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االجتماع التحضيري لمؤتمر المفوضين 
  المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

  ٢٠١٣ تشرين األول/أكتوبر ٨و ٧ ،كوماموتو، اليابان
  من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

 إعداد قرارات لمؤتمر المفوضين

اختصاصات لبرنامج خاص لدعم التعزيز المؤسسي على الصعيد الوطني لتنفيذ اتفاقيات 
المرتقبة، والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية  بازل وروتردام واستكهولم، واتفاقية ميناماتا

  للمواد الكيميائية
  ألمانةمذكرة من ا

تتشرف األمانة بأن تقدم إىل االجتماع التحضريي ملؤمتر املفوضني املعين باتفاقية ميناماتا بشأن   - ١
لتنفيذ الوطين  صعيدالزئبق، يف مرفق هذه املذكرة، اختصاصات لربنامج خاص لدعم التعزيز املؤسسي على ال

املتعلقة روتردام ها عرب احلدود واتفاقية بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منبازل ة اتفاقي
بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة 

، والنهج االسرتاتيجي لإلدارة رتقبةواتفاقية ميناماتا امل بشأن امللوثات العضوية الثابتة استكهوملالدولية واتفاقية 
، وذلك بصيغتها املوضوعة يف االجتماع املعقود بقيادة قطرية من أجل ذلك للمواد الكيميائية الدولية
  .)١(الغرض

اعتمدت الدورة العاملية األوىل جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربنامج األمم املتحدة   - ٢
بشأن إدارة املواد  ٢٧/١٢، املقرر ٢٠١٣ير شباط/فربا ٢٢إىل  ١٨يف نريويب يف الفرتة من  ةللبيئة، املعقود

 إىل ٥٥الكيميائية والنفايات. وقد طُلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، يف الفقرات من 
يارات متويل املواد الكيميائية املعنية خبالعملية التشاورية  شأنمن اجلزء الثامن من ذلك املقرر، ب ٥٧

ودعم عقد اجتماع تقوده البلدان ويضم احلكومات واملنظمات اإلقليمية للتكامل والنفايات، تيسري 

                                                      
 UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/1.  
لربنامج لوضع اختصاصات ، ٢٠١٣آب/أغسطس  ٣٠إىل  ٢٧فرتة من عقد يف بانكوك يف ال، اجتماع بقيادة قطرية )١(

، رتقبةيناماتا املتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، واتفاقية ملالوطين  أجل دعم التعزيز املؤسسي على الصعيد خاص من
  .والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
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االقتصادي، ويكون مفتوحًا أمام أصحاب املصلحة املهتمني باألمر، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة احملتملة 
املنظمات احلكومية ومرفق البيئة العاملية وسائر برنامج األمم املتحدة للبيئة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، و 
وأمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل والنهج االسرتاتيجي ذات الصلة الدولية واملؤسسات املالية الدولية 

الربنامج اخلاص ميول لربنامج اخلاص. و هذا الإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، ملواصلة إعداد اختصاصات 
تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، واتفاقية لالوطين  صعيدالى لدعم التعزيز املؤسسي علبالتربعات، 
  .، والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةرتقبةميناماتا امل

على أن تُقدم نتائج ذلك االجتماع إىل  ٢٧/١٢من املقرر  ٥٨الفقرة نصت وباإلضافة إىل ذلك،   - ٣
ومؤمترات األطراف  برنامج األمم املتحدة للبيئةتا بشأن الزئبق وإىل جملس إدارة مؤمتر املفوضني التفاقية ميناما

  وإىل املؤمتر الدويل الرابع املعين بإدارة املواد الكيميائية. بازل وروتردام واستكهومليف اتفاقيات 
ا وذيغوتقدم اختصاصات الربنامج اخلاص، بالص  - ٤ لك يف ة املعتمدة يف االجتماع القطري، للعلم 

انتظار احتمال اعتمادها يف الدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة للبيئة، املزمع عقدها يف حزيران/يونيه 
٢٠١٤.  
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  المرفق
تنفيذ لالوطني صعيد دعم التعزيز المؤسسي على الالخاص من أجل لبرنامج لاختصاصات 

النهج االستراتيجي لإلدارة رتقبة و اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، واتفاقية ميناماتا الم
  الدولية للمواد الكيميائية

بشأن إدارة املواد الكيميائية  ٢٧/١٢من اجلزء الثامن من املقرر  ١٤و ١٣إىل الفقرتني  باإلشارة  
ربنامج األمم والنفايات، الصادر عن الدورة العاملية األوىل جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي ل

  :بيئةاملتحدة لل
  الهدف من البرنامج الخاص  -أوًال 

تقوده البلدان على الصعيد الوطين، ويف املؤسسي الذي  عزيزيهدف الربنامج اخلاص إىل دعم الت  - ١
ج متكامل ملعاجلة متويل إدارة مستدامة للمواد الكيميائية والنفايات، مع مراعاة االسرتاتيجيات  سياق 

ويات لكل بلد، من أجل تعزيز قدرات وطنية عامة مستدامة من أجل اإلدارة واخلطط اإلمنائية الوطنية واألول
ا. و  دور لتعزيز املؤسسي يف إطار الربنامج اخلاص سيكون لالسليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حيا

رتاتيجي النهج االسواتفاقية ميناماتا املرتقبة و  بازل وروتردام واستكهوملتنفيذ اتفاقيات  يف ومتكيين يتيسري 
  ‘‘).الصكوك’’(وُيشار إليها هنا فيما بعد بـــــــ  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  تعريف التعزيز المؤسسي  - ثانياً 
يُعرف التعزيز املؤسسي، ألغراض الربنامج اخلاص، بأنه حتسني استدامة القدرات املؤسسية   - ٢

ية واعتمادها ورصدها وإنفاذها وكذا زيادة للحكومات من أجل وضع سياسات وتشريعات وقواعد تنظيم
إمكانية حصوهلا على املوارد املالية واملوارد األخرى لألطر الفعالة لتنفيذ الصكوك من أجل اإلدارة السليمة 

ا.   للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة حيا
  النتائج المتوقعة من التعزيز المؤسسي من خالل البرنامج الخاص  -  ثالثاً 

  من املتوقع أن تكون للمؤسسات الوطنية بعد تعزيزها القدرة على القيام مبا يلي:  -  ٣
إلدارة السليمة للمواد وضع السياسات واالسرتاتيجيات والربامج والتشريعات الوطنية ل  (أ)

  ورصد تنفيذها؛الكيميائية والنفايات 
والنفايات لمواد الكيميائية إلدارة السليمة لتعزيز اعتماد التشريعات واألطر التنظيمية ل  (ب)

 ؛إنفاذهارصدها و و 

والنفايات يف خطط التنمية الوطنية إلدارة السليمة للمواد الكيميائية تشجيع تعميم ا  (ج)
أطر التنفيذ على مجيع املستويات، مبا يف ذلك سد الثغرات و وامليزانيات والسياسات والتشريعات الوطنية 

  وتفادي ازدواجية اجلهود؛
ة واملساءلة يالفعالية والكفاءة والشفافبيف القطاعات املتعددة بشكل يتسم  العمل  (د)

  واالستدامة يف األجل الطويل؛
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تيسري التعاون والتنسيق بني القطاعات املتعددة وأصحاب املصلحة املتعددين على   (ه)
  الصعيد الوطين؛

  تعزيز املسؤولية واملساءلة واملشاركة يف القطاع اخلاص؛  (و)
النهج و  واتفاقية ميناماتا املرتقبةبازل وروتردام واستكهومل  يز فعالية تنفيذ اتفاقياتتعز   (ز)

  ؛االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
  تعزيز التعاون والتنسيق يف تنفيذ الصكوك على الصعيد الوطين.  (ح)

  نطاق البرنامج الخاص  - رابعاً 
ا وانتشارها الربنامج اخلاص اينبغي أن يتجنب   - ٤ زدواجية آليات التمويل وأشكال اإلدارة املتصلة 

  وأن ميول األنشطة اليت تقع خارج نطاق والية مرفق البيئة العاملية.
 أن تشمل األنشطة اليت ُمتول يف إطار الصندوق اخلاص ما يلي:جيوز   - ٥

صعيد الوطين حتديد القدرات املؤسسية وأوجه الضعف والثغرات واالحتياجات على ال  (أ)  
  فضًال عن تعزيز القدرات املؤسسية للقيام بذلك مىت ما اقتضت الضرورة؛

املؤسسية على ختطيط ووضع ورصد وتنسيق تنفيذ السياسات  اتتعزيز القدر   (ب)  
  ؛والنفايات إلدارة السليمة للمواد الكيميائيةواالسرتاتيجيات والربامج الوطنية ل

 تقييم األداء؛ وأالتقدم احملرز عن تقارير السني قدرات تقدمي تعزيز القدرات املؤسسية لتح  (ج)  

يئة بيئة متكينية لتعزيز التصديق على اتفاقيات   (د) واتفاقية  بازل وروتردام واستكهوملتعزيز 
  ؛ميناماتا املرتقبة
اإلدارة السليمة للمواد التمكني من تصميم وتشغيل هياكل مؤسسية مكرسة لتعزيز   (ه)

ا   ؛الكيميائية والنفايات طوال دورة حيا
اإلدارة السليمة للمواد تدابري لدعم مجيع جوانب تعزيز القدرات املؤسسية لوضع   (و)

صعيد الوطين واليت تغطيها مبا يف ذلك اجملاالت املواضيعية األكثر حتديدًا على ال ،الكيميائية والنفايات
  الصكوك.

  األهلية لتلقي الدعم من البرنامج الخاص  - خامساً 
يتوفر الدعم املقدم من الربنامج اخلاص للبلدان النامية مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان   - ٦

ا مبرحلة انتقال، مع إعطاء األولوية للبلدان  منوًا وللدول اجلزرية الصغرية النامية وللبلدان اليت متر اقتصادا
  األقل قدرة.

إذا كانت أطرافًا يف أي واحدة من االتفاقيات ذات للدعم لطلبات مؤهلة لقدمة املهات تكون اجل  - ٧
ا بصدد اإلعداد للتصديق على أي واحدة من االتفاقيات.   الصلة أو إذا أثبتت أ

ا التدابري احمللية ذات الصلة احملددة اليت لتدرج اجلهات املقدمة   - ٨ ها اختاذتزمع لطلبات يف طلبا
  لضمان أن تكون القدرات املؤسسية الوطنية اليت يدعمها الربنامج اخلاص مستدامة يف األجل الطويل.
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  ة للبرنامج الخاصيالترتيبات اإلدار   -سادساً 
ا صنع القرارات واإلشراف على   - ٩ الربنامج اخلاص بدعم سيكون اجمللس التنفيذي هو اهليئة املناط 

  من األمانة.
ن اجمللس التنفيذي التوازن [التمثيل اجلغرايف العادل] بني اجلهات املاحنة واملتلقية. يعكس تكوي  -  ١٠

  اجمللس التنفيذي على النحو التايل: يتألف بالتناوب. وسوف نيوتكون مدة املمثلني سنت
ممثلني من البلدان املتلقية من مناطق األمم املتحدة التالية: أفريقيا، آسيا ومنطقة  ةأربع  (أ)  

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. وباإلضافة إىل ذلك، يضم يط اهلادئ، شرق ووسط أوروبا، أمريكا احمل
  جلزرية الصغرية النامية بالتناوب؛اجمللس التنفيذي ممثًال من أقل البلدان منواً أو البلدان ا

قاليم األمم مخسة ممثلني من اجلهات املاحنة، على أال تكون من البلدان املستفيدة [من أ  (ب)  
 ].ناملتحدة وعلى حنو متواز 

ة، واتفاقية ميناماتا املرتقب بازل وروتردام واستكهومل ات[جيوز لألمناء التنفيذيني ألمانات اتفاقي  -  ١١
وممثل ألمانة مرفق البيئة العاملية، [فضًال عن  النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةومنسق 

املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي] وأي وكاالت منفذة وممثل واحد من [كل من] ممثلي احلكومات و 
  ، على نفقتهم اخلاصة كمراقبني يف اجتماعات اجمللس التنفيذي.]واشاركياهليئات اإلدارية للصكوك، أن 

 والية المجلس التنفيذي ومهامه  - سابعاً 

  من البلدان املتلقية وواحد من البلدان املاحنة.يكون للمجلس التنفيذي رئيسان مشاركان، واحد   -  ١٢
جيتمع اجمللس التنفيذي [مرتني يف السنة] [مرة يف السنة] ويتخذ قراراته بتوافق اآلراء بقدر   -  ١٣

غلبية ثلثي اإلمكان. وإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء، يتخذ اجمللس التنفيذي قراراته، كمالذ أخري بأ
، بزيادة تطوير نظامه الداخلي ، يف اجتماعه األولواملصوتني. ويقوم اجمللس التنفيذياألعضاء احلاضرين 

  .حسب االقتضاء
يتخذ اجمللس التنفيذي القرارات التنفيذية فيما يتعلق بأداء الربنامج اخلاص، مبا يف ذلك املوافقة   -  ١٤

تقومي، واإلبالغ والتقييم. ويقوم على طلبات احلصول على التمويل، وجييز اإلجراءات اخلاصة بالطلبات وال
تقدمي املشورة بشأن املسائل األخرى حسب و اجمللس بتوفري التوجيه التنفيذي بشأن تنفيذ الربنامج اخلاص 

  االقتضاء.
 المنظمة القائمة باإلدارة  -ثامناً 

انيًا للربنامج ستئمنظمة القائمة باإلدارة، صندوقًا ايوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه امل  -  ١٥
  إلداري للربنامج، مبا يف ذلك ختصيص املوارد البشرية وغريها من املوارد.ااخلاص وأمانة لتقدمي الدعم 

تقوم األمانة بتجهيز الطلبات املقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها، وبإدارة املخصصات   -  ١٦
ا إىل اجمللس التنفيذي وتكون املوافق عليها وخدمة اجمللس التنفيذي. وتقدم األمانة التق ارير بشأن عمليا

مسؤولة أمام املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف املسائل اإلدارية واملالية. وتقدم األمانة تقريراً 
 ربنامج األمم املتحدة للبيئةأيضًا إىل اهليئات اإلدارية لهذا التقرير يُرسل و سنويًا إىل اجمللس التنفيذي 

  والصكوك للنظر فيه.
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  الترتيبات التشغيلية للبرنامج الخاص  - تاسعاً 
سهل الوصول إليه يتميز بأنه سمن احلكومات الوطنية مباشرة. و  يتلقى الربنامج اخلاص الطلبات  -  ١٧

  ستند على التجارب املستمدة من آليات الدعم القائمة حسب االقتضاء.يومبسط وفعال و 
ات يف سياق النهج القطري الشامل إزاء تعزيز القدرات املؤسسية. وينبغي أن وينبغي أن حتدد الطلب  -  ١٨

  تتضمن الطلبات التدابري املقرتحة واألهداف املرجوة من األداء واملعلومات املتعلقة باالستدامة طويلة األجل.
لدراستها  نفيذياجمللس التتقدم الطلبات إىل األمانة. وتقوم األمانة بتقييم الطلبات لتقدميها إىل   -  ١٩

  والبت فيها.
يف املخصصات الرتاكمية لبلد ما، على أساس التربعات الواردة  اجمللس التنفيذي بتي  -  ٢٠

يف املائة من ذلك اجملموع  ١٣يف الطلبات املقدمة. وجيوز اإلبقاء على مبلغ ال يتجاوز  بينةواالحتياجات امل
  لألغراض اإلدارية.

يف املائة على األقل من جمموع املبلغ  ٢٥مبوارد تعادل ما قيمته  تساهم البلدان املستفيدة  -  ٢١
أن خيفض تلك النسبة املئوية مبا يتناسب مع اعتبارات الظروف الوطنية  لمجلس التنفيذيوجيوز ل .املخصص

  اخلاصة ملقدم الطلب والقيود يف القدرات والثغرات واالحتياجات اخلاصة به.
ائي تقدم البلدان املستفيدة ت  -  ٢٢ قارير سنوية عن التقدم احملرز. وعند انتهاء كل مشروع، يُقدم تقرير 

دليل كامًال لألموال اليت اسُتخدمت وتقييمًا للنتائج، فضًال عن  تضمن كشفاً يمراجعة للحسابات، بيان و 
  ما إذا كانت األهداف قد حتققت.إثبات 

  المساهمات  - عاشراً 
ألطراف املوقعة واألطراف يف االتفاقيات واحلكومات األخرى ُيشجع تقدمي املسامهات من مجيع ا  -  ٢٣

مبا يف ذلك دوائر الصناعة واملؤسسات وغريها من  ،القادرة على القيام بذلك، وكذلك من القطاع اخلاص
  املنظمات غري احلكومية واجلهات املعنية األخرى من أصحاب املصلحة.

  مدة البرنامج الخاص  -الحادي عشر
نامج اخلاص مفتوحًا لتلقي التربعات والطلبات لتقدمي الدعم ملدة سبع سنوات اعتباراً سيكون الرب   -  ٢٤

ا مخس سنوات  من تاريخ إنشائه. وسيكون الربنامج اخلاص مؤهًال للتمديد مرة واحدة ال تتجاوز مد
مم املتحدة توصية من اجمللس التنفيذي إىل مجعية األبإضافية وذلك على أساس استعراض مرض وتقييم رهنًا 

سنوات اعتباراً من تاريخ إنشاء الربنامج، أو ملدة  ١٠أقصاها  ةللبيئة. وجيوز توزيع أموال الربنامج اخلاص ملد
يغلق. ويبت اجمللس و الربنامج عملياته  ملكسنوات اعتباراً من تاريخ متديده، عند االقتضاء، وعندها يُ  يةمثان

  املذكورين أعاله. التنفيذي يف اختصاصات االستعراض والتقييم
___________  


