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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات

 بشأن الزئبق
 االجتماع الثاين

 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 23-19 جنيف،
 *من جدول األعمال املؤقت ‘2’ (ه) 5البند 

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

 احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية

 تقرير شامل عن الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية

 من األمانةذكرة م
 مقدمة -أوال  

، آلية لتوفري املتعلقة ابملوارد املالية واآللية 13من املادة  5يف الفقرة  ،حتدد اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق -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 يةاقتصاداهتا مبرحلة انتقال
وتوضح هذه املذكرة التقرير  .ساعدة التقنيةلدعم بناء القدرات وامل ا  حمدد ا  دولي ا  االستئماين ملرفق البيئة العاملية وبرانجم

 .لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية دأي الربانمج الدويل احملد (1)الشامل عن الكيان الثاين لآللية املالية،
يقدم برانمج ، قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات أن بشأن الربانمج الدويل احملدد 1/6-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 لربانمج الدويل احملددلعمليات املتعلقة بالتوجيهات فضال  عن ، الضروريةاالستضافة 

                                                           
.UNEP/MC/COP.2/1  * 

املتعلقة ابلكيان األول لآللية املالية، وهو الصااااااااندوق االسااااااااتئماين ملرفق املسااااااااائل  UNEP/MC/COP.2/8تعرض الوثيقة   (1)
 .البيئة العاملية

 6 الفقرة يف إليه املشاااار الربانمج تشاااغيل سااايتم، االتفاقية هذه حتقيقا  ألغراض: "يلي ما على 13 املادة من 9 الفقرة تنص  (2)
 املؤسااااااااسااااااااة بشااااااااأن اجتماعه األول، يف األطراف، مؤمتر ويبت. أمامه الربانمج مسااااااااؤوال   ويكون األطراف من مؤمتر بتوجيه (ب)

 وسااااااااااااااائر األطراف ويدعى مجيع. عن فرتة الربانمج ذلك يف مبا هلا، التوجيه ويقدم تكون كياان  قائما ، اليت للربانمج، املضاااااااااااااايفة
 طوعي." أساس على للربانمج املالية املوارد توفري إىل من ذوي الصلة املصلحة أصحاب
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 أن ينشئطلب مؤمتر األطراف إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة وكذلك  .قررامل يمرفقيف  ةاملبين
 .قرراملي الوارد يف مرفقعلى النحو للربانمج وتنفيذ ترتيبات اإلدارة  ا  استئماني ا  صندوق

املتعلقة الذي حيدد ترتيبات االستضافة، والتوجيهات  1/6-ا م األول للمقرروجتدر اإلشارة إىل أن املرفق  -3
األطراف يف احلصول تشري إىل أهلية غري اليت ، 6قواس يف الفقرة ومدته اعُتمد أبلربانمج الدويل احملدد لعمليات ب

لتقدمي مؤهلة  ليستعلى أن غري األطراف  اخليارين حدينص أ :يقدم النص الوارد بني قوسني خيارينو  .على متويل
الربانمج الدويل احملدد بناء على دعوة من  ينفذهايف بعض األنشطة اليت  املشاركة اتمويل، ولكن ميكنهطلبات ال

التفاقية لالدول املوقعة  تكونينص اخليار الثاين على أن بينما ، كل حالة على حدة، على أساس  األطرافأحد 
جمموعة من  وال تزال هناك .حنو أن تصبح طرف ا جمديةخطوات  أن تتخذللحصول على التمويل بشرط  مؤهلة

وهنا ترد األقواس يف الفقرة  .، الذي حيتوي على اختصاصات الربانمج الدويل احملددمقرراألقواس يف املرفق الثاين لل
 “رشحهمتُ ”أو  “ااتبعني لا”أعضاء  10من  سيتكون لربانمج الدويل احملدد، اليت تتعلق مبا إذا كان جملس إدارة ا1

يف املرفق األول  1/6-ا م الثاين للمقررمن املرفق  1من املرفق األول والفقرة  6الفقرة  وأعيد استنساخ .األطراف
 .ا مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاينمنظر فيههلذه املذكرة لكي ي

وحيتوي  األول هو هذه املقدمة؛ الفرع :فروعمخسة  إىل لربانمج الدويل احملددهذا التقرير عن ا وينقسم -4
 الفرعحيدد و  احملدد للربانمج الدويل احملدد؛ الثاين على معلومات عن إنشاء ووضع الصندوق االستئماين الفرع

الرابع عمل جملس اإلدارة والربانمج الدويل احملدد حىت  الفرعيوضح و  لربانمج الدويل احملدد؛اإلدارة لالثالث ترتيبات 
علق اخلامس فيت الفرعأما  ؛ويقدم حملة عامة عن اجلولة األوىل من الطلبات املقدمة للربانمج الدويل احملدد اآلن

النص مرفقات تبني كما حتتوي هذه الوثيقة على   .من االتفاقية 13ابستعراض اآللية املالية املكلفة مبوجب املادة 
املرفق )جملس اإلدارة  الذي اعتمدهوالنظام الداخلي  (املرفق األول)أعاله  3بني أقواس حسب الفقرة  الذي ال يزال

املوعد النهائي للجولة األوىل من وهو ، 2018آب/أغسطس  31 حىتالطلبات املستلمة  نعامة ع وحملة (الثاين
 .(املرفق الثالث)لربانمج الدويل احملدد إىل االطلبات 

 الصندوق االستئماين احملدد للربانمج الدويل احملدد -اثنيا  
شأن القواعد املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ب 1/10-م ر امرفق املقر من  4 املادةمن  4الفقرة  تنص -5

املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة  ينشئأن  على مانة االتفاقيةأليئاته الفرعية و هلميناماات بشأن الزئبق، و 
طلب  1/6-ا م من املقرر 3في الفقرة فذلك،  وابإلضافة إىل .للربانمج الدويل احملدد ا  حمدد ا  استئماني ا  صندوق

 .صندوقالهذا  أن ينشئاملدير التنفيذي  منمؤمتر األطراف 
 .الصندوق االستئماين احملدد تماع األول ملؤمتر األطرافبعد االجاملدير التنفيذي  أنشأوبناء على ذلك،  -6
، 1/10-م ا املقرر) من القواعد املالية 5 املادةمن  6والفقرة  1/6-ا م من املرفق األول للمقرر 9للفقرة  وفقا  و 

ويشمل ذلك مجيع األطراف يف  .املصادريتم تشجيع املسامهات يف الربانمج الدويل احملدد من جمموعة واسعة من 
على املسامهة، وكذلك أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين، مبا يف ذلك احلكومات والقطاع  القادرةاتفاقية ميناماات 

اخلاص واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية واألوساط األكادميية وغريها من اجلهات 
 ين.تمع املدالفاعلة يف اجمل

يكون الربانمج الدويل احملدد ، 1/6-ا م األول للمقررمن املرفق  12للفقرة  وفقا  و ذلك،  وابإلضافة إىل -7
أن  ؤمتر األطرافجيوز ملو  .إنشاء صندوقه االستئمايناتريخ من اعتبارا  سنوات  عشرلتلقي التربعات ملدة  مفتوحا  

لفقرة وفقا  لعملية استعراض اآللية املالية  اعتبارهآخذا  يف ع سنوات إضافية، متديد هذه الفرتة مبا ال يتجاوز سب يقرر
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 يفتاريخ انتهاء أويل بأنشئ الصندوق االستئماين احملدد  وعلى هذا النحو .من اتفاقية ميناماات 13من املادة  11
 .2028كانون األول/ديسمرب   31

 1 281 448 ما قدره 2018آب/أغسطس  31 حىتللربانمج الدويل احملدد  املالية بلغت التعهداتو  -8
أملانيا والدامنرك والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج وتعهدت كل من  .ا  دوالر 

 ت.املسامهاتقدمي ب والنمسا وهولندا والوالايت املتحدة األمريكية
 2018أغسطس آب/ 31، حىت 2018لعام  املالية الواردة والتعهداتاملسامهات 

 (بدوالرات الوالايت املتحدة)
 املقدمة/هبا املتعهد غلجمموع املبا   اجلهة املاحنة

 46 950 النمسا
 31 765 الدامنرك

 101 175 أملانيا
 29 079 هولندا
 500 000 النرويج
 328 440 السويد

 144 039 املتحدةاململكة 
 100 000 الوالايت املتحدة

 دوالرا   1 281 448 جمموع املسامهات والتعهدات

 .من سويسرا لربانمج الدويل احملددمسامهة قدرها مليون فرنك سويسري ل وردتابإلضافة إىل ما سبق، و  -9
ميناماات اليت وافق عليها اتفاقية حل مرض فيما يتعلق برتتيبات أمانة توصل إىل واملسامهة السويسرية مشروطة ابل

 ف.مؤمتر األطرا
خيتارها جملس اإلدارة لتحسني قطرية الربانمج الدويل احملدد ملشاريع  املقدمة إىلستخصص املسامهات و  -10

جيب و  .لتزاماهتا مبوجب اتفاقية مينامااتعلى تنفيذ ا يةقتصاداهتا مبرحلة انتقالقدرة البلدان النامية والبلدان اليت متر ا
 وأعمالمجيع التكاليف املرتبطة ابجتماعات  تغطي أيضا   احملدد أنالصندوق االستئماين  املقدمة إىلاملسامهات على 

 .1/6-م ا الثاين للمقرربتشغيل الربانمج، على النحو املنصوص عليه يف املرفق  املتعلقةجملس اإلدارة والتكاليف 
على أن يقدم املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة الدعم  1/6-ا م ينص املرفق األول للمقررو  -11

ويشري  .(3)أمانة اتفاقية ميناماات عن طريقوارد غريها من املتخصيص املوارد البشرية و ب اإلداري للربانمج الدويل احملدد
لربانمج القدرات وأنشطة ااملساعدة التقنية وبناء ألنشطة  ةواحدستوفر وظيفة إىل أن األمانة  الثاين للمقرراملرفق 

الربانمج الدويل احتياجات ، مع مراعاة أن تكاليف هذه الوظيفة الصندوق االستئماين العامغطي يو ، الدويل احملدد
موظفي األمانة احلاليني كل الدعم ألنشطة  العدد احملدود منوقدم  .ستعراضمن املوظفني ستخضع لالاحملدد 

 .2018لعام  تهالربانمج وجملس إدار 
  

                                                           
 .استضافة أمانة اتفاقية مينامااتالذي يتخذ بشأن  قراراملساس ابلدون   (3)
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 للربانمج الدويل احملدد اإلدارةترتيبات  -اثلثا  
 لربانمج الدويل احملددجملس إدارة لمؤمتر األطراف  أن ينشئعلى  1/6-ا م ينص املرفق األول للمقرر -12

 ع.ملشاريع وإدارة املشارياملتعلقة اب قرارات، مبا يف ذلك اختاذ الاوتنفيذه ههاتإلشراف على توجييتوىل ا
على  1، يف الفقرة لربانمج الدويل احملدد، الذي حيدد اختصاصات ا1/6-ا م الثاين للمقررينص املرفق و  -13
وين من ألمم املتحدة عضترشح كل منطقة من املناطق اخلمس لأعضاء وأن  10جملس اإلدارة من  يتكونأن 

إدارة الربانمج الدويل جملس  يتكون” :على ما يلي 1وكما ذكر أعاله، تنص الفقرة  .املكتب ها لدىخالل ممثلي
لس جملترشيح أعضاء إىل األمانة الدعوة  ونشرت .“األطراف [همرشحتُ ] [اتبعني لا]أعضاء  10من  ..... احملدد

ونظرا  لألقواس  .االجتماع األول ملؤمتر األطراف بعد املعنينيمن خالل أعضاء املكتب اإلدارة على نطاق واسع 
 ة.هذه املسأل إىل حني البت يفاحلاليني مجيعا  أطراف يف اتفاقية ميناماات جملس اإلدارة احلالية، فإن أعضاء 

 م:أعضاء جملس اإلدارة هو  -14
 ؛(تشاد)م و يونس أدعبد هللا و  (غاان)كومي -سام أدو :لدول األفريقيةعن ا (أ)
سري )ودبليو يت يب ديساانايكي  (اتيلند)نكول انياتاببراسريت  :آسيا واحمليط اهلادئدول عن  (ب)

 ؛(النكا
 ؛(أرمينيا)ن رايوآهنيت ألكسند (إستونيا)كوبو هاينما   :يةشرقالو  ىوسطال أوروابدول عن  (ج)
فرييرا ا يكونونريو   (األرجنتني)فلورنسيا غرميالت  :الكارييبمنطقة البحر أمريكا الالتينية و دول عن  (د)

 ؛(الربازيل)
 .(النرويج)امي ثوأتل فري (هولندا)رجيينالد هريانوس  :خرىاألدول الأورواب الغربية و عن  (ها)

االجتماع الثالث األعضاء األوائل جمللس اإلدارة حىت  يعمل، لربانمج الدويل احملددختصاصات اال وفقا  و  -15
 .ممؤمتر األطراف عضويته سنتني ويُقراألعضاء كل اجملموعات اإلقليمية  تُرشحوبعد ذلك،  .ملؤمتر األطراف

جملس اإلدارة رئيسان  يتوىلذلك، تنص اختصاصات الربانمج الدويل احملدد على أن  وابإلضافة إىل -16
ويتخذ جملس  .تكوين اجمللس والغرض من الربانمجيعكس على حنو ، من بني أعضاء اجمللس ينتخبان مشاركان
أي التوصل إىل  جيرإىل توافق يف اآلراء ومل حماوالت الوصول استنفدت مجيع إذا و  .بتوافق اآلراء قراراتهاإلدارة 
 .أبغلبية ثالثة أرابع األعضاء احلاضرين واملصوتني القرار يعتمداتفاق، 

أن  :من املسائل األخرى املتعلقة مبجلس اإلدارة، مبا يف ذلك عددعلى االختصاصات أيضا   وتنص -17
من حيث  ،أن جيتمع اجمللسو ؛ به للعلميعتمد اجمللس نظامه الداخلي ويقدمه إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين 

رز يف إطار الربانمج؛ وأن يتخذ اجمللس التقدم احمل استعراضمرة يف السنة للموافقة على طلبات املشاريع و  ،املبدأ
 د.تعلق أبداء الربانمج الدويل احملدت تنفيذية قرارات

 بعد االجتماع األول ملؤمتر األطراف لربانمج الدويل احملددعمل جملس اإلدارة وا -رابعا  
ويف  .2018أاير/مايو  16و 15يف جنيف يف  لربانمج الدويل احملددُعقد االجتماع األول جمللس إدارة ا -18

 ني مشاركنيرئيسككومي من غاان والسيد رجيينالد هريانوس من هولندا  -ذلك االجتماع، انُتخب السيد سام أدو
 وىل.جمللس اإلدارة لفرتة الوالية األ
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 النظام الداخلي -1
من  3الفقرة ) لربانمج الدويل احملدديف اجتماعه األول، من خالل اختصاصات اطلب مؤمتر األطراف   -19

، ويعتمده جملس اإلدارةنظر فيه يكي داخلي لالنظام المشروع  تصوغ، من األمانة أن (1/6-ا م الثاين للمقرراملرفق 
 .به للعلممؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين  إىلالنظام الداخلي املعتمد ومن مث يقدم 

ويتبع مشروع  .اجتماعه األول يف مشروع النظام الداخلي الذي أعدته األمانةنظر جملس اإلدارة يف و  -20
املعتمدة للربانمج الدويل احملدد،  االختصاصاتتشغيل الربانمج الدويل احملدد و املتعلقة بالنظام الداخلي التوجيهات 

 نصوص القواعد التنظيميةمن  املستمد، وعند االقتضاء، النص املقرتح 1/6-ا م املقرر يعلى النحو املبني يف مرفق
لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين لتنفيذ اتفاقية ابزل  احملددخرى، مثل الربانمج األنح تقدمي املربامج ل

إجراء املوافقة املتعلقة بتطبيق واتفاقية روتردام  ،بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود
تفاقية استكهومل وا ،خطرة متداولة يف التجارة الدوليةمعينة مواد كيميائية ومبيدات آفات على املسبقة عن علم 

وابإلضافة  .لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية سرتاتيجيوالنهج اال ،واتفاقية ميناماات ،بشأن امللواثت العضوية الثابتة
، فقد تضمن النص الوارد بني 1/6-ا م ستند إىل نص املقرراأن مشروع النظام الداخلي  ابلنظر إىلذلك،  إىل

 ة.عضوية جملس اإلدار بشأن متويل و للحصول على أو املوقعني للتقدم بطلب  أهلية غري األطراف بشأنقوسني 
التحديد الدقيق تبادل أعضاء اجمللس وجهات النظر بشأن عدد من املسائل اإلجرائية واملوضوعية، مثل و  -21

مسألة احتمال تضارب ، ومشاركة املراقبني، وكيفية إدارة األعضاءألعضاء، واإلجراء اخلاص ابستبدال اخدمة دة مل
 .ما باملصاحل عندما يكون أحد أعضاء جملس اإلدارة مشاركا  يف إعداد طل

ويرد النظام الداخلي بصيغته املعتمدة يف املرفق  .، اعتمد جملس اإلدارة النظام الداخلياملداوالتوبعد  -22
نصا  واردا  بني قوسني يف تضمن ي الداخليالنظام  وال يزال .به علما   مؤمتر األطراف لكي حييطالثاين هلذه املذكرة 

جملس اإلدارة،  خدمة أعضاءمبدة ، فيما يتعلق 3 املادة يفمؤقتا  بندا  ، و “الطرف املوق ِّع”، بشأن تعريف 2املادة 
يف بشأهنا ا  قرار ، بشأن توقيت انتخاب الرئيسني املشاركني، وسيتخذ اجمللس 9 املادةبني قوسني يف  ونصني واردين
يف مرفقي  الواردالنص املتبقي ضمن أقواس مربعة من النص أمر وبعد أن يبت مؤمتر األطراف يف  م.اجتماعه القاد

الطرف ”أن إدراج تعريف ، بش2، سيعيد جملس اإلدارة النظر يف النص الوارد بني قوسني يف املادة 1/6-ا ماملقرر 
 ترشحهم األطراف.أو  سيكونون من األطرافبشأن ما إذا كان األعضاء  3، ويف املادة “املوقع

 ، مبا يف ذلك املعايريهاوتقييم هاوفرز  الربانمج الدويل احملددإىل  املشاريعتقدمي طلبات عملية  -2
جملس اإلدارة اإلشراف على الربانمج الدويل احملدد، وتنفيذ  سيتوىل، 1/6-ا م األول للمقررللمرفق  وفقا   -23

 للمرفق الثاين من املقرر وفقا  و  .عملشاريع وإدارة املشارياملتعلقة اب قراراتاختاذ الواختاذ توجيهات مؤمتر األطراف 
 اإلبالغو  طلباتتقدمي ال، حسب االقتضاء، معايري وإجراءات ويؤيدجملس اإلدارة على طلبات التمويل  يوافق، نفسه
 م.والتقيي

 الربانمج الدويل احملددإىل الطلبات عمل جملس اإلدارة يف نظره يف كيفية تفعيل عملية تقدمي ل وتيسريا   -24
 يف ذلك:من الواثئق لالجتماع األول جمللس اإلدارة، مبا  ، أعدت األمانة عددا  هاوتقييم هافرز و 

 ؛اتطلبلل مقرتحةاستمارة  (أ)
 لميزانية؛ل مقرتح منوذج (ب)
 .جمموعة مقرتحة من املبادئ التوجيهية الشاملة ملساعدة مقدمي الطلبات يف إعداد الطلبات (ج)
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منوذج  اختريو  .ربانمج احملددللاملستخدمة  اتعملية تقدمي الطلب اليت أعدت إىلالواثئق  مشاريع استندتو  -25
 لربانمج احملددإىل ا تقدمي الطلباتاخلربات املكتسبة من ثالث جوالت من  لكي يستفيد من لربانمج احملددا

 .لتقدمي الطلبات جراءات املعروفةاإلنماذج و العن  االبتعادلتقليل ويستجيب للطلبات اليت حيتمل أن تقدمها البلدان 
مقدمي ، انقش جملس اإلدارة أيضا  أهلية العملية املقرتحة لتقدمي الطلباتابإلضافة إىل النظر يف واثئق و  -26

الوطنية التفاقية ميناماات، واجلدول الزمين للجولة األوىل من  مراكز التنسيقوحجم ومدة املشاريع ودور  ،الطلبات
 .الطلباتالتمويل املشرتك ومعايري تقييم  مسألةالطلبات، و 

خالل املتعلق ابألهلية، ال ميكن النظر النص  املوضوعة حولقرر جملس اإلدارة أنه ابلنظر إىل األقواس و  -27
جلولة عدم توجيه دعوة يف اقرر اجمللس كذلك و  .يف الطلبات املقدمة من األطرافإال  جلولة األوىل من التمويلا

احلد يكون دوالر وأن  250 000ودوالر  50 000بني قيمتها طلبات املشاريع اليت ترتاوح  إال لتقدمياألوىل 
الوطنية، وافق جملس اإلدارة على أنه ينبغي  مراكز التنسيقوفيما يتعلق بدور  .ملدة املشاريع ثالث سنواتاألقصى 

وفيما يتعلق  .االتصاالت داخل البلدان بشأن الربانمج الدويل احملدد تيسريلطلبات و ل رمسيال لتأييدادور  امنحه
صورة الربانمج،  بروزيل املبكر من شأنه أن يسهم يف ابجلدول الزمين للجولة األوىل، وافق اجمللس على أن التشغ

وفيما يتعلق مبسألة  .ملشاريع األوىل اليت اختارها جملس اإلدارةاب االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف معرفةوابلتايل 
يشري إىل املوارد املالية والعينية ولكنه مل يذكر على  1/6-ا م األول للمقرراملرفق  نظرا  ألنو التمويل املشرتك، 

التمويل املشرتك اإلطالق التمويل املشرتك، وافق جملس اإلدارة على أنه ميكن تشجيع مقدمي الطلبات على حتديد 
 .ألهلية املشروع مسبقا   شرطا  لن يكون التمويل املشرتك  حتديدلكن و  ،والعيين النقدي

لربامج واملوافقة عليها، ووافق اعملية تقييم طلبات  توجهبتعمق كبري املعايري اليت  انقش جملس اإلدارةو  -28
 :على املعايري التالية

ن القدرة على تنفيذ االلتزامات مبوجب نطاق الربانمج الدويل احملدد وحتس   ضمنتدخل التدابري  (أ)
 اتفاقية ميناماات؛

 املتوقعة للربانمج الدويل احملدد؛تساهم املقرتحات يف النتائج  (ب)
 ألولوايت الوطنية؛اوتدعم  مدفوعة قطراي ، املقرتحات (ج)
 ؛الطويلأو و/ املشروع مستدامة على املدى املتوسط (نتائج)تكون نتيجة   (د)
استكمال لمشروع اليت تبني التقدم احملرز حنو الرئيسية لعامل امل)ألداء ل ا  تشمل املقرتحات أهداف  (ه)

اليت تقيس التحسن يف قدرة األطراف من البلدان النامية  (خمرجات املشروع وحتقيق النتيجة اإلمجالية للمشروع
 على تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية؛ يةاليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالواألطراف 
 املشروع؛ اليت تنفذأو املنظمة ؤسسة من املعلى االلتزام السياسي  دالئلهناك  (و)
 الشركاء واألطراف الفاعلة األخرى، حسب االقتضاء؛من والتزام  هناك مشاركة (ز)
الطلب، مبا يف ذلك ما إذا كان مقدم الطلب دولة جزرية صغرية انمية أو  الذي يقدمالبلد  حالة  (ح)

 ؛، تليب املعايري احملددةمن أقل البلدان منوا  
وأطر  لربانمج احملددخرى، وال سيما مرفق البيئة العاملية، وااألقائمة اللرتتيبات ا يكم ِّلاملشروع   (ط)

 القائمة األخرى، إذا كانت ذات صلة؛ ةاملساعد
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 ازدواج املشاريع يف نفس البلد؛ يتم جتنب  (ي)
 من واستفادتهقائمة سابقة، وآليات مشاريع ىل مبادرات و إيستند املشروع على النحو املناسب   (ك)

 ؛السابقةالدروس 
حيثما ينطبق  ،ويف السياق اإلقليميلى املستوى الوطين، عينطوي املشروع على تفاعالت كافية  (ل)

  ذلك؛
املشروع مع النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت، على حنو يتسق   (م)

 مالئم لتنفيذ االتفاقية؛
 ؛اجلنسانيةعتبارات الل بشكل كاف ملشروعايستجيب   (ن)
املستدامة وال حتدث آاثرا  بيئية أو اجتماعية يف حتقيق أهداف التنمية  املشروع (نتائجنتيجة )تسهم  (س)

 .معاكسة يف جماالت أخرى
يف املستقبل ابملعايري اإلضافية التالية يف أيضا  ذلك، الحظ جملس اإلدارة أنه قد يسرتشد  وابإلضافة إىل -29

 :الطلباتبشأن  اختاذ قراراه
بلد، استنادا  إىل املسامهات املتلقاة واالحتياجات املعرب عنها يف كل حتديد خمصصات تراكمية ل (أ)

 الطلبات املقدمة يف إطار الربانمج الدويل احملدد؛
 .واليت تشمل مقدم الطلب لربانمج الدويل احملددالنظر يف تقارير املشاريع السابقة اليت موهلا ا (ب)

، مبا يف ذلك املعايري املتفق هاوتقييم هافرز و  الطلبات تقدميعملية بشأن  املداوالتواستنادا  إىل نتائج  -30
 املتعلقة ابلطلباتتوجيهات العليها، وافق جملس اإلدارة على أنه ينبغي لألمانة استكمال استمارات الطلبات و 

 .الطلباتعملية تقدمي وإاتحة مجيع املواد الالزمة إلطالق اجلولة األوىل من 
مع أمانة مرفق البيئة العاملية  وتتشاورللطلبات أن جتري فرزا  على أنه ينبغي لألمانة  ووافق اجمللس أيضا   -31

 .لضمان التكامل وتفادي االزدواجية لربانمج احملددوأمانة ا
 لربانمج الدويل احملددإىل االطلبات عملية تقدمي اجلولة األوىل من  -3

ميع املواد الالزمة جلالنهائية  الصيغة، وضعت األمانة بعد اختتام االجتماع األول جمللس اإلدارة مباشرة -32
 .لربانمج الدويل احملددإىل االطلبات تقدمي اجلولة األوىل من  إلطالق

آب/أغسطس  31حتديد يوم اجلمعة  ومت، 2018 يونيوحزيران/ 5اجلولة األوىل يوم الثالاثء،  وبدأت -33
 .إلعداد الطلبات يوما   90، مما يتيح موعد هنائي لتقدمي الطلباتك  2018

 يونيوحزيران/ 5التفاقية ميناماات يف  الشبكيبشكل ابرز عن املوقع العملية بدء عن اإلعالن  ووضع -34
 املبادئ التوجيهية واالستماراتمتك ن املتقدمون احملتملون من تنزيل و  .طوال الفرتة املفتوحة ظل منشورا  و  2018

 :التالية
ىل الربانمج الدويل إالطلبات عملية تقدمي لجولة األوىل من لتقدمي الطلبات لاملبادئ التوجيهية  (أ)

 ؛(UNEP/MC/COP.2/INF/16 انظرد )احملد
 ؛(مقرتح املشروع موجز) IA اتالطلبتقدمي استمارة  (ب)
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 ؛(وصف املشروع) IB اتالطلبتقدمي استمارة  (ج)
 .(ميزانية املشروع) IIتقدمي الطلبات استمارة  (د)

عن طريق بث األمانة لرسائل الطلبات على نطاق واسع عملية تقدمي اجلولة األوىل من  بدءعن  وأُعلن -35
واملشاركني يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف  الوطنية التابعة التفاقية ميناماات مراكز التنسيق مشلتلربيد اإللكرتوين اب
دول أعمال املواد الكيميائية، املعنيني جب ني اإلقليمينيواملوظفللبيئة  ألمم املتحدةلربانمج االوطنية  مراكز التنسيقو 

 الدورية اإلحاطاتالتأكيد على هذا اإلعالن يف وجرى  .اخلاصة لألمني التنفيذي االتصاالتوكذلك من خالل 
ق يالفر يف اجتماعات و ، 2018يونيو حزيران/ 12الكيميائية والنفاايت اليت عقدت يف جنيف يف  املواد شأنب

لزئبق التابع للربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ويف اجتماعات العامل املخصص ل
ويف الفرتة بني شهري  .أمانة اتفاقية ميناماات رها حضو ت إىليعاليت دُ  ابزل وروتردام واستكهوملاتفاقيات مكتب 

لربانمج لهلية ألاليت تتعلق يف معظمها اب االستفساراتلعديد من على ااألمانة  ردتحزيران/يونيو وآب/أغسطس، 
 .الدويل احملدد

وترد يف املرفق الثالث هلذه  .طرفا   18من  طلبا   19عه ، ورد ما جممو 2018آب/أغسطس  31 وحىت -36
 .للبلدان اليت وردت منها الطلبات ةاالقتصادي واحلالةاملذكرة معلومات عن املناطق 

وتقييمها والتشاور مع أمانة مرفق البيئة العاملية وأمانة  استعراضهاتقوم األمانة بفرز هذه الطلبات و و  -37
 .جملس اإلدارة هطلب على النحو الذي، لربانمج احملددا

 3و 2 يوميعقد االجتماع الثاين جمللس اإلدارة يف أوسلو، بناء على دعوة من احلكومة النروجيية، سيُ و  -38
سيختار الطلبات جملس اإلدارة الطلبات املؤهلة، و  سيستعرضويف ذلك االجتماع،  .2018تشرين األول/أكتوبر 
 .رهنا  بتوافر األموالويوافق عليها ، اعتمدهابناء  على املعايري اليت 

 .ستحال نتائج االجتماع الثاين جمللس اإلدارة إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاينو  -39
 ة تعبئة املوارد للربانمج الدويل احملدداسرتاتيجي -4

ة لتعبئة اسرتاتيجيألمانة اأن تضع ينبغي على أنه  1/6-األول للمقرر ا ممن املرفق  10نص الفقرة ت -40
لى الدروس املستفادة ابالعتماد ع، وذلك املاحننيواسعة من  طائفةاجتذاب  بغرضاملوارد ابلتشاور مع جملس اإلدارة 

 اليت هتدف إىل االستفادة منهج نُ ال تشملة ينبغي أن سرتاتيجيإىل أن اال أيضا  الفقرة شري تو  .يف جماالت أخرى
أنه ميكن  11وتضيف الفقرة  .اجلهات الفاعلة من غري الدولوالواردة من املوارد، مبا يف ذلك املوارد العينية، 

تنسيق مع الربامج واملبادرات األخرى ذات اللربانمج الدويل احملدد من خالل لاالستفادة من مصادر أخرى للموارد 
تشجيع  (ب)و املنافع املشرتكة سعيا  لتحقيقدرات القائمة مع الربامج واملبا الروابط (أ) :الصلة، مبا يف ذلك
 .الدروس املستفادة من االتفاقيات األخرى بناء على حسب االقتضاءواالستفادة منها الشراكات والتعاون 

وتتضمن  .ة، أعدت األمانة ورقة مناقشة لالجتماع األول جمللس اإلدارةسرتاتيجيلبدء مهمة وضع االو  -41
القسم ناقش ياألول تفاصيل األحكام اخلاصة ابلربانمج الدويل احملدد، و يقدم القسم  :ة أربعة أقسامورقة املناقش

تعبئة ات اسرتاتيجيمنها  تتكونالثالث العناصر املفاهيمية اليت القسم  يعرضالثاين مسألة مجع املوارد للربانمج، و 
العشرة اليت ستواصل  االتاجمل، بشكل أساسي جملس اإلدارة، الذي سينظر فيه الرابعالقسم ويرد يف املوارد، 

 .ةسرتاتيجيااللتشكيل جملس اإلدارة  تها يفمناقش
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كرس أعماله   االجتماع األول جمللس اإلدارة نظرا  ألنة تعبئة املوارد، سرتاتيجيفصلة الاملناقشة امل وُأجلت -42
 .على الفور اجلولة األوىل من الطلباتزمة إلاتحة بدء الالواملسائل  النظام الداخلي لتناول

 استعراض اآللية املالية التفاقية ميناماات بشأن الزئبق -خامسا  
أن يقوم مؤمتر األطراف ابستعراض مستوى التمويل  علىمن االتفاقية  13من املادة  11لفقرة تنص ا -43

يف موعد ال  إىل الكياانت املكلفة بتشغيل اآللية املنشأة مبوجب هذه املادة والتوجيهات املقدمة من مؤمتر األطراف
يف فعالية تلك الكياانت  أيضا   سينظر االستعراضو  .منتظم على أساس، وبعد ذلك عه الثالثاجتماانعقاد يتجاوز 

 .يةوقدرهتا على تلبية االحتياجات املتغرية لألطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال
 .مؤمتر األطراف بعد ذلك اإلجراءات املناسبة لتحسني فعالية اآللية املالية يتخذواستنادا  إىل االستعراض، 

 مؤمتر األطراف الذي اقرتحهاإلجراء 
 متويليف احلصول على اخلاصة أبهلية غري األطراف راف يف النظر يف الفقرة املعلقة قد يرغب مؤمتر األط -44

عمليات الربانمج الدويل ب املتعلقةبشأن ترتيبات االستضافة، والتوجيهات  1/6-ا م يف املرفق األول للمقرر الواردة
بشأن  1/6-ا م يف املرفق الثاين للمقررالواردة وقد يرغب املؤمتر كذلك يف النظر يف املسألة املعلقة  .ومدته احملدد

 “لا اتبعني”أعضاء  10جملس اإلدارة من  يتكون أنإىل  1اختصاصات الربانمج الدويل احملدد، حيث تشري الفقرة 
 .األطراف“ تُرشحهم”أو 
ن يستعرض مؤمتر األطراف اآللية املالية املنشأة مبوجب أباالتفاقية  املنصوص عليه يفالشرط يف ضوء و  -45

 يف موعد ال يتجاوز اجتماعه الثالث، قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن حيدد يف اجتماعه الثاين كيف 13املادة 
أن ملثل هذا االستعراض، و  املطلوبةواملعلومات  لربانمج الدويل احملددمن االستعراض لالعنصر ميكن إجراء هذا 

، حسب الضرورة، توفري املعلومات الالزمة للنظر اجلهات األخرىطلب من جملس اإلدارة وأمانة اتفاقية ميناماات و ي
 .يف هذه املسألة يف اجتماعه الثالث
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 املرفق األول
 املتعلقةالذي حيدد ترتيبات االستضافة، والتوجيهات  1/6-من املرفق األول للمقرر ا م 6الفقرة 

 ومدته عمليات الربانمج الدويل احملددب
املشاركة يف بعض األنشطة  اتمويل، ولكن ميكنهات اللتقدم طلب ةمؤهل ليستغري األطراف البلدان ] -6

 [.على أساس كل حالة على حدةوذلك ، األطرافها الربانمج الدويل احملدد بناء على دعوة من أحد ينفذاليت 
 من أجل أنشطةلحصول على متويل من الربانمج الدويل احملدد مؤهلة لالتفاقية األطراف املوقعة ل - ةبديل 6]

االنضمام إىل االتفاقية، ويستدل وقع خطوات جمدية حنو الطرف املأن يتخذ  علىاملساعدة التقنية وبناء القدرات، 
 [.إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة املختصرسالة من الوزير على ذلك ب

بشأن  1/6-ا م الثاين للمقرر، على النحو الوارد يف املرفق لربانمج الدويل احملددمن اختصاصات ا 1الفقرة 
 لربانمج الدويل احملددا

أعضاء  10من  “الربانمج جملس إدارة”يشار إليه فيما بعد با ) جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد يتكون -1
ها ألمم املتحدة عضوين من خالل ممثليل وترشح كل منطقة من املناطق اخلمس .األطراف [تُرشحهم] [اتبعني لا]

 .لدى املكتب
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 املرفق الثاين
 النظام الداخلي جمللس إدارة الربانمج الدويل احملدد التفاقية ميناماات بشأن الزئبق

 اهلدف -أوال  
 1 املادة

دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية لجملس إدارة الربانمج الدويل احملدد على النظام الداخلي هذا نطبق ي 
 .التفاقية ميناماات بشأن الزئبق

 التعاريف -اثنيا  
 2 املادة

 :هذا النظامألغراض  
تشرين  10يف كوماموتو، الياابن، يف  اليت اعتمدتاتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، تعين  “االتفاقية” (أ)

 ؛2013األول/أكتوبر 
 ؛من االتفاقية (ز) 2يف املادة  فاملعر  يعين الطرف على النحو  “الطرف” (ب)
إحدى الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت وقعت على يعين  “املوق ِّعالطرف ”] (ج)

ذلك يف مقر ، وبعد 2013تشرين األول/أكتوبر  11و 10اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف كوماموتو، الياابن، يف 
 ؛[.2014تشرين األول/أكتوبر  9يورك حىت األمم املتحدة يف نيو 

 ؛من االتفاقية 23مؤمتر األطراف املنشأ مبوجب املادة يعين  “مؤمتر األطراف” (د)
 من املادة (ي)يف الفقرة  فاملعر  منظمة على النحو تعين  “ةمنظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي” (ه)

 ؛من االتفاقية 2
لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية التفاقية ميناماات  لربانمج الدويل احملدديعين ا “الربانمج” (و)

 ؛بشأن الزئبق
 ؛جملس إدارة الربانمج الدويل احملددعين ي “لساجمل” (ز)
األعضاء العشرة الذين يتم ترشيحهم من خالل تعين جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد  “أعضاء” (ح)

 ؛برتشيح عضوينممثلي كل مكتب، حيث تقوم كل منطقة 
ميكن أن تكون االجتماعات و  .يعين اجتماعات جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد “االجتماع” (ط)

 ؛ذلكاجمللس إذا قرر ، ميكن عقدها من خالل الوسائل اإللكرتونيةو وجها  لوجه، 
 ؛االتفاقيةمن  24من املادة  1األمانة املنشأة مبوجب الفقرة تعين  “األمانة” (ي)
عين األعضاء احلاضرين يف االجتماع الذي جيري فيه ت “األعضاء احلاضرون واملصوتون” (ك)
ابلنسبة لالجتماعات و  .ا  يفعلاحلاضر يعين  “احلاضر”وجها  لوجه، اليت تعقد ابلنسبة لالجتماعات و  .التصويت

التداول أو التداول عن بُعد املشاركة من خالل  “احلاضر”ااا يقصد با من خالل الوسائل اإللكرتونية، اليت تعقد 
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يعين اإلدالء بصوت إجيايب أو  “التصويت”و .حسب ما يتقررمن الوسائل اإللكرتونية  بغري ذلكلفيديو أو اب
 ؛مصوتنييعتربون غري تنعون عن التصويت ذين مياألعضاء الو  .سليب

 .9للمادة  وفقا  تعين الرؤساء املشاركني جمللس اإلدارة املنتخبني  “الرؤساء املشاركون” (ل)
 العضوية -اثلثا  

 3 املادة
 وترشح كل منطقة من املناطق اخلمس .األطراف [تُرشحهم] [اااااتبعني لا]أعضاء  10اجمللس من  يتكون -1
 .ها لدى املكتبألمم املتحدة عضوين من خالل ممثليل

 ، وتستمر2017كانون األول/ديسمرب   31 ال يتحاوزلمجلس يف موعد لاألوائل عضاء األ ويُرشح -2
األعضاء اجملموعات اإلقليمية  رشحتُ وبعد ذلك،  .حىت االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات عضويتهم

كل منطقة من مناطق األمم لوهلذه الغاية، ينبغي تقدمي الرتشيحني  .ممؤمتر األطراف عضويته ويُقر سنتنيكل 
 .من اجتماع مؤمتر األطراف قبل األخرياملتحدة إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز اليوم 

 [3-9 ملادةاب أيضا   يتصل -ألعضاء خدمة امدة  بشأننص إلدراج مؤقت بند ] -3
م إخطار كتايب بتسمية ويقد   .الجتماع معني للمجلس، إذا لزم األمر بديال   ممثال   يسميأن جيوز للعضو و  -4

 .املعيناملمثل البديل إىل األمانة قبل بدء االجتماع 
إذا استقال عضو أو مل يكن قادرا  على إكمال مدة واليته أو أداء الوظائف املطلوبة منه، فيمكن استبدال و  -5

يفيد إىل األمانة إخطارا  كتابيا   املعنيونجيب أن يقدم أعضاء املكتب و  .خدمته هذا العضو للفرتة املتبقية من مدة
 .لمجلسليف الوقت املناسب للسماح للعضو البديل حبضور االجتماع التايل وذلك تعيني العضو البديل ب

 نو املراقب -رابعا  
 4 املادة

 .اجمللس يف الطلباتعندما يبت  ابستثناءجيوز للمجلس دعوة مراقبني إىل اجتماعه، أو أجزاء منه،  
من حيث  ،وستكون مشاركة املراقبني .وستقوم األمانة بتوجيه الدعوات إىل املراقبني عند الطلب وابلنيابة عن اجمللس

  .على نفقتهم اخلاصة ،املبدأ
 واإلخطارات اخلاصة هبا هاوتوارخي االجتماعاتمكان  -خامسا  

 5 املادة
جيتمع اجمللس من حيث املبدأ مرة واحدة يف السنة للموافقة على طلبات املشاريع واستعراض التقدم احملرز  -1

يف إطار الربانمج على أساس التقارير املقدمة من أمانة اتفاقية ميناماات، وكذلك املعلومات األخرى ذات الصلة 
 .بشأن تنفيذ الربانمج إليهملقدمة ا

 .شاركنيسني املتتخذ األمانة الرتتيبات املناسبة لالجتماعات ابلتشاور مع الرئيو  -2
 6 املادة

كان انعقاد االجتماع واترخيه قبل ستة أسابيع على األقل من املوعد املقرر مبعضاء األختطر األمانة مجيع  
 .التفاقية ميناماات الشبكياألمانة تفاصيل االجتماع على املوقع وتنشر  .هئلبد
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 جدول األعمال -سادسا  
 7 املادة

وجيوز ألي  .وبتوجيه منهما املشاركنيلكل اجتماع ابلتشاور مع الرئيسني  ا  تعد األمانة جدول أعمال مؤقت -1
 .عضو أن يطلب من األمانة إدراج بنود حمددة يف جدول األعمال املؤقت

 .ربعة أسابيع على األقلأب االجتماعانعقاد دول األعمال املؤقت قبل موعد جباألعضاء يتم إبالغ و  -2
اجمللس جلدول األعمال، جدول األعمال املؤقت واتريخ اعتماد اإلبالغ عن اتريخ ويف الفرتة الفاصلة بني  -3

 .جيوز لألعضاء اقرتاح بنود تكميلية إلدراجها يف جدول األعمال، شريطة أن تكون البنود ذات طابع مهم وعاجل
 8 املادة

اجمللس جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال املؤقت وأي بنود  يقريف بداية كل اجتماع،  
 .7 املادةمن  3للفقرة  وفقا  إضافية مقرتحة 

 أعضاء املكتب -سابعا  
 9 املادة

ا يعكس تكوين اجمللس والغرض مبمن بني أعضاء اجمللس، ينتخبان ، انن مشاركارئيسيتوىل رائسة اجمللس  -1
 .من الربانمج

 .شاركني يف بداية اجتماعه األولينتخب اجمللس رئيسني مو  -2
تستمر فرتة رائسة الرئيسني املشاركني املنتخبني يف االجتماع األول للمجلس حىت انتخاب الرئيسني و  -3

االجتماع ] [.اجتماع يعقد بعد االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بداية]يف  يديناجلداملشاركني 
فرتات فرتة جديدة من  أول اجتماع من كليف ن ان املشاركاالرئيس ينتخبعد ذلك، وب .[ؤمتر األطرافالثالث مل
 .اجمللس عضوية
 10 املادة

 .اقرتاع سرييتقرر الرئيسان املشاركان إبجراء توافق يف اآلراء، التوصل إىل تعذُّر حالة يف  -1
مل حيصل أي مرشح على أغلبية ثلثي األصوات اليت يديل هبا األعضاء إذا رئيس مشارك،  وعند انتخاب -2

اقرتاع اثن يقتصر على املرشحني اللذين حيصالن على أكرب عدد من  جُيرىاحلاضرون واملصوتون يف االقرتاع األول، 
الثاين، يتم حتديد الرئيس إذا انقسمت األصوات ابلتساوي يف االقرتاع و  .بسيطةالغلبية ابأل ويُتخذ القراراألصوات، 

 .املشارك ابلقرعة بني املرشحني
األصوات يف االقرتاع األول بني ثالثة أو أكثر من املرشحني احلاصلني على أكرب عدد  تساوييف حالة و  -3

إىل اثنني  العدد خيف ض، اثنني من مرشحنيصوات بني أكثر تساوت األإذا و  .من األصوات، جُيرى اقرتاع اثن
 .2و 1لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني  وفقا  ، الذي يقتصر عليهماويستمر االقرتاع،  ابلقرعة
 11 املادة

، ما هذا النظام مواضع أخرى منيف  اابإلضافة إىل ممارسة الصالحيات املمنوحة هلميتوىل الرئيسان،  -1
 :يلي
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 ؛هواختتامكل اجتماع إعالن افتتاح   (أ)
 اجتماعات اجمللس؛رائسة  (ب)
 ؛هبذا النظامالتقيد  كفالة (ج)
 ؛ةالياملو/أو  ةشخصيالصاحل يف املطلب اإلفصاح عن أي تضارب   (د)
 ؛منح املشاركني حق الكالم (ها)
 ؛القراراتللتصويت وإعالن  املسائلطرح  (و)
 نظام؛نقاط الأي من البت يف  (ز)
 .طبقا  هلذا النظام ،النظام الوقائع وحفظعلى  التامةسيطرة ال (ح)

 :اقرتاح ما يلي أيضا   املشاركنيجيوز للرئيسني و  -2
 ؛املتكلمنيقائمة  إقفال (أ)
 أن يتكلم يف مسألةوعدد املرات اليت جيوز فيها للمشارك  للمتكلمنيالوقت املسموح به  حتديد (ب)

 ما؛
 ؛أو إقفاهلا ما مسألةأتجيل املناقشة حول  (ج)
 .هأو رفع اجتماعتعليق  (د)

ملوافقة على ا نعاملسؤولية، بدعم من األمانة،  املشاركانخالل فرتة ما بني الدورات، يتوىل الرئيسان و  -3
 .ابلتعديالت ابلقرار املتعلق، عند الضرورة، وإبالغ األعضاء املشاريعتعديالت 

 .يف مجيع األوقات اجمللس ةخاضعني لسلط ممارسة مهامهما، أثناءيظل الرئيسان املشاركان، و  -4
 12 املادة

 .أجزاء االجتماع، يقوم الرئيس املشارك اآلخر مبهامه جزء منإذا مل يتمكن رئيس مشارك من رائسة  -1
 .، يوافق اجمللس على تعيني عضو لالضطالع مبهامهما اجتماعمن رائسة رئيس مشارك  يتمكنإذا مل و  -2
من بني له إذا استقال رئيس مشارك أو مل يتمكن من إكمال مدة واليته، يقوم اجمللس ابنتخاب بديل و  -3

 .أعضائه إلكمال فرتة السنتني األصلية
 األمانة -اثمنا  

 13 املادة
 .جملس إدارته ولعملخدمات األمانة للربانمج الدويل احملدد  تقدم أمانة اتفاقية ميناماات -1
اكتماهلا وتفرز طلبات املشاريع للتأكد من إىل الربانمج الدويل احملدد، املقدمة طلبات التتلقى األمانة و  -2

 .ويتخذ قرارا  بشأهناجملس اإلدارة نظر فيها الطلبات لكي يم وأهليتها وتقي  
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لضمان  (4)لربانمج احملددللتقييم، تتشاور األمانة مع أمانة مرفق البيئة العاملية وأمانة ا يةالتحضري عملية اليف و  -3
 .التكامل وتفادي االزدواجية

انعقاد تتخذ األمانة مجيع الرتتيبات الالزمة الجتماعات اجمللس، مبا يف ذلك إعداد الواثئق وتوزيعها قبل و  -4
 .ألقلربعة أسابيع على ااالجتماعات أب

 14 املادة
 :ستقوم األمانة كذلك مبا يلي 

 وتوزيعها؛ واستنساخهاخرى الجتماعات اجمللس األواثئق التلقي  (أ)
 ؛لالطالع العامإعداد تقرير عن كل اجتماع وإاتحته  (ب)
التفاقية ميناماات، ابستثناء  الشبكيلربانمج الدويل احملدد على املوقع املتعلقة ابإاتحة املعلومات   (ج)

 يقرره اجمللس؛ حسبماالطلبات والواثئق األخرى  اتالطلبات الواردة، وتقييم
 فظ واثئق كل اجتماع يف حمفوظات األمانة؛اختاذ الرتتيبات حل (د)
 .ايتعلق بوظائفهأداء املهام األخرى اليت قد يطلبها اجمللس فيما  (ها)

 15 املادة
تكون األمانة مسؤولة و  .اجمللس إىل مؤمتر األطراف ومن خاللعن أنشطتها إىل اجمللس  تقدم األمانة تقريرا   

 .أمام املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة عن املسائل اإلدارية واملالية
 تصريف األعمال -اتسعا  

 16 املادة
على ستة أعضاء  حضورناقشة عند املببدء  انسمحيو  ات االجتماعالرئيسان املشاركان افتتاح جلسيعلن  

عدد ويلزم نفس  .األمم املتحدة اخلمس منطقة من مناطقأعضاء من كل ن فيهم مبيف االجتماع،  األقل للمشاركة
 .قراراألعضاء املشاركني الختاذ أي من ضور احل

 17 املادة
حسب ترتيب إبدائهم يف جلسة االجتماع  ابلتكلممينح الرئيسان املشاركان اإلذن لألعضاء واملراقبني  -1

 .خالف ذلك الرئيسان املشاركانعادة بعد األعضاء ما مل يقرر  نأن املراقبني يتكلمو  مراعاةيف الكالم، مع  الرغبة
خرجت أقواله عن النظام إذا مراعاة إىل  املتكلمتنبيه  املشاركنيجيوز للرئيسني و  .ملتكلمنيابحتتفظ األمانة بقائمة و 

  .املوضوع قيد املناقشة
أو من أي عضو، أن حيدد الوقت املسموح  املشاركنيمن الرئيسني  (5)مقرتحجيوز للمجلس، بناء على و  -2

يسمح ، املسألة البت يف هذهقبل و . مسألة ما يف يتكلملكل مشارك أن فيها وعدد املرات اليت جيوز  متكلمبه لكل 

                                                           
روتردام و ابزل  اتالتعزيز املؤسااااسااااي على املسااااتوى الوطين لتنفيذ اتفاقييشااااري إىل الربانمج احملدد لدعم “ الربانمج احملدد”( 4)
 .استكهومل واتفاقية ميناماات والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةو 

“ املقرتحات”النظام، تشري إىل نقاط للنظر واملناقشة. ومصطلح يف إطار قسم تصريف األعمال من هذا “ املقرتحات”( 5)
 “.مقرتحات املشاريع”يف سياق اإلشارة إىل تصريف األعمال ال يشري إىل 
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لمناقشة ت مدة لوإذا حدد .معارضتهولعضوين آخرين ابلتكلم يف حتديد هذا الوقت  القرتاحأتييدا  كلم لعضوين ابلت
 .النظام دون إبطاءراعاة املتكلم مب املشاركانالرئيسان  ينبه، له الوقت املخصصأحد املتكلمني جتاوز و 

 18 املادة
أثناء مناقشة أي مسألة، جيوز ألي عضو أن يثري نقطة نظام يف أي وقت، ويبت فيها الرئيسان املشاركان  

يُطرح الطعن للتصويت فورا  ويبقى و  .املشاركنيالرئيسني  قرارطعن يف أن ي ألي عضووجيوز  .هلذا النظام وفقا  فورا  
نقطة  الذي يتكلم يف وال جيوز للعضو .قائما  ما مل تنقضه أغلبية بسيطة من األعضاء احلاضرين واملصوتني القرار
 .املسألة قيد املناقشة يتكلم يف مضمونأن  نظام

 19 املادة
مقرتح أو تعديل أي مناقشة أي مسألة أو اعتماد يف  اختصاص اجمللس إجرائي مبعارضة اقرتاحقبل أي ال يُ  
 .املعينتعديل الأو  املقرتحأغلبية الثلثني قبل مناقشة املسألة أو إجراء تصويت على  بتأييد يحظإال إذا  أي مقرتح

 20 املادة
 املقرتحاتعلى مجيع  األسبقيةالتالية  اإلجرائية ، يكون لالقرتاحات18 املادة أحكام مع مراعاة -1 

 :األخرى، حسب الرتتيب التايل اإلجرائية أو االقرتاحات
 تعليق اجللسة؛ (أ)
 رفع اجللسة؛ (ب)
 املسألة قيد البحث؛ يف ناقشةاملأتجيل  (ج)
 .البحثاملسألة قيد  يفاملناقشة  إقفال ابب (د)
االقرتاح،  قدممل (د)إىل  (أ) 1الفقرة  يندرج يف إطار يإجرائ اقرتاح ابلكالم بشأنمينح اإلذن و  -2 

على  تصويتيطرح االقرتاح للبعد ذلك و القرتاح، ل نيمعارض نيممتكلو لالقرتاح واحد مؤيد متكلم ابإلضافة إىل 
  .الفور
 21 املادة

أال يكون  بشرطيف أي وقت قبل بدء التصويت عليه، أن يسحبه اإلجرائي االقرتاح املقرتح أو قدم ملجيوز  
 .املسحوبقرتاح االأو  املقرتحتقدمي  أن يعيدوجيوز ألي ممثل آخر  .أو االقرتاحاملقرتح تعديل قد مت 
 22 املادة

، ما مل يقرر اجمللس املوافقة االجتماعرفض، ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس يمقرتح أو  عتمدعندما ي 
ملقدمه ال ُيسمح ابلكالم يف طلب إعادة النظر إال و  .إعادة النظر أبغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتنيعلى 

 .على الفور، وبعد ذلك يطرح للتصويت وملؤيد واحد آخر
 23 املادة

 يعفى يف احلاالت اليت يكون فيها عضو يف اجمللس من بلد قدم مشروعا  إىل اجمللس للنظر فيه، -1 
 .قيد النظرفيما يتعلق ابملشروع  قراراتههذا العضو من املشاركة أثناء مداوالت اجمللس واختاذ 
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على األعضاء واملراقبني احملتملني يف االجتماع االلتزام ابإلفصاح على وجه السرعة إىل اجمللس، و  -2 
أي جانب من جوانب املشروع  الية يفاملشخصية و/أو الصاحل تضارب حمتمل يف امليف بداية االجتماع، عن أي 

يف مثل هذه احلاالت، يطبق اجمللس نفس الشرط الوارد يف الفقرة و  .عليهواملوافقة  تهملناقشعلى اجمللس  املعروض
 .أعاله

 املقرراتاعتماد  -عاشرا  
 24 املادة

إىل توافق يف اآلراء حماوالت الوصول إذا استنفدت مجيع و  .بتوافق اآلراء قراراتهيتخذ جملس اإلدارة  -1 
  .أبغلبية ثالثة أرابع األعضاء احلاضرين واملصوتني القرار عتمديُ اتفاق، أي التوصل إىل  جيرومل 

  .جيوز للمجلس أن يبت يف مسألة إجرائية أبغلبية أصوات األعضاء احلاضرين واملصوتنيو  -2 
خالف حول ما إذا كانت املسألة اليت جيري التصويت عليها مسألة موضوعية أو إجرائية، اثر إذا و  -3 

 .املسألة أبغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتنيحيسم أمر 
 25 املادة

 تنظمهي ذانتخاب الرئيسني املشاركني، الويت على صالت فيما عداالتصويت عادة برفع األيدي،  جيري 
حتدده ابلرتتيب الذي  وجيري التصويت .التصويت بنداء األمساء إذا طلب أحد األعضاء ذلك وجيري .10 املادة

 .املشاركانالرئيسان  يسحبهاالقرعة اليت 
 26 املادة

 .تصويت بنداء األمساء يف تقرير االجتماعال عملية تصويت كل عضو يف يسجل 
 27 املادة

ما مل يكن ذلك بعد أن يعلن الرئيسان املشاركان بدء التصويت، ال جيوز ألي عضو أن يقطع التصويت  
، يتهمو بتعليل تصلألعضاء  أن يسمحا املشاركنيجيوز للرئيسني و  .الفعلي للتصويت لسريتعلق ابتنقطة نظام  بشأن

 .التعليالتذه لإلدالء هبالوقت املسموح به  داحيد جيوز أن، و االتصويت أو بعدهعملية قبل  وذلك إما
 28 املادة

 .لكل عضو صوت واحد
 اللغة -حادي عشر

 29 املادة
ليزية نكاالواثئق االجتماعات وتقارير االجتماعات ابللغة وتصدر  .ليزيةكنتعقد االجتماعات ابللغة اال 

 .فقط
 النظام الداخلي ت علىتعديالال -عشر اثين

 30 املادة
 .24للمادة  وفقا  التعديالت على هذا النظام الداخلي  تُعتمد 
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 الثالثاملرفق 

 الطلبات املستلمة للجولة األوىل من عملية تقدمي الطلبات،
 حبسب املنطقة

 
 الطلبات املستلمة للجولة األوىل من عملية تقدمي الطلبات، حبسب

 االقتصادي للبلدان الوضع

____________ 

(5)أفريقيا 

(7)أمريكا الالتينية والكارييب 

(5)آسيا 

(2)أورواب الشرقية والوسطى 

(11)البلدان النامية 

(4)أقل البلدان منوا  

(2)الدول اجلزرية الصغرية النامية 

رحلة البلدان اليت متر اقتصاداهتا مب
(2)انتقالية 


