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املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه األول

املقرر ا م :5/1-التوجيهات املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية
إن مؤمتر األطراف،
 - 1يعتمد التوجيهات املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية بشأن االسرتاتيجيات الشاملة والسياسات العامة
واألولوايت البانجمية وأهلية احلصول على موارد مالية واستخدامها وبشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن
أن تتلقى الدعم من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية ،على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر؛
 - 2يطلب إىل األمانة أن حتيل التوجيهات إىل جملس مرفق البيئة العاملية.

مرفق املقرر ا م5/1-
توجيهات إىل مرفق البيئة العاملية بشأن االسرتاتيجيات والسياسات الشاملة واألولوايت الربانجمية
وأهلية احلصول على موارد مالية واستخدامه ا وبشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن
تتلقى الدعم من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية
 -1عمالً ابملادة  ١٣من إتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،فإن الغرض من هذه التوجيهات هو مساعدة مرفق
البيئة العاملية يف االضطالع بدوره كأحد الكياانت املكلفة بتشغيل اآللية املالية التفاقية ميناماات.

أوالا  -أهلية احلصول على موارد مالية واستخدامها
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 -2لكي يكون بلد ما مؤهالً للحصول على متويل من مرفق البيئة العاملية ،بوصفه أحد الكيانني اللذين
تتكون منهما اآللية املالية التفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،فإنه جيب أن يكون طرفاً يف االتفاقية وأن يكون من
البلدان النامية أو من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
 -3األنشطة املؤهلة للحصول على متويل من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية هي تلك اليت تسعى
إىل الوفاء أبهداف االتفاقية وتتماشى مع هذه التوجيهات.
 -4األ طراف املوقعة على االتفاقية مؤهلة للحصول على متويل من مرفق البيئة العاملية لألنشطة التمكينية،
على أن يتخذ ذلك الطرف املوقع خطوات ذات مغزى حنو أن يصبح طرفاً يف اإلتفاقية ،ويستدل على ذلك برسالة
من الوزير املختص إىل املدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة واملسؤول التنفيذي األول ورئيس مرفق البيئة
العاملية.

اثنيا  -االسرتاتيجيات والسياسات الشاملة
 -5وفقاً للفقرة  ٧من املادة  ١٣من االتفاقية يوفر الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية موارد مالية جديدة
وميكن التنبؤ هبا ،وكافية ،ومناسبة التوقيت لتغطية التكاليف دعماً لتنفيذ االتفاقية على النحو الذي وافق عليه
مؤمتر األطراف ،مبا يف ذلك التكاليف الناشئة عن األنشطة التالية:
(أ)

األنشطة اليت تضطلع هبا البلدان مببادرة منها؛

(ب) األنشطة اليت تكون متسقة مع األولوايت البانجمية حسب ما هي مبينة يف املبادئ التوجيهية
ذات الصلة اليت يوفرها مؤمتر األطراف؛
(ج) أنشطة بناء القدرات ،وتعزيز استخدام اخلبات احمللية والوطنية ،عند االقتضاء؛
(د)

األنشطة اليت تعزز أوجه التآزر مع جماالت الرتكيز األخرى؛

(ه) األنشطة اليت تستمر يف تعزيز أوجه التآزر والفوائد املشرتكة يف إطار جمال الرتكيز املتعلق ابملواد
الكيميائية والنفاايت؛
(و) األنشطة اليت تعزز هُنج وآليات وترتيبات التمويل املتعدد املصادر ،مبا يف ذلك التمويل من القطاع
اخلاص ،عند االقتضاء؛
(ز) األنشطة اليت تعزز التنمية االجتماعية-االقتصادية الوطنية ،والتخفيف من وطأة الفقر ،واألنشطة
املتسقة مع البامج الوطنية القائمة لإلدارة البيئية املستدامة ذات التوجه حنو محاية صحة البشر والبيئة.

اثلث ا  -األولوايت الربانجمية
 -6وفقاً للفقرة  7من املادة  ١٣من االتفاقية ،يقدم الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية موارد لتغطية
التكاليف اإلضافية املتفق عليها للمنافع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة املتفق عليها لبعض األنشطة التمكينية.
-7

وينبغي بصفة خاصة منح األولوية لألنشطة التالية عند تقدمي املوارد املالية لألطراف من البلدان النامية

والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية:

(أ) األنشطة التمكينية ،وبوجه خاص أنشطة التقييم األويل التفاقية ميناماات ،وخطط العمل الوطنية
بشأن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛
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(ب) األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية مع إيالء األولوية إىل ما يلي:
’ ‘1األنشطة ذات الصلة اباللتزامات امللزمة قانوانً؛
’ ‘2تيسري التنفيذ املبكر عند بدء نفاذ االتفاقية ابلنسبة للطرف املعين؛
’ ‘3التخفيض يف انبعااثت واطالقات الزئبق ،ومعاجلة اآلاثر الصحية والبيئية للزئبق.

 -8عند توفري املوارد لنشاط ما ،ينبغي أن أيخذ مرفق البيئة العاملية يف االعتبار التخفيضات احملتملة يف
الزئبق اليت يكفلها هذا النشاط املقرتح مقارنة بتكاليفه وفقاً للفقرة  8من املادة  13من االتفاقية.
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رابع ا  -القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة اليت ميكن أن حتصل على الدعم
ألف  -األنشطة التمكينية
-1

التقييمات األولية التفاقية ميناماات

-2

إعداد خطط العمل الوطنية بشأن أعمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق وفقا للفقرة  3من املادة
 7واملرفق جيم
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األنواع األخرى من األنشطة التمكينية وفق ا ملا اتفق عليه مؤمتر األطراف

ابء  -األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية
-1

األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة اباللتزامات امللزمة قانوانً
 -9عند توفري املوارد املالية لألطراف املؤهلة للحصول على دعم األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية،
ينبغي أن يويل مرفق البيئة العاملية األولوية لألنشطة ذات الصلة اباللتزامات امللزمة قانوانً لألطراف مبوجب االتفاقية
وأن أيخذ يف االعتبار مستوايت التخفيض احملتملة يف كميات الزئبق الناجتة عن نشاط ما مقرتح مقارنةً بتكاليفه.
وميكن أن تشمل هذه األنشطة ،األنشطة ذات الصلة ابجملاالت التالية ،وهي مدرجة دون ترتيب معني:
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 مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه؛
 املنتجات املضاف إليها الزئبق؛
 عمليات التصنيع اليت يهستخدم فيها الزئبق أو مركباته؛
 تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛
 االنبعااثت؛
 اإلطالقات؛
 التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق ،خبالف نفاايت الزئبق؛
 نفاايت الزئبق؛
 اإلبالغ؛
 بناء القدرات ذات الصلة واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق مبا ذكر أعاله؛
األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تيسر التنفيذ املبكر عند بدء نفاذ االتفاقية ابلنسبة للطرف املعين

 -10عند النظر يف األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تيسر التنفيذ املبكر عند بدء نفاذ
االتفاقية ،ينبغي أيضاً أن ينظر مرفق البيئة العاملية يف تقدمي الدعم لألنشطة اليت قد تساهم بقدر كبري يف
استعداد طرف ما لتنفيذ االتفاقية عند بدء نفاذ االتفاقية ابلنسبة له على الرغم من أُنا ليست موضوعاً
اللتزام قانوين مبوجب االتفاقية.
 -11ويف سياق والية املرفق فإن هذه األنشطة قد تشمل ،يف مجلة أمور ،تقدمي الدعم للنواحي التالية:
(أ) فيما يتعلق ابالنبعااثت ،قيام األطراف اليت لديها مصادر انبعااثت ذات صلة بوضع خطط وطنية
حتدد التدابري اليت ينبغي اختاذها للتحكم يف االنبعااثت وأهدافها وغاايهتا ونتائجها املنشودة؛
(ب) فيما يتعلق ابإلطالقات ،قيام األطراف اليت لديها مصادر إطالقات ذات صلة بوضع خطط
وطنية حتدد التدابري اليت ينبغي اختاذها للتحكم يف االطالقات وأهدافها وغاايهتا ونتائجها املنشودة؛
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(ج) فيما يتعلق ابملواقع امللوثة ،بناء القدرات على وضع اسرتاتيجيات لتحديد وتقييم املواقع امللوثة
ابلزئبق أو مركباته ،مع معاجلة هذه املواقع عند االقتضاء؛
(د)

تبادل املعلومات؛

(ه) اإلعالم والتوعية والتثقيف؛
(و) التعاون من أجل تطوير وحتسني البحث والتطوير والرصد؛
(ز)

وضع خطط للتنفيذ بعد إجراء تقييمات أولية.

 - 3األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تتيح ختفيض انبعااثت وإطالقات الزئبق ،وتعاجل آاثر الزئبق الصحية
والبيئية معاً

 -12قد تتضمن أنشطة تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تتيح ختفيض انبعااثت وإطالقات الزئبق ،وتعاجل
آاثر الزئبق الصحية والبيئية معاً ،األنشطة ذات الصلة ابألحكام امللزمة قانوانً واألحكام غري امللزمة قانوانً
على حد سواء ،مع إيالء األولوية لألحكام امللزمة قانوانً اليت نهوقشت أعاله ،واليت تتوافق مع والية املرفق
الرامية إىل توفري منافع بيئية عاملية وبيان اسرتاتيجية املرفق يف جمال الرتكيز املتعلق ابملواد الكيميائية والنفاايت.
خامسا  -االستعراض الذي جيريه مؤمتر األطراف
 -13وفقاً للفقرة  11من املادة  ،13سيستعرض مؤمتر األطراف يف موعد أقصاه اتريخ اجتماعه الثالث،
وعلى أساس منتظم بعد ذلك ،مستوى التمويل ،والتوجيهات اليت قدمها مؤمتر األطراف ملرفق البيئة العاملية
بوصفه أحد الكياانت املـهوكل إليها تشغيل اآللية اليت أهنشئت مبوجب املادة  ،13فضالً عن استعراض فعالية
هذه اآللية وقدرهتا على تلبية االحتياجات املتغرية لألطراف من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا
مبرحلة انتقالية .وعلى أساس هذا االستعراض ،سيتخذ مؤمتر األطراف اإلجراءات املالئمة لتحسني فعالية
اآللية املالية ،بوسائل منها استكمال التوجيهات اليت قدمها املؤمتر للمرفق ووضع أولوايت هلا عند االقتضاء.
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