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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

  الزئبقمشروع قواعد مالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن 

 مذكرة من األمانة
مؤمتر األطراف يوافق بتوافق اآلراء ”على أن  ٢٣من املادة  ٤تنص اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يف الفقرة   -  ١

  ...“يف أول اجتماع له على نظام داخلي وقواعد مالية له وألي هيئة من هيئاته الفرعية 
واعد املالية يف اجتماعه األول، قامت األمانة بتنقيح ويف اإلعداد من أجل اعتماد مؤمتر األطراف للق  -  ٢

القواعد املالية التفاقية بازل بشأن التحكُّم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلُّص منها عرب احلدود واتفاقية روتردام 
يف التجارة  متداولةمعينة خطرة تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات املتعلقة ب

الدولية واتفاقية استكهومل بشأن امللوِّثات العضوية الثابتة. والحظت األمانة أن القواعد املالية لالتفاقيات الثالث 
قد ُعدِّلت لتعكس إنشاء أمانتها املشرتكة. واستناداً إىل النظر يف القواعد املالية املذكورة أعاله واملتطلبات احملدَّدة 

  تا، يرد يف مرفق هذه املذكرة مشروع القواعد املالية التفاقية ميناماتا.يف اتفاقية ميناما
وقد أُدرج بني أقواس معقوفة ألغراض مرجعية نص اإلشارة إىل عرض امليزانية يف شكل منسَّق متوافق مع   -  ٣

لية يف أن الشكل الذي استخدمته اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل. وقد ترغب جلنة التفاوض احلكومية الدو 
تنظر يف ميزة الشكل املنسَّق ضمن جمموعة املواد الكيميائية والنفايات من أجل ممارسات املقارنة ولسهولة الفهم، 
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بغض النظر عن أي قرار يف املستقبل حول التعاون التنفيذي بني أمانات االتفاقيات املعنية باملواد الكيميائية 
  والنفايات.

الية إشارات مرجعية واردة بني أقواس إىل املسامهات اليت تقدَّم من احلكومة ويشمل مشروع القواعد امل  -  ٤
املضيفة ألمانة االتفاقية. وأُدرجت إشارات مرجعية مماثلة يف القواعد املالية التفاقييت استكهومل وروتردام، لكنها مل 

  ُتدرج يف اتفاقية بازل.
اقية ميناماتا فيما يتعّلق بالرتتيبات يف الفرتة املؤقتة، طلب من قرار مؤمتر املفوضني بشأن اتف ٦ويف الفقرة   -  ٥

لجنة أن تركِّز جهودها على تلك املسائل اليت تستلزم البت فيها من جانب مؤمتر األطراف يف الاملؤمتر إىل 
 اجتماعه األول وفقًا ملا تنص عليه االتفاقية، ويشمل ذلك على وجه اخلصوص مشروع القواعد املالية ملؤمتر

  األطراف ضمن أمور أخرى.
وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف مشروع القواعد املالية وتوافق على إحالتها إىل مؤمتر األطراف يف   -  ٦

  اجتماعه األول للنظر فيها وإمكان اعتمادها.
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  المرفق
  مشروع القواعد المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

  مؤتمر األطراف ولهيئاته الفرعية وألمانة اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبقالقواعد المالية ل
  النطاق

  ١القاعدة 
حتكم هذه القواعد املالية اإلدارة املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق وهليئاته الفرعية 

يف هذه القواعد يُطَبَّق النظام املايل لألمم وأمانة االتفاقية. وفيما يتعّلق باملسائل غري املنصوص عليها حتديدًا 
  املتحدة.

  الفترة المالية
  ٢القاعدة 

  تكون الفرتة املالية فرتة سنة تقوميية.
  الميزانية
  ٣القاعدة 
يتوّىل رئيس أمانة اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق إعداد تقديرات امليزانية لفرتة السنتني التالية   -  ١

دة مبيِّنًا اإليرادات واملصروفات املتوقَّعة لكل سنة. وينبغي أن تُقدَّم امليزانية وفق مناذج بدوالرات الواليات املتح
برناجمية [تتسق والنماذج املستخَدمة لدى أمانات اتفاقية بازل بشأن التحكُّم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلُّص 

وافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات تطبيق إجراءات املاملتعلقة بمنها عرب احلدود واتفاقية روتردام 
آفات معيَّنة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن امللوِّثات العضوية الثابتة]. ويقوم رئيس 

ت األمانة بإرسال التقديرات، وكذلك اإليرادات واملصروفات الفعلية لكل سنة من فرتة السنتني املاضية وتقديرا
النفقات الفعلية يف فرتة السنتني احلالية، إىل مجيع األطراف يف االتفاقية يف موعد غايته تسعون يومًا على األقل 

  قبل افتتاح اجتماع مؤمتر األطراف الذي ستعَتَمد امليزانية أثناءه.
تغطيها امليزانية،  ينظر مؤمتر األطراف يف تقديرات امليزانية املقرتحة، قبل بداية الفرتة املالية اليت  -  ٢

  .٤ من القاعدة ٤و ٣ويعَتمد بتوافق اآلراء ميزانية تشغيلية تأذن مبصروفات غري تلك املشار إليها يف الفقرتني 
يقدِّم رئيس األمانة إىل مؤمتر األطراف تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت ترتتب عنها آثار يف   -  ٣

كنها أُدرجت يف مشاريع املقررات املقرتحة قبل اعتمادها من مؤمتر امليزانية مل ترد يف مشروع برنامج العمل، ل
  األطراف.
يشكِّل اعتماد مؤمتر األطراف للميزانية التشغيلية صالحية لرئيس األمانة بتحمُّل التزامات وأداء   -  ٤

شَرتط دائماً مدفوعات لألغراض اليت أُقرت االعتمادات من أجلها ويف حدود املبالغ املرصودة لذلك، على أنه يُ 
ا حتديداً من مؤمتر األطراف، من األموال املتلقاة ذات الصلة.   أن تغطَّى االلتزامات، ما مل يكن مأذوناً 

جيوز لرئيس األمانة نقل األموال داخل كٍل من األبواب الرئيسية للميزانية التشغيلية املعَتمدة.   -  ٥
يف املائة، ما  ٢٠االعتمادات هذه إىل حدود بنسبة ال تتجاوز  وجيوز لرئيس األمانة أيضاً نقل األموال بني أبواب

  مل يقم مؤمتر األطراف بوضع حٍد آخر.
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  الصناديق
  ٤القاعدة 
ينشئ املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة صندوقًا استئمانيًا عامًا لالتفاقية يتوىل إدارته   -  ١

لعمل أمانة االتفاقية. وتوَضع يف هذا الصندوق املسامهات اليت ُتدَفع  رئيس األمانة. ويقدِّم الصندوق الدعم املايل
. أما املسامهات اليت ُتدَفع للتعويض عن مصروفات امليزانية التشغيلية، ٥(أ) من القاعدة  ١مبوجب الفقرة 
 ١ة من جانب احلكومة اليت تستضيف أمانة االتفاقية، أو مبوجب [الفقر  ٥(ب) القاعدة  ١مبوجب [الفقرة 
من جانب برنامج األمم املتحدة للبيئة، فتودَع هي األخرى يف هذا الصندوق. أّما مجيع نفقات  ٥(ج)] القاعدة 

  فيتحّملها كلها الصندوق االستئماين العام. ٣من القاعدة  ٤امليزانية اليت تتم عمًال بالفقرة 
ل عامل حيدِّد مستواه بني يتم االحتفاظ داخل الصندوق االستئماين العام باحتياطي رأس ما  -  ٢

احلني واآلخر مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء. ويكون الغرض من احتياطي رأس املال العامل هو ضمان استمرارية 
العمليات يف حالة نقص مؤقت يف النقد. وتتم استعادة املبالغ املسحوبة من احتياطي رأس املال العامل إىل 

  ويف موعد غايته بداية السنة التالية.مستواه املقرَّر يف أسرع وقت ممكن 
ينشئ املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة صندوقًا استئمانيًا خاصًا يديره رئيس األمانة.   -  ٣

  لكي تدعم بصفة خاصة: ٥(ب) و(ج) من القاعدة  ١ويتلّقى هذا الصندوق مسامهات مبوجب الفقرة 
  ؛١٤لتدريب وبناء القدرات وفقاً للمادة تيسري وتعزيز املساعدة التقنية وا  (أ)

املشاركة من ممثلي األطراف من البلدان النامية، األطراف وخباصة األطراف من أقل البلدان منواً   (ب)
ا مبرحلة انتقال يف اجتماعات مؤمتر  والدول اجلزرية الصغرية النامية واألطراف من الدول اليت متر اقتصادا

  ، عمًال باإلجراء الوارد يف مرفق القواعد املالية؛األطراف وهيئاته الفرعية
  .ألخرى مبا يتفق مع هدف االتفاقيةاألغراض املناسبة ا  (ج)
للمدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ينشئ، رهنًا مبوافقة مؤمتر األطراف، صناديق   -  ٤

  استئمانية أخرى لألموال شريطة أن يتسق ذلك مع هدف االتفاقية.
ذه القواعد، فإنه ُخيِرب املدير   -  ٥ اء عمل صندوق استئماين منشأ عمًال  إذا قرَّر مؤمتر األطراف إ

اء الذي يتقّرر على هذا  التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بذلك قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ اإل
ذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، يف توزيع أرصدة النحو. ويبّت مؤمتر األطراف، يف التشاور مع املدير التنفي
  االعتمادات غري املربوطة بعد تسوية مجيع نفقات التصفية.

  المساهمات
  ٥القاعدة 
  تتألف موارد مؤمتر األطراف من:  -  ١

املسامهات اليت تدفعها األطراف كل سنة على أساس اجلدول اإلرشادي الذي يعتمده مؤمتر   (أ)
األطراف بتوافق اآلراء، والذي يستند إىل جدول األنصبة املقّررة لألمم املتحدة الذي قد تعتمده بني احلني 

يف املائة من اجملموع، وأّال  ٠,٠٠١واآلخر اجلمعية العامة، معدًَّال حبيث يضمن أّال يدفع أي طرف أقل من 
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يف املائة من إمجايل املسامهات، وأّال تزيد أي مسامهة من طرف بني أقل البلدان  ٢٢تتعّدى أي مسامهة نسبة 
  من اجملموع الكلي؛ ٠,٠١منواً على 

) املسامهات اليت تقدِّمها األطراف كل سنة إضافة إىل تلك املسامهات اليت تدفعها عمًال بالفقرة (أ  (ب)
  [مبا يف ذلك تلك املسامهات اليت تقدمها احلكومة املضيفة ألمانة االتفاقية]؛

املسامهات من الدول غري األطراف يف االتفاقية وكذلك املنظمات احلكومية، واحلكومية الدولية   (ج)
  وغري احلكومية ومصادر أخرى؛

  رصيد اإليرادات غري املربوط من فرتات مالية سابقة؛  (د)
  ات متنوعة.إيراد  (هـ)
(أ) من  ١يقوم مؤمتر األطراف، عند إقرار جدول املسامهات اإلرشادي املشار إليه يف الفقرة   -  ٢
، بإجراء تسويات حلساب مسامهات األطراف غري األعضاء يف األمم املتحدة وكذلك األطراف من ٥القاعدة 

  املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي.
  :٥(أ) من القاعدة  ١ت اليت تُقدَّم عمًال بالفقرة وفيما يتعلق باملسامها  -  ٣

يتوقَّع حتصيل املسامهات عن كل سنة تقوميية يف اليوم األول من كانون الثاين/يناير من تلك   (أ)
ا للسنة يف موعد  السنة، وينبغي أن تسّدد بالكامل ويف املوعد احملدَّد هلا. وينبغي إبالغ األطراف بقيمة اشرتاكا

  تشرين األول/أكتوبر من السنة اليت تسبقها؛ ١٥أقصاه 
يُطِلع كل طرف، بأطول فرتة ممكنة قبل تاريخ استحقاق املسامهة، رئيس األمانة باملسامهة اليت   (ب)

  يُزمع تقدميها واملوعد املنتَظر لذلك؛
 كانون األول/ديسمرب من السنة ذات الصلة،  ٣١إذا مل يتم استالم مسامهات أي أطراف حبلول   (ج)

ا املتأخرة للفرتات السابقة، ويقوم  يقوم رئيس األمانة مبراسلة تلك األطراف ليشدِّد على أمهية تسديد مسامها
  بإبالغ مؤمتر األطراف يف اجتماعه املقبل باملشاورات اليت أجراها مع تلك األطراف؛

ر على جدول يتفق رئيس األمانة مع أي طرف تأّخر يف تسديد مسامهاته ملدة سنتني أو أكث  (د)
مدفوعات يتيح لذلك الطرف تسديد كامل متأخراته خالل ست سنوات، تبعاً لظروفه املالية، وتسديد مسامهاته 
املستقبلية يف موعدها احملدَّد. ويقوم رئيس األمانة بإبالغ املكتب ومؤمتر األطراف يف اجتماعيهما القادمني 

  ؛ات املذكورةبالتقدُّم احملرز على صعيد أٍي من جداول املدفوع
ختضع األطراف من غري البلدان األقل منوًا أو الدول اجلزرية الصغرية النامية اليت تأّخر تسديد   (هـ)

ا ملدة سنتني أو أكثر لتدابري فعلية يقررها مؤمتر األطراف؛   اشرتاكا
ية، وخباصة أقل نظرًا لألمهية اليت تكتسيها املشاركة الكاملة والفّعالة لألطراف من البلدان النام  (و)

ا مبرحلة انتقال، جيب على  البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية، واألطراف من البلدان اليت متر اقتصادا
ا يف الصندوق االستئماين اخلاص قبل ستة أشهر  رئيس األمانة أن يذَكِّر األطراف باحلاجة إىل أن تسدِّد مسامها

اجتماع عادي ملؤمتر األطراف، مع التفكري يف احلاجة املالية وحث األطراف  على األقل من موعد انعقاد كل
  القادرة على أن تكفل تسديد أي مسامهات قبل ثالثة أشهر على األقل من موعد االجتماع.
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وفقًا لألحكام  ٥(ب) و(ج) من القاعدة  ١ُتستخَدم املسامهات اليت تقدَّم عمًال بالفقرتني   -  ٤
مع مرامي غاية االتفاقية والنظام املايل لألمم املتحدة، اليت يتم االتفاق عليها بني رئيس  والشروط املتماشية

  األمانة واجلهات املقدِّمة للمسامهة.
، من الدول واملنظمات اإلقليمية ٥(أ) من القاعدة  ١ُحتَسب املسامهات املقدَّمة عمًال بالفقرة   -  ٥

االتفاقية بعد بداية الفرتة املالية، على أساس تناسيب زمين عن الفرتة للتكامل االقتصادي اليت تصبح أطرافًا يف 
اية كل فرتة مالية بالنسبة إىل األطراف  املتبقية من الفرتة املالية. وتدخل التعديالت الناجتة عن ذلك يف 

  .األخرى
والت قابلة للتحويل ُتدَفع مجيع املسامهات بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية أو ما يعادهلا بعم  -  ٦

يف حساب بنكي يسميه املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بالتشاور مع رئيس األمانة. وعند التحويل 
  إىل دوالرات الواليات املتحدة، سوف ُيستخَدم معدل صرف العمالت املعمول به يف األمم املتحدة.

عهُّدات واملسامهات، ويُبلِّغ األطراف مرة يف السنة ُيصِدر رئيس األمانة إيصاالت فورية بكل الت  -  ٧
حبالة التعهُّدات املعقودة واملدفوعات من املسامهات، وذلك بنشر آخر املعلومات عنها على املوقع الشبكي 

  لالتفاقية.
 ُتستثمر املسامهات غري املطلوبة فورًا وفق ما يراه املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة  -  ٨

  مناسباً ويقيد اإليراد الناجم عن ذلك يف حساب الصندوق االستئماين لالتفاقية ذي الصلة.
  الحسابات والمراجعة

  ٦القاعدة 
ا املالية اليت حتكمها هذه القواعد خاضعة لعملية املراجعة   -  ١ تكون حسابات كل الصناديق وإدار

  الداخلية واخلارجية حلسابات األمم املتحدة.
كشف مؤقت حبسابات السنة األوىل من الفرتة املالية إىل مؤمتر األطراف أثناء السنة الثانية   يُقّدم  -  ٢

ائي باحلسابات املراجعة عن كامل الفرتة املالية إىل مؤمتر األطراف يف أسرع  من الفرتة املالية، ويقدَّم كشف 
  وقت ممكن عقب إقفال حسابات الفرتة املالية.

راف بأي مالحظات ذات أمهية ترد يف تقارير جملس مراجعي احلسابات لألمم يُبلَّغ مؤمتر األط  -  ٣
  املتحدة وتتعّلق بالبيانات املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

  تكاليف الدعم اإلداري
  ٧القاعدة 

ة إىل يف املائة من نفقات اخلدمات املقّدم ١٣ُيسدِّد مؤمتر األطراف لربنامج األمم املتحدة مبلغًا بنسبة 
 ٤من القاعدة  ٤و ٣و ١مؤمتر األطراف وهليئاته الفرعية وأمانة االتفاقية من الصناديق املشار إليها يف الفقرات 

مبوجب الشروط اليت قد يُتَفق عليها من حني آلخر بني مؤمتر األطراف وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، أو يف حال 
  سة العامة املتبعة يف األمم املتحدة.عدم وجود اتفاق من هذا القبيل، وفقاً للسيا
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  التعديالت
  ٨القاعدة 

  يعتمد مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء أي تعديل جيري هلذه القواعد.
  مرفق للقواعد المالية

إجراءات توزيع التمويل من الصندوق االستئماني الخاص الطوعي لتسهيل مشاركة األطراف في 
  اجتماعات مؤتمر األطراف

ن يهدف إجراء تسهيل مشاركة املندوبني املؤّهلني يف االجتماعات مبوجب االتفاقية إىل ينبغي أ  -  ١
النامية حتقيق املشاركة الكاملة والفّعالة ألطراف البلدان النامية وخاصة أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية 

ا مبرحلة انتقال، يف أن شطة االتفاقية لتحسني شرعية مقررات وكذلك األطراف من البلدان اليت متر اقتصادا
  االتفاقية والتشجيع على تنفيذ االتفاقية على األصعدة احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية.

ويهدف بعد  النامية رية الصغرية ز وينبغي أن يُعطي اإلجراء األولوية ألقل البلدان منوًا والدول اجل  -  ٢
أطراف البلدان املؤّهلة. وينبغي أن يظل مسرتشداً مبمارسات األمم املتحدة ذلك إىل كفالة التمثيل الكايف جلميع 

  الثابتة.
وينبغي أن تُبّلغ األمانة األطراف بأسرع ما ميكن مبواعيد وأماكن اجتماعات مؤمتر األطراف،   -  ٣

  ويفضل أن يكون ذلك قبل االجتماع بستة أشهر.
ي دعوة األطراف املؤّهلة إلبالغ األمانة، من خالل وبعد إرسال اإلخطار بانعقاد أي اجتماع ينبغ  -  ٤

قنوات االتصال الرمسية، وبأسرع ما ميكن ويف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر قبل االجتماع، إن كانت راغبة يف 
  طلب احلصول على متويل.

مة من وحسب توفُّر املوارد املالية وبناًء على عدد الطلبات الواردة، تقوم األمانة بإعداد قائ  -  ٥
أعاله بغرض كفالة التمثيل اجلغرايف  ٢و ١املندوبني الذين تشملهم الرعاية. وتوَضع هذه القائمة وفقًا للفقرتني 

  .النامية الكايف للمناطق املؤّهلة، مع إعطاء األولوية ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية
انة األطراف اليت لن تكون مشمولة بالرعاية وأن وينبغي قبل االجتماع بأربعة أسابيع أن تبّلغ األم  -  ٦

  تدعو هذه البلدان إىل التماس مصادر بديلة للتمويل
___________  


