ألن بشأن املواد املستنفدة لألوزونمبرحلة انتقال يسد ثغرة يف بروتوكول مونتريال
 .البلدان النامية اليت تفي مبعايري معينةف كما يتضح ذلك من الفصل ثانياً سوى الصندوق املتعدد األطرا
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ألعمال املرفق املبكرة قبل استكمال اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة إىل أن اإلجراءات املبكرة 
  )١٠(.اء القدرة على ختفيض اإلطالقات من الزئبق ستحقق أيضاً نتائج طيبةلبن

ونظراً ألن التزامات التمويل احلالية فيما يتعلق بامللوثات العضوية الثابتة واملواد املستنفدة   - ١٠
 لألوزون جيب الوفاء هبا وتوسيعها، خاصة يف حالة املواد املستنفدة لألوزون، فإن مدى متويل اإلدارة

 يتوقف على نتيجة املرفقالسليمة للمواد الكيميائية والزئبق خالل الدورة اخلامسة لتجديد موارد 
علومات عن النتائج النهائية هلذه وحظ أعاله، فإنه مل تتوفر بعض موكما ل. مفاوضات جتديد املوارد

  .املفاوضات حىت وقت إعداد هذه املذكرة

هجاً حمتملة لتمويل الزئبق  ناملرفق اخلامسة لتجديد موارد وتقترح الوثيقة الربناجمية للدورة  - ١١
تستند إىل ثالثة تصورات لتجديد املوارد، وكلها توقعت أن يتجاوز مبلغ املسامهات يف الصندوق 
االستئماين يف الدورة اخلامسة لتجديد املوارد مبلغ املسامهات يف دورة التجديد الرابعة بالقيمة احلقيقية 

 ويف إطار التصورات الثالثة إلمجايل التمويل يف الدورة .)وأسعار سعر الصرفة التضخم أي مع مراعا(
مليار دوالر، اقترح أن تبلغ  ٦,٥دوالر، ومليار  ٥,٥ مليار دوالر، و٤,٥ :اخلامسة للتجديد، وهو

دوالر مليون  ٦٥٠ مليون دوالر و٥٥٠ مليون دوالر، و٤٥٠ املستويات املخصصة للمواد الكيميائية
  :وكانت املقترحات بالنسبة للزئبق كما يلي. على الترتيب

 ماليني دوالر لدراسات احلالة ١٠سيخصص مبلغ  : مليار دوالر٤,٥ ـتصور ال  )أ(  
  )١١(التجريبية القطرية اخلاصة باألنشطة التقييمية لدعم إعداد صك الزئبق؛

 األنشطة  مليون دوالر لدعم٢٠ سيخصص مبلغ:  مليار دوالر٥,٥  الـتصور  )ب(  
عن املمارسات اجليدة للبدائل أو ختفيض إطالق الزئبق أثناء املفاوضات التقييمية إىل جانب بيانات 

مثل  " ووفقاً لوثيقة الربجمة اخلتامية للتجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية، فإنبشأن صك الزئبق
 واتمع الدويل لتنفيذ املرفق شراكة يئ خربة لدى البلدان املتلقية وهذه األنشطة من شأا أن حتقق

 يف السنوات اليت أدت إىل املرفقوهذا يشبه طائفة األنشطة اليت دعمها . املعاهدة عند اعتمادها
  )١٢("؛أثناء تلك املفاوضاتاملفاوضات بشأن اتفاقية استكهومل و

يع خاصة  مليون دوالر لتمويل مشار٣٠ سيتاح مبلغ:  مليار دوالر٦,٥ تصور الـ  )ج(  
بإيضاح املمارسات اجليدة للبدائل أو األنشطة ذات األولوية لتخفيض إطالقات الزئبق يف قطاعات 

  )١٣(.إضافية

                                                      
فرباير /شباط ١٢( GEF/R.5/25، ٥٢اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية،  للتجديدالوثيقة الربناجمية اخلتامية   )١٠(

  :وتتاح على املوقع الشبكي التايل، )٢٠١٠
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF_R5_%2025,%20Final%20GEF_5%20Programmin

g%20Document,%20Feb%2012,%202010.pdf.)  ٢٠١٠مارس / آذار٢٥متت زيارته يف.(  
 .١٥٢، الفقرة ٥٤املصدر نفسه،   )١١(
 .١٥٧، الفقرة ٥٤املصدر نفسه،   )١٢(
 .١٦١، الفقرة ٥٥املصدر نفسه،   )١٣(
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 إعداد وثيقة املرفق طلب من أمانة ،مارس يف روما املشار إليه أعاله/آذاروأثناء اجتماع   - ١٢
  .  دوالرباليني ٤,٢  دوالر إىلباليني ٣,٨ حة تتضمن تصوراً إضافياً مببلغ يتراوح منبرناجمية منق

  لألداء العامالدراسة الرابعة   -دال 

 يعدها لألداء العام مبعلومات، منها عن طريق دراسة املرفقيتم تزويد كل دورة لتجديد موارد   - ١٣
 هو حتديد مدى ما حققه لألداء العاموكان الغرض من الدراسة الرابعة . مرفقمكتب التقييم التابع لل

 حققت بشكل عام مستوى املرفق ووجدت الدراسة أن مشاريع .من أهدافه والتحسينات احملتملة املرفق
وأن هذه النتائج أظهرت مستوى عالياً من التقدم حنو حتقيق منافع بيئية عاملية،  عالياً من النتائج املرضية

 أنه بينما يزداد ،ية الرئيساستنتاجاا والحظت الدراسة، من بني . يفي بتفويضه وأهدافهاملرفقوأن 
 للبيئة بشكل عام وللصندوق بشكل خاص من  املخصصتدهور املشاكل البيئية العاملية، اخنفض التمويل

  : وسلطت الدراسة الضوء على أربعة أبعاد هلذه الظاهرة. حيث القيمة احلقيقية

ية  إىل جانب ما حتقق من متويل مشترك أبعد من أن يكفي لتغطاملرفقكان متويل   )أ(  
  التكلفة التقديرية حلل املسائل البيئية العاملية؛

أمور وعلى  دعماً للبلدان يف املرفق أن يقدم املرفقطلبت االتفاقيات اليت خيدمها   )ب(  
   عن تقدميها؛املرفقمستويات عجز 

قيدت املوارد املتاحة للصندوق من مدى قدرته على توضيح وتطوير سياسات وج   )ج(  
  رية الصغرية النامية؛لدان منواً ويف الدول اجلزأقل البناجحة يف 

 حل فترات التأخري الطويلة بني اقتراح املشروع وتنفيذه عن طريق االنتقال لن يتسن  )د(  
  )١٤(.ألا تتعلق أساساً بنقص التمويل) نظر أدناهأ(إىل نظام لتخصيص املوارد 

  ختصيص شفاف للمواردنظام   -هاء 

 العاملية إطار  البيئةرفقمبيف الفصل اخلاص  UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3ناقشت الوثيقة   - ١٤
 تتسم املرفق جلعل خمصصات متويل ٢٠٠٥ يف عام املرفق، والذي اعتمده جملس املرفقختصيص موارد 

بقدر أكرب من العدالة والشفافية والقدرة على التنبؤ هبا والفعالية وأشار التقرير إىل ظهور مشاكل تتعلق 
  .اربتنفيذ اإلط

 وضع إطار جديد لتخصيص املرفق قرر جملس لإلطار، على استعراض منتصف املدة وبناًء  - ١٥
اهلدف العام من التخصيص الشفاف للموارد هو يف و. املوارد وهو نظام للتخصيص الشفاف للموارد

ىل قة تستند إموارد للبلدان بطريقة شفافة ومتسختصيص : "...جوهره نفس هدف إطار ختصيص املوارد
                                                      

 داءاأل الرابعة عن دراسةل والتوصيات الرئيسية لاالستنتاجات"رفق البيئة العاملية، لتابع ملمكتب التقييم ا  )١٤(
 وتتاح ،٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول (GEF/ME/C.36/Inf.1  الوثيقة، أوالً،"التقدم احملرز حنو األثر: قالعام للمرف

  :على املوقع الشبكي التايل
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.36.ME_.Inf1_.OPS4Section110909.pdf.. وحتدد 

 الدراسة العوامل اإلضافية اليت سامهت يف حاالت التأخري احملبطة هذه وتقدم توصيات ملواصلة تقدم الصندوق يف
  .مواجهتها
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 )١٥(."املرفق وممارساته املتعلقة بالتنفيذ الناجح ملشاريع ، وسياساته،قدرة البلدو ،أولويات بيئية عاملية
طبق التخصيص الشفاف للموارد على جماالت التركيز املعنية ، سياملرفقوأثناء التجديد اخلامس ملوارد 

االت تركيز أو برامج ى أي جميطبق عل بالتنوع البيولوجي، وتغري املناخ، وتدهور األراضي؛ وال
أن يستمر العمل من أجل وضع إطار لتخصيص املوارد على نطاق " ووافق الس على )١٦(.أخرى

مرفق البيئة العاملية يف املستقبل، إن أمكن، يستند إىل مجلة أمور من بينها استعراض تصميم وتنفيذ 
ملوارد العام الثالث من التجديد اخلامس  قرب اية يميلشفاف للموارد يقوم به مكتب التقالتخصيص ا

  )١٧(."املرفق

 يف املقام األول  إلطار ختصيص املوارد ألنه يتصدىويعد التخصيص الشفاف للموارد حتسيناً  - ١٦
وميكن احلصول على تفاصيل هذه .  واألقل منواً يف ظل اإلطارةلألعباء اليت واجهتها البلدان الصغري

  )١٨(".اخليارات والتصورات: نظام التخصيص الشفاف للموارد"  املعنونةرفقاملالتغريات من وثيقة جملس 

  الصناديق اخلاصة باملناخ  -واو 

يناقش التقرير عن االعتبارات املالية وطرائق التمويل احملتملة الذي أعد لالجتماع الثاين للفريق   - ١٧
 املسائل املتعلقة )UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3(العامل املفتوح العضوية املخصص املعين بالزئبق 

يشكالن جزءاً من الصندوق  بصندوقي املناخ اخلاصني اللذين يديرمها مرفق البيئة العاملية، واللذين ال
ويشار إىل هذين الصندوقني . املرفقميوالن عن طريق عملية جتديد موارد   وبالتايل ال للمرفق،االستئماين

وطبقاً ملثل .  خمتلطاً آللية مالية يف إطار صك الزئبقاًن جمرة أخرى يف هذه املذكرة ألما قد ميثال
هذا النهج، ميكن إنشاء صندوق للزئبق يتقاسم بعض أو مجيع وظائف الصندوق املتعدد األطراف 

وميكن احلصول .  مرفق البيئة العاملية بدالً من مؤسسة تنشأ حديثاً، على أن يدار بواسطة"قائم بذاتهال"
  الفرع باء منلومات عن صندوقي املناخ اخلاصني وصلتهما احملتملة بصك للزئبق يفعلى مزيد من املع

 يف هذه خامساً هاء من الفصل الفرع، ويف UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3، من الوثيقة ثانياًالفصل 
  .املذكرة

  معلومات حديثة عن الصندوق املتعدد األطراف  - انياً ث

 مناقشة عما إذا كانت العناصر اهليكلية UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3تتضمن الوثيقة   - ١٨
. للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال ميكن أن تكون مبثابة منوذج آللية مالية للزئبق

                                                      
، GEF/C.36/6، ٣ ،"والتصوراتاخليارات : نظام شفاف لتخصيص املوارد"جملس مرفق البيئة العاملية،   )١٥(
  : ويتاح على املوقع الشبكي التايل،)٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩(
:http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.36.6%20STAR.FInal_.pdf.  
وفمرب ن/ تشرين الثاين١٢(، )أ (١٥، الفقرة "ملخص مشترك للرئيسني"جملس صندوق مرفق البيئة العاملية،   )١٦(

  ويتاح على املوقع الشبكي التايل). ٢٠٠٩
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/Joint%20Summary%20C.36_0.pdf.  

 .١٦املصدر نفسه، الفقرة   )١٧(
 . أعاله١٥، احلاشية "نظام لتخصيص شفاف للموارد"  )١٨(
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تقترح الوثيقة أن يتوىل الصندوق املتعدد األطراف بنفسه تشغيل آلية مالية التفاق خاص بالزئبق  وال
كرة ويف هذه املذ. توح العضوية املعين بالزئبق مل يقترح قط مثل هذه الفكرةكما أن الفريق العامل املف

تظل العالقة الرئيسية للصندوق املتعدد األطراف هي أن يكون منوذجاً حمتمالً آللية مالية تعمل حتت 
  .سلطة األطراف يف صك الزئبق

  : النحو التايلوأهم عناصر الصندوق املتعدد األطراف اليت جتعله متميزاً هي على  - ١٩

  أنه صندوق خمصص يركز على اتفاق بيئي واحد متعدد األطراف ومسألة واحدة؛  )أ(  

أن جتديد موارده يتم عن طريق مسامهات من البلدان األطراف تقدر على أساس   )ب(  
  جدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة؛

األطراف لتمكينها من أنه يقتصر على سداد التكاليف اإلضافية للبلدان النامية   )ج(  
   مونتريال؛ربوتوكولابري املراقبة اخلاصة باالمتثال لتد

  . مونتريالبروتوكول يعمل حتت إشراف اجتماع األطراف يف أنه  )د(  

منوذجاً آللية مالية وإذا رأت جلنة التفاوض احلكومية الدولية اعتبار الصندوق املتعدد األطراف   - ٢٠
  .ب يف حبث هذه العناصر اهلامة للصندوقلزئبق، فقد ترغالتفاق خاص با

  معلومات أساسية  -ألف 

الصندوق املتعدد األطراف هو الصندوق البيئي العاملي الوحيد الذي ميول عن طريق   - ٢١
اشتراكات مقررة من البلدان األطراف املاحنة، وهو مكرس لتزويد البلدان النامية باملساعدة املالية 

 وبدالً من ذلك اعتمدت ؛ومل يتم تكرار هذا الصندوق قط. تعدد األطراف ماً وحيداً اتفاقهالتنفيذ
  .االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف الالحقة على مرفق البيئة العاملية لتشغيل آلياا املالية

لتخلص التدرجيي من ابري رقابية صارمة تلزم األطراف باوينص بروتوكول مونتريال على تد  - ٢٢
 البلدان ربوتوكولومينح ال. ك املواد املستنفدة لألوزون وفقاً جلدول زمين متفق عليهإنتاج واستهال

 أو أقل من هذه املواد مدة أطول انطنأ ٠,٣ األطراف النامية اليت يبلغ مستوى استهالك الفرد لديها
العاملة "ن  البلدااويشار إىل هذه البلدان يف الربوتوكول على أ. للوفاء مبقتضيات التخلص التدرجيي

، وهذه البلدان هي األطراف الوحيدة املؤهلة لالستفادة من الصندوق "٥  من املادة١ مبوجب الفقرة
  )١٩(.املتعدد األطراف

، أيد العديد من أصحاب ١٩٩٢  عاميوليه/وخالل الفترة حىت انعقاد قمة األرض يف متوز  - ٢٣
 على تنفيذ بلدان اجلنوبنوب ملساعدة وضع آليات مالية مشتركة بني بلدان الشمال واجلاملصلحة 

                                                      
نظر أمانة األوزون، قائمة األطراف أ، ٥ من املادة ١لفقرة مة البلدان العاملة مبوجب ائلإلطالع على قا  )١٩(

 أيلول سبتمرب ٢٣مت حتديثها يف ( من بروتوكول مونتريال ٥ من املادة ١املصنفة على أا عاملة مبوجب الفقرة 
  :، وهي متاحة على املوقع الشبكي التايل)٢٠٠٩

http://ozone.unep.org/Ratification_status/list_of_article_5_parties.shtml.  ويالحظ أن بعض البلدان اليت متر
  .٥ من املادة ١اقتصاداا مبرحلة انتقال هي من ضمن البلدان العاملة مبوجب الفقرة 
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وقد استندت هاتان االتفاقيتان . اتفاقييت تغري املناخ والتنوع البيولوجي اللتني كانتا حينها حمل تفاوض
رضت فكرة إنشاء آلية اعأن بعض البلدان املاحنة  إال. إىل منوذج وسابقة الصندوق املتعدد األطراف

ل واالستراتيجيات  تشتت وانتشار مؤسسات التمويى من احتمالتفاقية ألا كانت ختشجديدة لكل ا
ذلك، ظهرت مقترحات بشأن آلية متويل مشتركة أفضت إىل إنشاء مرفق البيئة ول. غري املنسقة

  )٢٠(.العاملية

 األطراف، مبا يف ذلك لصندوق املتعدد احلصول على حملة موجزة عن بعض مسات اوميكن  - ٢٤
متويله، واإلجراءات املطبقة على املشاريع يف الفصل ثالثاً، القسم باء من ته، ومصادر إنشائه، وإدار

  .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3الوثيقة 

  جتديد املوارد  -باء 

قد يعزى اجلانب األكرب من جناح بروتوكول مونتريال إىل مستوى املوارد املالية اليت أتيحت له   - ٢٥
 من االحتفاظ مبستوى هذه ربوتوكول متكن ال، السننيفعلى مر. عن طريق الصندوق املتعدد األطراف

املوارد بسبب املستوى العايل لاللتزام السياسي من جانب البلدان املاحنة، ونظام االمتثال القوي الذي 
يربط توافر التمويل بامتثال البلد املتلقي والتقاسم العادل لألعباء الذي ينطوي عليه نظامه اخلاص 

  .باالشتراكات املقررة

 مليون ٤٩٠ تعدد األطراف للمرة السادسة، مببلغامل مت جتديد موارد الصندوق ٢٠٠٩ ويف عام  - ٢٦
، بلغ إمجايل ٢٠٠٩أكتوبر /وحىت تشرين األول. ٢٠١١ - ٢٠٠٩ دوالر لفترة الثالث سنوات

  )٢١(. مليار دوالر٢,٥٥ التعهدات على مدى عمر الصندوق

  مرفق التمويل اخلاص  -جيم 

الوثيقة (  احملتملة إعداد التقرير عن االعتبارات املالية وآليات التمويلمنذ وقت  - ٢٧
UNEP(DTIE/Hg/OEWG.2/3(  ،لالجتماع الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية املخصص املعين بالزئبق

" قائمة بذاا"مل حتدث أي تغريات كبرية يف الصندوق املتعدد األطراف لتؤثر عليه كنموذج آللية مالية 
التطورات اليت تستحق  غري أن أحد. ميكن أن تعمل حتت السلطة املباشرة لألطراف يف صك الزئبق

ميول يف البداية مببلغ " مرفق متويل خاص"الذكر يتمثل يف دراسة ألطراف بروتوكول مونتريال عن 
هلذا  املقترح  والتفويض. مليون دوالر يعاد إىل الصندوق فيما يتعلق مبشروع قرض تيسريي١,٢

 ٥  من املادة١ الصندوق هو أن يقدم دعماً إضافياً خاصاً باملشاريع لألطراف العاملة مبوجب الفقرة

                                                      
، الوثيقة ٤ و٣، "الدراسة الثانية لألداء العام ملرفق البيئة العاملية"اجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية،   )٢٠(

GEF/A.2/4 (2002)،وهي متاحة على املوقع الشبكي التايل :  
 http://gefweb.org/participants/Assembly/2nd_Assembly/OPS2_English-final-9602.pdf.  
كما ورد دون " (٢٠١١ - ٢٠٠٩التخطيط املايل للفترة "للصندوق املتعدد األطراف، اللجنة التنفيذية   )٢١(

  عنوان املوقع الشبكي؛، UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/5، الوثيقة )٢٠٠٩ (٣، )تعديل
http://www.multilateralfund.org/files/59/5903.pdf ،" ،الوثيقة )٢٠٠٩ (٥حالة املصروفات والتسديدات ،

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/3 ،عنوان املوقع الشبكي: http://www.multilateralfund.org/files/59/5903.pdf.  
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وهذا االقتراح هو اآلن موضع مناقشة داخل اللجنة . بالنسبة ملشاريع غري حمددة ذات منافع مناخية
  )٢٢(.التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف

ونظراً ألن املنافع املناخية ليست . وزون منافع مناخية كبريةوحيقق الكثري من مشاريع األ  - ٢٨
أن أنشطة املشاريع اليت حتقق هذه املنافع  ضرورية للتمكني من االمتثال للتدابري الرقابية للربوتوكول، إال

 من ١٠ مل تكن مؤهلة بشكل عام للحصول على دعم من الصندوق املتعدد األطراف الذي يتقيد باملادة
 من الربوتوكول ٥  من املادة١ ول اخلاصة بتقدمي الدعم لألطراف العاملة مبوجب الفقرةالربوتوك
املنافع املناخية املشتركة ومع هذا، فقد زاد االهتمام ب. ل من االمتثال للتدابري الرقابية للربوتوكوالتمكينه

ة للصندوق املتعدد وهلذا تتوقع اللجنة التنفيذي. اليت تتحقق عن طريق مشاريع بروتوكول مونتريال
أداة داخل اآللية املالية للربوتوكول وخارج الصندوق مبثابة األطراف أن يكون مرفق التمويل اخلاص 

تخذ أي قرارات التنفيذية أو اجتماع األطراف مل ي من اللجنة اًويف حني أن أي )٢٣(.املتعدد األطراف
 اليت ١٠  إنشائه، لتلك األحكام من املادةائية، فمن املمكن أن خيضع مرفق التمويل اخلاص، يف حالة

تنطبق على اآللية املالية بشكل عام ولكن ليس لتلك األحكام اليت تنطبق بشكل خاص على الصندوق 
ومن املفهوم على وجه التحديد أن مرفق التمويل اخلاص لن ميول من االشتراكات  )٢٤(.املتعدد األطراف

نتيجة لذلك، يبدو أن هناك اهتماماً أقل فيما يتعلق و. ١٠ ادة من امل٦ املقررة لألطراف مبوجب الفقرة
  .باحتمال أن ميول مرفق التمويل اخلاص أنشطة تتجاوز تلك الالزمة للتمكني من االمتثال للربوتوكول

 يف أوومل يتضح أثناء إعداد هذه املذكرة ما سيكون عليه الوضع النهائي ملرفق التمويل اخلاص   - ٢٩
 متباينتني فيما ميكن إبداء مالحظتنيبيد أنه . تأيت عائداتهست سيخصص هلا، ومن أين أي االستخداما

 يفاألطراف سعي ن فإ األوىل  قد يقدمها املرفق لآللية املالية للزئبق، فمن الناحيةيتعلق بأن مسامهة
شواغل من  ا لديه يعين أن الصندوق املتعدد األطرافإىلنشاء صندوق باإلضافة إلبروتوكول مونتريال 

شاريع، املمتويل يؤدي إىل تشتيت أن وجود آلية مالية قائمة بذاا ومكرسة لقضية بيئية وحيدة قد 
 فإن احتمال قيام من الناحية الثانية،. خاصة فيما يتعلق بالنظم البيئية املختلفة اليت قد تكون هلا عالقة هبا

                                                      
، ٧، الفقرة "٥٥/٢املقرر (مرفق لإليرادات اإلضافية من القروض واملصادر األخرى "اللجنة التنفيذية،   )٢٢(

 : ويتاح على املوقع الشبكي التايل،)٢٠٠٩ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64 ، الوثيقة٢واملرفق األول، الفقرة 
http://www.multilateralfund.org/files/57/5764.pdf.  

 بروتوكولنظر أ. تشمل اآللية املالية لربوتوكول مونتريال الصندوق املتعدد األطراف دون أن تقتصر عليه  )٢٣(
... تشمل اآللية املالية) ("١٩٩٩بصيغته املعدلة عام  (٢ - ١٠مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، املادة 

دليل  وهو متاح يف.")  والثنائيوقد تشمل أيضاً وسائل أخرى للتعاون اإلقليمي. الصندوق املتعدد األطراف
  :، وعلى املوقع الشبكي التايل)٢٠٠٩ (بروتوكول مونتريال

 http://www.unep.ch/ozone/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook-2009.pdf.  
 من ١٠ و٩ و٢ و١الفقرات أحكام بروتوكول مونتريال اليت تنطبق بشكل عام على اآللية املالية هي   )٢٤(

مبا ( بالنسبة لآللية اختاذ القرارجراءات إ ٩وحتدد الفقرة .  اآللية ومكوناا احملتملة٢ و١وتنشئ الفقرتان . ١٠املادة 
 ال تتعارض اآللية املالية املنصوص عليها يف: " على ما يلي١٠ وتنص الفقرة ).يف ذلك الصندوق املتعدد األطراف

أما الفقرات الباقية من ". ليها فيما يتعلق بالقضايا البيئية األخرى إهذه املادة مع أي ترتيبات مقبلة ميكن التوصل
 . األطراف املتعدد فتنطبق حتديداً على الصندوق١٠املادة 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/8 

12 

املناخ ميكن أن يساعد واجلوانب املتعلقة بزون  باألواملتعلقةجوانب للمرفق التمويل اخلاص بتقدمي دعم 
  .ات التحديهميكنها االستجابة ملثل هذ  االدعاءات بأن اآلليات املخصصة الدحضعلى 

  النسبية لنهج مرفق البيئة العاملية وج الصندوق املتعدد األطرافاملزايا   - ثالثاً 

ليها ج مرفق البيئة العاملية وج  قد ينطوي عاليتيلخص هذا الفصل بعض املزايا النسبية   - ٣٠
ويناقش هذا الفصل كيف ميكن أن يدعم كل ج . الصندوق املتعدد األطراف يف سياق صك للزئبق

أهدافاً خمتلفة ذات لصلة، من بينها حتقيق ج متكامل ومزيد من التآزر مع تدنية التكاليف التشغيلية؛ 
وينتهي .  مستجيبةإدارةستدام للمساعدة املالية؛ ودعم هياكل وتسهيل التنفيذ الفعال؛ وتعظيم التوفري امل

 مجيع عناصر أو احتمال إنشاء صندوق خاص بالزئبق ميكن أن يتقاسم بعض إىلالفصل باإلشارة 
  . الصندوق املتعدد األطراف، ولكن ميكن أن يديره مرفق البيئة العاملية بدالً من مؤسسة تنشأ حديثاً

  لتآزر، والتكاليف التشغيلية، وأوجه ااإلدماج  -ألف 

  النهج املتكامل  - ١

 بلدان متلقية تستطيع أن تفي بالتزاماا جتاه أكثر يفميكن أن يدعم مرفق البيئة العاملية أنشطة   - ٣١
كيز ومع أن استراتيجيات مرفق البيئة العاملية تنطوي على جماالت تر.  مسألة بيئية عامليةأومن اتفاقية 

 خبدمتها، فإن أنشطة تصميم وتنفيذ املشاريع ميكن أن تستفيد  املرفققوميكل اتفاقية منفصلة وتسترشد ب
من أوجه التآزر والترابط على نطاق جماالت التركيز، وبذلك تعرب عن احتياجات التنمية املستدامة 

اصر عن ون عنوقد يسمح مثل هذا النهج للمرفق والبلدان املتلقية بأن تكّ. املتعددة للبلدان املتلقية
عاملية من االستثمارات يف جمال تركيز استراتيجية يف تصميم املشاريع، رمبا عن طريق حتقيق مزايا بيئية 

  )٢٥(. ذلك فعالية التكلفةيفواحد، وجتنب التنازالت املتبادلة واآلثار السلبية، وزيادة الفعالية العامة، مبا 

 تعزيز إىلناجمية للتجديد اخلامس ملوارد املرفق ويف جمال املواد الكيميائية، تسعى الوثيقة الرب  - ٣٢
 ذلك امللوثات العضوية الثابتة، واملواد يفأوجه التآزر عن طريق وضع مجيع األنشطة الكيميائية، مبا 

.  السليمة للمواد الكيميائية ضمن برنامج واحد للمواد الكيميائيةواإلدارةاملستنفدة لألوزون، والزئبق، 
لوثات العضوية وميكن ملثل هذا النهج املتكامل، على سبيل املثال، تسهيل وضع مشاريع خاصة بامل

كسينات والفورانات عن غري قصد، واليت ميكن أن حتقق منافع مشتركة ونبعاثات للديالثابتة تتعلق با
  .ت خمفضة للزئبقعلى شكل انبعاثا

وفيما يتعلق بتحقيق املنافع البيئية العاملية عرب جماالت التركيز، فإن ج التمويل املتكامل ميكن   - ٣٣
 تتصدى حملطات القوى اليت تدار بالفحم ضمن جمال التركيز املعين اليتأن يدعم توسيع نطاق املشاريع 

وباملثل، فإن .  ختفيض انبعاثات الزئبقإىل اليت دف  للتدابرياإلضافيةبتغري املناخ لكي تشمل التكاليف 
 الصغرية النطاق ميكن تصميمها أيضاًوالزئبق من مناجم الذهب احلرفية  تتصدى للتلوث باليتاملشاريع 

لتحقيق منافع عاملية من جماالت التركيز املعنية بالتنوع البيولوجي، واملياه الدولية، وتدهور األراضي 
ومن شأن املشاريع اليت تصمم على هذا النحو أن تكون أقدر على ). ويل منهاواحلصول على مت(

                                                      
 .٦ ص، "قئية للتجديد اخلامس ملوارد املرفة النهاالوثيقة الربناجمي"  )٢٥(
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 ةصغريال تكمن وراء مناجم الذهب احلرفية واليت لبعض العوامل االجتماعية واالقتصادية املعقدة التصدي
 مثل اًوينبغي مالحظة أن ج. عد املشكلة اخلاص بالزئبق تركز فقط على باليتالنطاق مقارنة باملشاريع 

 اخلاصة بصك الزئبق من طلب متويل  استبعاد آلية التمويلإىلحيتاج  ج الصندوق املتعدد األطراف ال
  .إضايف من مصادر أخرى، مبا فيها مرفق البيئة العاملية

 يفميكنهما حتقيق مثل هذا التكامل الواسع  واآللية املالية والصندوق املكرس ملسألة وحيدة ال  - ٣٤
ميكن أن حتقق منافع  حالة بروتوكول مونتريال، فإن اهتمام األطراف بدعم مشاريع وىف. وقت مبكر

 اآللية املالية للربوتوكول، وهو مرفق إطار يف هيكل جديد إنشاء حبث إىلمناخية مشتركة، أدى 
 يف مستداماً أو حالة اعتماده، سيكون فعاالً يف كان هذا املرفق، إذايعرف ما  وال. التمويل اخلاص

هيل التآزر بني األوزون واملناخ؛ ومع هذا، فإن قدرته على دعم ج متكامل متاماً جتاه متويل املناخ تس
 سيحددها نطاق بروتوكول مونتريال وتوافر -  ناهيك عن ااالت احملتملة األخرى- واألوزون

  .األموال املكرسة لتحقيق املنافع املناخية املشتركة

  التعاون والتنسيق  - ٢

 من جلنة التفاوض احلكومية ٢٥/٥  برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مقررهإدارةطلب جملس   - ٣٥
 حتقيق التعاون والتنسيق وجتنب االزدواجية غري إىل مجلة أمور من بينها احلاجة يفالدولية أن تنظر 

 )٢٦(. أخرى االتفاقات وعمليات دوليةيفألعمال املقترحة مع األحكام ذات الصلة الواردة لالضرورية 
 اتفاقيات بازل وروتردام يفويتوافق هذا الطلب مع اجلهود املستمرة اليت تبذهلا مؤمترات األطراف 

 جمموعة املواد الكيميائية والنفايات، وتدنية إطار يفن والتنسيق واستكهومل لتحسني أوجه التآزر والتعاو
ذه بدورها اجلهود األوسع إلصالح وتستكمل عملية التآزر ه. التشتت املؤسسي وحاالت عدم الكفاءة

  . البيئية الدوليةاإلدارةوتعزيز 

 ج ة الوقت احلاضر لالتفاقيات القائمة الثالث عن املواد الكيميائية والنفايات ثالثيفويوجد   - ٣٦
 هلا آلية مالية رمسية، يعمل - وهي اتفاقية استكهومل - وهناك اتفاقية واحدة. خمتلفة جتاه تعبئة املوارد

ولذلك فإن االتفاقيات . فيها مرفق البيئة العاملية بصورة مؤقتة بوصفه الكيان الرئيسي املكلف بتشغيلها
وقيام جلنة التفاوض احلكومية الدولية ببحث . الثالث بعيدة عن حتقيق ج منسق بشأن املساعدة املالية

وسائل اليت ميكن متويله هبا، غيله والآلية مالية لصك الزئبق، خاصة فيما يتعلق باملؤسسة اليت قد تقوم بتش
تأثر باألولوية اليت تعطيها الدول ملواصلة تعزيز أوجه التآزر وجتنب التشتت داخل جمموعة املواد قد ي

  .الكيميائية والنفايات

  التكاليف التشغيلية  - ٣

ة العاملية وقد تشري وفورات احلجم إىل أنّ تكاليف إدارة آلية متويل مشتركة مثل مرفق البيئ  - ٣٧
وهذا األمر يصدق على مرفق البيئة العاملية وعلى . ستكون أقل من تكاليف إدارة صندوق خمّصص

                                                      
، املرفق A/64/25 (Supp))املنتدى البيئي الوزاري العاملي /دارة برنامج األمم املتحدة للبيئةإر جملس يقرت  )٢٦(

 :، ويتاح على املوقع الشبكي التايل)د (٢٨، الفقرة ٢٥/٥ األول للمقرر
http://www.chem.unep.ch/MERCURY/GC25/GC25Report_English_25_5.pdf.  
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فالتكاليف املدرجة يف ميزانية إدارة مرفق البيئة . وإن كان بصورة غري كاملةالصندوق متعدد األطراف، 
ئة من اعتمادات التجديد  يف املا٢,٩٧ العاملية خالل السنوات األربع للتجديد الرابع تبلغ حنو

فيما تبلغ التكاليف املدرجة يف ميزانية إدارة الصندوق متعدد األطراف .  دوالرمليار ٣,١٣ وقدرها
 يف املائة من اعتمادات التجديد ٣,٤٣ خالل السنوات الثالث للتجديد اخلامس احلايل حنو

  )٢٧(. مليون دوالر٤٧٠,٤ وقدرها

  التنفيذ  -باء 

 مدى  الصندوق املتعدد األطراف، فإنأولية على غرار مرفق البيئة العاملية سواء كانت اآل  - ٣٨
وهناك عوامل أخرى تتعلق أيضاً بقدرة أي آلية مالية .  التمويل املتاح هلافعاليتها ستتأثر كثرياً حبجم
  .وتناقش هذه العوامل فيما يلي. على تعزيز تنفيذ آلية الزئبق

  معايري األهلية  - ١

لية عدد األطراف هي وحدها اليت حتدد أهد بروتوكول مونتريال والصندوق املتإن قواع  - ٣٩
.  الربوتوكوليفاملشاريع لتلقي التمويل من الصندوق، وهي تتحدد كلها عن طريق اجتماع األطراف 

دمها مرفق البيئة العاملية فيجب أن تفي بالقواعد اليت يضعها خيأما مشاريع تنفيذ االتفاقيات اليت 
 صك املرفق، وهي شروط املنافع البيئية يفلية املنصوص عليها اف يف هذه االتفاقيات ومعايري األهاألطر

 خلط وتضارب بني املرفق إىل بعض األحيان يفوقد أدت هذه احلقيقة . اإلضافيةالعاملية والتكاليف 
  . تلك االتفاقياتيفوبعض األطراف 

  االمتثال  - ٢

 بروتوكول مونتريال، هو العمل على االمتثال إطارألطراف، يف الغرض من الصندوق املتعدد ا  - ٤٠
). أي البلدان النامية األطراف (٥  من املادة١ للربوتوكول من جانب األطراف العاملة مبوجب الفقرة

وهكذا فإن الغرض من الصندوق املتعدد األطراف هو التمكني من االمتثال وليس التنفيذ، خالفاً 
وهذا يعين أن جمال املشاريع املؤهلة للحصول على دعم .  يديرها املرفقاليتفاقيات لآلليات املالية لالت

 يديرها اليت تدعمها اآلليات املالية اليتمن الصندوق املتعدد األطراف قد يكون أضيق من جمال املشاريع 
  .املرفق

                                                      
 حلساب جمموع اعتمادات امليزانيات العادية وامليزانيات ذات الصلة اليت أُقرت أوالًهذه األرقام هي نتيجة   )٢٧(

ويشهد الصندوق . لقسمة جمموع تلك امليزانيات على مبلغ التجديد املعين وثانياًلكل سنة من سنوات جتديد املوارد؛ 
. ٢٠٠٨-٢٠٠٦  مليون دوالر لفترة السنوات الثالث٤٧٠,٤متعدد األطراف حالياً جتديده اخلامس باعتمادات قدرها 

 مليون دوالر ١٦,١ والتكاليف 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

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

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

 . يف املائة من اعتمادات التجديد٢,٩٧حنو 
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نت األطراف  بروتوكول مونتريال، متكيفوبإدراج الصندوق املتعدد األطراف بصورة كاملة   - ٤١
وهكذا . من استخدام الصندوق كأداة لتيسري املزيد من االمتثال لاللتزامات اليت ينص عليها الربوتوكول

تستطيع اللجنة التنفيذية، من خالل العمل مع جلنة التنفيذ التابعة للربوتوكول، أن جتعل استفادة أحد 
فعلى سبيل املثال، قررت . وتوكولاألطراف من الصندوق مشروطة بامتثاله اللتزاماته مبوجب الرب

توافق على مقترحات املشاريع اليت يكون فيها أحد   اجتماعها السابع والثالثني أاليفاللجنة التنفيذية 
 حني قيام إىل بروتوكول مونتريال وذلك يفاألطراف غري ممتثل لتدابري الرقابة املنصوص عليها 

 ومل تعتمد تدابري مماثلة مبوجب )٢٨(.لة عدم االمتثال تلكاألطراف، من خالل جلنة التنفيذ، مبعاجلة حا
  .االتفاقيات اليت لديها آليات مالية يديرها مرفق البيئة العاملية

  اخلربة املوضوعية واالستجابة  - ٣

 معظم اخلربة التقنية يفيعتمد كل من املرفق والصندوق املتعدد األطراف على وكاالما املنفذة   - ٤٢
توجد لديها اختالفات   حد كبري، ولذا الإىلمتداخلة  الوكاالت وهذه. للقيام بوظائفهمااليت تلزمهما 

  )٢٩(. هذا الصدديف

 ورصد املشاريع والشؤون املالية اليت ترتبط إدارةوتركز أمانة الصندوق املتعدد األطراف على   - ٤٣
 اكتساب خربة معمقة كيزالتر ذلكبربوتوكول مونتريال دون غريه من الربوتوكوالت؛ وقد أتاح هلا 

اليت  ممارسات اختاذ القرارات  جانبإىل، خلربة اه هذتوقد أفض. بقضايا استنفاد األوزونوشاملة 
 دعم إىل، هيكل الصندوق غري البريوقراطي نسبياًية للصندوق املتعدد األطراف، وتتوخاها اللجنة التنفيذ

  .طوير املشاريع واملوافقة عليها تيفوجود عملية على قدر معقول من الفعالية والسرعة 

 فئات وجمموعات جماالت التركيز، يفوتتمتع أمانة مرفق البيئة العاملية مبستوٍى مماثل من اخلربة   - ٤٤
ويف السابق، رمبا ساهم التفويض . مع فرص جيدة أخرى للتآزر على نطاق جماالت التركيز املختلفة

 إىل ظهور شكاوى من أنه يفتقر يفت التركيز جتاه الربامج، الواسع نسبياً للمرفق، مبا يف ذلك ج جماال
أوصت الدراسة الرابعة لألداء العام بضرورة استكمال التحول حنو وقد . دافع قطري بالقدر الكايف

 أيضاً أنه  أمانة املرفقواقترحت. ٢٠٠٦  عاميف ختصيص املوارد إطارالربجمة الوطنية والذي بدأ بإدخال 
 واليت نتجت غالباً عن - "لكونه غري قادر على التنفيذ" التصقت باملرفق اليتالسمعة يلزم التخلص من 

 يف وذلك عن طريق استكمال عملية اإلصالح اليت بدأت - املرحلة املطولة قبل تنفيذ املشاريع

                                                      
تقرير االجتماع السابع والثالثني للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ "اللجنة التنفيذية،   )٢٨(

: وقع الشبكي التايل، وهو متاح على امل)أ (٤٨، الفقرة ٣٧/٢٠، املقرر "بروتوكول مونتريال
http://www.multilateralfund.org/files/3771.pdf.  

الوكاالت املنفذة للصندوق املتعدد األطراف هي البنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج   )٢٩(
لبيئة العاملية هي البنك الدويل، والوكاالت املنفذة ملرفق ا. األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

ىل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية إوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، باإلضافة 
 ".ذات فرص موسعةوكالة منفذة "وهي ما اصطلح على تسميتها
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 بلوغ مرحلة تنفيذ يفوعالوة على ذلك، ربطت هذه الدراسة أيضاً حاالت التأخري  )٣٠(.٢٠٠٦ عام
  .  املوارد الكافيةيفع بالنقص الدائم املشرو

  جتديد املوارد  -جيم 

  االشتراكات املقررة وتقاسم األعباء  - ١

٤٥ -  أي البلدان  (٥  من املادة١ لزم بروتوكول مونتريال األطراف غري العاملة مبوجب الفقرةي
صبة املقررة لألمم  الصندوق املتعدد األطراف على أساس جدول األنيفباملسامهة )  املتقدمةاألطراف
 حياة  مستوٍى عال ومستدام من االشتراكات على امتداد فترةإىل  الترتيبوقد أفضى هذا )٣١(.املتحدة
. ديد للموارد على تقييم لالحتياجات توافق عليه األطراف بنفسهاويعتمد مبلغ كل جت. الصندوق

 يفوفية اللتزاماا، كما جاء  مست املتقدمةاألطراف كانت البلدان إذاوهكذا يتضح على الفور ما 
العاملة مبوجب [ املتفق عليها لألطراف اإلضافيةتحمل مجيع التكاليف ت من املادة العاشرة ١ الفقرة

وهذا الوعي قد يزيد من . لتدابري الرقابة للربوتوكوللتمكينها من االمتثال ] ٥ من املادة ١الفقرة 
  .الكامل لتحديد املواردالقدرة التفاوضية لألطراف لكي تضمن التمويل 

وعالوة على ذلك، فإنه عن طريق حتديد اشتراكات األطراف وفق جدول األنصبة املقررة   - ٤٦
 مسألة تقاسم األعباء فيما بني املاحنني طابعاً إعطاءلألمم املتحدة، يساعد الربوتوكول على عدم 

 إذا لتجديد املوارد وعلى ما مجايلاإلوهذا بدوره ييسر تركيز مفاوضات التجديد على املبلغ . سياسياً
  .كان هذا املبلغ سيغطي تقييم االحتياجات

أما املفاوضات بشأن عمليات جتديد موارد مرفق البيئة العاملية فهي مفاوضات سياسية تتم   - ٤٧
ع وجيوز لكل اتفاقية، بناًء على مذكرة التفاهم اخلاصة هبا م.  االتفاقيات اليت خيدمها املرفقإطارخارج 

 املرفق بشأن مبلغ األموال الالزمة ملساعدة البلدان النامية على الوفاء إىلاملرفق، أن تقدم توصيات 
غري أن املرفق ليس مطالباً بااللتزام هبذه التوصيات، كما أن طبيعة  )٣٢(.بالتزاماا مبوجب االتفاقية

 وهناك تعقيب إضايف.  عليهامفاوضات التجديد تستبعد أن يكون ملؤمترات األطراف أي رقابة مباشرة
 ميكن أن يفعله املرفق بوصفه الذيتفهم دائماً وبصورة كاملة ما   األطراف قد الات أن مؤمتريفيتمثل 

وكما الحظت الدراسة الرابعة لألداء العام، طلبت مؤمترات األطراف . الكيان التشغيلي آللياا املالية
  .قية بشأن قضايا ومببالغ مل يكن املرفق قادراً على توفريهامن املرفق أحياناً تقدمي الدعم لبلدان متل

                                                      
 .٢ ص، نظر الدراسة الرابعة لألداء العام ملرفق البيئة العامليةأ  )٣٠(
 .٦-١٠بروتوكول مونتريال، املادة   )٣١(
 اتفاقية التنوع البيولوجي وجملس مرفق راف يفتفاهم بني مؤمتر األطالنظر، على سبيل املثال، مذكرة أ  )٣٢(

 .http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7104 :العنوان، وتتاح على ٥الفقرة  البيئة العاملية،
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  جتميع اشتراكات املساعدة املالية  - ٢

تجميع املوارد املالية لكافة اتفاقيات مرفق البيئة العاملية ضمن جتديد وحيد للموارد، نتيجة ل  - ٤٨
فاوض على املسامهات  جتديد سقف موع مسامهات الدول املاحنة أيسر هلذه الدول من أن تتيصبح

 مبلغ إمجايل أقل حجماً إتاحة إىل" التجميع"وقد يؤدي أثر هذا . حسب كل اتفاقية على حدة
لالتفاقيات، وقد يكثف املنافسة بني خمتلف االتفاقيات على األنصبة من جتديد موارد مرفق البيئة 

حلصول عرب عمليام احمللية على هذا التجميع قد جيعل من السهل على بعض املاحنني ا غري أن. العاملية
وعالوة على ذلك، فإن التجميع يوفر وسيلة تستطيع . أموال تتيح هلم الوفاء الكامل بتعهدام للمرفق

هبا يف مجيع اآلليات املالية اليت يقوم املرفق بإدارا، حىت لو مل تكن الدولة  كل دولة ماحنة أن تسهم
  .ات اليت ختدمها تلك اآلليات أكثر من االتفاقيأو واحدة يفطرفاً 

  اإلدارة  -دال 

على عكس مرفق البيئة العاملية، خيضع الصندوق املتعدد األطراف للسلطة املباشرة لألطراف يف   - ٤٩
وقد يكون هذا العنصر أبرز عناصر الصندوق ألنه يضمن عمل الصندوق حتت . االتفاقية اليت خيدمها

ويف حني أن . تريال، وجيعله مسؤوالً مسؤولية مباشرة أمامهسلطة اجتماع األطراف يف بروتوكول مون
اللجنة التنفيذية تتوىل إدارة الصندوق، فإا تقوم بذلك حتت اإلشراف املباشر الجتماع األطراف الذي 

 العاملة وغري ، الربوتوكوليفبالتساوي بني األطراف (ها  سنوياً أعضاءاللجنة وخيتارحيدد اختصاصات 
ات وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية عادة مبوازاة االجتماع). ٥  من املادة١  الفقرةالعاملة مبوجب

 والذي تشترطه -  تتوخاه اللجنةالذياألغلبية املزدوجة ة التصويت بقاعدأما . األخرى للربوتوكول
،  املستفيدين على عمليات الصندوقأو فهو يضمن عدم هيمنة املاحنني -  من الربوتوكول١٠ املادة

.  جملس مرفق البيئة العامليةيفوهو ما مينح املستفيدين دوراً يف عملية اختاذ القرارات أكرب من دورهم 
غري أنه من املرجح أن تؤثر قاعدة التصويت . ويف الواقع، تتخذ قرارات اللجنة دائماً بتوافق اآلراء

  .اء اآلريف قدرة األعضاء على حتقيق هذا التوافق يفباألغلبية املزدوجة 

 تدير اليت الربوتوكول من الناحية الفعلية اهليئة يفوجممل القول، يعد اجتماع األطراف   - ٥٠
 ومبا أن الصندوق أنشأه الربوتوكول ليقتصر على خدمته، فإنه مسؤول )٣٣(.الصندوق املتعدد األطراف

بأن يكون لعاملية م مرفق البيئة ايتسمح لتصم  الربوتوكول ويستجيب هلم، بطريقة اليفأمام األطراف 
  .نداً له

ومبا أن املرفق قد أنشئ بشكل مستقل، فإنه من الناحيتني القانونية والعملية مستقل وظيفياً عن   - ٥١
االتفاقيات اليت خيدمها، على الرغم من شروط خمتلف مذكرات التفاهم املربمة بني مؤمترات األطراف 

يستطيع مؤمتر األطراف أن ميارس رقابة   وبذلك ال. تلك االتفاقيات وجملس مرفق البيئة العامليةيف
 كانت مجيع األطراف إذايشكل صعوبة  وهذا األمر قد ال. مباشرة على الكيان الذي يدير آلياته املالية

 مجيع يف الس، والعكس بالعكس، وإذا كانت مجيع األطراف متارس يف االتفاقية أطرافاً أيضاً يف

                                                      
 :العنوان، على )٢٠٠٣" ( بروتوكول مونتريالطراف يفاأل"عدد األطراف، نظر أمانة الصندوق املتأ  )٣٣(

http://www.multilateralfund.org/montreal_protocol_parties.htm.  
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ومن ناحية أخرى، توفر املشاركة الواسعة لكافة الدول .  اختاذ القراراتيفاملنتديات سلطات متناسبة 
كل اتفاقية خيدمها املرفق  مرفق البيئة العاملية أداة متكنها مجيعاً من اإلسهام يف دعم يفاملاحنة الرئيسية 

ة بشكل وميكن أن تكون هذه اإلمكانية مفيد.  مل تكن أطرافاً يف تلك االتفاقيات مجيعهاأو كانت سواء
 جمموعة من اجلهات املاحنة قد صدقت على أوخاص عندما مل تكن إحدى اجلهات املاحنة الرئيسية 

  .إليها انضمت أو من االتفاقيات أكثر أوواحدة 

  طريق ثالث حمتمل  -هاء 

يشري التقرير عن االعتبارات املالية وطرائق التمويل احملتملة الذي أعد لالجتماع الثاين للفريق   - ٥٢
 صندوقني إىل )UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3 الوثيقة(لعامل املفتوح العضوية املخصص املعين بالزئبق ا

خاصني للمناخ يديرمها مرفق البيئة العاملية ولكنهما ليسا جزًءا من الصندوق االستئماين للمرفق، 
ن الصندوقني ويف حني يعد منشأ هذي )٣٤(.ميوالن عن طريق عملية جتديد موارد املرفق وبالتايل ال

وأغراضهما غريبة بالنسبة ملفاوضات األمم املتحدة بشأن تغري املناخ، فإما يوحيان بنهج ميكن أن 
املزايا املوجودة يف منوذج املرفق ومنوذج الصندوق املتعدد األطراف وميكن للجنة يستخدم بعض 
 صك الزئبق، يف بذاته ائممكرس ق إدراج صندوق يف رغبت، أن تنظر إذاية الدولية، التفاوض احلكوم
.  مجيع السمات املميزة للصندوق املتعدد األطراف ولكن يدار بواسطة املرفقأو بعض حبيث يتقاسم

وميكن ملثل هذا الصندوق، على سبيل املثال، أن يتضمن جتديداً مباشراً للموارد عن طريق االشتراكات 
أن يكون الغرض منه متكني االمتثال لصك على أساس جدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة؛ وميكن 

؛ وميكن أن يكون أكثر استجابة )بدالً من التنفيذ األقل مشوالً للصك والذي يثور حوله اجلدل(الزئبق 
وعالوة على ذلك، فإن مثل هذا الصندوق .  االتفاقيات اليت خيدمهايفعلى حنو مباشر لسلطة األطراف 

  . مؤسسة مالية جديدة لتشغيل اآللية املالية للزئبقإنشاء ىلإالذي يديره املرفق سيستبعد احلاجة 

 صك الزئبق للرقابة على صندوق يديره مرفق البيئة العاملية، فإنه يفأما مدى ممارسة األطراف   - ٥٣
ومع هذا، من .  االختصاصات اليت يعمل الصندوق على أساسهاأويتوقف جزئياً على مذكرة التفاهم 

فة املرفق وممارساته بعض األثر، حبيث تكون استجابة الصندوق لرغبات األطراف املتوقع أن تكون لثقا
  . يديرها املرفق ورغبات الصندوق املتعدد األطرافاملالية اليت بني رغبات اآلليات توازنيف نقطة 

  ــــــــــ

                                                      
" و ترتيب طوعي بشأن الزئبقأتقرير عن االعتبارات املالية وطرائق التمويل احملتملة لصك ملزم قانوناً "نظر أ  )٣٤(
 :، الفصل ثانياً، القسم باء، ويتاح أيضاً على املوقع الشبكي التايل)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3الوثيقة (

http://www.chem.unep.ch/mercury/oewg2/documents/c3%29/english/oewg2_3.pdf.  


