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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات

 بشأن الزئبق 
 الثالثاالجتماع 

 2019 نوفمرب/تشرين الثاين 29-25 جنيف،
 **من جدول األعمال املؤقت ‘ 2’  (ه) 5البند 

نظر فيها أو  ي لكيعلى مؤمتر األطراف تُعرض مسائل 
الربانمج الدويل احملدد   : اآللية املالية :بشأهنا  تخذ إجراء  ي

 لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية 

 شامل عن الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنيةالتقرير ال

 األمانةذكرة من  م

 مقدمة -أوال  
آلية لتوفري   حتدد اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، املالية املتعلقة ابملوارد واآللية  13من املادة  5يف الفقرة  -1

اليت متر يف الوقت املناسب لدعم األطراف من البلدان النامية واألطراف وتتاح موارد مالية كافية ميكن التنبؤ هبا 
لالتفاقية، ينبغي أن تشمل اآللية الصندوق   وفقا  و  .يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية  ية اقتصاداهتا مبرحلة انتقال

هذه املذكرة    وتتضمن  . لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية  ا  حمدد  ا  دولي  ا  ملرفق البيئة العاملية وبرانجمالتابع   االستئماين
 .لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية دأي الربانمج الدويل احملد ،(1) التقرير الشامل عن الكيان الثاين لآللية املالية

يقدم برانمج بشأن الربانمج الدويل احملدد، قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات أن  6/ 1-ا م يف املقررو  -2
ووافق على ترتيبات  (2) من االتفاقية 13من املادة  9املؤسسة املضيفة املشار إليها يف الفقرة األمم املتحدة للبيئة 

، واختصاصات الربانمج  ومدته  الدويل احملددلربانمج  اعمليات  املتعلقة بالتوجيهات  فضال  عن  ،  الضرورية االستضافة  
 

 .2019نوفمرب /الثاين تشرين 1 يف فنية ألسباب إصدارها أعيد*  
.UNEP/MC/COP.3/1  ** 

االستئماين ملرفق البيئة املتعلقة ابلكيان األول لآللية املالية، وهو الصندوق املسائل  UNEP/MC/COP.3/9تعرض الوثيقة   (1)
 .العاملية

 (ب) 6 الفقرة  يف  إليه  املشار  الربانمج  تشغيل  سيتم،  االتفاقية  هذه  حتقيقا  ألغراض”:  يلي  ما  على  13  املادة  من  9  الفقرة  تنص    (2)
 للربانمج،  املضيفة  املؤسسة  بشأن  اجتماعه األول،  يف  األطراف،  مؤمتر  ويبت.  أمامه  الربانمج مسؤوال    ويكون  األطراف  من مؤمتر  بتوجيه

من ذوي  املصلحة أصحاب وسائر األطراف ويدعى مجيع. عن فرتة الربانمج ذلك يف مبا هلا، التوجيه ويقدم تكون كياان  قائما ، اليت
 “.طوعي أساس على للربانمج املالية املوارد توفري إىل الصلة
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  أن ينشئ إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة  أيضا   طلب مؤمتر األطرافو  . قررامل ي مرفقيف  ةاملبين
 . قرراملي الوارد يف مرفقعلى النحو ترتيبات اإلدارة  وأن ينفذللربانمج  ا  استئماني ا  صندوق

موعيت النصوص الواردة بني قوسني جملمنقح نص هنائي ووافق مؤمتر األطراف، يف اجتماعه الثاين، على  - 3
وعلى أن   حصرا  مؤهلة للتقدم للربانمج األطراف أن تكون ، ووافق على 1/6-اليت ظلت موجودة يف املقرر ا م 

 .(3)أعضاء من األطراف 10يتألف جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد من 
وتعرض هذه املذكرة بشأن الربانمج الدويل احملدد التقرير الشامل للربانمج فيما يتعلق جبميع األنشطة   - 4

يف حني حيدد  ؛  هو هذه املقدمة  األول  الفرع و والنتائج بعد االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف وتنقسم إىل مخسة فروع.  
حملة  الثالث منذ االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف؛ ويقدم الفرع عمل جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد الثاين الفرع 

على معلومات بشأن  الرابع للربانمج الدويل احملدد؛ وحيتوي الفرع  عملية تقدمي الطلبات من عامة عن اجلولة الثانية 
 احملدد؛ وحيدد الفرع  حالة الصندوق االستئماين احملدد والدعم املقدم من أمانة اتفاقية ميناماات إىل الربانمج الدويل

 لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف. يُعرض اإلجراء املقرتح. ويرد يف مرفق هذه املذكرة مشروع مقرر اخلامس 
ثالثة  ، اليت حتتوي على UNEP/MC/COP.3/10/Add.1قراءة هذه املذكرة ابالقرتان مع الوثيقة وتتعني  - 5

  شاريعاملرفق الثاين مقرتحات املوترد يف  ،(4)الث جمللس اإلدارةاملرفق األول تقرير االجتماع الثويتضمن . اتمرفق
جملس اإلدارة   واجتمع  (. 2018الطلبات )  عملية تقدمي  املتلقاة، اليت نُظر فيها وجرى اعتمادها يف اجلولة األوىل من

مؤمتر تقدم إىل و املقرر متويلها يف اجلولة الثانية.  شاريعيف املوبت  2019أيلول/سبتمرب  20إىل  18يف الفرتة من 
  اليت نُظر فيها وجرى اعتمادها يف اجلولة الثانية من  املتلقاة  شاريع مقرتحات املتوجز  ج االجتماع، اليت  ئنتااألطراف  

 . UNEP/MC/COP.3/10/Add.1كمرفق اثلث للوثيقة وذلك   (، 2019الطلبات )ة تقدمي عملي
 بعد االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف  لربانمج الدويل احملددعمل جملس إدارة ا -اثنيا  

على توجيهات مؤمتر  يتوىل اإلشراف  على إنشاء جملس إدارة للربانمج الدويل احملدد    1/6-ينص املقرر ا م - 6
 .املشاريعرة املتعلقة ابملشاريع وإداالقرارات اختاذ األطراف وتنفيذها، مبا يف ذلك 

 م:ه األوائل أعضاء جملس اإلدارة. و 2018وأُنشئ جملس اإلدارة يف أوائل عام  - 7
 ؛ ( تشاد)م  و يونس أدالسيد عبد هللا و   (غاان)كومي -سام أدوالسيد  :لدول األفريقيةعن ا ( أ)
دبليو يت يب السيد و  (اتيلند)نكول انيبراسريت اتابالسيد  :آسيا واحمليط اهلادئ عن دول  (ب)

 ؛ (سري النكا)ديساانايكي 
ن  رايهيت ألكسندآانالسيدة و  ( إستونيا)كوبو هاينما السيد   :يةشرقالو  ىوسطال أوروابعن دول  ( ج)

 ؛ (أرمينيا)
  (األرجنتني)فلورنسيا غرميالت السيدة ماراي  : الكارييبمنطقة البحر أمريكا الالتينية و عن دول  (د)

 ؛( الربازيل)ا فرييرا ينريو كونالسيد و 
مي  يتهافر أتل السيد و  (هولندا)رجيينالد هريانوس السيد  :خرى األدول الأورواب الغربية و عن  ( هـ)

 .(النرويج)
 

 .UNEP/MC/COP.2/19يف املرفق الثاين للوثيقة  1/6-للمقرر ا ماملنقح يرد النص النهائي   (3)
استفتاء وسُيعتمد بشكل رمسي يف االجتماع املقبل للمجلس، الذي  إجراء عُتمد تقرير االجتماع الثالث إلكرتونيا  بعدا  (4)

 .2019أيلول/سبتمرب  20إىل  18سُيعقد يف الفرتة من 
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  اإلدارة على أن يكون للمجلس رئيسان مشاركان، وعالوة على ذلك، ينص النظام الداخلي جمللس  - 8
  انمج. ويعمل السيد أدو كومي والسيداجمللس والغرض من الرب  تكوين مبا يعكسمن بني أعضاء اجمللس  نتخبانيُ 

 هريانوس كرئيسني مشاركني جمللس اإلدارة.
ؤمتر األطراف أعضاء اجمللس االجتماع الثالث مل  يقروينص النظام الداخلي للربانمج الدويل احملدد على أن   - 9

 .للفرتة املقبلةالتنفيذي 
. ويرد أدانه موجز  2019شباط/فرباير  15و 14 س اجتماعه الثالث يف جنيف يف يومي وعقد اجملل - 10

UNEP/MC/COP.3/10/Add.1للقضااي اليت تناوهلا االجتماع، ويرد التقرير الكامل لالجتماع يف الوثيقة 
 (5). 

 النظام الداخلي -ألف
،  1/6- م  مؤمتر األطراف، يف اجتماعه الثاين، النص الوارد بني قوسني يف مرفقي املقرر ا بعد أن أوضح - 11

من نظامه الداخلي لتوضيح أن أعضاء جملس اإلدارة  3من املادة  1لفقرة لوضع جملس اإلدارة الصيغة النهائية 
 من األطراف. وابلتايل، أصبح النظام الداخلي اآلن يف صيغته النهائية. خبون تين

 األمانة عن عمليات الربانمج الدويل احملدد الذي تقدمه نتظم املتقرير ال -ابء
قدمت األمانة تقريرا  إىل جملس اإلدارة بشأن عمليات الربانمج وأنشطة األمانة الرامية إىل دعم الربانمج   - 12

اخلمسة املعتمدة يف   شاريعمنذ االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف، وبوجه خاص بشأن التقدم احملرز لدعم تنفيذ امل
الطلبات. وقدمت األمانة أيضا  تقريرا  عن اجلهود  عملية تقدمي يف اجلولة األوىل من 2018تشرين األول/أكتوبر 

 األوىل. شاريعاليت تبذهلا للتعريف بتلك امل
 اسرتاتيجية تعبئة املوارد للربانمج الدويل احملدد  -جيم

صر اسرتاتيجية تعبئة املوارد للربانمج الدويل احملدد على مدار اجتماعاته  بعد مداوالت مستفيضة بشأن عنا - 13
الثالثة، خلص جملس اإلدارة إىل أنه بدال  من مطالبة األمانة بصياغة اسرتاتيجية كاملة لتعبئة املوارد يف هذه املرحلة، 

مية إىل دعم تعبئة املوارد من خالل ملموسني إىل ثالثة جماالت ملموسة للجهود الرا  سُتمنح األولوية لتحديد جمالني
االسرتاتيجي. وعالوة على ذلك، حدد جملس اإلدارة اجلهات املاحنة التقليدية على أهنا أهم مصدر   االتصال

لألموال حاليا ، يف الوقت الذي أيمل فيه يف احلصول على مسامهات من جهات ماحنة غري تقليدية وغريها من 
 مصادر التمويل غري التقليدية.

 اماات بشأن الزئبق استعراض اآللية املالية التفاقية مين -دال
مداوالت بشأن مدخالت الربانمج الدويل احملدد للمسامهة يف استعراض اآللية املالية،    أجرى جملس اإلدارة - 14

بناء على طلب مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين. وبعد املناقشات، خلص اجمللس إىل أنه ابلنظر إىل أن الربانمج  
 عملية تقدمي واحدة فقط من حىت اآلن، مع استكمال جولة مشاريعقد مت تشغيله للتو ومل يوافق إال على مخسة 

السابق ألوانه تقييم مستوى التمويل، وفعالية الربانمج وقدرته على تلبية االحتياجات املتغرية. وترد  فمن الطلبات، 
 . UNEP/MC/COP.3/11مدخالت الربانمج الدويل احملدد يف الوثيقة 

  

 
ــبـــــــكـــــــي لـــــــالتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة. انـــــــظـــــــر الـــــــرابـــــــط  (5) تـــــــاح تـــــــقـــــــريـــــــرا االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــني األول والـــــــثـــــــاين عـــــــلـــــــى املـــــــوقـــــــع الشــــــــــــــــــ يـــــــُ

http://www.mercuryconvention.org/Implementation/SpecificInternationalProgramme/tabid/6334/language/en-US/Default.aspx. 

http://www.mercuryconvention.org/Implementation/SpecificInternationalProgramme/tabid/6334/language/en-US/Default.aspx
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 (2018الطلبات ) عملية تقدمي  النظر يف التعقيبات والدروس املستفادة من اجلولة األوىل من -هاء
األطراف إىل تبادل تعقيباهتا   رئيسان املشاركان جمللس اإلدارةدعا اليف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف،  - 15

اجلولة األوىل من الطلبات وجتارهبا معها، لكي يسرتشد هبا منظور اجمللس للجولة التالية. وقد مت التأكيد على  بشأن  
تطلب فيها   2018كانون األول/ديسمرب   3إىل تقدمي التعقيبات يف رسالة صادرة عن األمانة يف هذه الدعوة 

 . وقد استجابت أربعة بلدان للدعوة.2019أاير/مايو  30تقدمي التعقيبات حبلول 
غة ( ووضع الصي2019الطلبات )  عملية تقدمي  للجولة الثانية منلتقدمي الطلبات  حتديث املبادئ التوجيهية   -واو

 النهائية عليها 
بناء على التعقيبات الواردة والدروس املستفادة واملقرتحات اليت أعدهتا األمانة، وضع اجمللس الصيغة   - 16

، وتقدمي مساعدة إضافية ملقدمي  االستمارات  ختفيض تعقيدالثانية، مبا يف ذلك    ةالعتبارات الرئيسية للجوللالنهائية  
الطلبات احملتملني خالل مرحلة التقدمي وتبسيط عملية التقدمي. وتوصل جملس اإلدارة أيضا  إىل استنتاج بشأن )أ(  
معايري االكتمال، )ب( ومعايري األهلية، )ج( ومعايري االتساق، )د( ومعايري حتديد األولوايت يف تقييم الطلبات. 

تقدمي الطلبات يف حالة جتاوز إمجايل التمويل املطلوب يف جولة  أبمهية خاصةيد األولوايت معايري حتدوتتسم 
اليت ستحصل على   شاريعاألموال املتاحة يف وقت انعقاد االجتماع الذي يوافق فيه اجمللس على مقرتحات امل

 .التمويل
 ددالطلبات للربانمج الدويل احمل  عملية تقدمي اجلولة الثانية من  -اثلثا  

إذ حتدد موعد هنائي إلزامي   2019آذار/مارس  5الطلبات يف  عملية تقدمي انطلقت اجلولة الثانية من  - 17
 .الطلبات للتقدميإلعداد من األايم   102، مما يتيح 2019 هحزيران/يوني 14لتقدمي الطلبات بتاريخ 

طوال فرتة   منشورا  وُوضع إعالن انطالق اجلولة بشكل ابرز على املوقع الشبكي التفاقية ميناماات وظل  - 18
 التالية: واالستمارات املبادئ التوجيهية تنزيلمن احملتملون . ومتّكن مقدمو الطلبات تقدمي الطلبات

اإلسبانية  ابللغات  الطلباتعملية تقدمياملبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات يف اجلولة الثانية من  )أ( 
 ؛(6)اإلنكليزية والفرنسيةو 

 تطبيق املشروع؛ -ألف  االستمارة )ب(
 ميزانية املشروع؛  -ابء االستمارة  )ج( 
 خطاب اإلحالة. -جيم االستمارة  )د(

الربيد الطلبات على نطاق واسع من خالل بث عرب عملية تقدمي وأُعلن أيضا  عن بدء اجلولة الثانية من  - 19
اليت مل  الطلبات ومقدمو التفاقية ميناماات  التابعة التنسيق الوطنية  مراكز جهات منها  اإللكرتوين أرسلته األمانة إىل 

فني اإلقليميني التابعني لربانمج األمم  وأرسلتها أيضا  عن طريق عدد خمتلف من املوظيف اجلولة األوىل، تلق جناحا  
اليت أُدخلت أعمال املواد الكيميائية. وُشرح اإلعالن والتفاصيل املتعلقة ابلتغيريات دول املعنيني جباملتحدة للبيئة 

  2019شباط/فرباير  26يف جنيف يف  ُعقداتاملواد الكيميائية والنفاايت  بشأنإحاطة  لجولة الثانية يف جلسيتل
الجتماعات مؤمتر  ميةاإلقلي اجللسة اإلعالمية يف االجتماعات التحضريية خالل ، 2019نيسان/أبريل  16و

األطراف يف اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام 
 

(6)  UNEP/MC/COP.3/INF/3 . 
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املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة 
ويف اجتماعات الفريق  2019شأن امللواثت العضوية الثابتة خالل شهر آذار/مارس الدولية، واتفاقية استكهومل ب

املعين ابلزئبق والتابع للربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. وخالل اجتماعات مؤمترات 
أاير/مايو   10نيسان/أبريل إىل  29األطراف يف اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل، اليت ُعقدت يف الفرتة من 

، ابإلضافة إىل جلسة  تقدمي طلباهتمكل يوم ملساعدة املتقدمني احملتملني يف جلسيت إعانة   األمانة نظمت، 2019
، شاركت  تقدمي الطلبات، يرأسها أحد الرئيسني املشاركني. وخالل فرتة  بيوم  إعالمية خمصصة قبل عقد االجتماعات

 إلكرتونيا  مع العديد من املتقدمني احملتملني لتقدمي تفسريات وتوضيحات دعما  لطلباهتم. األمانة أيضا  
طرفا    20كان  ، وهو املوعد النهائي اإللزامي الذي حدده جملس اإلدارة،  2019  هحزيران/يوني  14وحبلول   - 20

 .قد تقدم ابلطلبات
تقييم بوبعد هذه اخلطوة، بدأ موظفو األمانة وفحصتها فور استالمها.  الطلبات ابستالم األمانة وأقرت - 21

، استضافت األمانة اجتماعا  لفرقة عمل على اإلنرتنت مدته  2019 همتوز/يولي 31و 30الطلبات. ويف يومي 
ممثلني من مرفق البيئة العاملية، ومن الربانمج احملدد لدعم التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين لتنفيذ  معيومني 

ل وروتردام واستكهومل، واتفاقية ميناماات والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، ومن اتفاقيات ابز 
وبعد ذلك، شراكة الزئبق العاملية، إىل جانب موظفي األمانة، إلجراء مزيد من املشاورات بشأن تقييم الطلبات. 

 ذات الصلة لالجتماع املقبل جمللس اإلدارة. وضعت األمانة الصيغة النهائية على التقييمات وأعدت الواثئق
أيلول/سبتمرب  20إىل  18وسُيعقد االجتماع الرابع جمللس اإلدارة يف واشنطن العاصمة يف الفرتة من  - 22

يوافق عليها  ليت سا  شاريع االجتماع يف امل  هذا  وسيبت اجمللس خالل، وستستضيفه أمانة مرفق البيئة العاملية.  2019
يت أعدهتا األمانة ووفقا  ملعايري حتديد األولوايت املتفق التمويل املتاح للجولة الثانية، استنادا  إىل التقييمات المن 

الناجحة   مشاريعلتقييمات النهائية لل صياغته لويف  اتلقرار اختاذه لعليها. وستقدم األمانة الدعم جمللس اإلدارة يف 
 . (7)وغري الناجحة على حد سواء

 أمانة اتفاقية ميناماات إىل الربانمج الدويل احملددحالة الصندوق االستئماين احملدد والدعم املقدم من   -رابعا  
 حالة الصندوق االستئماين احملدد -ألف

  ما قدره  2019 هيولي/متوز  31 حىتللربانمج الدويل احملدد للجولة الثانية  املالية التعهدات بلغت -23
واململكة املتحدة النمسا و وهولندا والنرويج  وسويسراوالدامنرك أملانيا  وتعهدت كل من . ا  دوالر  2 414 413

ت، على النحو الوارد يف اجلدول املسامهاتقدمي ب لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والوالايت املتحدة األمريكية
 التايل.

  

 
للوثيقــــــة   ثــــــالــــــثيف املرفق المؤمتر األطراف يف اجتمــــــاعــــــه الثــــــالــــــث إىل نتــــــائج االجتمــــــاع الرابع جمللس اإلدارة  تقــــــدم  (7)

UNEP/MC/COP.3/10/Add.1  ويف الوثيقةUNEP/MC/COP.3/10/INF/24. 
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 2019 ه يولي/متوز  31، حىت 2019لعام  الواردةاملالية  املسامهات والتعهدات
 (املتحدةبدوالرات الوالايت )

 املقدمة/هبا املتعهد غجمموع املبال اجلهة املاحنة
34 091 النمسا  

30 449 الدامنرك  
112 230 أملانيا  

27 809 هولندا  
1 034 792 النرويج  
1 009 082 سويسرا  

65 960 اململكة املتحدة  
100 000 الوالايت املتحدة  

2 414 413 جمموع املسامهات والتعهدات  

ومتول املسامهات املقدمة إىل الصندوق االستئماين احملدد يف املقام األول املِنح املقدمة للمشاريع اليت  -24
تقودها البلدان على النحو الذي حيدده ويوافق عليه جملس اإلدارة. وجيب أن تغطي هذه املسامهات أيضا  مجيع  

انمج الدويل احملدد، على النحو احملدد يف التكاليف املرتبطة ابجتماعات جملس اإلدارة وعمله وتشغيل الرب 
 . 1/6-م ا املقرر

 ( 2018املعتمدة يف اجلولة األوىل ) شاريعحالة تنفيذ امل -ابء
دوالر   1 087 000دوالرا  ) 961 663 مبيزانية إمجالية قدرها مشاريعاعتمد جملس اإلدارة مخسة  - 25

 املعتمدة هي:  شاريع(. وامل2018املائة( يف اجلولة األوىل )يف  13تشمل تكاليف دعم الربانمج بنسبة 
 دوالر(؛  250 000األرجنتني: بناء القدرات لتنفيذ اتفاقية ميناماات ) )أ( 

ضاف إليها ُـ أرمينيا: تعزيز القدرات على تشجيع التخلص التدرجيي من املنتجات )املصابيح( امل )ب(
 دوالر(؛  162 000الزئبق يف أرمينيا )

 دوالرا (؛  249  113بنن: حتسني إطار إدارة املنتجات والنفاايت احملتوية على الزئبق )  )ج( 
والقلوايت يف  اإلسالمية: تنفيذ إدارة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف مصانع الكلور    إيرانمجهورية   )د(

 دوالر(؛  100 000)  قطاع الصناعات البرتوكيميائية
التدرجيي  والتخفيض ليسوتو: تعزيز القدرات املؤسسية يف إعداد اسرتاتيجية للتخلص التدرجيي  )ه(
 والرا (. د 200 550ضاف إليها الزئبق يف ليسوتو )ُـ للمنتجات امل

مسائل التنفيذ وإعداد  من أجل استكمالوعملت األمانة مع كل حكومة من حكومات هذه الدول  - 26
، ُوقع على أربع واثئق 2019آب/أغسطس    9ليها حىت يتسىن بدء صرف األموال. ويف  اتفاقات قانونية للتوقيع ع

 وكان هناك اتفاق قانوين قيد التوقيع. مشاريعقانونية، وبدأ صرف األموال ألربعة 
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املكونة من صفحتني ألغراض تبادل املعلومات  شاريعاملموجزات وجيري وضع الصيغة النهائية على  - 27
التفاقية ميناماات وسُتستخدم يف التواصل مع اجلهات  الشبكيعلى املوقع املوجزات هذه وستحمَّل والتواصل. 

 املاحنة.
 األمانة إىل الربانمج الدويل احملدد  الذي تقدمهالدعم  -جيم

 التالية للربانمج الدويل احملدد:تقدم أمانة اتفاقية ميناماات اخلدمات  - 28
 نشطته اجلارية؛ أللتشغيل جملس اإلدارة و  الدعم أبعمال األمانة )أ( 

وينطوي  جلوالت تقدمي الطلبات اخلاصة ابلربانمج الدويل احملدد، مانة األالدعم الكامل أبعمال  )ب(
بدء اجلولة، ووضع املبادئ التوجيهية، وتوفري سبل التواصل والتفسريات ملقدمي الطلبات أثناء عملية  ذلك على

املؤهلة لكي يبت  للطلبات  التقدمي، وفحص مجيع الطلبات املتلقاة حبلول املوعد النهائي اإللزامي وإعداد تقييمات  
 فيها جملس اإلدارة؛ 

الصندوق االستئماين احملدد، مبا يف ذلك الدعم الكامل  األمانة إلدارةالدعم الكامل أبعمال  )ج( 
 إلنشاء املِنح، وصرفها وإدارهتا؛  أوموجا لنظام

لوضع الصيغة النهائية  الدعم الربانجمي  وينطوي ذلك على  لمشاريع املعتمدة،  الكامل للتنفيذ  ادعم   )د(
التنفيذ، وإغالق املشاريع املنجزة وتقييم املشاريع  على واثئق املشروع استعدادا  لتوقيع االتفاقات القانونية، ورصد 

 املنجزة؛
 تعبئة املوارد للصندوق االستئماين احملدد؛ )ه(
 ؛ وتقدمي التقارير بشأهنااملاحنة االعرتاف ابجلهات  )و( 
 االتصاالت والتوعية للربانمج الدويل احملدد. )ز( 

يف  دة ألنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات، وظيفة واح1/6-وأنشأ مؤمتر األطراف، يف املقرر ا م - 29
، مع مراعاة  تكاليف هذه الوظيفة  وأنشطة الربانمج الدويل احملدد، على أن يغطي الصندوق االستئماين العام   األمانة

 .من املوظفني ستخضع لالستعراض لدويل احملددأن احتياجات الربانمج ا
جولة كاملة  من و  2018التشغيل الكامل للربانمج الدويل احملدد يف عام ومن خالل اخلربة املكتسبة من  - 30

وتوفري الدعم اإلداري  2019وفرتة اثنية لتقدمي الطلبات يف عام  2018أوىل لعملية تقدمي الطلبات يف عام 
أمر    األمانة   توافر قدرات إضافية ملوظفي  ، تعلمت األمانة أن2019املعتمدة خالل عام    شاريعوالربانجمي لتنفيذ امل

لتحقيق العدالة الكاملة للعديد من اخلدمات املطلوبة للتشغيل املستقر للربانمج الدويل احملدد. ونتيجة   ضروري 
)موظف فين(   4- ئة ف، إنشاء وظيفة من فةالتنفيذي ةلذلك، تطلب األمانة، من خالل سيناريو ميزانية األمين

األمانة   بقدرةدعم مستقر للربانمج دون املساس إلاتحة توفري  رات، املساعدة التقنية وبناء القد منفصلة عن وظيفة
من االتفاقية وكذلك أنشطتها    14على االضطالع أبنشطتها املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية مبوجب املادة  

 املتعلقة بعنصر اآللية املالية يف مرفق البيئة العاملية. 
 مؤمتر األطرافذه  يقرتح أن يتخاإلجراء الذي   -خامسا  

لس اإلدارة األوائل جملعضاء يعمل األينص النظام الداخلي جمللس إدارة الربانمج الدويل احملدد على أن  - 31
ترشح اجملموعات اإلقليمية األعضاء كل سنتني ويقر مؤمتر وبعد ذلك،  .حىت االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف

أن   يتوقعمتتاليتني. ولذا، فرتتني ألكثر من أن يعمل األطراف عضويتهم. وال جيوز ألي عضو يف جملس اإلدارة 
 التالية بناء  على الرتشيحات الواردة من املناطق.للفرتة يقر مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث األعضاء 
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  30نوقش يف الفقرة  على النحو الذي  تعزيز قدرة موظفي األمانة  أن يؤيد  وقد يقرر مؤمتر األطراف أيضا    - 32
 .مبيزانية االجتماعيف الواثئق املتعلقة  وعلى النحو الواردأعاله 

ر الوارد  يعتمد مقررا  على غرار مشروع املقر مؤمتر األطراف أن  يود  ويف ضوء املعلومات املقدمة أعاله، قد   - 33
 يف مرفق هذه املذكرة.
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 املرفق 
 الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية  :[--]/3-مشروع املقرر ا م

 إن مؤمتر األطراف،
  الربانمج بعملياتالذي يعتمد ترتيبات االستضافة والتوجيهات املتعلقة  1/6-املقرر ا م إىليشري إذ 

 ، الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية ومدته واختصاصاته
 الذي أحرزه جملس اإلدارة للتشغيل الكامل للربانمج، ابلتقدموإذ يرحب 

هولندا واململكة الدامنرك وسويسرا والنمسا والنرويج و أملانيا و ابملسامهات اليت قدمتها وإذ يقر مع التقدير 
 املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والوالايت املتحدة األمريكية،

الذي ينص على أن ترشح اجملموعات  1/6-من املرفق الثاين للمقرر ا م 2، وفقا  للفقرة يؤكد -1
جملس  أن األعضاء التالية أمساؤهم سيعملون يفطراف عضويتهم، اإلقليمية األعضاء كل سنتني ويقر مؤمتر األ

 اإلدارة حىت موعد انعقاد االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف:

 من الدول األفريقية: 
  ......... 
  ......... 
 من دول آسيا واحمليط اهلادئ: 
  ......... 
  ......... 
 :ية شرقالو  ىوسطال أورواب من دول 
  ......... 
  ......... 
 البحر الكارييب:منطقة  أمريكا الالتينية و  من دول 
  ......... 
  ......... 
 أورواب الغربية والدول األخرى: من دول 
  ......... 
  ......... 

 الكامل للربانمج.  للتنفيذقدرة املوظفني على توفري خدمات األمانة الالزمة  تعزيزيؤيد  -2
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