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مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا 
 بشأن الزئبق

 األول االجتماع
 4027 سبتمرب/أيلوؿ 49-42، جنيف
 *من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت‘ 8’)أ(  5البند 

سائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراًء بشأنها م
القواعد : مسائل تنص عليها االتفاقية: في اجتماعو األول

المالية لمؤتمر األطراف، وألي من ىيئاتو الفرعية، إضافة إلى 
األحكام المالية التي تنظم سير عمل األمانة، على النحو 

 32من المادة  4المشار إليو في الفقرة 

وع القواعد المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وألي من ىيئاتو مشر 
 الفرعية، إضافة إلى األحكام المالية التي تنظم سير عمل أمانة االتفاقية

 مذكرة من األمانة

بتوافق  من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق على أف يوافق مؤسبر األطراؼ 42من ادلادة  2تنص الفقرة  - 2
اآلراء يف أوؿ اجتماع لو على نظاـ داخلي وقواعد مالية، لو أو ألي من ىيئاتو الفرعية، إضافة إىل األحكاـ 

 ادلالية اليت تنظم سري عمل األمانة، ويعتمد تلك النصوص.
بشأف ويف الدورتني السادسة والسابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملـز قانونًا  - 4

الزئبق نظرت اللجنة يف مشروع القواعد ادلالية دلؤسبر األطراؼ وىيئاتو الفرعية، واألحكاـ ادلالية اليت تنظم سري 
عمل األمانة. ويف الدورة السادسة، أعدت اللجنة نسخة منقحة من مشروع القواعد ادلالية وقررت أف تواصل 

ورهتا السابعة، وعقب ادلناقشات، صيغة خضعت لتنقيحات النظر فيها يف دورهتا السابعة. وأصدرت اللجنة يف د
إضافية، غري أف عددًا من ادلسائل بقي دوف حل، دبا يف ذلك ما يتعلق برتتيبات استضافة األمانة وجوانب 
مسامهة البلد ادلضيف. وتأجل أيضًا وضع الصيغة النهائية دلشروع القواعد ادلالية يف انتظار نتائج ادلناقشات اليت 

                                                      
* 

 UNEP/MC/COP.1/1. 



UNEP/MC/COP.1/13 

2 

العالقة بني  وتتناوؿ، 402٢رى يف الدورة الثانية جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة، ادلنعقدة يف نريويب يف أيار/مايو ذبُ 
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ اليت يوفر ذلا الربنامج خدمات األمانة. ويستنسخ 

 مجعية البيئة بشأف ىذا ادلوضوع. الذي ازبذتو 4/28قرار ال UNEP/MC/COP.1/INF/9يف مرفق الوثيقة 
واتفقت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة على أف يقدـ مشروع القواعد ادلالية، بصيغتو  - 2

، إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ من أجل UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1الواردة يف مرفق الوثيقة 
فيو واحتماؿ اعتماده. وبناء على ذلك يرد يف ادلرفق األوؿ ذلذه ادلذكرة مشروع مقرر ينص على اعتماد النظر 

مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ للقواعد ادلالية، يف حني يستنسخ يف ادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة، وبدوف ربرير 
 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1الوثيقة رمسي، مشروع القواعد ادلالية، بصيغتو اليت ورد هبا يف مرفق 

 اإلجراء الذي يقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف
 .قد يود مؤسبر األطراؼ أف ينظر يف اعتماد مشروع القواعد ادلالية، مع أي تعديالت يراىا ضرورية - 2
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 المرفق األول

ميناماتا بشأن القواعد المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية [: xx/]1-مالمقرر ا مشروع 
الزئبق، وألي من ىيئاتو الفرعية، إضافة إلى األحكام المالية التي تنظم سير عمل أمانة 

 االتفاقية
 ،إف مؤسبر األطراؼ

 ،الزئبق بشأف ميناماتا اتفاقيةمن  42من ادلادة  2الفقرة  إىليشري إذ 
 ترد يف مرفق ىذا ادلقرر.القواعد ادلالية دلؤسبر األطراؼ وىيئاتو الفرعية اليت اعتماد  يقرر 
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 الثانيالمرفق 

مشروع القواعد المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ولهيئاتو الفرعية وألمانة 
 تفاقيةاال

 النطاق
 1القاعدة 

و الفرعية ربكم ىذه القواعد ادلالية اإلدارة ادلالية دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق وذليئات
وأمانة االتفاقية. وفيما يتعّلق بادلسائل غري ادلنصوص عليها ربديدًا يف ىذه القواعد يُطَبَّق النظاـ ادلايل لألمم 

 ادلتحدة.
 الفترة المالية

 3القاعدة 
اتا التفاقية مينام السنتنيعمل وميزانية فرتة ويف العادة يتألف برنامج  تكوف الفرتة ادلالية فرتة سنة تقوديية.

 من سنتني تقودييتني متتاليتني، تكوف أوالمها عاماً زوجياً.
 الميزانية
 2القاعدة 

يتوىّل رئيس أمانة اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق إعداد تقديرات ادليزانية لفرتة السنتني التالية بدوالرات  - 2
نبغي أف تُقدَّـ ادليزانية وفق مناذج برنارلية الواليات ادلتحدة مبيِّنًا اإليرادات وادلصروفات ادلتوقَّعة لكل سنة. وي

]تتسق والنماذج ادلستخَدمة لدى أمانات اتفاقية بازؿ بشأف التحكُّم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلُّص منها 
عرب احلدود واتفاقية روترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراءات ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات 

[. ويقـو رئيس األمانة (2)يَّنة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأف ادللوِّثات العضوية الثابتةمع
بإرساؿ التقديرات، وكذلك اإليرادات وادلصروفات الفعلية لكل سنة من فرتة السنتني ادلاضية وتقديرات النفقات 

األطراؼ يف االتفاقية يف موعد غايتو تسعوف يوماً على األقل قبل افتتاح الفعلية يف فرتة السنتني احلالية، إىل مجيع 
 اجتماع مؤسبر األطراؼ الذي ستعَتَمد ادليزانية أثناءه.

د تمِ ينظر مؤسبر األطراؼ يف تقديرات ادليزانية ادلقرتحة، قبل بداية الفرتة ادلالية اليت تغطيها ادليزانية، ويع - 4
 .2من القاعدة  2و 2يلية تأذف دبصروفات غري تلك ادلشار إليها يف الفقرتني بتوافق اآلراء ميزانية تشغ

يقدِّـ رئيس األمانة إىل مؤسبر األطراؼ تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت ترتتب عنها آثار يف ادليزانية مل  - 2
 من مؤسبر األطراؼ. ترد يف مشروع برنامج العمل، لكنها أُدرجت يف مشاريع ادلقررات ادلقرتحة قبل اعتمادىا

يشكِّل اعتماد مؤسبر األطراؼ للميزانية التشغيلية صالحية لرئيس األمانة بتحمُّل التزامات وأداء  - 2
مدفوعات لألغراض اليت أُقرت االعتمادات من أجلها ويف حدود ادلبالغ ادلرصودة لذلك، على أنو ُيشرَتط دائماً 

 هبا ربديداً من مؤسبر األطراؼ، من األمواؿ ادلتلقاة ذات الصلة. أف تغطَّى االلتزامات، ما مل يكن مأذوناً 

                                                      
 .األمانة استضافة برتتيبات ادلتعلق بالقرار يرتبط(  2)
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األمواؿ داخل كٍل من األبواب الرئيسية للميزانية التشغيلية ادلعَتمدة. وجيوز  ربويلجيوز لرئيس األمانة  - 5
يف ادلائة  40حبيث يبلغ احلد األقصى للتحويل األمواؿ بني أبواب االعتمادات ىذه  ربويللرئيس األمانة أيضًا 

 ، ما مل يقم مؤسبر األطراؼ بوضع حٍد آخر.التحويلمن باب االعتماد الرئيسي الذي جيري منو 
 الصناديق
 (3)4القاعدة 

ينشئ ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة صندوقًا استئمانيًا عامًا لالتفاقية يتوىل إدارتو رئيس  - 2
الصندوؽ ادلسامهات اليت  ]وتودع يف حساب ىذاادلايل لعمل أمانة االتفاقية. األمانة. ويقدِّـ الصندوؽ الدعم 

)و( من  2ادلسامهات اليت ُتدَفع دبوجب الفقرة  وتودع [.5من القاعدة  )ب([ 2)أ( ]و 2ُتدَفع دبوجب الفقرة 
نفقات ادليزانية يف ىذا الصندوؽ. أّما مجيع  [ىي األخرى]من جانب برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،  5القاعدة 

 فيتحّملها كلها الصندوؽ االستئماين العاـ. 2من القاعدة  2اليت تتم عماًل بالفقرة 
مستواه مؤسبر األطراؼ يتم االحتفاظ داخل الصندوؽ االستئماين العاـ باحتياطي رأس ماؿ عامل حيدِّد  - 4

العامل ىو ضماف استمرارية العمليات الغرض من احتياطي رأس ادلاؿ وسيكوف بتوافق اآلراء.  إىل آخرحني  من
إىل مستواه ادلقرَّر  ، يعادادلبالغ من احتياطي رأس ادلاؿ العاملوبعد أف تسحب يف حالة نقص مؤقت يف النقد. 

 السنة التالية. هنايةيف أسرع وقت ممكن ويف موعد غايتو 
انياً خاصاً يديره رئيس األمانة. ويتلّقى ينشئ ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة صندوقاً استئم - 2

 لكي تدعم بصفة خاصة: 5( من القاعدة و) 2 إىل( ج) 2 الفقرات منىذا الصندوؽ مسامهات دبوجب 
تيسري وتعزيز ادلساعدة التقنية ]و[التدريب وبناء القدرات ]دبا يف ذلك التعزيز ادلؤسسي[ ]ونقل  )أ(]

 [؛22التكنولوجيا[ وفقاً للمادة 
 ؛[22وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وفقاً للمادة التقنية البديلة تيسري وتعزيز ادلساعدة -])أ(
وبناء القدرات ]دبا يف ذلك التعزيز ادلؤسسي[ ونقل التكنولوجيا التقنية مكرر تيسري وتعزيز ادلساعدة -])أ(
 [(2)[؛22وفقاً للمادة 
خباصة األطراؼ من أقل البلداف منوًا والدوؿ اجلزرية ممثلي األطراؼ من البلداف النامية، و مشاركة  )ب(

يف اجتماعات مؤسبر األطراؼ وىيئاتو  ية،الصغرية النامية واألطراؼ من الدوؿ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال
 الفرعية، عماًل باإلجراء الوارد يف مرفق القواعد ادلالية؛

 االتفاقية. أىداؼاألغراض ادلناسبة األخرى دبا يتفق مع  )ج(
للمدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة أف ينشئ، رىناً دبوافقة مؤسبر األطراؼ، صناديق استئمانية  - 2

 االتفاقية. أىداؼأخرى شريطة أف يتسق ذلك مع 
التنفيذي إذا قرَّر مؤسبر األطراؼ إهناء عمل صندوؽ استئماين منشأ عماًل هبذه القواعد، فإنو خُيرب ادلدير  - 5

لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بذلك قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ اإلهناء الذي يتقّرر على ىذا النحو. 
 األرصدة غري ادللتـز هباالتشاور مع ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، يف توزيع بويبّت مؤسبر األطراؼ، 

 بعد تسوية مجيع نفقات التصفية.
                                                      

 ( البديلة.2) 5سيلـز تعديل ىذه القاعدة يف حالة اختيار القاعدة  ( 4)
 .بالربنامج الدويل احملدديرتبط بالقرار ادلتعلق   (2)
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 اىماتالمس
 5القاعدة 

 :مما يليتتألف موارد مؤسبر األطراؼ  - 2
ادلسامهات اليت تدفعها األطراؼ كل سنة على أساس اجلدوؿ اإلرشادي الذي يعتمده مؤسبر  )أ(

اجلمعية العامة األطراؼ بتوافق اآلراء، والذي يستند إىل جدوؿ األنصبة ادلقّررة لألمم ادلتحدة الذي قد تعتمده 
، إمجايل ادلسامهاتيف ادلائة من  0,02أقل من بأي طرؼ  يساىمآلخر، معدَّاًل حبيث يضمن أاّل بني احلني وا

أقل البلداف من طرؼ أي يف ادلائة من إمجايل ادلسامهات، وأاّل تزيد مسامهة  44وأاّل تتعّدى أي مسامهة نسبة 
 ؛اإلمجايلمن  0,02منواً على 

سنوياً تقدِّمها  [ يف ادلائة من ادلسامهات غري ادلخصصة ألغراض معينة٢0][ 75] نسبة )ب(]
 ؛احلكومة اليت تستضيف أمانة االتفاقية

من ادلسامهات غري ادلخصصة ألغراض معينة تقدمها سنوياً ادلتبقية [ يف ادلائة 20[ ]45نسبة ] )ج(
 ؛2)ب( من القاعدة  2ة يف الفقرة غراض ادلبيناحلكومة اليت تستضيف أمانة االتفاقية، وتوضع أولوية إنفاقها لأل

ة اليت تستضيف أمانة ادلخصصة ألغراض معينة اليت تقدمها سنويًا احلكوم اتادلسامه )د(
 االتفاقية.[

]البديل )ب( للفقرة الفرعية )د(: سبنح مسامهات إضافية سنويًا من جانب احلكومة اليت تستضيف 
 ات صخصصة ألغراض معينة تقدمها احلكومة اليت تستضيف أمانة االتفاقية[؛[أمانة االتفاقية[ ]دبا يف ذلك مسامه

ادلسامهات اليت تقدمها األطراؼ سنويًا باإلضافة إىل تلك ادلسامهات ادلقدمة عماًل بالفقرات  )ىػ(
 ؛(من )أ( إىل )د
ية ادلسامهات اليت تقدمها الدوؿ غري األطراؼ يف االتفاقية، وكذلك ادلنظمات احلكوم )و(

 احلكومية وغري ذلك من ادلصادر؛وادلنظمات الدولية غري احلكومية وادلنظمات غري 
 من فرتات مالية سابقة؛الواردة إليرادات ادللتـز بو من اغري رصيد ال (ز)
 إيرادات متنوعة. (ح)

القاعدة )أ( من  2يقـو مؤسبر األطراؼ، عند إقرار جدوؿ ادلسامهات اإلرشادي ادلشار إليو يف الفقرة  - 4
مسامهات األطراؼ غري األعضاء يف األمم ادلتحدة وكذلك األطراؼ من  تأخذ يف احلسباف، بإجراء تسويات 5

 ادلنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي.
 :5)أ( من القاعدة  2وفيما يتعلق بادلسامهات اليت تُقدَّـ عماًل بالفقرة  - 2

ديية يف اليـو األوؿ من كانوف الثاين/يناير من تلك يتوقَّع ربصيل ادلسامهات عن كل سنة تقو  )أ(
السنة، وينبغي أف تسّدد بالكامل ويف ادلوعد احملدَّد ذلا. وينبغي إبالغ األطراؼ بقيمة اشرتاكاهتا للسنة يف موعد 

 تشرين األوؿ/أكتوبر من السنة اليت تسبقها؛ 25أقصاه 
، ة ممكنةبأطوؿ فرت  استحقاؽ ادلسامهةتاريخ وقبل ، رئيس األمانة مسبقاً  باطالع كل طرؼ يقـو )ب(

 تقدديها وادلوعد ادلنتَظر لذلك؛ يعتـزادلسامهة اليت على قيمة 
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كانوف األوؿ/ديسمرب من السنة   22طراؼ حبلوؿ بعض األ ادلسامهات منإذا مل يتم استالـ  )ج(
لفرتات ادلستحقة عن امسامهاهتا ، يقـو رئيس األمانة دبراسلة تلك األطراؼ ليشدِّد على أمهية تسديد ادلعنية

 السابقة، ويقـو بإبالغ مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو ادلقبل بادلشاورات اليت أجراىا مع تلك األطراؼ؛
باالتفاؽ رئيس األمانة  إذا مل يتم استالـ مسامهات أحد األطراؼ بعد سنتني أو أكثر، يقـو )د(

دفع جدوؿ مدفوعات يتيح لذلك الطرؼ  وضععلى  عليو مسامهات مستحقةمع أي طرؼ بشكل مشرتؾ 
يف  تسديد مسامهاتو ادلستقبليةعلى كامل خالؿ ست سنوات، تبعًا لظروفو ادلالية، و مسامهاتو ادلستحقة بال

. ويقـو رئيس األمانة بإبالغ ادلكتب ومؤسبر األطراؼ يف اجتماعيهما القادمني بالتقدُّـ احملرز على صعيد وقتها
 وعات ادلذكورة؛[أٍي من جداوؿ ادلدف

مل يتم االلتزاـ بو، يقرر مؤسبر  إذا أوللمدفوعات إذا مل يتم االتفاؽ بشكل مشرتؾ على جدوؿ  )ىػ(
[ سيماالنامية، وال لبلداف ]اػػػػ لػاألطراؼ التدابري ادلناسبة، مع مراعاة ]االحتياجات اخلاصة و[ الظروؼ اخلاصة 

 ؛غرية الناميةالبلداف األقل منواً أو الدوؿ اجلزرية الص
ادلشاركة الكاملة والفّعالة لألطراؼ من البلداف النامية، وخباصة أقل  تتسم هبانظرًا لألمهية اليت  )و(

، جيب على يةالبلداف منوًا والدوؿ اجلزرية الصغرية النامية، واألطراؼ من البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال
سامهاهتا يف الصندوؽ االستئماين اخلاص قبل ستة أشهر على ضرورة تسديد مبرئيس األمانة أف يذَكِّر األطراؼ 

األقل من موعد انعقاد كل اجتماع عادي دلؤسبر األطراؼ، مع التفكري يف احلاجة ادلالية وحث األطراؼ القادرة 
 على أف تكفل تسديد أي مسامهات قبل ثالثة أشهر على األقل من موعد االجتماع.

وفقًا لألحكاـ والشروط  5)ب( و)ج( من القاعدة  2سامهات اليت تقدَّـ عماًل بالفقرتني ُتستخَدـ ادل - 2
األمانة رئيس يتم االتفاؽ عليو بني  على النحو الذياالتفاقية والنظاـ ادلايل لألمم ادلتحدة،  أىداؼادلتماشية مع 

 .ادلسامِهةواجلهات 
، من الدوؿ وادلنظمات اإلقليمية للتكامل 5أ( من القاعدة ) 2رُبَسب ادلسامهات ادلقدَّمة عماًل بالفقرة  - 5

من  الزمن ادلتبقياالقتصادي اليت تصبح أطرافًا يف االتفاقية بعد بداية الفرتة ادلالية، على أساس تناسيب زمين عن 
 رى.الفرتة ادلالية. وتدخل التعديالت الناذبة عن ذلك يف هناية كل فرتة مالية بالنسبة إىل األطراؼ األخ

. ُتدَفع مجيع ادلسامهات بدوالرات الواليات ادلتحدة األمريكية أو ما يعادذلا بعمالت قابلة للتحويل - ٢
يف حساب بنكي يسميو ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بالتشاور مع رئيس األمانة. وعند  وتودع

 صرؼ ادلعموؿ بو يف األمم ادلتحدة.سعر الالتحويل إىل دوالرات الواليات ادلتحدة، ُيستخَدـ 
التعهُّدات وادلسامهات، ويُبلِّغ األطراؼ مرة يف السنة حبالة بشكل فوري باستالـ كافة رئيس األمانة  يقر - 7

 التعهُّدات وادلدفوعات من ادلسامهات، وذلك بنشر آخر ادلعلومات عنها على ادلوقع الشبكي لالتفاقية.
يراه ادلدير  ادلعموؿ هبا وحسب مابقواعد األمم ادلتحدة  ادلطلوبة فورًا عمالً ُتستثمر ادلسامهات غري  - 8

ذي ية. ويف حالة عدـ اتفاقهما يقرر ادلدير التنفرئيس األمانالتنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بالتشاور مع 
 .ادلعنيةين لالتفاقية ساب الصندوؽ االستئماحلد اإليراد الناجم عن ذلك يف ما ينبغي القياـ بو. ويقيَّ 
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 الحسابات والمراجعة
 6القاعدة 

الصناديق اليت ربكمها ىذه القواعد خاضعة لعملية ادلراجعة  واإلدارة ادلالية لكافةسابات احلتكوف  - 2
 الداخلية واخلارجية حلسابات األمم ادلتحدة.

دَّـ كشف هنائي باحلسابات ادلراجعة يُقّدـ كشف مؤقت حبسابات الفرتة ادلالية إىل مؤسبر األطراؼ، ويق - 4
 عن كامل الفرتة ادلالية إىل مؤسبر األطراؼ يف أسرع وقت ممكن عقب إقفاؿ حسابات الفرتة ادلالية.

يُبلَّغ مؤسبر األطراؼ بأي مالحظات ذات أمهية ترد يف تقارير رللس مراجعي احلسابات لألمم ادلتحدة  - 2
النامجة عن عمليات ادلراجعة تقارير الاألمم ادلتحدة للبيئة وادلالحظات الواردة يف وتتعّلق بالبيانات ادلالية لربنامج 

 .اخلارجية
 تكاليف الدعم اإلداري

 7القاعدة 
اخلدمات ادلقّدمة إىل مؤسبر األطراؼ  التكاليف ادلرتتبة علىبرنامج األمم ادلتحدة إىل مؤسبر األطراؼ  يرد

دبوجب ، و 2من القاعدة  2و 2و 2الصناديق ادلشار إليها يف الفقرات وىيئاتو الفرعية وأمانة االتفاقية من 
الشروط اليت قد يُتَفق عليها من حني آلخر بني مؤسبر األطراؼ وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، أو يف حاؿ عدـ 

 وجود اتفاؽ من ىذا القبيل، وفقاً للسياسة العامة ادلتبعة يف األمم ادلتحدة.
 التعديالت

 8القاعدة 
 يعتمد مؤسبر األطراؼ بتوافق اآلراء أي تعديل جيري ذلذه القواعد.

 مرفق للقواعد المالية]
إجراءات توزيع التمويل من الصندوق االستئماني الخاص الطوعي لتسهيل مشاركة األطراف في 

 اجتماعات مؤتمر األطراف
اعات دبوجب االتفاقية إىل ربقيق ينبغي أف يهدؼ إجراء تسهيل مشاركة ادلندوبني ادلؤّىلني يف االجتم - 2

البلداف النامية وخاصة أقل البلداف منوًا والدوؿ اجلزرية من ألطراؼ يف أنشطة االتفاقية لادلشاركة الكاملة والفّعالة 
توسيع نطاؽ اخلربات وذلك ل، يةوكذلك األطراؼ من البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال ،الصغرية النامية

احمللية والوطنية واإلقليمية  الُصُعدت ادلتاحة ألطراؼ االتفاقية والتشجيع على تنفيذ االتفاقية على وادلعلوما
 والدولية.

[ ألقل البلداف منوًا والدوؿ اجلزرية الصغرية النامية خاصاً  وينبغي أف يُعطي اإلجراء ]أولوية[ ]اىتماماً  - 4
بادلمارسات الثابتة طراؼ ادلؤّىلة. وينبغي أف يظل مسرتشداً ألاويهدؼ بعد ذلك إىل كفالة التمثيل الكايف جلميع 

 ألمم ادلتحدة.ل
وينبغي أف تُبّلغ األمانة األطراؼ بأسرع ما ديكن دبواعيد وأماكن اجتماعات مؤسبر األطراؼ، ويفضل  - 2

 أف يكوف ذلك قبل االجتماع بستة أشهر.
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 عن طريقة األطراؼ ادلؤّىلة إلبالغ األمانة، وبعد إرساؿ اإلخطار بانعقاد أي اجتماع ينبغي دعو  - 2
طلب  تنويقنوات االتصاؿ الرمسية، وبأسرع ما ديكن ويف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر قبل االجتماع، إف كانت 

 .التمويل
على عدد الطلبات الواردة، تقـو األمانة بإعداد قائمة من ادلندوبني ادلتاحة و  ادلوارد ادلالية وبناء على - 5
أعاله بغرض كفالة التمثيل اجلغرايف الكايف  4و 2. وتوَضع ىذه القائمة وفقًا للفقرتني سيتم سبويلهمذين ال

 [ ألقل البلداف منواً والدوؿ اجلزرية الصغرية النامية.االىتماـ اخلاصللمناطق ادلؤّىلة، مع إعطاء ]األولوية[ ]
إىل  تدعوىاوأف  يتم سبويلهامانة األطراؼ اليت لن أف تبّلغ األ ،قبل االجتماع بأربعة أسابيع ،وينبغي - ٢

 .التماس مصادر بديلة للتمويل
إىل إقامة االتصاؿ مع ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بغرض كفالة  رئيس األمانةويدعى  - 7

لتقين دلشاركة ادلمثلني من إلغاء تكاليف دعم الربنامج ادلرتتبة على ادلسامهات يف الصندوؽ االستئماين للتعاوف ا
ستستخدـ األمواؿ اإلضافية ادلتجمِّعة  أفعلى أساس  ية،البلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال

 [تعزيز سبثيل األطراؼ ادلؤىَّلة.ل
___________ 


