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مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
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البند ( 5ه) ’ ‘2من جدول األعمال املؤقت*

مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها أو
يتخذ إجراء بشأهنا :تشغيل اآللية املالية :الربانمج الدويل
احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية

تقرير شامل عن الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية
مذكرة من األمانة
أوال -مقدمة
 -1حتدد اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،يف الفقرة  5من املادة  13املتعلقة ابملوارد املالية واآللية ،آلية لتوفري
موارد مالية كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت املناسب لدعم األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية .ووفقا لالتفاقية ،ينبغي أن تشمل اآللية الصندوق
االستئماين ملرفق البيئة العاملية وبرانجما دوليا حمددا لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية .وتوضح هذه املذكرة التقرير
الشامل عن الكيان الثاين لآللية املالية )1(،أي الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية.
 -2ويف املقرر ا م 6/1-بشأن الربانمج الدويل احملدد ،قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات أن يقدم برانمج
األمم املتحدة للبيئة املؤسسة املضيفة املشار إليها يف الفقرة  9من املادة  13من االتفاقية( )2ووافق على ترتيبات
االستضافة الضرورية ،فضال عن التوجيهات املتعلقة بعمليات للربانمج الدويل احملدد ومدته ،واختصاصات الربانمج
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( )1تعرض الوثيقة
البيئة العاملية.
( )2تنص الفقرة  9من املادة  13على ما يلي" :حتقيقا ألغراض هذه االتفاقية ،س اايتم تش ااغيل الربانمج املش ااار إليه يف الفقرة 6
(ب) بتوجيه من مؤمتر األطراف ويكون الربانمج مسا ا ا ااؤوال أمامه .ويبت مؤمتر األطراف ،يف اجتماعه األول ،بشا ا ا ااأن املؤس ا ا ا اسا ا ا ااة
املض ا ا ا ا ا اايفة للربانمج ،اليت تكون كياان قائما ،ويقدم التوجيه هلا ،مبا يف ذلك عن فرتة الربانمج .ويدعى مجيع األطراف وسا ا ا ا ا ا ااائر
أصحاب املصلحة من ذوي الصلة إىل توفري املوارد املالية للربانمج على أساس طوعي".
UNEP/MC/COP.2/8

K1802570

51118

املسا ا ا ااائل املتعلقة ابلكيان األول لآللية املالية ،وهو الصا ا ا ااندوق االسا ا ا ااتئماين ملرفق
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املبينة يف مرفقي املقرر .وكذلك طلب مؤمتر األطراف إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن ينشئ
صندوقا استئمانيا للربانمج وتنفيذ ترتيبات اإلدارة على النحو الوارد يف مرفقي املقرر.
 -3وجتدر اإلشارة إىل أن املرفق األول للمقرر ا م 6/1-الذي حيدد ترتيبات االستضافة ،والتوجيهات املتعلقة
بعمليات للربانمج الدويل احملدد ومدته اعتُمد أبقواس يف الفقرة  ،6اليت تشري إىل أهلية غري األطراف يف احلصول
على متويل .ويقدم النص الوارد بني قوسني خيارين :ينص أحد اخليارين على أن غري األطراف ليست مؤهلة لتقدمي
طلبات التمويل ،ولكن ميكنها املشاركة يف بعض األنشطة اليت ينفذها الربانمج الدويل احملدد بناء على دعوة من
أحد األطراف ،على أساس كل حالة على حدة ،بينما ينص اخليار الثاين على أن تكون الدول املوقعة لالتفاقية
مؤهلة للحصول على التمويل بشرط أن تتخذ خطوات جمدية حنو أن تصبح طرفا .وال تزال هناك جمموعة من
األقواس يف املرفق الثاين للمقرر ،الذي حيتوي على اختصاصات الربانمج الدويل احملدد .وهنا ترد األقواس يف الفقرة
 ،1اليت تتعلق مبا إذا كان جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد سيتكون من  10أعضاء ”اتبعني ل ا“ أو ”تُرشحهم“
األطراف .وأعيد استنساخ الفقرة  6من املرفق األول والفقرة  1من املرفق الثاين للمقرر ا م 6/1-يف املرفق األول
هلذه املذكرة لكي ينظر فيهما مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين.
 -4وينقسم هذا التقرير عن الربانمج الدويل احملدد إىل مخسة فروع :الفرع األول هو هذه املقدمة؛ وحيتوي
الفرع الثاين على معلومات عن إنشاء ووضع الصندوق االستئماين احملدد للربانمج الدويل احملدد؛ وحيدد الفرع
الثالث ترتيبات اإلدارة للربانمج الدويل احملدد؛ ويوضح الفرع الرابع عمل جملس اإلدارة والربانمج الدويل احملدد حىت
اآلن ويقدم حملة عامة عن اجلولة األوىل من الطلبات املقدمة للربانمج الدويل احملدد؛ أما الفرع اخلامس فيتعلق
ابستعراض اآللية املالية املكلفة مبوجب املادة  13من االتفاقية .كما حتتوي هذه الوثيقة على مرفقات تبني النص
الذي ال يزال بني أقواس حسب الفقرة  3أعاله (املرفق األول) والنظام الداخلي الذي اعتمده جملس اإلدارة (املرفق
الثاين) وحملة عامة عن الطلبات املستلمة حىت  31آب/أغسطس  ،2018وهو املوعد النهائي للجولة األوىل من
الطلبات إىل الربانمج الدويل احملدد (املرفق الثالث).

اثنيا -الصندوق االستئماين احملدد للربانمج الدويل احملدد
 -5تنص الفقرة  4من املادة  4من مرفق املقرر ا م 10/1-بشأن القواعد املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
ميناماات بشأن الزئبق ،وهليئاته الفرعية وألمانة االتفاقية على أن ينشئ املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة
صندوقا استئمانيا حمددا للربانمج الدويل احملدد .وابإلضافة إىل ذلك ،ففي الفقرة  3من املقرر ا م 6/1-طلب
مؤمتر األطراف من املدير التنفيذي أن ينشئ هذا الصندوق.
 -6وبناء على ذلك ،أنشأ املدير التنفيذي بعد االجتماع األول ملؤمتر األطراف الصندوق االستئماين احملدد.
ووفقا للفقرة  9من املرفق األول للمقرر ا م 6/1-والفقرة  6من املادة  5من القواعد املالية (املقرر ا م،10/1-
يتم تشجيع املسامهات يف الربانمج الدويل احملدد من جمموعة واسعة من املصادر .ويشمل ذلك مجيع األطراف يف
اتفاقية ميناماات القادرة على املسامهة ،وكذلك أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين ،مبا يف ذلك احلكومات والقطاع
اخلاص واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية واألوساط األكادميية وغريها من اجلهات
الفاعلة يف اجملتمع املدين.
 -7وابإلضافة إىل ذلك ،ووفقا للفقرة  12من املرفق األول للمقرر ا م ،6/1-يكون الربانمج الدويل احملدد
مفتوحا لتلقي التربعات ملدة عشر سنوات اعتبارا من اتريخ إنشاء صندوقه االستئماين .وجيوز ملؤمتر األطراف أن
يقرر متديد هذه الفرتة مبا ال يتجاوز سبع سنوات إضافية ،آخذا يف اعتباره عملية استعراض اآللية املالية وفقا للفقرة
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 11من املادة  13من اتفاقية ميناماات .وعلى هذا النحو أنشئ الصندوق االستئماين احملدد بتاريخ انتهاء أويل يف
 31كانون األول/ديسمرب .2028
 -8وبلغت التعهدات املالية للربانمج الدويل احملدد حىت  31آب/أغسطس  2018ما قدره 1 281 448
دوالرا .وتعهدت كل من أملانيا والدامنرك والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج
والنمسا وهولندا والوالايت املتحدة األمريكية بتقدمي املسامهات.
املسامهات والتعهدات املالية الواردة لعام  ،2018حىت  31آب/أغسطس 2018
(بدوالرات الوالايت املتحدة)
اجلهة املاحنة

جمموع املبالغ املتعهد هبا/املقدمة

النمسا

46 950

الدامنرك

31 765

أملانيا

101 175

هولندا

29 079

النرويج

500 000

السويد

328 440

اململكة املتحدة

144 039

الوالايت املتحدة

100 000

جمموع املسامهات والتعهدات

 1 281 448دوالرا

 -9وابإلضافة إىل ما سبق ،وردت مسامهة قدرها مليون فرنك سويسري للربانمج الدويل احملدد من سويسرا.
واملسامهة السويسرية مشروطة ابلتوصل إىل حل مرض فيما يتعلق برتتيبات أمانة اتفاقية ميناماات اليت وافق عليها
مؤمتر األطراف.
 -10وستخصص املسامهات املقدمة إىل الربانمج الدويل احملدد ملشاريع قطرية خيتارها جملس اإلدارة لتحسني
قدرة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقية ميناماات .وجيب
على املسامهات املقدمة إىل الصندوق االستئماين احملدد أن تغطي أيضا مجيع التكاليف املرتبطة ابجتماعات وأعمال
جملس اإلدارة والتكاليف املتعلقة بتشغيل الربانمج ،على النحو املنصوص عليه يف املرفق الثاين للمقرر ا م.6/1-
 -11وينص املرفق األول للمقرر ا م 6/1-على أن يقدم املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة الدعم
اإلداري للربانمج الدويل احملدد بتخصيص املوارد البشرية وغريها من املوارد عن طريق أمانة اتفاقية ميناماات( .)3ويشري
املرفق الثاين للمقرر إىل أن األمانة ستوفر وظيفة واحدة ألنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات وأنشطة الربانمج
الدويل احملدد ،ويغطي الصندوق االستئماين العام تكاليف هذه الوظيفة ،مع مراعاة أن احتياجات الربانمج الدويل
احملدد من املوظفني ستخضع لالستعراض .وقدم العدد احملدود من موظفي األمانة احلاليني كل الدعم ألنشطة
الربانمج وجملس إدارته لعام .2018

( )3دون املساس ابلقرار الذي يتخذ بشأن استضافة أمانة اتفاقية ميناماات.
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اثلثا -ترتيبات اإلدارة للربانمج الدويل احملدد
 -12ينص املرفق األول للمقرر ا م 6/1-على أن ينشئ مؤمتر األطراف جملس إدارة للربانمج الدويل احملدد
يتوىل اإلشراف على توجيهاته وتنفيذها ،مبا يف ذلك اختاذ القرارات املتعلقة ابملشاريع وإدارة املشاريع.
 -13وينص املرفق الثاين للمقرر ا م ،6/1-الذي حيدد اختصاصات الربانمج الدويل احملدد ،يف الفقرة  1على
أن يتكون جملس اإلدارة من  10أعضاء وأن ترشح كل منطقة من املناطق اخلمس لألمم املتحدة عضوين من
خالل ممثليها لدى املكتب .وكما ذكر أعاله ،تنص الفقرة  1على ما يلي” :يتكون جملس إدارة الربانمج الدويل
احملدد  .....من  10أعضاء [اتبعني لا] [تُرشحهم] األطراف“ .ونشرت األمانة الدعوة إىل ترشيح أعضاء جمللس
اإلدارة على نطاق واسع من خالل أعضاء املكتب املعنيني بعد االجتماع األول ملؤمتر األطراف .ونظرا لألقواس
احلالية ،فإن أعضاء جملس اإلدارة احلاليني مجيعا أطراف يف اتفاقية ميناماات إىل حني البت يف هذه املسألة.
 -14وأعضاء جملس اإلدارة هم:
(أ)
النكا)؛

عن الدول األفريقية :سام أدو-كومي (غاان) وعبد هللا يونس أدوم (تشاد)؛

(ب) عن دول آسيا واحمليط اهلادئ :براسريت اتابنيانكول (اتيلند) ودبليو يت يب ديساانايكي (سري
(ج) عن دول أورواب الوسطى والشرقية :كوبو هاينما (إستونيا) وآهنيت ألكسندراين (أرمينيا)؛

(د)
(الربازيل)؛

عن دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب :فلورنسيا غرميالت (األرجنتني) ونريو كونيا فرييرا

(ها) عن أورواب الغربية والدول األخرى :رجيينالد هريانوس (هولندا) وأتل فريثامي (النرويج).
 -15ووفقا الختصاصات الربانمج الدويل احملدد ،يعمل األعضاء األوائل جمللس اإلدارة حىت االجتماع الثالث
ملؤمتر األطراف .وبعد ذلك ،تُرشح اجملموعات اإلقليمية األعضاء كل سنتني ويُقر مؤمتر األطراف عضويتهم.

 -16وابإلضافة إىل ذلك ،تنص اختصاصات الربانمج الدويل احملدد على أن يتوىل جملس اإلدارة رئيسان
مشاركان ينتخبان من بني أعضاء اجمللس ،على حنو يعكس تكوين اجمللس والغرض من الربانمج .ويتخذ جملس
اإلدارة قراراته بتوافق اآلراء .وإذا استنفدت مجيع حماوالت الوصول إىل توافق يف اآلراء ومل جير التوصل إىل أي
اتفاق ،يعتمد القرار أبغلبية ثالثة أرابع األعضاء احلاضرين واملصوتني.
 -17وتنص االختصاصات أيضا على عدد من املسائل األخرى املتعلقة مبجلس اإلدارة ،مبا يف ذلك :أن
يعتمد اجمللس نظامه الداخلي ويقدمه إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين للعلم به؛ وأن جيتمع اجمللس ،من حيث
املبدأ ،مرة يف السنة للموافقة على طلبات املشاريع واستعراض التقدم احملرز يف إطار الربانمج؛ وأن يتخذ اجمللس
قرارات تنفيذية تتعلق أبداء الربانمج الدويل احملدد.

رابعا -عمل جملس اإلدارة والربانمج الدويل احملدد بعد االجتماع األول ملؤمتر األطراف
ُ -18عقد االجتماع األول جمللس إدارة الربانمج الدويل احملدد يف جنيف يف  15و 16أاير/مايو  .2018ويف
ذلك االجتماع ،انتُخب السيد سام أدو-كومي من غاان والسيد رجيينالد هريانوس من هولندا كرئيسني مشاركني
جمللس اإلدارة لفرتة الوالية األوىل.
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النظام الداخلي
 -19طلب مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول ،من خالل اختصاصات الربانمج الدويل احملدد (الفقرة  3من
املرفق الثاين للمقرر ا م ،)6/1-من األمانة أن تصوغ مشروع النظام الداخلي لكي ينظر فيه جملس اإلدارة ويعتمده،
ومن مث يقدم النظام الداخلي املعتمد إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين للعلم به.
 -20ونظر جملس اإلدارة يف اجتماعه األول يف مشروع النظام الداخلي الذي أعدته األمانة .ويتبع مشروع
النظام الداخلي التوجيهات املتعلقة بتشغيل الربانمج الدويل احملدد واالختصاصات املعتمدة للربانمج الدويل احملدد،
على النحو املبني يف مرفقي املقرر ا م ،6/1-وعند االقتضاء ،النص املقرتح املستمد من نصوص القواعد التنظيمية
لربامج تقدمي املنح األخرى ،مثل الربانمج احملدد لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين لتنفيذ اتفاقية ابزل
بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة
املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل
بشأن امللواثت العضوية الثابتة ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية .وابإلضافة
إىل ذلك ،ابلنظر إىل أن مشروع النظام الداخلي استند إىل نص املقرر ا م ،6/1-فقد تضمن النص الوارد بني
قوسني بشأن أهلية غري األطراف أو املوقعني للتقدم بطلب للحصول على متويل وبشأن عضوية جملس اإلدارة.
 -21وتبادل أعضاء اجمللس وجهات النظر بشأن عدد من املسائل اإلجرائية واملوضوعية ،مثل التحديد الدقيق
ملدة خدمة األعضاء ،واإلجراء اخلاص ابستبدال األعضاء ،ومشاركة املراقبني ،وكيفية إدارة مسألة احتمال تضارب
املصاحل عندما يكون أحد أعضاء جملس اإلدارة مشاركا يف إعداد طلب ما.
 -22وبعد املداوالت ،اعتمد جملس اإلدارة النظام الداخلي .ويرد النظام الداخلي بصيغته املعتمدة يف املرفق
الثاين هلذه املذكرة لكي حييط مؤمتر األطراف علما به .وال يزال النظام الداخلي يتضمن نصا واردا بني قوسني يف
املادة  ،2بشأن تعريف ”الطرف املوقِّع“ ،وبندا مؤقتا يف املادة  ،3فيما يتعلق مبدة خدمة أعضاء جملس اإلدارة،
ونصني واردين بني قوسني يف املادة  ،9بشأن توقيت انتخاب الرئيسني املشاركني ،وسيتخذ اجمللس قرارا بشأهنا يف
اجتماعه القادم .وبعد أن يبت مؤمتر األطراف يف أمر النص املتبقي ضمن أقواس مربعة من النص الوارد يف مرفقي
املقرر ا م ،6/1-سيعيد جملس اإلدارة النظر يف النص الوارد بني قوسني يف املادة  ،2بشأن إدراج تعريف ”الطرف
املوقع“ ،ويف املادة  3بشأن ما إذا كان األعضاء سيكونون من األطراف أو ترشحهم األطراف.

-2

عملية تقدمي طلبات املشاريع إىل الربانمج الدويل احملدد وفرزها وتقييمها ،مبا يف ذلك املعايري
 -23وفقا للمرفق األول للمقرر ا م ،6/1-سيتوىل جملس اإلدارة اإلشراف على الربانمج الدويل احملدد ،وتنفيذ
توجيهات مؤمتر األطراف واختاذ اختاذ القرارات املتعلقة ابملشاريع وإدارة املشاريع .ووفقا للمرفق الثاين من املقرر
نفسه ،يوافق جملس اإلدارة على طلبات التمويل ويؤيد ،حسب االقتضاء ،معايري وإجراءات تقدمي الطلبات واإلبالغ
والتقييم.
 -24وتيسريا لعمل جملس اإلدارة يف نظره يف كيفية تفعيل عملية تقدمي الطلبات إىل الربانمج الدويل احملدد
وفرزها وتقييمها ،أعدت األمانة عددا من الواثئق لالجتماع األول جمللس اإلدارة ،مبا يف ذلك:
(أ)

استمارة مقرتحة للطلبات؛

(ب) منوذج مقرتح للميزانية؛
(ج) جمموعة مقرتحة من املبادئ التوجيهية الشاملة ملساعدة مقدمي الطلبات يف إعداد الطلبات.
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 -25واستندت مشاريع الواثئق اليت أعدت إىل عملية تقدمي الطلبات املستخدمة للربانمج احملدد .واختري منوذج
الربانمج احملدد لكي يستفيد من اخلربات املكتسبة من ثالث جوالت من تقدمي الطلبات إىل الربانمج احملدد
ويستجيب للطلبات اليت حيتمل أن تقدمها البلدان لتقليل االبتعاد عن النماذج واإلجراءات املعروفة لتقدمي الطلبات.
 -26وابإلضافة إىل النظر يف واثئق العملية املقرتحة لتقدمي الطلبات ،انقش جملس اإلدارة أيضا أهلية مقدمي
الطلبات ،وحجم ومدة املشاريع ودور مراكز التنسيق الوطنية التفاقية ميناماات ،واجلدول الزمين للجولة األوىل من
الطلبات ،ومسألة التمويل املشرتك ومعايري تقييم الطلبات.
 -27وقرر جملس اإلدارة أنه ابلنظر إىل األقواس املوضوعة حول النص املتعلق ابألهلية ،ال ميكن النظر خالل
اجلولة األوىل من التمويل إال يف الطلبات املقدمة من األطراف .وقرر اجمللس كذلك عدم توجيه دعوة يف اجلولة
األوىل إال لتقدمي طلبات املشاريع اليت ترتاوح قيمتها بني  50 000دوالر و 250 000دوالر وأن يكون احلد
األقصى ملدة املشاريع ثالث سنوات .وفيما يتعلق بدور مراكز التنسيق الوطنية ،وافق جملس اإلدارة على أنه ينبغي
منحها دور التأييد الرمسي للطلبات وتيسري االتصاالت داخل البلدان بشأن الربانمج الدويل احملدد .وفيما يتعلق
ابجلدول الزمين للجولة األوىل ،وافق اجمللس على أن التشغيل املبكر من شأنه أن يسهم يف بروز صورة الربانمج،
وابلتايل يف معرفة االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف ابملشاريع األوىل اليت اختارها جملس اإلدارة .وفيما يتعلق مبسألة
التمويل املشرتك ،ونظرا ألن املرفق األول للمقرر ا م 6/1-يشري إىل املوارد املالية والعينية ولكنه مل يذكر على
اإلطالق التمويل املشرتك ،وافق جملس اإلدارة على أنه ميكن تشجيع مقدمي الطلبات على حتديد التمويل املشرتك
النقدي والعيين ،ولكن حتديد التمويل املشرتك لن يكون شرطا مسبقا ألهلية املشروع.
 -28وانقش جملس اإلدارة بتعمق كبري املعايري اليت توجه عملية تقييم طلبات الربامج واملوافقة عليها ،ووافق
على املعايري التالية:
(أ)
اتفاقية ميناماات؛

تدخل التدابري ضمن نطاق الربانمج الدويل احملدد وحتسن القدرة على تنفيذ االلتزامات مبوجب

(ب) تساهم املقرتحات يف النتائج املتوقعة للربانمج الدويل احملدد؛
(ج) املقرتحات مدفوعة قطراي ،وتدعم األولوايت الوطنية؛
(د)

تكون نتيجة (نتائج) املشروع مستدامة على املدى املتوسط و/أو الطويل؛

(ه) تشمل املقرتحات أهدافا لألداء (املعامل الرئيسية للمشروع اليت تبني التقدم احملرز حنو استكمال
خمرجات املشروع وحتقيق النتيجة اإلمجالية للمشروع) اليت تقيس التحسن يف قدرة األطراف من البلدان النامية
واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية؛
(و) هناك دالئل على االلتزام السياسي من املؤسسة أو املنظمة اليت تنفذ املشروع؛
(ز)

هناك مشاركة والتزام من الشركاء واألطراف الفاعلة األخرى ،حسب االقتضاء؛

(ح) حالة البلد الذي يقدم الطلب ،مبا يف ذلك ما إذا كان مقدم الطلب دولة جزرية صغرية انمية أو
من أقل البلدان منوا ،تليب املعايري احملددة؛
(ط) املشروع ِّ
يكمل الرتتيبات القائمة األخرى ،وال سيما مرفق البيئة العاملية ،والربانمج احملدد وأطر

املساعدة القائمة األخرى ،إذا كانت ذات صلة؛
6

UNEP/MC/COP.2/9

(ي)

يتم جتنب ازدواج املشاريع يف نفس البلد؛

(ك) يستند املشروع على النحو املناسب إىل مبادرات ومشاريع سابقة ،وآليات قائمة واستفادته من
الدروس السابقة؛
ذلك؛

(ل) ينطوي املشروع على تفاعالت كافية على املستوى الوطين ،ويف السياق اإلقليمي ،حيثما ينطبق

(م) يتسق املشروع مع النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،على حنو
مالئم لتنفيذ االتفاقية؛
(ن) يستجيب املشروع بشكل كاف لالعتبارات اجلنسانية؛
(س) تسهم نتيجة (نتائج) املشروع يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وال حتدث آاثرا بيئية أو اجتماعية
معاكسة يف جماالت أخرى.
 -29وابإلضافة إىل ذلك ،الحظ جملس اإلدارة أنه قد يسرتشد أيضا يف املستقبل ابملعايري اإلضافية التالية يف
اختاذ قراراه بشأن الطلبات:
(أ) حتديد خمصصات تراكمية لكل بلد ،استنادا إىل املسامهات املتلقاة واالحتياجات املعرب عنها يف
الطلبات املقدمة يف إطار الربانمج الدويل احملدد؛
(ب) النظر يف تقارير املشاريع السابقة اليت موهلا الربانمج الدويل احملدد واليت تشمل مقدم الطلب.
 -30واستنادا إىل نتائج املداوالت بشأن عملية تقدمي الطلبات وفرزها وتقييمها ،مبا يف ذلك املعايري املتفق
عليها ،وافق جملس اإلدارة على أنه ينبغي لألمانة استكمال استمارات الطلبات والتوجيهات املتعلقة ابلطلبات
وإاتحة مجيع املواد الالزمة إلطالق اجلولة األوىل من عملية تقدمي الطلبات.
 -31ووافق اجمللس أيضا على أنه ينبغي لألمانة أن جتري فرزا للطلبات وتتشاور مع أمانة مرفق البيئة العاملية
وأمانة الربانمج احملدد لضمان التكامل وتفادي االزدواجية.
-3

اجلولة األوىل من عملية تقدمي الطلبات إىل الربانمج الدويل احملدد
 -32بعد اختتام االجتماع األول جمللس اإلدارة مباشرة ،وضعت األمانة الصيغة النهائية جلميع املواد الالزمة
إلطالق اجلولة األوىل من تقدمي الطلبات إىل الربانمج الدويل احملدد.
 -33وبدأت اجلولة األوىل يوم الثالاثء 5 ،حزيران/يونيو  ،2018ومت حتديد يوم اجلمعة  31آب/أغسطس
 2018كموعد هنائي لتقدمي الطلبات ،مما يتيح  90يوما إلعداد الطلبات.
 -34ووضع اإلعالن عن بدء العملية بشكل ابرز عن املوقع الشبكي التفاقية ميناماات يف  5حزيران/يونيو
 2018وظل منشورا طوال الفرتة املفتوحة .ومتكن املتقدمون احملتملون من تنزيل املبادئ التوجيهية واالستمارات
التالية:
(أ) املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات للجولة األوىل من عملية تقدمي الطلبات إىل الربانمج الدويل
احملدد (انظر )UNEP/MC/COP.2/INF/16؛
(ب) استمارة تقدمي الطلبات ( IAموجز مقرتح املشروع)؛
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(ج) استمارة تقدمي الطلبات ( IBوصف املشروع)؛
(د)

استمارة تقدمي الطلبات ( IIميزانية املشروع).

 -35وأُعلن عن بدء اجلولة األوىل من عملية تقدمي الطلبات على نطاق واسع عن طريق بث األمانة لرسائل
ابلربيد اإللكرتوين مشلت مراكز التنسيق الوطنية التابعة التفاقية ميناماات واملشاركني يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف
ومراكز التنسيق الوطنية لربانمج األمم املتحدة للبيئة واملوظفني اإلقليميني املعنيني جبدول أعمال املواد الكيميائية،
وكذلك من خالل االتصاالت اخلاصة لألمني التنفيذي .وجرى التأكيد على هذا اإلعالن يف اإلحاطات الدورية
بشأن املواد الكيميائية والنفاايت اليت عقدت يف جنيف يف  12حزيران/يونيو  ،2018ويف اجتماعات الفريق
العامل املخصص للزئبق التابع للربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ويف اجتماعات
مكتب اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل اليت ُدعيت إىل حضورها أمانة اتفاقية ميناماات .ويف الفرتة بني شهري
حزيران/يونيو وآب/أغسطس ،ردت األمانة على العديد من االستفسارات اليت تتعلق يف معظمها ابألهلية للربانمج
الدويل احملدد.
 -36وحىت  31آب/أغسطس  ،2018ورد ما جمموعه  19طلبا من  18طرفا .وترد يف املرفق الثالث هلذه
املذكرة معلومات عن املناطق واحلالة االقتصادية للبلدان اليت وردت منها الطلبات.
 -37وتقوم األمانة بفرز هذه الطلبات واستعراضها وتقييمها والتشاور مع أمانة مرفق البيئة العاملية وأمانة
الربانمج احملدد ،على النحو الذي طلبه جملس اإلدارة.
 -38وسيُعقد االجتماع الثاين جمللس اإلدارة يف أوسلو ،بناء على دعوة من احلكومة النروجيية ،يومي  2و3
تشرين األول/أكتوبر  .2018ويف ذلك االجتماع ،سيستعرض جملس اإلدارة الطلبات املؤهلة ،وسيختار الطلبات
بناء على املعايري اليت اعتمدها ،ويوافق عليها رهنا بتوافر األموال.
 -39وستحال نتائج االجتماع الثاين جمللس اإلدارة إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين.
-4

اسرتاتيجية تعبئة املوارد للربانمج الدويل احملدد
 -40تنص الفقرة  10من املرفق األول للمقرر ا م 6/1-على أنه ينبغي أن تضع األمانة اسرتاتيجية لتعبئة
املوارد ابلتشاور مع جملس اإلدارة بغرض اجتذاب طائفة واسعة من املاحنني ،وذلك ابالعتماد على الدروس املستفادة
يف جماالت أخرى .وتشري الفقرة أيضا إىل أن االسرتاتيجية ينبغي أن تشمل النُهج اليت هتدف إىل االستفادة من
املوارد ،مبا يف ذلك املوارد العينية ،والواردة من اجلهات الفاعلة من غري الدول .وتضيف الفقرة  11أنه ميكن
االستفادة من مصادر أخرى للموارد للربانمج الدويل احملدد من خالل التنسيق مع الربامج واملبادرات األخرى ذات
الصلة ،مبا يف ذلك( :أ) الروابط مع الربامج واملبادرات القائمة سعيا لتحقيق املنافع املشرتكة و(ب) تشجيع
الشراكات والتعاون واالستفادة منها حسب االقتضاء بناء على الدروس املستفادة من االتفاقيات األخرى.
 -41ولبدء مهمة وضع االسرتاتيجية ،أعدت األمانة ورقة مناقشة لالجتماع األول جمللس اإلدارة .وتتضمن
ورقة املناقشة أربعة أقسام :يقدم القسم األول تفاصيل األحكام اخلاصة ابلربانمج الدويل احملدد ،ويناقش القسم
الثاين مسألة مجع املوارد للربانمج ،ويعرض القسم الثالث العناصر املفاهيمية اليت تتكون منها اسرتاتيجيات تعبئة
املوارد ،ويرد يف القسم الرابع ،الذي سينظر فيه جملس اإلدارة بشكل أساسي ،اجملاالت العشرة اليت ستواصل
مناقشتها يف جملس اإلدارة لتشكيل االسرتاتيجية.
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 -42وأُجلت املناقشة املفصلة السرتاتيجية تعبئة املوارد ،نظرا ألن االجتماع األول جمللس اإلدارة كرس أعماله
لتناول النظام الداخلي واملسائل الالزمة إلاتحة بدء اجلولة األوىل من الطلبات على الفور.

خامسا -استعراض اآللية املالية التفاقية ميناماات بشأن الزئبق
 -43تنص الفقرة  11من املادة  13من االتفاقية على أن يقوم مؤمتر األطراف ابستعراض مستوى التمويل
والتوجيهات املقدمة من مؤمتر األطراف إىل الكياانت املكلفة بتشغيل اآللية املنشأة مبوجب هذه املادة يف موعد ال
يتجاوز انعقاد اجتماعه الثالث ،وبعد ذلك على أساس منتظم .وسينظر االستعراض أيضا يف فعالية تلك الكياانت
وقدرهتا على تلبية االحتياجات املتغرية لألطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
واستنادا إىل االستعراض ،يتخذ مؤمتر األطراف بعد ذلك اإلجراءات املناسبة لتحسني فعالية اآللية املالية.

اإلجراء الذي اقرتحه مؤمتر األطراف
 -44قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف الفقرة املعلقة اخلاصة أبهلية غري األطراف يف احلصول على متويل
الواردة يف املرفق األول للمقرر ا م 6/1-بشأن ترتيبات االستضافة ،والتوجيهات املتعلقة بعمليات الربانمج الدويل
احملدد ومدته .وقد يرغب املؤمتر كذلك يف النظر يف املسألة املعلقة الواردة يف املرفق الثاين للمقرر ا م 6/1-بشأن
اختصاصات الربانمج الدويل احملدد ،حيث تشري الفقرة  1إىل أن يتكون جملس اإلدارة من  10أعضاء ”اتبعني لا“
أو ”تُرشحهم“ األطراف.
 -45ويف ضوء الشرط املنصوص عليه يف االتفاقية أبن يستعرض مؤمتر األطراف اآللية املالية املنشأة مبوجب
املادة  13يف موعد ال يتجاوز اجتماعه الثالث ،قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن حيدد يف اجتماعه الثاين كيف
ميكن إجراء هذا العنصر من االستعراض للربانمج الدويل احملدد واملعلومات املطلوبة ملثل هذا االستعراض ،وأن
يطلب من جملس اإلدارة وأمانة اتفاقية ميناماات واجلهات األخرى ،حسب الضرورة ،توفري املعلومات الالزمة للنظر
يف هذه املسألة يف اجتماعه الثالث.
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املرفق األول
الفقرة  6من املرفق األول للمقرر ا م 6/1-الذي حيدد ترتيبات االستضافة ،والتوجيهات املتعلقة
بعمليات الربانمج الدويل احملدد ومدته
[ -6البلدان غري األطراف ليست مؤهلة لتقدم طلبات التمويل ،ولكن ميكنها املشاركة يف بعض األنشطة
اليت ينفذها الربانمج الدويل احملدد بناء على دعوة من أحد األطراف ،وذلك على أساس كل حالة على حدة].
[ 6بديلة  -األطراف املوقعة لالتفاقية مؤهلة للحصول على متويل من الربانمج الدويل احملدد من أجل أنشطة
املساعدة التقنية وبناء القدرات ،على أن يتخذ الطرف املوقع خطوات جمدية حنو االنضمام إىل االتفاقية ،ويستدل
على ذلك برسالة من الوزير املختص إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة].
الفقرة  1من اختصاصات الربانمج الدويل احملدد ،على النحو الوارد يف املرفق الثاين للمقرر ا م 6/1-بشأن
الربانمج الدويل احملدد
 -1يتكون جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد (يشار إليه فيما بعد با ”جملس إدارة الربانمج“ من  10أعضاء
[اتبعني لا] [تُرشحهم] األطراف .وترشح كل منطقة من املناطق اخلمس لألمم املتحدة عضوين من خالل ممثليها
لدى املكتب.
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املرفق الثاين
النظام الداخلي جمللس إدارة الربانمج الدويل احملدد التفاقية ميناماات بشأن الزئبق
أوال-

اهلدف
املادة 1
ينطبق هذا النظام الداخلي على جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية
التفاقية ميناماات بشأن الزئبق.

اثنيا-

التعاريف
املادة 2
ألغراض هذا النظام:
(أ) ”االتفاقية“ تعين اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،اليت اعتمدت يف كوماموتو ،الياابن ،يف  10تشرين
األول/أكتوبر 2013؛
(ب) ”الطرف“ يعين الطرف على النحو املعرف يف املادة ( 2ز) من االتفاقية؛
(ج) [”الطرف املوقِّع“ يعين إحدى الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت وقعت على
اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف كوماموتو ،الياابن ،يف  10و 11تشرين األول/أكتوبر  ،2013وبعد ذلك يف مقر
األمم املتحدة يف نيويورك حىت  9تشرين األول/أكتوبر ].2014؛
(د)

”مؤمتر األطراف“ يعين مؤمتر األطراف املنشأ مبوجب املادة  23من االتفاقية؛

(ه) ”منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية“ تعين منظمة على النحو املعرف يف الفقرة (ي) من املادة
 2من االتفاقية؛
(و) ”الربانمج“ يعين الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية التفاقية ميناماات
بشأن الزئبق؛
(ز)

”اجمللس“ يعين جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد؛

(ح) ”أعضاء“ جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد تعين األعضاء العشرة الذين يتم ترشيحهم من خالل
ممثلي كل مكتب ،حيث تقوم كل منطقة برتشيح عضوين؛
(ط) ”االجتماع“ يعين اجتماعات جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد .وميكن أن تكون االجتماعات
وجها لوجه ،وميكن عقدها من خالل الوسائل اإللكرتونية ،إذا قرر اجمللس ذلك؛
(ي) ”األمانة“ تعين األمانة املنشأة مبوجب الفقرة  1من املادة  24من االتفاقية؛
(ك) ”األعضاء احلاضرون واملصوتون“ تعين األعضاء احلاضرين يف االجتماع الذي جيري فيه
التصويت .وابلنسبة لالجتماعات اليت تعقد وجها لوجه” ،احلاضر“ يعين احلاضر فعليا .وابلنسبة لالجتماعات
اليت تعقد من خالل الوسائل اإللكرتونية ،يقصد ب ا ا ”احلاضر“ املشاركة من خالل التداول عن بُعد أو التداول
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ابلفيديو أو بغري ذلك من الوسائل اإللكرتونية حسب ما يتقرر .و”التصويت“ يعين اإلدالء بصوت إجيايب أو
سليب .واألعضاء الذين ميتنعون عن التصويت يعتربون غري مصوتني؛
(ل) ”الرؤساء املشاركون“ تعين الرؤساء املشاركني جمللس اإلدارة املنتخبني وفقا للمادة .9

اثلثا-

العضوية
املادة 3
 -1يتكون اجمللس من  10أعضاء [اتبعني لا ا ا] [تُرشحهم] األطراف .وترشح كل منطقة من املناطق اخلمس
لألمم املتحدة عضوين من خالل ممثليها لدى املكتب.
 -2ويُرشح األعضاء األوائل للمجلس يف موعد ال يتحاوز  31كانون األول/ديسمرب  ،2017وتستمر
عضويتهم حىت االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات .وبعد ذلك ،تُرشح اجملموعات اإلقليمية األعضاء
كل سنتني ويُقر مؤمتر األطراف عضويتهم .وهلذه الغاية ،ينبغي تقدمي الرتشيحني لكل منطقة من مناطق األمم
املتحدة إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز اليوم قبل األخري من اجتماع مؤمتر األطراف.
-3

[بند مؤقت إلدراج نص بشأن مدة خدمة األعضاء  -يتصل أيضا ابملادة ]3-9

 -4وجيوز للعضو أن يسمي ممثال بديال الجتماع معني للمجلس ،إذا لزم األمر .ويقدم إخطار كتايب بتسمية
املمثل البديل إىل األمانة قبل بدء االجتماع املعين.
 -5وإذا استقال عضو أو مل يكن قادرا على إكمال مدة واليته أو أداء الوظائف املطلوبة منه ،فيمكن استبدال
هذا العضو للفرتة املتبقية من مدة خدمته .وجيب أن يقدم أعضاء املكتب املعنيون إخطارا كتابيا إىل األمانة يفيد
بتعيني العضو البديل وذلك يف الوقت املناسب للسماح للعضو البديل حبضور االجتماع التايل للمجلس.

رابعا-

املراقبون
املادة 4
جيوز للمجلس دعوة مراقبني إىل اجتماعه ،أو أجزاء منه ،ابستثناء عندما يبت اجمللس يف الطلبات.
وستقوم األمانة بتوجيه الدعوات إىل املراقبني عند الطلب وابلنيابة عن اجمللس .وستكون مشاركة املراقبني ،من حيث
املبدأ ،على نفقتهم اخلاصة.

خامسا -مكان االجتماعات وتوارخيها واإلخطارات اخلاصة هبا
املادة 5
 -1جيتمع اجمللس من حيث املبدأ مرة واحدة يف السنة للموافقة على طلبات املشاريع واستعراض التقدم احملرز
يف إطار الربانمج على أساس التقارير املقدمة من أمانة اتفاقية ميناماات ،وكذلك املعلومات األخرى ذات الصلة
املقدمة إليه بشأن تنفيذ الربانمج.
-2

وتتخذ األمانة الرتتيبات املناسبة لالجتماعات ابلتشاور مع الرئيسني املشاركني.

املادة 6
ختطر األمانة مجيع األعضاء مبكان انعقاد االجتماع واترخيه قبل ستة أسابيع على األقل من املوعد املقرر
لبدئه .وتنشر األمانة تفاصيل االجتماع على املوقع الشبكي التفاقية ميناماات.
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سادسا -جدول األعمال
املادة 7
 -1تعد األمانة جدول أعمال مؤقتا لكل اجتماع ابلتشاور مع الرئيسني املشاركني وبتوجيه منهما .وجيوز ألي
عضو أن يطلب من األمانة إدراج بنود حمددة يف جدول األعمال املؤقت.
-2

ويتم إبالغ األعضاء جبدول األعمال املؤقت قبل موعد انعقاد االجتماع أبربعة أسابيع على األقل.

 -3ويف الفرتة الفاصلة بني اتريخ اإلبالغ عن جدول األعمال املؤقت واتريخ اعتماد اجمللس جلدول األعمال،
جيوز لألعضاء اقرتاح بنود تكميلية إلدراجها يف جدول األعمال ،شريطة أن تكون البنود ذات طابع مهم وعاجل.
املادة 8
يف بداية كل اجتماع ،يقر اجمللس جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال املؤقت وأي بنود
إضافية مقرتحة وفقا للفقرة  3من املادة .7

سابعا -أعضاء املكتب
املادة 9
 -1يتوىل رائسة اجمللس رئيسان مشاركان ،ينتخبان من بني أعضاء اجمللس ،مبا يعكس تكوين اجمللس والغرض
من الربانمج.
-2

وينتخب اجمللس رئيسني مشاركني يف بداية اجتماعه األول.

 -3وتستمر فرتة رائسة الرئيسني املشاركني املنتخبني يف االجتماع األول للمجلس حىت انتخاب الرئيسني
املشاركني اجلديدين يف [بداية اجتماع يعقد بعد االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات[ ].االجتماع
الثالث ملؤمتر األطراف] .وبعد ذلك ،ينتخب الرئيسان املشاركان يف أول اجتماع من كل فرتة جديدة من فرتات
عضوية اجمللس.
املادة 10
-1

يف حالة ُّ
تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء ،يتقرر الرئيسان املشاركان إبجراء اقرتاع سري.

 -2وعند انتخاب رئيس مشارك ،إذا مل حيصل أي مرشح على أغلبية ثلثي األصوات اليت يديل هبا األعضاء
احلاضرون واملصوتون يف االقرتاع األولُ ،جيرى اقرتاع اثن يقتصر على املرشحني اللذين حيصالن على أكرب عدد من
األصوات ،ويُتخذ القرار ابألغلبية البسيطة .وإذا انقسمت األصوات ابلتساوي يف االقرتاع الثاين ،يتم حتديد الرئيس
املشارك ابلقرعة بني املرشحني.
 -3ويف حالة تساوي األصوات يف االقرتاع األول بني ثالثة أو أكثر من املرشحني احلاصلني على أكرب عدد
من األصواتُ ،جيرى اقرتاع اثن .وإذا تساوت األصوات بني أكثر من مرشحني اثنني ،خيفض العدد إىل اثنني
ابلقرعة ويستمر االقرتاع ،الذي يقتصر عليهما ،وفقا لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني  1و.2
املادة 11
-1
يلي:

يتوىل الرئيسان ،ابإلضافة إىل ممارسة الصالحيات املمنوحة هلما يف مواضع أخرى من هذا النظام ،ما
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(أ)

إعالن افتتاح كل اجتماع واختتامه؛

(ب) رائسة اجتماعات اجمللس؛
(ج) كفالة التقيد هبذا النظام؛
(د)

طلب اإلفصاح عن أي تضارب يف املصاحل الشخصية و/أو املالية؛

(ها) منح املشاركني حق الكالم؛
(و) طرح املسائل للتصويت وإعالن القرارات؛
(ز)

البت يف أي من نقاط النظام؛

(ح) السيطرة التامة على الوقائع وحفظ النظام ،طبقا هلذا النظام.
-2

وجيوز للرئيسني املشاركني أيضا اقرتاح ما يلي:
(أ)

ما؛

إقفال قائمة املتكلمني؛

(ب) حتديد الوقت املسموح به للمتكلمني وعدد املرات اليت جيوز فيها للمشارك أن يتكلم يف مسألة
(ج) أتجيل املناقشة حول مسألة ما أو إقفاهلا؛
(د)

تعليق اجتماع أو رفعه.

 -3وخالل فرتة ما بني الدورات ،يتوىل الرئيسان املشاركان املسؤولية ،بدعم من األمانة ،عن املوافقة على
تعديالت املشاريع ،عند الضرورة ،وإبالغ األعضاء ابلقرار املتعلق ابلتعديالت.
-4

ويظل الرئيسان املشاركان ،أثناء ممارسة مهامهما ،خاضعني لسلطة اجمللس يف مجيع األوقات.

املادة 12
-1

إذا مل يتمكن رئيس مشارك من رائسة جزء من أجزاء االجتماع ،يقوم الرئيس املشارك اآلخر مبهامه.

-2

وإذا مل يتمكن رئيس مشارك من رائسة اجتماع ما ،يوافق اجمللس على تعيني عضو لالضطالع مبهامه.

 -3وإذا استقال رئيس مشارك أو مل يتمكن من إكمال مدة واليته ،يقوم اجمللس ابنتخاب بديل له من بني
أعضائه إلكمال فرتة السنتني األصلية.

اثمنا-

األمانة
املادة 13
-1

تقدم أمانة اتفاقية ميناماات خدمات األمانة للربانمج الدويل احملدد ولعمل جملس إدارته.

 -2وتتلقى األمانة الطلبات املقدمة إىل الربانمج الدويل احملدد ،وتفرز طلبات املشاريع للتأكد من اكتماهلا
وأهليتها وتقيم الطلبات لكي ينظر فيها جملس اإلدارة ويتخذ قرارا بشأهنا.
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 -3ويف العملية التحضريية للتقييم ،تتشاور األمانة مع أمانة مرفق البيئة العاملية وأمانة الربانمج احملدد( )4لضمان
التكامل وتفادي االزدواجية.
 -4وتتخذ األمانة مجيع الرتتيبات الالزمة الجتماعات اجمللس ،مبا يف ذلك إعداد الواثئق وتوزيعها قبل انعقاد
االجتماعات أبربعة أسابيع على األقل.
املادة 14
ستقوم األمانة كذلك مبا يلي:
(أ)

تلقي الواثئق األخرى الجتماعات اجمللس واستنساخها وتوزيعها؛

(ب) إعداد تقرير عن كل اجتماع وإاتحته لالطالع العام؛
(ج) إاتحة املعلومات املتعلقة ابلربانمج الدويل احملدد على املوقع الشبكي التفاقية ميناماات ،ابستثناء
الطلبات الواردة ،وتقييمات الطلبات والواثئق األخرى حسبما يقرره اجمللس؛
(د)

اختاذ الرتتيبات حلفظ واثئق كل اجتماع يف حمفوظات األمانة؛

(ها) أداء املهام األخرى اليت قد يطلبها اجمللس فيما يتعلق بوظائفها.
املادة 15
تقدم األمانة تقريرا عن أنشطتها إىل اجمللس ومن خالل اجمللس إىل مؤمتر األطراف .وتكون األمانة مسؤولة
أمام املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة عن املسائل اإلدارية واملالية.

اتسعا -تصريف األعمال
املادة 16
يعلن الرئيسان املشاركان افتتاح جلسات االجتماع ويسمحان ببدء املناقشة عند حضور ستة أعضاء على
األقل للمشاركة يف االجتماع ،مبن فيهم أعضاء من كل منطقة من مناطق األمم املتحدة اخلمس .ويلزم نفس عدد
احلضور من األعضاء املشاركني الختاذ أي قرار.
املادة 17
 -1مينح الرئيسان املشاركان اإلذن لألعضاء واملراقبني ابلتكلم يف جلسة االجتماع حسب ترتيب إبدائهم
الرغبة يف الكالم ،مع مراعاة أن املراقبني يتكلمون عادة بعد األعضاء ما مل يقرر الرئيسان املشاركان خالف ذلك.
وحتتفظ األمانة بقائمة ابملتكلمني .وجيوز للرئيسني املشاركني تنبيه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن
املوضوع قيد املناقشة.
 -2وجيوز للمجلس ،بناء على مقرتح( )5من الرئيسني املشاركني أو من أي عضو ،أن حيدد الوقت املسموح
به لكل متكلم وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل مشارك أن يتكلم يف مسألة ما .وقبل البت يف هذه املسألة ،يسمح
(” )4الربانمج احملدد“ يش ااري إىل الربانمج احملدد لدعم التعزيز املؤسا اس ااي على املس ااتوى الوطين لتنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام
واستكهومل واتفاقية ميناماات والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية.
(” )5املقرتحات“ يف إطار قسم تصريف األعمال من هذا النظام ،تشري إىل نقاط للنظر واملناقشة .ومصطلح ”املقرتحات“
يف سياق اإلشارة إىل تصريف األعمال ال يشري إىل ”مقرتحات املشاريع“.
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لعضوين ابلتكلم أتييدا القرتاح حتديد هذا الوقت ولعضوين آخرين ابلتكلم يف معارضته .وإذا حددت مدة للمناقشة
وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له ،ينبه الرئيسان املشاركان املتكلم مبراعاة النظام دون إبطاء.
املادة 18
أثناء مناقشة أي مسألة ،جيوز ألي عضو أن يثري نقطة نظام يف أي وقت ،ويبت فيها الرئيسان املشاركان
فورا وفقا هلذا النظام .وجيوز ألي عضو أن يطعن يف قرار الرئيسني املشاركني .ويُطرح الطعن للتصويت فورا ويبقى
القرار قائما ما مل تنقضه أغلبية بسيطة من األعضاء احلاضرين واملصوتني .وال جيوز للعضو الذي يتكلم يف نقطة
نظام أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة.
املادة 19
ال يُقبل أي اقرتاح إجرائي مبعارضة اختصاص اجمللس يف مناقشة أي مسألة أو اعتماد أي مقرتح أو تعديل
أي مقرتح إال إذا حظي بتأييد أغلبية الثلثني قبل مناقشة املسألة أو إجراء تصويت على املقرتح أو التعديل املعين.
املادة 20
 -1مع مراعاة أحكام املادة  ،18يكون لالقرتاحات اإلجرائية التالية األسبقية على مجيع املقرتحات
أو االقرتاحات اإلجرائية األخرى ،حسب الرتتيب التايل:
(أ)

تعليق اجللسة؛

(ب) رفع اجللسة؛
(ج) أتجيل املناقشة يف املسألة قيد البحث؛
(د)

إقفال ابب املناقشة يف املسألة قيد البحث.

 -2ومينح اإلذن ابلكالم بشأن اقرتاح إجرائي يندرج يف إطار الفقرة ( 1أ) إىل (د) ملقدم االقرتاح،
ابإلضافة إىل متكلم واحد مؤيد لالقرتاح ومتكلمني معارضني لالقرتاح ،وبعد ذلك يطرح االقرتاح للتصويت على
الفور.
املادة 21
جيوز ملقدم املقرتح أو االقرتاح اإلجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء التصويت عليه ،بشرط أال يكون
قد مت تعديل املقرتح أو االقرتاح .وجيوز ألي ممثل آخر أن يعيد تقدمي املقرتح أو االقرتاح املسحوب.
املادة 22
عندما يعتمد مقرتح أو يرفض ،ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس االجتماع ،ما مل يقرر اجمللس املوافقة
على إعادة النظر أبغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني .وال يُسمح ابلكالم يف طلب إعادة النظر إال ملقدمه
وملؤيد واحد آخر ،وبعد ذلك يطرح للتصويت على الفور.
املادة 23
 -1يف احلاالت اليت يكون فيها عضو يف اجمللس من بلد قدم مشروعا إىل اجمللس للنظر فيه ،يعفى
هذا العضو من املشاركة أثناء مداوالت اجمللس واختاذ قراراته فيما يتعلق ابملشروع قيد النظر.
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 -2وعلى األعضاء واملراقبني احملتملني يف االجتماع االلتزام ابإلفصاح على وجه السرعة إىل اجمللس،
يف بداية االجتماع ،عن أي تضارب حمتمل يف املصاحل الشخصية و/أو املالية يف أي جانب من جوانب املشروع
املعروض على اجمللس ملناقشته واملوافقة عليه .ويف مثل هذه احلاالت ،يطبق اجمللس نفس الشرط الوارد يف الفقرة
أعاله.

عاشرا -اعتماد املقررات
املادة 24
 -1يتخذ جملس اإلدارة قراراته بتوافق اآلراء .وإذا استنفدت مجيع حماوالت الوصول إىل توافق يف اآلراء
ومل جير التوصل إىل أي اتفاق ،يُعتمد القرار أبغلبية ثالثة أرابع األعضاء احلاضرين واملصوتني.
 -2وجيوز للمجلس أن يبت يف مسألة إجرائية أبغلبية أصوات األعضاء احلاضرين واملصوتني.

 -3وإذا اثر خالف حول ما إذا كانت املسألة اليت جيري التصويت عليها مسألة موضوعية أو إجرائية،
حيسم أمر املسألة أبغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني.
املادة 25
جيري التصويت عادة برفع األيدي ،فيما عدا التصويت على انتخاب الرئيسني املشاركني ،الذي تنظمه
املادة  .10وجيري التصويت بنداء األمساء إذا طلب أحد األعضاء ذلك .وجيري التصويت ابلرتتيب الذي حتدده
القرعة اليت يسحبها الرئيسان املشاركان.
املادة 26
يسجل تصويت كل عضو يف عملية التصويت بنداء األمساء يف تقرير االجتماع.
املادة 27
بعد أن يعلن الرئيسان املشاركان بدء التصويت ،ال جيوز ألي عضو أن يقطع التصويت ما مل يكن ذلك
بشأن نقطة نظام تتعلق ابلسري الفعلي للتصويت .وجيوز للرئيسني املشاركني أن يسمحا لألعضاء بتعليل تصويتهم،
وذلك إما قبل عملية التصويت أو بعدها ،وجيوز أن حيددا الوقت املسموح به لإلدالء هبذه التعليالت.
املادة 28
لكل عضو صوت واحد.

حادي عشر -اللغة
املادة 29
فقط.

اثين عشر-

تعقد االجتماعات ابللغة االنكليزية .وتصدر واثئق االجتماعات وتقارير االجتماعات ابللغة االنكليزية

التعديالت على النظام الداخلي
املادة 30
تُعتمد التعديالت على هذا النظام الداخلي وفقا للمادة .24
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املرفق الثالث
الطلبات املستلمة للجولة األوىل من عملية تقدمي الطلبات،
حبسب املنطقة

أفريقيا ()5
أمريكا الالتينية والكارييب ()7
آسيا ()5
أورواب الشرقية والوسطى ()2

الطلبات املستلمة للجولة األوىل من عملية تقدمي الطلبات ،حبسب
الوضع االقتصادي للبلدان

البلدان النامية ()11
أقل البلدان منوا ()4
الدول اجلزرية الصغرية النامية ()2
البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقالية ()2

____________
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