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

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤ نوفمربالثاين/ تشرين ٧-٣، بانكوك

  *(ب) من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

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

  في اجتماعه األول

  جلس مرفق البيئة العالميةالتقدم المحرز باتجاه وضع مذكرة تفاهم بين مؤتمر األطراف وم

 مذكرة من األمانة

ا  من ١٣املادة  من ٥الفقرة  حتدد  -  ١ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق آليًة لتوفري موارد مالية كافية وميكن التنبؤ 
ا مبرحلة انتقوحسنة التوقيت.  دف اآللية إىل دعم األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا ال يف و

ا مبوجب االتفاقية.  على أن تشمل اآللية الصندوق االستئماين ملرفق  ١٣من املادة  ٦وتنص الفقرة تنفيذ التزاما
من نفس املادة الدعم  ٧البيئة العاملية وبرناجمًا دوليًا حمددًا لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية. وتبني الفقرة 

ا وكافية وحسنة  الذي سيقدمه مرفق البيئة العاملية، وتنص على أن يوفر املرفق موارد مالية جديدة وميكن التنبؤ 
دف دعم تنفيذ االتفاقية وفق ما يوافق عليه مؤمتر األطراف. عالوًة على ذلك،  تنص التوقيت لتغطية النفقات 

العتبار أحجام اخلفض على أنه عند توفري املوارد فإنه يتعني على املرفق أن يأخذ يف ا ١٣من املادة  ٨الفقرة 
  املتوقعة ملستويات الزئبق لنشاط ما مقرتح مقارنًة بتكاليفه.

مناقشة لوضع توجيهات يقدمها مؤمتر األطراف إىل مرفق  UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/21وترد يف الوثيقة   -  ٢
لربنامج الدويل احملدد، يف بينما ترد مناقشة لعملية اآللية املالية، فيما يتعلق على وجه اخلصوص با ،البيئة العاملية

  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/20الوثيقة 
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على أنه يتعني، يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف، أن يتفق مؤمتر  ١٣من املادة  ١٠وتنص الفقرة   -  ٣
  األطراف والكيانات اليت تشكل اآللية على الرتتيبات الالزمة لتفعيل عملية اآللية املالية.

 ، املرفق األول)UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4من قرار مؤمتر املفوضني بشأن الرتتيبات املالية ( ٢ويف الفقرة   -  ٤
قرر املؤمتر أن تضع جلنة التفاوض احلكومية الدولية مشروع مذكرة تفاهم يتفق عليها جملس مرفق البيئة العاملية 

من املادة  ٨إىل  ٥ة يف الفقرات من ومؤمتر األطراف بشأن الرتتيبات الالزمة لتفعيل األحكام ذات الصلة الوارد
  ، لكي ينظر مؤمتر األطراف يف املشروع يف اجتماعه األول.١٣
اجتمعت األمانة املؤقتة التفاقية ميناماتا مع أمانة مرفق البيئة العاملية يف عدد من املناسبات  ،ولدعم القرار  -  ٥

ملناقشة العناصر اليت يتعني إدراجها يف مشروع مذكرة تفاهم والستعراض مذكرات التفاهم القائمة اليت وافق عليها 
جملس مرفق البيئة العاملية ومؤمترات األطراف لشىت االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف. وترد يف الوثيقة 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/8 .مناذج هلذه املذكرات  
  وعقدت األمانة املؤقتة التفاقية ميناماتا أيضًا مناقشات مع أمانة اتفاقية استكهومل بشأن  -  ٦

النماذج املقدمة يف الوثيقة  كأحدامللوثات العضوية الثابتة اليت وضعت مذكرة تفاهم. وترد املذكرة  
UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/8.  

قائمة بني مرفق البيئة العاملية ومؤمترات األطراف يف ورغم وجود تباينات يف حمتوى املذكرات احلالية ال  -  ٧
  ، وهي:تقريباً  االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف األخرى، فإن املواد يف هذه االتفاقيات تشمل نفس املسائل

  التعاريف؛  ) أ(
  الغرض؛  ) ب(

  التوجيهات من مؤمتر األطراف؛  (ج)
  االمتثال للتوجيهات من مؤمتر األطراف؛  (د)
   التقارير؛تقدمي  (ه)
  الرصد والتقييم؛  (و)
  حتديد متطلبات التمويل؛  (ز)
  إعادة النظر يف مقررات التمويل؛  (ح)
  التعاون بني األمانات؛  (ط)
  التمثيل املتبادل؛  (ي)
  التعديالت؛  (ك)
  التفسري؛  (ل)
  بدء النفاذ.  (م)
  .االنسحاب  (ن)
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املية ومؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا هو تفعيل األدوار والغرض من مذكرة التفاهم بني مرفق البيئة الع  -  ٨
دف حتديد  واملسؤوليات ذات الصلة ملؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية، وحتديدها بشكل واضح 

  من االتفاقية. ١٣الرتتيبات لألنشطة مبوجب املادة 
صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد هيكلته، وأوصى جملس مرفق البيئة العاملية بإدخال تعديالت على   -  ٩

يتمثل أحدها يف إدراج اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يف قائمة االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف املؤهلة للحصول 
طوة ، اخل٢٠١٤على متويل املرفق. وتشكل التعديالت، اليت وافقت عليها مجعية مرفق البيئة العاملية يف أيار/مايو 

  األوىل باجتاه الرتتيبات الرمسية اليت سُتعتمد يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف.
وقد ترغب اللجنة يف أن تطلب إىل األمانة أن تواصل العمل، جنبًا إىل جنب مع أمانة مرفق البيئة   - ١٠

راف، باالستفادة من العاملية، بشأن وضع مشروع مذكرة تفاهم بني جملس مرفق البيئة العاملية ومؤمتر األط
التجارب السابقة مع الصكوك األخرى، خصوصًا مذكرة التفاهم التفاقية استكهومل، وأن تقدم مشروع مذكرة 

ا السابعة.   تفاهم إىل اللجنة للنظر فيها يف دور
___________  


