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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

برنامج الدولي المحدد لدعم بناء تعلق بالالتي تالدراسة األولية لعمل اآللية المالية، خصوصًا 
  القدرات والمساعدة التقنية

 مذكرة من األمانة
ا  ١٣من املادة  ٥حتدد الفقرة   -  ١ من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق آليًة لتوفري موارد مالية كافية وميكن التنبؤ 

دف اآللية إىل دعم األطراف من البلدان النامية والبلدان ا مبرحلة انتقال يف  وحسنة التوقيت. و اليت متر اقتصادا
ا مبوجب االتفاقية. وتنص الفقرة  على أن تشمل اآللية الصندوق االستئماين ملرفق  ١٣من املادة  ٦تنفيذ التزاما

 باراميرتات الدعم الذي ٧البيئة العاملية وبرناجمًا دوليًا حمددًا لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية. وحتدد الفقرة 
على أنه عند توفري املوارد فإنه يتعني على املرفق أن يأخذ يف  ٨سيقدمه مرفق البيئة العاملية، بينما تنص الفقرة 

  االعتبار حجم اخلفض املتوقع ملستويات الزئبق لنشاط ما مقرتح مقارنًة بتكاليفه.
  مرفق البيئة العالمية

اآللية املالية املتعلقة  مناقشة لعمل (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/21)وترد يف مذكرة األمانة بشأن املوضوع   -  ٢
مبرفق البيئة العاملية، والتوجيهات اليت سُتقدَّم بشأن االسرتاتيجيات الشاملة والسياسات العامة وأولويات الربامج 

ترد  ،باملثلذكرة. و هذه املسائل مرة أخرى يف هذه املتناول ، ولن يتم واستغالهلاوأهلية احلصول على املوارد املالية 
مناقشة لعالقات العمل مع مرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك وضع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق 
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، ولن يتم تناول هذه املسائل (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/23)البيئة العاملية، يف مذكرة األمانة بشأن هذه املسألة 
  مرة أخرى يف هذه املذكرة.

  محددالي دولالبرنامج ال
تبني االتفاقية أن الربنامج الدويل احملدد سيدعم بناء القدرات واملساعدة  ١٣(ب) من املادة  ٦ويف الفقرة   -  ٣

على أنه يتعني، يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف، أن يتفق مؤمتر  ١٣من املادة  ١٠التقنية. وتنص الفقرة 
  تيبات الالزمة لتفعيل عملية اآللية املالية.األطراف والكيانات اليت تشكل اآللية على الرت 

وعند النظر يف هذه الرتتيبات فإن مؤمتر األطراف قد يرغب يف مواصلة دراسة الربنامج الدويل احملدد، مبا   -  ٤
يف ذلك كيفية تعريف بناء القدرات واملساعدة التقنية. وعند القيام بذلك فإن املؤمتر قد جيد أن من املفيد دراسة 

نطاق الربنامج الدويل  حتديد تفاصيلئج املتوقعة ألنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية. وميكن كذلك النتا
  احملدد، مع اإلشارة إىل دور مؤمتر األطراف يف توجيه عمل الربنامج.

على أن الربنامج الدويل احملدد سيعمل حتت توجيه مؤمتر  ١٣من املادة  ٩وتنص االتفاقية يف الفقرة   -  ٥
أيضًا على أنه يتعني على مؤمتر األطراف أن يبت يف  االتفاقيةاألطراف ويكون خاضعًا للمساءلة أمامه. وتنص 

كيانًا قائماً، وأن يقدم التوجيه للربنامج، مبا اجتماعه األول يف املؤسسة املستضيفة للربنامج، اليت يتعني أن تكون  
يف ذلك فيما يتعلق مبدته. والدعوة مقدمة إىل مجيع األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة لتوفري 

  موارد مالية للربنامج، على أساس طوعي.
النظر يف احلاجة إىل هيكل  قد يرغب يف هتوجيهاته للربنامج الدويل احملدد فإنمؤمتر األطراف لوعند إعداد   -  ٦

إداري ووسائل لتوفري اإلدارة. وميكن األخذ يف االعتبار أيضًا اآلليات األخرى القائمة ذات الصلة، مبا يف ذلك 
الربنامج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين لتعزيز تنفيذ اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل 

ها عرب احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على النفايات اخلطرة والتخلص من
مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية 

الذي متت املوافقة عليه يف  الكيميائية الثابتة، واتفاقية ميناماتا والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
وقد أتيح القرار، الذي مبوجبه اعتمدت اجلمعية اختصاصات االجتماع األول جلمعية األمم املتحدة للبيئة. 

الربنامج اخلاص وطلبت إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ينشأه، للجنة يف وثيقة معلومات 
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/2).  

وفيما يتعلق باختيار املؤسسة املستضيفة للربنامج الدويل احملدد توجد عدد من الكيانات اليت ميكن أن   -  ٧
يف دراستها. وقد يعتمد اختيار  األطراف تكون مالئمة، ولكل منها نقاط ضعف ونقاط قوة قد يرغب مؤمتر

 سيوفر هلا الربنامج الدويل بناء القدرات واملساعدة مؤسسة مالئمة قائمة على عوامل من بينها نوع األنشطة اليت
اجلوانب العملية األخرى كذلك التقنية، وما إذا كان الدعم سيقدم عرب وكاالت منفذة أو مباشرة إىل األطراف، و 

  للربنامج.
من قراره بشأن الرتتيبات يف الفرتة االنتقالية  ٦وقد طلب مؤمتر املفوضني يف الفقرة   -  ٨

UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4) املرفق األول) إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن تركز جهودها على املسائل ،
على مجلة أمور من بينها ذلك ويشمل اليت تقتضي االتفاقية من مؤمتر األطراف أن يبت فيها يف اجتماعه األول، 

  .عمل اآللية املالية ترتيبات وجه اخلصوص
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اصل النظر يف القائمة اإلرشادية للمسائل املشار إليه أعاله وأن حتدد أي قد ترغب اللجنة يف أن تو   -  ٩
مسائل أخرى للنظر فيها عند التحضري لالجتماع األول ملؤمتر األطراف. وقد ترغب اللجنة أيضًا يف أن تطلب 

يف إطار االتفاقيات  إىل األمانة أن تعد وثائق إضافية تتعلق بعمل اآللية املالية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالتجارب
  البيئية املتعددة األطراف األخرى.
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