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 بإعدادالمعنية لجنة التفاوض الحكومية الدولية 
 الزئبقملزم قانوناً بشأن  عالميصك 

 السابعةدورة ال
 6106 مارس/آذار 05 - 01 ،األردف، البحر ادليت

 *)ج( من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت 3البند 
العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 

بنود  ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية:
تعتمدها اللجنة بشكل مؤقت ريثما يعتمدها مؤتمر 

 األطراف رسمياً في اجتماعه األول

لمرفق البيئة العالمية بشأن االستراتيجيات والسياسات الشاملة  المبادئ التوجيهيةمشروع 
واألولويات البرنامجية، وأهلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها، والقائمة اإلرشادية 

 لفئات األنشطة التي يمكن أن تحصل على دعم الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية

 مذكرة من األمانة

آلية لتقدمي ادلوارد ادلالية الكافية وادلناسبة  03من ادلادة  5قية ميناماتا بشأف الزئبق يف الفقرة تُنشئ اتفا - 0
التوقيت لدعم األطراؼ من البلداف النامية واألطراؼ من البلداف اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ من أجل الوفاء 

، تشمل اآللية الصندوؽ 03من ادلادة  6يف الفقرة  هتا مبوجب االتفاقية. وعلى النحو ادلنصوص عليوابالتزام
 لدعم بناء القدرات وتوفري الدعم التقين. اً زلدد اً دولي اً االستئماين دلرفق البيئة العادلية وبرنارل

وفيما يتعلق مبكوف الصندوؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية اخلاص باآللية ادلالية، تنص أيضًا اتفاقية  - 6
ميكن التنبؤ هبا كافية موارد مالية جديدة  ’’ أف يوفر الصندوؽ 03من ادلادة  7الزئبق يف الفقرة  ميناماتا بشأف

وافق عليو مؤدتر على النحو الذي ياالتفاقية ىذه التكاليف دعمًا لتنفيذ لوفاء بناسب لقت ادلو تتاح يف الو 
الصندوؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية  سيعملوتنص االتفاقية أيضًا على أنو ألغراض االتفاقية، ’’. ‘‘األطراؼ

                                                      
*
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ادلوارد لتغطية قدـ الصندوؽ االستئماين أف ي، و ‘‘ومسؤواًل أمامعترب الصندوؽ وي ،مؤدتر األطراؼ وبتوجيهات من
التكاليف اإلضافية للفوائد البيئية العادلية ادلتفق عليها، والتكاليف الكاملة ادلتفق عليها لتغطية بعض األنشطة 

مؤدتر األطراؼ التوجيو بشأف االسرتاتيجيات والسياسات الشاملة، واألولويات الربنارلية،  يقدـأف ينية، و التمك
وأىلية احلصوؿ على ادلوارد ادلالية واستخدامها، فضاًل عن تقدمي التوجيو بشأف القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة 

 لبيئة العادلية.اليت ميكن أف حتصل على دعم الصندوؽ االستئماين دلرفق ا
وقدمت أمانة مرفق البيئة العادلية مبادئ توجيهية أولية بشأف إمكانية احلصوؿ على التمويل لألنشطة  - 3

التمكينية، وبصفة خاصة أنشطة التقييم األويل التفاقية ميناماتا، ووضع خطط العمل الوطنية بشأف أعماؿ 
ىذه ادلبادئ التوجيهية يف تقدمي مقرتحات طلبات  التنقيب عن الذىب احلرفية والصغرية النطاؽ. وُاستخدمت

 احلصوؿ على التمويل يف إطار الفرتتني اخلامسة والسادسة لتجديد موارد الصندوؽ االستئماين.
 3واستعرضت اللجنة احلكومية الدولية ادلعنية بالتفاوض يف دورهتا السادسة اليت انعقدت يف الفرتة من  - 4

ادلبادئ ”ادلبادئ التوجيهية األولية دلرفق البيئة العادلية، واعتمدت  ،يف بانكوؾ 6104تشرين الثاين/نوفمرب  7إىل 
ادلعين بادلواد الكيميائية  6دلرفق البيئة العادلية بشأف تنفيذ برنامج الزئبق يف إطار اسرتاتيجية رلاؿ الرتكيز  التوجيهية
ادلبادئ ض إىل مرفق البيئة العادلية يف ىذه . وطلبت اللجنة احلكومية الدولية ادلعنية بالتفاو (0)“والنفايات
لبلداف النامية والبلداف اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ لألنشطة يف ا للدعم ادلايل هأف يوسع، عند توفري  التوجيهية

 يف إطار اتفاقية ميناماتا، نطاؽ األىلية ليشمل الدوؿ غري ادلوقعة على االتفاقية شريطة أف تكوف أي دولة من
ىذه الدوؿ قد اختذت خطوات ذات مغزى من أجل أف تصبح طرفًا يف االتفاقية بإثبات ذلك بواسطة خطاب 
من الوزارة ادلعنية موجو إىل ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، ورئيس مرفق البيئة العادلية. وقد وافق 

 على توسيع نطاؽ األىلية ادلذكور. 6105رللس مرفق البيئة العادلية يف كانوف الثاين/يناير 
وطلبت أيضًا اللجنة احلكومية الدولية ادلعنية بالتفاوض إىل مرفق البيئة العادلية النظر يف األنشطة التالية  - 5

 عند تقدمي ادلوارد ادلالية للبلداف النامية والبلداف اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ:
بني يف ادلبادئ التوجيهية األولية اخلاصة باألنشطة التمكينية األنشطة التمكينية على النحو ادل )أ( 

سيما أنشطة التقييم األويل التفاقية ميناماتا وخطط  التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يف إطار مرفق البيئة العادلية، ال
 ؛العمل الوطنية بشأف أعماؿ التنقيب عن الذىب احلرفية والصغرية من أجل تيسري التصديق

 األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكاـ االتفاقية مع إيالء األولوية إىل ما يلي: ()ب 
 ؛األنشطة ذات الصلة بااللتزامات ادللزمة قانوناً  ‘0’ 
 تيسري التنفيذ ادلبكر عند بدء النفاذ؛ ‘6’ 
 ختفيض انبعاثات وانطالقات الزئبق، ومعاجلة اآلثار الصحية والبيئية للزئبق. ‘3’ 

قرر مؤدتر ادلفوضني أف تضع يف الوثيقة اخلتامية، ، (6)بالرتتيبات ادلاليةادلتعلق من القرار  3يف الفقرة و  - 6
اللجنة احلكومية الدولية ادلعنية بالتفاوض وتعتمد مؤقتاً، رىنًا باعتماد مؤدتر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ، 

الشاملة، واألولويات الربنارلية، وأىلية إرشادات جمللس مرفق البيئة العادلية بشأف االسرتاتيجيات والسياسات 

                                                      
(0)  UNEP(DTIE)/Hg /INC.6/24 ًألف-، ادلرفق الثالث، الفرع أوال. 

(6  )UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4.ادلرفق األوؿ ، 
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فئات األنشطة ادلؤىلة للحصوؿ على الدعم من لاحلصوؿ على ادلوارد ادلالية واستخدامها، وقائمة إرشادية 
 الصندوؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية.

ادلعين  6رلاؿ الرتكيز  ادلؤقتة لتنفيذ اسرتاتيجية ادلبادئ التوجيهيةودتشيًا مع ىذا الطلب، واستنادًا إىل  - 7
اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السادسة بالزئبق  ادلبادئ التوجيهيةذه هبصلة دلا ذلا من  بادلواد الكيميائية والنفايات

دلرفق البيئة العادلية  ادلبادئ التوجيهيةيرد يف مرفق ىذه ادلذكرة مشروع تفاصيل إضافية عما ميكن أف تنطوي عليو 
ة للحصوؿ على ادلوارد ادلالية يتيجيات والسياسات الشاملة، واألولويات الربنارلية، واألىلبشأف االسرتا

واستخدامها، والقائمة اإلرشادية لفئات األنشطة ادلؤىلة للحصوؿ على الدعم من الصندوؽ االستئماين للمرفق 
ادلبادئ ة العادلية بشأف إعداد مشروع ت األمانة ادلؤقتة مع أمانة مرفق البيئر اليت أعدهتا األمانة ادلؤقتة. وتشاو 

 ستكهومل.اأمانة اتفاقيات بازؿ، وروترداـ و  خربات وأخذت يف اعتبارىا أيضاً ، التوجيهية
، واعتماده على أساس مؤقت رىنًا باعتماده ادلبادئ التوجيهيةورمبا ترغب اللجنة يف النظر يف مشروع  - 8

جمللس مرفق البيئة العادلية  القادـ، وإحالتو إىل االجتماع رمسيًا من جانب مؤدتر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ
ليسرتشد بو يف عملو يف أثناء الفرتة ادلؤقتة ادلتبقية، مبا يف ذلك فرتة ما بعد بدء نفاذ االتفاقية وقبل االجتماع 

ندوؽ االستئماين وارد الصالسابع دلاجتماع التجديد لالسرتشاد بو يف األوؿ دلؤدتر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا، 
 اتفاقية ميناماتا.فيما يتعلق بللمرفق 
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 مرفق

لمرفق البيئة العالمية بشأن االستراتيجيات والسياسات الشاملة  المبادئ التوجيهيةمشروع 
واألولويات البرنامجية، وأهلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها، فضاًل عن القائمة 

يمكن أن تحصل على دعم من الصندوق االستئماني لمرفق البيئة  اإلرشادية لفئات األنشطة التي
 العالمية

إىل مساعدة مرفق  ادلبادئ التوجيهيةمن اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق، هتدؼ ىذه  03عماًل بادلادة  - 0
 ميناماتا.وكل إليها تشغيل اآللية ادلالية التفاقية ػُ البيئة العادلية يف أداء دوره بوصفو أحد الكيانات ادل

 على الموارد المالية واستخدامها أهلية الحصول -واًل أ
من أجل أف يكوف البلد مؤىاًل للحصوؿ على التمويل من صندوؽ البيئة العادلية بوصفو أحد الكيانات  - 6

مية، أو اليت تتكوف منها اآللية ادلالية التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق، جيب أف يكوف ىذا البلد من البلداف النا
 البلداف اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ، وأف يكوف طرفاً يف االتفاقية.

األنشطة ادلؤىلة للحصوؿ على التمويل من الصندوؽ االستئماين للمرفق ىي األنشطة اليت ترمي إىل  - 3
 .ادلبادئ التوجيهيةحتقيق أىداؼ االتفاقية واليت تتسق مع ىذه 

 االستراتيجيات والسياسات الشاملة -ثانياً 
يقدـ الصندوؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية موارد مالية جديدة وميكن التنبؤ هبا وكافية ومناسبة  - 4

وفقًا دلا اتفق عليو مؤدتر األطراؼ، مبا يف ذلك تكاليف األنشطة  ،التوقيت لتغطية تكاليف دعم تنفيذ االتفاقية
 التالية:

 ؛مببادرة منها األنشطة اليت تضطلع هبا البلداف أ() 
 ادلبادئ التوجيهيةاألنشطة اليت تكوف متسقة مع األولويات الربنارلية حسب ما ىي مبينة يف  )ب( 

 ذات الصلة اليت يوفرىا مؤدتر األطراؼ؛
 أنشطة بناء القدرات، وتعزيز استخداـ اخلربات احمللية والوطنية؛ )ج( 
 يت تعزز أوجو التآزر مع رلاالت الرتكيز األخرى؛األنشطة ال )د( 
األنشطة اليت تعزز ُُنج وآليات وترتيبات التمويل ادلتعدد ادلصادر، مبا يف ذلك التمويل من  (ه) 

 القطاع اخلاص؛
االقتصادية الوطنية، والتخفيف من وطأة الفقر، -األنشطة اليت تعزز التنمية االجتماعية (و) 

 الربامج الوطنية القائمة لإلدارة البيئية ادلستدامة ذات التوجو حنو محاية صحة البشر والبيئة. واألنشطة ادلتسقة مع
 األولويات البرنامجية - اً لثثا

يقدـ الصندوؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية ادلوارد لتغطية التكاليف اإلضافية ادلتفق عليها للمنافع  - 5
 األنشطة التمكينية ادلتفق عليها. البيئية، والتكاليف الكاملة لبعض
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بلداف النامية طراؼ من الألنشطة التالية عند تقدمي ادلوارد ادلالية لألينبغي بصفة خاصة منح األولوية لو  - 6
 والبلداف اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ:

طط العمل الوطنية األنشطة التمكينية، وبوجو خاص أنشطة التقييم األويل التفاقية ميناماتا، وخ )أ( 
 ؛بشأف أعماؿ التنقيب عن الذىب احلرفية والصغرية

 األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكاـ االتفاقية مع إيالء األولوية إىل ما يلي: )ب( 
 ؛األنشطة ذات الصلة بااللتزامات ادللزمة قانوناً  ‘0’  
 ؛ادلعين تيسري التنفيذ ادلبكر عند بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للطرؼ ‘6’  
 طالقات الزئبق، ومعاجلة اآلثار الصحية والبيئية للزئبق.ختفيض انبعاثات وا ‘3’  

عند توفري ادلوارد لنشاط ما، ينبغي أف يأخذ الصندوؽ االستئماين للمرفق يف االعتبار التخفيضات  - 7
 من االتفاقية. 03من ادلادة  8رة احملتملة يف الزئبق اليت يكفلها ىذا النشاط ادلقرتح مقارنة بتكاليفو وفقاً للفق

 طة التي يمكن أن تحصل على الدعمالقائمة اإلرشادية لفئات األنش -اً رابع
 األنشطة التمكينية -ألف 

 التقييمات األولية التفاقية ميناماتا - 1
من  3عداد خطط العمل الوطنية بشأن أعمال التنقيب عن الذهب الحرفية والصغيرة وفقًا للفقرة إ - 2

 والمرفق جيم 7المادة 
 األنواع األخرى من األنشطة التمكينية وفقاً لما اتفق عليه مؤتمر األطراف - 3

 األنشطة الرامية إلى تنفيذ أحكام االتفاقية -باء 
 األنشطة الرامية إلى تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة بااللتزامات الملزمة قانوناً  - 1

دعم األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكاـ االتفاقية، لحصوؿ على ل عند توفري ادلوارد ادلالية لألطراؼ ادلؤىلة - 8
لألطراؼ  ينبغي أف يويل الصندوؽ االستئماين للمرفق األولوية لألنشطة ذات الصلة بااللتزامات ادللزمة قانوناً 

 مبوجب االتفاقية. وقد تشمل ىذه األنشطة، يف مجلة أمور، ما يلي:
)مصادر إمدادات الزئبق والتجارة فيو(، دعم  3ادلادة  فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب )أ( 

 ؛6، و5، و4اإلجراءات ادلطلوبة عماًل بالفقرات 
)ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق(، دعم اإلجراءات  4فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب ادلادة  )ب( 

 ؛6، و5، و3، و0ادلطلوبة عماًل بالفقرات 
)عمليات التصنيع اليت ُيستخدـ فيها الزئبق أو  5ب ادلادة فيما يتعلق بااللتزامات مبوج )ج( 

 ؛7، و6، و5، و3، و6مركباتو(، دعم اإلجراءات ادلطلوبة عماًل بالفقرات 
)أعماؿ التنقيب عن الذىب احلرفية والصغرية(، دعم  7فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب ادلادة  )د( 

 ؛3، و6اإلجراءات ادلطلوبة عماًل بالفقرتني 
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نبعاثات(، دعم اإلجراءات ادلطلوبة عماًل بالفقرات )اال 8بااللتزامات مبوجب ادلادة  فيما يتعلق ىػ() 
 ؛7، و5، و4، و3

)اإلطالقات(، دعم اإلجراءات ادلطلوبة عماًل بالفقرة  9فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب ادلادة  )و( 
 ؛6، و5، و4جراءات ادلطلوبة عماًل بالفقرات ، وبالنسبة لألطراؼ ذات مصادر االطالقات ذات الصلة، اإل3

)التخزين ادلؤقت السليم بيئيًا للزئبق ونفايات الزئبق  01فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب ادلادة  )ز( 
 ؛6األخرى(، الدعم لإلجراءات ادلطلوبة عماًل بالفقرة 

جراءات ادلطلوبة عماًل )نفايات الزئبق(، دعم اإل 00فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب ادلادة  )ح( 
 ؛3 ةبالفقر 

)ادلواقع ادللوثة(، دعم اإلجراءات ادلطلوبة عماًل  06فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب ادلادة  )ط( 
 ؛0بالفقرة 

)بناء القدرات وادلساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا(،  04فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب ادلادة  )ي( 
 ؛0ماًل بالفقرة دعم اإلجراءات ادلطلوبة ع

)تبادؿ ادلعلومات(، دعم تيسري تبادؿ ادلعلومات  07فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب ادلادة  )ؾ( 
 ؛0الواردة يف الفقرة 

والتثقيف(، دعم اإلجراءات  ،)اإلعالـ، والتوعية 08فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب ادلادة  )ؿ( 
 ؛6ادلطلوبة عماًل بالفقرة 

 )اإلبالغ(، دعم اإلبالغ على الصعيد الوطين. 60ق بااللتزامات مبوجب ادلادة وفيما يتعل )ـ( 
تنفيذ أحكام االتفاقية التي تيسر التنفيذ المبكر عند بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة  الرامية إلى نشطةاأل - 2

 المعني لطرفل
فيذ ادلبكر عند بدء نفاذ يسر التنتنفيذ أحكاـ االتفاقية اليت ت الرامية إىل نشطةاألعند النظر يف  - 9

 أف يضطلع ينبغي ال ، ينبغي أيضًا أف ينظر الصندوؽ االستئماين للمرفق يف تقدمي الدعم لألنشطة اليتاالتفاقية
الطرؼ لتنفيذ ىذا  عدادولكنها قد تساىم بقدر كبري يف است ،لتزاـ قانوين مبوجب االتفاقيةوفقًا الالطرؼ هبا 

 .لوبالنسبة  فاقيةاالت بدء نفاذ االتفاقية عند
 :للنواحي التاليةوقد تشمل ىذه األنشطة، يف مجلة أمور، الدعم  - 01

اخلطط الوطنية اليت حتدد التدابري وضع بنبعاثات ذات الصلة، ألطراؼ ذات مصادر االقياـ ا )أ( 
 8من ادلادة  3رة وفقًا للفق ادلنشودة هاونتائج االيت ينبغي اختاذىا للتحكم يف االنبعاثات وأىدافها وغاياهت

 )االنبعاثات(؛
اخلطط الوطنية اليت حتدد التدابري وضع بألطراؼ ذات مصادر اإلطالقات ذات الصلة، قياـ ا )ب( 

 9من ادلادة  4وفقًا للفقرة  ادلنشودة هاونتائج اوأىدافها وغاياهتاليت ينبغي اختاذىا للتحكم يف االطالقات 
 )االطالقات(؛

ضع االسرتاتيجيات لتحديد وتقييم ادلواقع ادللوثة بالزئبق أو مركباتو وفقاً بناء القدرات على و  )ج( 
 )ادلواقع ادللوثة(؛ 06للمادة 
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)البحث  09من ادلادة  0التعاوف من أجل تطوير وحتسني البحث والتطوير والرصد وفقًا للفقرة  )د( 
 والتطوير والرصد(؛

 )خطط التنفيذ(؛ 61عماًل بادلادة وضع اخلطط وتنفيذىا بعد التقييمات األولية  ىػ() 
تنفيذ أحكام االتفاقية التي تتيح الحد من انبعاثات واطالقات الزئبق، وتعالج اآلثار  الرامية إلى نشطةاأل - 3

 الصحية والبيئية للزئبق
قد تتضمن أنشطة تنفيذ أحكاـ االتفاقية اليت تتيح احلد من انبعاثات واطالقات الزئبق، وتعاجل اآلثار  - 00

لصحية والبيئية للزئبق األنشطة ذات الصلة باألحكاـ ادللزمة قانونًا واألحكاـ غري ادللزمة قانونًا على حد سواء ا
 اليت نُوقشت أعاله.

 االستعراض الذي يجريه مؤتمر األطراف -اً خامس
ثالث، ، سيستعرض مؤدتر األطراؼ يف موعد أقصاه تاريخ اجتماعو ال03من ادلادة  00وفقًا للفقرة  - 06

اليت قدمها مؤدتر األطراؼ دلرفق البيئة العادلية  وادلبادئ التوجيهيةوعلى أساس منتظم بعد ذلك، مستوى التمويل، 
فعالية ىذه عن استعراض  فضالً وكل إليها تشغيل اآللية اليت أُنشئت مبوجب ىذه ادلادة، ػُ الكيانات ادل أحدبوصفو 

ؼ من البلداف النامية والبلداف اليت دتر اقتصاداهتا مبرحلة اتغرية لألطر اآللية وقدرهتا على تلبية االحتياجات ادل
انتقاؿ. وعلى أساس ىذا االستعراض، سيتخذ مؤدتر األطراؼ اإلجراءات ادلالئمة لتحسني فعالية اآللية ادلالية، 

 قتضاء.ا عند االاليت قدمها ادلؤدتر للمرفق ووضع أولويات ذل ادلبادئ التوجيهيةمبا يف ذلك عن طريق استكماؿ 
___________ 


