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 املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه األول

 

 

: القواعد املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، وألي من هيئاته 1/10-املقرر ا م
 الفرعية، إضافة إىل األحكام املالية اليت تنظم سري عمل أمانة االتفاقية 

 ر األطراف،إن مؤمت
 ،الزئبق بشأن ميناماات اتفاقيةمن  23من املادة   4إىل الفقرة إذ يشري 

 اعتماد القواعد املالية ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية اليت ترد يف مرفق هذا املقرر.  يقرر
 

 1/10-مرفق املقرر ا م

 مشروع القواعد املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق وهليئاته الفرعية وألمانة االتفاقية 

 النطاق

 1المادة  

الفرعية  الزئبق وهليئاته  اتفاقية ميناماات بشأن  املالية ملؤمتر األطراف يف  املالية اإلدارة  القواعد  حتكم هذه 
 وأمانة االتفاقية. وفيما يتعّلق ابملسائل غري املنصوص عليها حتديداً يف هذه القواعد يُطَبَّق النظام املايل لألمم املتحدة. 

 الفرتة املالية 
 2  المادة
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تكون الفرتة املالية فرتة سنة تقوميية. ويف العادة يتألف برانمج عمل وميزانية فرتة السنتني التفاقية ميناماات  
 من سنتني تقومييتني متتاليتني، تكون أوالمها عاماً زوجياً. 

 امليزانية
 3  المادة

امليزانية -  1 تقديرات  إعداد  الزئبق  بشأن  ميناماات  اتفاقية  أمانة  رئيس  بدوالرات    يتوىّل  التالية  السنتني  لفرتة 
الوالايت املتحدة مبيِّّناً اإليرادات واملصروفات املتوقَّعة لكل سنة. وينبغي أن تُقدَّم امليزانية وفق مناذج برانجمية تتسق  

د والنماذج املستخَدمة لدى أماانت اتفاقية ابزل بشأن التحكُّم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلُّص منها عب احلدو 
واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراءات املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيَّنة خطرة 

الثابتة العضوية  امللوِّاثت  بشأن  استكهومل  واتفاقية  الدولية  التجارة  يف  إبرسال  (1) متداولة  األمانة  رئيس  ويقوم   .
الفعلية لكل سنة من فرتة السنتني املاضية وتقديرات النفقات الفعلية يف    التقديرات، وكذلك اإليرادات واملصروفات

فرتة السنتني احلالية، إىل مجيع األطراف يف االتفاقية يف موعد غايته تسعون يوماً على األقل قبل افتتاح اجتماع 
 مؤمتر األطراف الذي ستعَتَمد امليزانية أثناءه. 

مليزانية املقرتحة، قبل بداية الفرتة املالية اليت تغطيها امليزانية، ويعتمِّد ينظر مؤمتر األطراف يف تقديرات ا -  2
 . 4 ادةمن امل 5و  4و  3 اتبتوافق اآلراء ميزانية تشغيلية أتذن مبصروفات غري تلك املشار إليها يف الفقر 

آاثر يف امليزانية مل  يقدِّم رئيس األمانة إىل مؤمتر األطراف تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت ترتتب عنها   -  3
 ترد يف مشروع برانمج العمل، لكنها أُدرجت يف مشاريع املقررات املقرتحة قبل اعتمادها من مؤمتر األطراف.

يشكِّل اعتماد مؤمتر األطراف للميزانية التشغيلية صالحية لرئيس األمانة بتحمُّل التزامات وأداء مدفوعات  -  4
أجلها ويف حدود املبالغ املرصودة لذلك، على أنه ُيشرَتط دائماً أن تغطَّى    لألغراض اليت أُقرت االعتمادات من

 االلتزامات، ما مل يكن مأذوانً هبا حتديداً من مؤمتر األطراف، من األموال املتلقاة ذات الصلة.
املعَتم -  5 التشغيلية  للميزانية  الرئيسية  لرئيس األمانة حتويل األموال داخل كٍل من األبواب  دة. وجيوز  جيوز 

يف املائة من    20لرئيس األمانة أيضاً حتويل األموال بني أبواب االعتمادات هذه حبيث يبلغ احلد األقصى للتحويل  
 ابب االعتماد الرئيسي الذي جيري منه التحويل، ما مل يقم مؤمتر األطراف بوضع حٍد آخر. 

 الصناديق 
 4  المادة

ينشئ املدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة صندوقاً استئمانياً عاماً لالتفاقية يتوىل إدارته رئيس   -  1
األمانة. ويقدِّم الصندوق الدعم املايل لعمل أمانة االتفاقية. وتودع يف حساب هذا الصندوق املسامهات اليت تُدَفع 

الفقرة   املادة    1مبوجب  )أ( و)ب(  5من  للبيئة  يف فرعيها  اليت يدفعها برانمج األمم املتحدة  . وتودع املسامهات 
  3  المادةمن  4يف هذا الصندوق. أّما مجيع نفقات امليزانية اليت تتم عماًل ابلفقرة  5)ه( من املادة   1مبوجب الفقرة 

 فيتحّملها كلها الصندوق االستئماين العام. 
ابحتياطي رأس مال عامل حيدِّد مؤمتر األطراف مستواه يتم االحتفاظ داخل الصندوق االستئماين العام   -  2

من حني إىل آخر بتوافق اآلراء. وسيكون الغرض من احتياطي رأس املال العامل هو ضمان استمرارية العمليات 

 
 . األمانة استضافة برتتيبات املتعلق ابلقرار  يرتبط (  1)
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يف حالة نقص مؤقت يف النقد. وبعد أن تسحب املبالغ من احتياطي رأس املال العامل، يعاد إىل مستواه املقرَّر يف  
 ع وقت ممكن ويف موعد غايته هناية السنة التالية. أسر 
ينشئ املدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة صندوقاً استئمانياً خاصاً يديره رئيس األمانة. ويتلّقى  -  3

 لكي تدعم بصفة خاصة: 5 ادة( من امله ) 1)ج( إىل   1هذا الصندوق مسامهات مبوجب الفقرات من 
 ؛ 14تفاقية ميناماات وفقاً للمادة أنشطة أمانة ا )أ( 

مشاركة ممثلي األطراف من البلدان النامية، وخباصة األطراف من أقل البلدان منواً والدول اجلزرية  )ب(
الصغرية النامية واألطراف من الدول اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، 

 ابإلجراء الوارد يف مرفق القواعد املالية؛عماًل 

 األغراض املناسبة األخرى مبا يتفق مع أهداف االتفاقية. )ج( 
للبانمج الدويل احملدد من   -  4 استئمانياً حمدداً  للبيئة صندوقاً  ينشئ املدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة 

 . ١٣للمادة   أجل دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية وفقاً 
للمدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة أن ينشئ، رهناً مبوافقة مؤمتر األطراف، صناديق استئمانية   -  5

 أخرى شريطة أن يتسق ذلك مع أهداف االتفاقية.
  عماًل هبذه القواعد، فإنه ُُيبِّ املدير التنفيذي  أنشئإذا قرَّر مؤمتر األطراف إهناء عمل صندوق استئماين   -  6

لبانمج األمم املتحدة للبيئة بذلك قبل ستة أشهر على األقل من اتريخ اإلهناء الذي يتقّرر على هذا النحو. ويبّت  
مؤمتر األطراف، ابلتشاور مع املدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة، يف توزيع األرصدة غري امللتزم هبا بعد  

 تسوية مجيع نفقات التصفية. 
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 املسامهات
 5  المادة

 تتألف موارد مؤمتر األطراف مما يلي: -  1
مؤمتر   )أ(  يعتمده  الذي  اإلرشادي  اجلدول  أساس  على  سنة  األطراف كل  تدفعها  اليت  املسامهات 

األطراف بتوافق اآلراء، والذي يستند إىل جدول األنصبة املقّررة لألمم املتحدة الذي قد تعتمده اجلمعية العامة بني  
من   أبقل  طرف  أي  يساهم  أالّ  يضمن  حبيث  معدَّاًل  واآلخر،  املسامهات،  يف    0,01احلني  إمجايل  من  املائة 

يف املائة من إمجايل املسامهات، وأالّ تزيد مسامهة أي طرف من أقل البلدان منواً    22تتعّدى أي مسامهة نسبة   وأالّ 
 من اإلمجايل؛  0,01على 

املائة  60نسبة   )ب( اليت    يف  احلكومة  تقدِّمها سنوايً  معينة  املخصصة ألغراض  املسامهات غري  من 
 تستضيف أمانة االتفاقية؛ 

يف املائة املتبقية من املسامهات غري املخصصة ألغراض معينة تقدمها سنوايً احلكومة    40نسبة   )ج( 
 ؛ 4  ادة)ب( من امل 3رة  اليت تستضيف أمانة االتفاقية، وتوضع أولوية إنفاقها لألغراض املبينة يف الفق

املسامهات اليت تقدمها األطراف سنوايً ابإلضافة إىل تلك املسامهات املقدمة عمالً ابلفقرات من   (د)
 )أ( إىل )د(؛ 
املسامهات اليت تقدمها الدول غري األطراف يف االتفاقية، وكذلك املنظمات احلكومية واملنظمات   (ه)

 احلكومية وغري ذلك من املصادر؛ الدولية غري احلكومية واملنظمات غري 
 الرصيد غري امللتزم به من اإليرادات الواردة من فرتات مالية سابقة؛ ( و)
 إيرادات متنوعة. ( ز)

،  5  ادة)أ( من امل   1يقوم مؤمتر األطراف، عند إقرار جدول املسامهات اإلرشادي املشار إليه يف الفقرة   -  2
مسامهات   احلسبان  يف  أتخذ  تسوايت  من إبجراء  األطراف  وكذلك  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  غري  األطراف 

 املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي.
 :5 المادة)أ( من  1وفيما يتعلق ابملسامهات اليت تُقدَّم عماًل ابلفقرة  -  3

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

 تشرين األول/أكتوبر من السنة اليت تسبقها؛  15
يقوم كل طرف ابطالع رئيس األمانة مسبقاً، وقبل اتريخ استحقاق املسامهة أبطول فرتة ممكنة،   )ب(

 املسامهة اليت يعتزم تقدميها واملوعد املنتظَر لذلك؛ على قيمة 
كانون األول/ديسمب من السنة املعنية،    31إذا مل يتم استالم املسامهات من بعض األطراف حبلول   )ج( 

يقوم رئيس األمانة مبراسلة تلك األطراف ليشدِّد على أمهية تسديد مسامهاهتا املستحقة عن الفرتات السابقة، ويقوم  
 غ مؤمتر األطراف يف اجتماعه املقبل ابملشاورات اليت أجراها مع تلك األطراف؛ إببال

األمانة ابالتفاق   )د( رئيس  يقوم  أكثر،  أو  بعد سنتني  استالم مسامهات أحد األطراف  يتم  مل  إذا 
الطرف دفع   لذلك  يتيح  بشكل مشرتك مع أي طرف عليه مسامهات مستحقة على وضع جدول مدفوعات 
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تحقة ابلكامل خالل ست سنوات، تبعاً لظروفه املالية، وعلى تسديد مسامهاته املستقبلية يف وقتها.  مسامهاته املس
ويقوم رئيس األمانة إببالغ املكتب ومؤمتر األطراف يف اجتماعيهما القادمني ابلتقدُّم احملرز على صعيد أٍي من  

 جداول املدفوعات املذكورة؛ 
على جدول للمدفوعات أو إذا مل يتم االلتزام به، يقرر مؤمتر  إذا مل يتم االتفاق بشكل مشرتك   )هـ( 

سيما[ البلدان  األطراف التدابري املناسبة، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة والظروف اخلاصة لـــــ ]البلدان النامية، وال
 األقل منواً أو الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ 

لألمهية اليت تتسم هبا املشاركة )و(  الكاملة والفّعالة لألطراف من البلدان النامية، وخباصة أقل    نظراً 
البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، واألطراف من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، جيب على  

ستة أشهر على  رئيس األمانة أن يذَكِّر األطراف بضرورة تسديد مسامهاهتا يف الصندوق االستئماين اخلاص قبل  
األقل من موعد انعقاد كل اجتماع عادي ملؤمتر األطراف، مع التفكري يف احلاجة املالية وحث األطراف القادرة 

 على أن تكفل تسديد أي مسامهات قبل ثالثة أشهر على األقل من موعد االجتماع.
يف فرعيها )د( و)ه( وفقاً لألحكام والشروط   5  المادةمن  1ُتستخَدم املسامهات اليت تقدَّم عماًل ابلفقرة  -  4

املتماشية مع أهداف االتفاقية والنظام املايل لألمم املتحدة، على النحو الذي يتم االتفاق عليه بني رئيس األمانة  
ة.   واجلهات املسامهِّ

ابلفقرة   -  5 املقدَّمة عمالً  املسامهات  اإلق5  المادة )أ( من    1حُتَسب  واملنظمات  الدول  للتكامل ، من  ليمية 
االقتصادي اليت تصبح أطرافاً يف االتفاقية بعد بداية الفرتة املالية، على أساس تناسيب زمين عن الزمن املتبقي من 

 الفرتة املالية. وتدخل التعديالت الناجتة عن ذلك يف هناية كل فرتة مالية ابلنسبة إىل األطراف األخرى.
الفقرة  ب -  6 النظر عن أحكام  املادة    3صرف  لتلقي ٤من  مفتوحاً  الصندوق االستئماين احملدد  ، سيكون 

املسامهات من اجلهات القادرة على القيام بذلك من املوقعني على االتفاقية ومن األطراف وغري األطراف فيها،  
القطاع اخلاص، مبا يف ذلك قطاع الصناعة، واملؤسسات، وغري ذلك   من املنظمات غري احلكومية  وكذلك من 

 األخرى واجلهات املعنية األخرى.
تُدَفع مجيع املسامهات بدوالرات الوالايت املتحدة األمريكية أو ما يعادهلا بعمالت قابلة للتحويل. وتودع   -  7

لتحويل  يف حساب بنكي يسميه املدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة ابلتشاور مع رئيس األمانة. وعند ا
 إىل دوالرات الوالايت املتحدة، ُيستخَدم سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة.

يقر رئيس األمانة بشكل فوري ابستالم كافة التعهُّدات واملسامهات، ويُبلِّّغ األطراف مرة يف السنة حبالة   -  8
 املوقع الشبكي لالتفاقية.  التعهُّدات واملدفوعات من املسامهات، وذلك بنشر آخر املعلومات عنها على

ُتستثمر املسامهات غري املطلوبة فوراً عماًل بقواعد األمم املتحدة املعمول هبا وحسب ما يراه املدير التنفيذي   -  9
لبانمج األمم املتحدة للبيئة ابلتشاور مع رئيس األمانة. ويف حالة عدم اتفاقهما يقرر املدير التنفيذي ما ينبغي  

 يَّد اإليراد الناجم عن ذلك حلساب الصندوق االستئماين لالتفاقية املعنية.القيام به. ويق
 احلساابت واملراجعة 

 6  المادة

تكون احلساابت واإلدارة املالية لكافة الصناديق اليت حتكمها هذه القواعد خاضعة لعملية املراجعة الداخلية  -  1
 واخلارجية حلساابت األمم املتحدة.
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مؤقت حبساابت الفرتة املالية إىل مؤمتر األطراف، ويقدَّم كشف هنائي ابحلساابت املراجعة يُقّدم كشف   -  2
 عن كامل الفرتة املالية إىل مؤمتر األطراف يف أسرع وقت ممكن عقب إقفال حساابت الفرتة املالية. 

ت لألمم املتحدة يُبلَّغ مؤمتر األطراف أبي مالحظات ذات أمهية ترد يف تقارير جملس مراجعي احلسااب -  3
وتتعّلق ابلبياانت املالية لبانمج األمم املتحدة للبيئة واملالحظات الواردة يف التقارير النامجة عن عمليات املراجعة  

 اخلارجية.
 تكاليف الدعم اإلداري 

 7  المادة

املتحدة   األمم  برانمج  إىل  املقّدمللبيئة  يرد مؤمتر األطراف  املرتتبة على اخلدمات  ة إىل مؤمتر  التكاليف 
، ومبوجب  4 ادةمن امل 5و 3و 1األطراف وهيئاته الفرعية وأمانة االتفاقية من الصناديق املشار إليها يف الفقرات 

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

 التعديالت
 8  المادة

 يعتمد مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء أي تعديل جيري هلذه القواعد. 

 مرفق للقواعد املالية 
االستئماين الصندوق  من  التمويل  توزيع  مؤمتر    إجراءات  اجتماعات  األطراف يف  لتسهيل مشاركة  اخلاص 

 األطراف
ينبغي أن يهدف إجراء تسهيل مشاركة املندوبني املؤّهلني يف االجتماعات مبوجب االتفاقية إىل حتقيق  -  1

اجلزرية املشاركة الكاملة والفّعالة يف أنشطة االتفاقية لألطراف من البلدان النامية وخاصة أقل البلدان منواً والدول  
لتوسيع نطاق اخلبات  انتقالية، وذلك  اقتصاداهتا مبرحلة  اليت متر  البلدان  النامية، وكذلك األطراف من  الصغرية 
 واملعلومات املتاحة ألطراف االتفاقية والتشجيع على تنفيذ االتفاقية على الُصُعد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية. 

والدول اجلزرية الصغرية النامية  اإلجراء    يوينبغي أن يُعط] -  2 ]أولوية[ اهتماماً ]خاصاً[ ألقل البلدان منواً 
ويهدف بعد ذلك إىل كفالة التمثيل الكايف جلميع األطراف املؤّهلة. وينبغي أن يظل مسرتشداً ابملمارسات الثابتة  

 [لألمم املتحدة.
وأماكن اجتماعات مؤمتر األطراف، ويفضل أن  وينبغي أن تُبّلغ األمانة األطراف أبسرع ما ميكن مبواعيد  -  3

 يكون ذلك قبل االجتماع بستة أشهر.
وبعد إرسال اإلخطار ابنعقاد أي اجتماع ينبغي دعوة األطراف املؤّهلة إلبالغ األمانة، عن طريق قنوات  -  4

 تنوي طلب التمويل.االتصال الرمسية، وأبسرع ما ميكن ويف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر قبل االجتماع، إن كانت  
وبناء على املوارد املالية املتاحة وعلى عدد الطلبات الواردة، تقوم األمانة إبعداد قائمة من املندوبني الذين  -  5

للفقرتني   وفقاً  القائمة  وتوَضع هذه  متويلهم.  للمناطق    2و   1سيتم  الكايف  اجلغرايف  التمثيل  بغرض كفالة  أعاله 
 ة[ االهتمام ]اخلاص[ ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية. املؤّهلة، مع إعطاء ]األولوي
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وينبغي، قبل االجتماع أبربعة أسابيع، أن تبّلغ األمانة األطراف اليت لن يتم متويلها وأن تدعوها إىل التماس   -  6
 مصادر بديلة للتمويل. 

ويدعى رئيس األمانة إىل إقامة االتصال مع املدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة بغرض كفالة   -  7
مشاركة املمثلني من اخلاص من أجل  إلغاء تكاليف دعم البانمج املرتتبة على املسامهات يف الصندوق االستئماين  

لية، على أساس أن األموال اإلضافية املتجمِّّعة ستستخدم  البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا
 لتعزيز متثيل األطراف املؤهَّلة. 


