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املرفق

اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق

املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات
الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية
اجلولة الثانية للطلبات
فتح ابب تقدمي الطلبات يف  ٥آذار/مارس ٢٠١٩
املوعد النهائي للتقدمي هو  ١٤حزيران/يونيه ٢٠١٩
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احملتوايت
مقدمة
الفصل ١

أهم األسئلة بشأن تقدمي الطلبات إىل الربانمج الدويل احملدد
 1-1ما اجلهات اليت ميكنها التقدم بطلب إىل الربانمج الدويل احملدد؟
 2-1ما حجم املبالغ املتاحة للمشاريع يف إطار الربانمج؟
 ٣-1ماذا ينبغي أن تكون مدة املشروع؟
 ٤-1أبي لغة ينبغي أن أقدم طليب؟
 5-1من هم مسؤولو االتصال الوطنيون؟
 6-1أين حيصل املرء على استمارات تقدمي الطلبات؟
 7-1مما يتكون الطلب الذي يستويف لشروط االكتمال؟
 ٨-1هل ميكنين أن ألتمس املساعدة يف إعداد طليب؟
 9-1كيف ميكنين أن أضمن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف طليب؟
 10-1ما هي متطلبات اإلبالغ والرقابة فيما يتعلق ابملشاريع؟
 11-1هل توجد أي حدود أو أسقف للميزانية ينبغي أن أكون على علم هبا؟
 12-1ما هي العملية املقررة لتقدمي الطلبات؟
 1٣-1ماذا حيدث بعد تقدمي الطلبات؟

6
6
6
6
7
7
7
7
7
٨
٨
9
9
9

الفصل 2

فرز الطلبات وتقييمها
 1-2قائمة التأكد من اكتمال الطلب
 2-2الفرز للتحقق من األهلية
 ٣-2تقييم مدى االتساق
 ٤-2تقييم ترتيب األولوايت

١٢
12
1٣
1٣
1٤

الفصل ٣

وضع تصور للمشاريع يف إطار الربانمج الدويل احملدد
 1-٣نظرية التغيري كأداة لوضع تصور لتخطيط مشروع م
 2-٣مثال مشروع كنموذج توضيحي :التحول إىل بدائل للمنتجات املدرجة يف املرفق ألف
 ٣-٣االنتقال من نظرية التغيري إىل استكمال اإلطار املنطقي

١٥
15
17
1٨

الفصل ٤

كيفية استكمال استمارات الطلبات
 1-٤االستمارة ألف – استمارة التقدمي للمشروع
 2-٤االستمارة ابء  -ميزانية املشروع
 ٣-٤االستمارة جيم  -كتاب اإلحالة

١٩
19
٣٤
٣6

املرفق األول

مقرر بشأن الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية

37

املرفق الثاين

املادة  ١3واملادة  ١٤من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق

٤١

3

UNEP/MC/COP.3/INF/3

شكر وتقدير
استُخدمت إلعداد هذه املبادئ التوجيهية املنقحة لتقدمي الطلبات التعليقات الواردة من األطراف ،واألفكار الواردة من جملس
اإلدارة واألمانة بعد اخلربة املكتسبة من اجلولة األوىل من عملية تقدمي الطلبات.
واسرتشدت املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات جبوانب كثرية من الربانمج اخلاص واستفادت منها ،وأيضا من برانمج البداية السريعة،
الذي يؤدي خدمات األمانة له فرع املواد الكيميائية والصحة التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة .ولدى إعداد هذه املبادئ
التوجيهية ،استشري أيضا مكتب التقييم التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن جوانب تتعلق ابإلدارة العامة للربامج واملشاريع،
مبا يف ذلك جوانب ترتيبات تنفيذ املشاريع.
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مقدمة
تقدم هذه الوثيقة مبادئ توجيهية منقحة بشأن عملية تقدمي طلبات املشاريع إىل اجلولة الثانية من الربانمج الدويل احملدد لدعم
بناء القدرات واملساعدة التقنية التابع التفاقية ميناماات.
ويشكل الربانمج الدويل احملدد جزءا من اآللية املالية التفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،وأنشئ ملساعدة البلدان النامية األطراف
واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على إقامة مشاريع لدعم قدراهتا على تنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقية ميناماات.
واختذ مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات مقررا بشأن الرتتيبات الالزمة لتفعيل الربانمج الدويل احملدد (انظر املرفق األول هلذه الوثيقة).
ويتضمن هذا املقرر يف مرفقيه عناصر حتدد التوجيهات املتعلقة بنطاق الربانمج واألهلية للتقدمي فيه وعملياته .ويتضمن املقرر
أيضا اختصاصات الربانمج اليت تتضمن عناصر تتعلق بعملية تقدمي الطلبات للمشروع وفرزها وتقييمها واملوافقة عليها.
ويشرف جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد على الربانمج ويتخذ قرارات تنفيذية لضمان التزام الربانمج بتوجيهات مؤمتر األطراف.
ويشمل ذلك أن يقر جملس اإلدارة ،حسب االقتضاء ،املعايري واإلجراءات املقررة لتقدمي الطلبات وتقييمها ،ولإلبالغ والتقييم يف
إطار املشاريع ،حسبما تنطبق على الربانمج .واستقر جملس اإلدارة أيضا ،يف اجتماعه الثالث املعقود يف جنيف يومي  1٤و15
شباط/فرباير  ،2019على النظام الداخلي لعمله.
وترد املبادئ التوجيهية لعملية تقدمي الطلبات هنا ابلصيغة اليت أقرها جملس إدارة الربانمج يف اجتماعه الثالث لتطبيقها على اجلولة
الثانية من الربانمج الدويل احملدد.

وقد عُدلت هذه املبادئ التوجيهية عن تلك اخلاصة ابجلولة األوىل لتقدمي الطلبات يف عام  ،201٨اليت كانت مبثابة مرحلة جتريبية
للربانمج .وهي وثيقة حية وقد ختضع ملزيد من التعديل والتحديث بواسطة جملس اإلدارة مع أمانة اتفاقية ميناماات يف املستقبل.
وأُعلن عن انطالق اجلولة الثانية لتقدمي الطلبات يف  5آذار/مارس  .2019واملوعد النهائي لتقدمي الطلبات إىل اجلولة الثانية
هو  ١٤حزيران/يونيه .٢٠١٩
ونُظ َمت هذه املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات على النحو التايل:
الفصل ١

يتناول الفصل األول أهم األسئلة بشأن تقدمي الطلبات إىل الربانمج الدويل احملدد.

الفصل ٢

يقدم الفصل الثاين املزيد من املعلومات عن طريقة فرز املشاريع وتقييمها يف إطار الربانمج الدويل
احملدد.

الفصل 3

حيدد الفصل الثالث كيفية وضع تصور ملشروع ما وكيفية إعداده ألغراض الربانمج الدويل احملدد ،مبا
يف ذلك اإلطار املنطقي.

الفصل ٤

يقدم الفصل الرابع معلومات حمددة عن كيفية استكمال األجزاء املختلفة من الطلب ،وهي:
االستمارة ألف
االستمارة ابء
االستمارة جيم

استمارة التقدمي للمشروع
ميزانية املشروع
كتاب اإلحالة
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الفصل  : ١أهم األسئلة بشأن تقدمي الطلبات إىل الربانمج الدويل احملدد
يتناول هذا الفصل بعض األسئلة اليت يكثر طرحها بشأن الربانمج الدويل احملدد ،وحيدد عملية تقدمي الطلبات.
١-١

ما اجلهات اليت ميكنها التقدم بطلب إىل ا لربانمج الدويل احملدد؟

ميكن للحكومات املؤهلة أن تقدم طلبا إىل الربانمج الدويل احملدد.
وتُعتََرب احلكومات من البلدان النامية األطراف يف اتفاقية ميناماات واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية مؤهلة .وعالوة على
ذلك ،يراعي الربانمج الدويل احملدد متاما احلاجات احملدَّدة والظروف اخلاصة لألطراف من الدول اجلزرية الصغرية النامية ومن أقل
البلدان منوا.
ويشري مصطلح احلكومة يف هذا السياق إىل الوزارة أو اإلدارة احلكومية الوطنية املسؤولة عن تنفيذ التزامات ذلك البلد مبوجب
اتفاقية ميناماات .أما اجلهات املنتسبة للحكومات واحلكومات احمللية فهي غري مؤهلة .ويرجى مالحظة أن استمارة الطلب متيز
بني ”احلكومة مقدمة الطلب“ ،اليت تشري إىل احلكومة اليت تقدم الطلب ،و”مسؤول احلكومة مقدمة الطلب“ ،وهو مسؤول
االتصال الرئيسي الذي ينوب عن احلكومة املتقدمة ابلطلب ،واملسؤول عن الطلب وعن مجيع التعامالت مع األمانة.
وميكن لعدة حكومات أن تشرتك يف تقدمي مشروع دون إقليمي أو إقليمي أو أقاليمي .وشرط التقدمي الوحيد للمشاريع من هذا
عني حكومة واحدة رائدة/مديرة للمشروع.
النوع هو أن تُ َّ
ويُنصح بشدة أال تقدم احلكومة املتقدمة ابلطلب سوى طلب واحد من البلد استنادا إىل القضية (القضااي) احملددة بوصفها أهم
األولوايت الوطنية ،من أجل حصوهلا احملتمل على متويل من الربانمج الدويل احملدد(.)1
ويُنتَظَر أن تتوىل احلكومة اليت تقدم الطلب تنفيذ املشروع .إال أنه جيوز للحكومة مقدمة الطلب أن ترشح مؤسسة ُمنفذة لتنفيذ
املشروع( .)2انظر االستمارة ألف ،املرفق .2
٢-١

ما حجم املبالغ املتاحة للمشاريع يف إطار الربانمج؟

جيوز للربانمج اخلاص أن يقدم الدعم مببلغ يرتاوح من  50 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة إىل  250 000دوالر
من دوالرات الوالايت املتحدة لكل مشروع مقرتح .ويشمل هذا املبلغ كل ما قد يرتتب من رسوم إدارية ورسوم للرصد والتقييم
ومراجعة احلساابت املالية.
3-١

ماذا ينبغي أن تكون مدة املشروع؟

جيب إجناز املشاريع يف غضون  ٣6شهرا/ثالث سنوات.

( )1يف احلاالت اليت يوجد فيها أكثر من اقرتاح على الصعيد الوطين ،ينبغي أن ينسق مسؤول االتصال الوطين بني اجلهات املتقدمة
ابالقرتاحات لتمكني احلكومة مقدمة الطلب من تقدمي اقرتاح واحد.
( )2من املفهوم أن املنظمة أو الوكالة أو الوزارة التابعة ملقدم الطلب هي اجلهة املنفذة للمشروع ،نظرا ألهنا ستتحمل املسؤولية الكلية،
وستكون هي املنسق الرئيسي للمشروع .ولكن جيوز ملقدمي الطلبات أن يقرروا نقل هذه املسؤولية إىل منظمة أو وكالة أو وزارة أخرى .ووفقا
للقواعد املالية لألمم املتحدة ،ال ميكن للشركات اليت تسعى للربح أن تعمل كمؤسسات منفذة للمشاريع.
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٤-١

أبي لغة ينبغي أن أقدم طليب؟

يعمل جملس اإلدارة ابللغة اإلنكليزية ومن مث جيب تقدمي مجيع طلبات املشاريع ابللغة اإلنكليزية .وستتاح املبادئ التوجيهية ابللغتني
الفرنسية واإلسبانية يف أقرب وقت ممكن.
٥-١

من هم مسؤولو االتصال الوطنيون؟

تنص اتفاقية ميناماات يف الفقرة  ٤من املادة  17على تعيني مسؤول اتصال وطين (نقطة اتصال وطنية) التفاقية ميناماات لتبادل
املعلومات يف إطار االتفاقية ،مبا يف ذلك ما يتعلق مبوافقة األطراف املستوردة مبوجب املادة .٣
ويطلب جملس اإلدارة أيضا إىل مسؤول االتصال الوطين أن يتشاور بشأن إعداد الطلبات اليت تقدمها حكومته إىل الربانمج الدويل
احملدد .وجيري أتكيد هذه املشاورات بتذييل االستمارة جيم  -كتاب اإلحالة بتوقيع مسؤول االتصال الوطين.
وميكن االطالع على قائمة مسؤويل االتصال الوطنيني على املوقع الشبكي التفاقية ميناماات ،إىل جانب معلومات عن إجراءات
التعيني لفائدة األطراف اليت مل ختطر األمانة بعد مبسؤول االتصال الوطين لديها.
ويف حالة تقدمي مشروع يضم أكثر من طرف ،جيب حتديد طرف رئيسي للتوقيع على االستمارة جيم  -كتاب اإلحالة نيابة عن
اجلميع .ويتعني على مجيع مسؤويل االتصال الوطنيني املعنيني أن يقدموا توقيعات اإلحالة اخلاصة هبم.
6-١

أين حيصل املرء على استمارات تقدمي الطلبات؟

ميكن تنزيل اجملموعة الكاملة من استمارات الطلبات من املوقع الشبكي التفاقية ميناماات على الرابط التايل:
http://www.mercuryconvention.org/Implementation/SpecificInternationalProgramme

7-١

مم يتكون الطلب الذي يستويف شروط االكتمال ؟

تتألف اجملموعة الكاملة الستمارات التقدمي من االستمارات التالية:
االستمارة ألف
االستمارة ابء
االستمارة جيم

استمارة التقدمي للمشروع
ميزانية املشروع
كتاب اإلحالة

ويتعني أن يوقع على االستمارة جيم كل من مسؤول احلكومة مقدمة الطلب ،ومسؤول االتصال الوطين،
ومسؤول التنسيق التنفيذي ملرفق البيئة العاملية.
وترد يف االستمارة ألف حتت الفرع  5قائمة مرجعية ابلعناصر األساسية الالزمة الستكمال طلب التقدمي.
٨-١

هل ميكنين أن ألتمس املساعدة يف إعداد طليب؟

ميكن التماس الدعم من األمانة على أساس كل حالة على حدة حسب ما تطلبه األطراف أثناء إعداد طلباهتا .وميكن ملقدمي
الطلبات أن يلتمسوا مشورة متخصصة بشأن حتديد احللول يف جمال التعاون التقين ،وتصميم املشاريع ،وتسلسل األنشطة املناسبة،
وقياس الفعالية/األثر وأفضل املمارسات يف إدارة املشاريع .وميكن لألمانة أن تقدم هذه املشورة مباشرة .وميكن أن تسعى األمانة
شجع مقدمو الطلبات على التواصل
أيضا إىل تيسري االتصال بني مقدمي الطلبات واخلرباء املعنيني من الشراكة العاملية للزئبق .ويُ َّ
7
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مع األمانة خالل شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل لتأمني املساعدة .وقد يتعذر على األمانة أن تقدم الدعم للطلبات املتأخرة.
ويرجى توجيه مجيع الطلبات إىل MEA-MinamataSecretariat@un.org :مع إرسال نسخة إىل .madeeha.bajwa@un.org
وستقدم األمانة معلومات عن اجلولة الثانية من الطلبات أثناء االجتماعات اإلقليمية لالجتماعات املقبلة ملؤمترات األطراف يف
اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل .وإضافة إىل ذلك ،ستُنظَّم فصول توجيهية بشأن وضع التصور للمشاريع وإعدادها (مبا يشمل
كيفية استكمال األطر املنطقية) أثناء مؤمترات األطراف يف اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ( 29نيسان/أبريل إىل  10أاير/مايو
.)2019
٩-١

كيف ميكنين أن أضمن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف طليب؟

يتحقق تعميم مراعاة املنظور اجلنساين إبدماج املنظورات اجلنسانية يف األنشطة اإلمنائية ،لبلوغ هدف هنائي هو حتقيق املساواة بني
اجلنسني .وينبغي أن تدمج مجيع التدخالت اإلمنائية مبادئ املشاركة واملساواة وعدم التمييز وأن تليب احتياجات الفئات األكثر
ضعفا .وينطبق هذا بنفس القدر على مجيع جوانب التصميم والتنفيذ والرصد والتقييم يف طلبات املشاريع يف إطار الربانمج الدويل
احملدد .وينبغي أن يستند هذا اإلدماج إىل تقييم لتأثري الزئبق من منظور جنساين ،وينبغي أن تعزز أنشطة املشروع هذه املسائل
على الصعيدين الوطين واإلقليمي .انظر الفرع  1-٤من الفصل ( ٤صفحة .)19
 ١٠ - ١ما هي متطلبات اإلبالغ والرقابة فيما يتعلق ابملشاريع؟
يتيح الرصد واالستعراض والتقييم للمديرين قياس األداء وحتديد جماالت املمارسة اجليدة أو التحسينات املمكنة ،مما حيقق اإلدارة
التكييفية والتحسينات التشغيلية والتعلم اإلجيايب.
الرصد واإلبالغ :يشري رصد تنفيذ املشروع إىل مجع وحتليل املعلومات بصورة منتظمة لتتبع التقدم احملرز والتحقق من االمتثال
درج أنشطة الرصد يف خطة عمل
واختاذ قرارات مستنرية إلدارة املشروع يف كل مستوى من مستوايت اإلطار املنطقي .وينبغي أن تُ َ
صص هلا املوارد (البشرية ،واملالية إذا لزم األمر) من البداية .ويتوىل مديرو املشاريع مسؤولية الرصد املنتظم الذي
املشروع وأن ُخت َّ
يشكل األساس لإلبالغ وكذلك التقييم .وإحدى أفضل املمارسات هي أن يضع مديرو املشاريع خطة للرصد توضح وسائل قياس
مؤشرات التقدم (حسب التعريف الوارد يف اإلطار املنطقي).
وخالل مرحلة التنفيذ ،يقدم مديرو املشاريع تقارير مرحلية سردية كل ستة أشهر وتقريرا سرداي هنائيا يف هناية املشروع ،استنادا إىل
مناذج حمددة مسبقا .ويتعني أيضا أن تُقدَّم تقارير مالية كل ستة أشهر ،وتقرير مايل يف هناية املشروع .وينبغي أن يصدق على
مسؤول مفوض من املؤسسة احلكومية مقدمة الطلب إلقرار دقة النفقات املبلغ عنها ،وللتأكد من أن املوارد
تقارير النفقات
ٌ
استخدمت وفقا العتمادات امليزانية وشروط اتفاق التنفيذ وأن مجيع النفقات مؤيدة ابلواثئق ذات الصلة .وال يقبل برانمج األمم
جسد هذه األحكام يف االتفاق القانوين الذي سيوقَّع بني برانمج
املتحدة للبيئة سوى النفقات اليت تتوافق مع امليزانية املعتمدة .وستُ َّ
األمم املتحدة للبيئة بصفته وصيا على الربانمج الدويل احملدد وبني احلكومة مقدمة الطلب.
فرض تقييم هنائي إلزامي على مجيع املشاريع اليت تزيد ميزانيتها عن  150 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة.
التقييم :يُ َ
شرع يف هذه التقييمات النهائية استنادا
وتدخل التقييمات ضمن مسؤولية مكتب التقييم التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة .وسيُ َ
إىل معايري حيددها مكتب التقييم .وستتوىل أمانة اتفاقية ميناماات إدارة عملية التقييمات النهائية .ويـُجري هذه التقييمات مقيمون
مستقلون.
وفيما يتعلق ابملشاريع اليت تقل ميزانيتها عن  150 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة ،سيُجرى استعراض هنائي بدال من
التقييم النهائي .ويكون االستعراض النهائي مسؤولية مقدم الطلب وميكن أن جتريه املنظمة/املؤسسة مقدمة الطلب داخليا ،أو
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ميكن إجراؤه خارجيا حسب رغبة مقدم الطلب( .)٣وينبغي أن تتبع االستعراضات النهائية التوجيهات الصادرة عن مكتب التقييم
التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة .وسيتعني على مقدمي الطلبات أن خيصصوا أمواال هلذا الغرض .انظر الفرع  1-٤من الفصل
( ٤صفحة .)19
مراجعة احلساابت املالية :يسرتشد استخدام املوارد داخل األمم املتحدة ابلنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة .وختضع
األمانة العامة لألمم املتحدة ،اليت يتبعها برانمج األمم املتحدة للبيئة ،ومن مث أمانة اتفاقية ميناماات ،لعمليات مراجعة احلساابت
اليت جيريها مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية وجملس مراجعي احلساابت التابع لألمم املتحدة .وتُنفَّذ مجيع املشاريع
يف إطار الربانمج الدويل احملدد خارجيا ،ومن مث يتوىل البلد مقدم الطلب املسؤولية عن اإلدارة املالية للمشروع .انظر الفرع 1-٤
من الفصل ( ٤صفحة .)19
 ١١ - ١هل توجد أي حدود أ و أسقف للميزانية ينبغي أن أكون على علم هبا؟
نعم  -وفقا للنظام املايل والقواعد املالية ذات الصلة ،توجد حدود قصوى على بضعة فئات من امليزانية.
-1
-2
-٣
-٤

تكاليف املوظفني واخلدمات التعاقدية  65 -يف املائة من جمموع امليزانية؛
املعدات املتخصصة والتقنية  10 -يف املائة ،ولكن قد ينظر جملس اإلدارة يف حاالت استثنائية يف نسبة تصل
إىل  25يف املائة استنادا إىل التفاصيل املرفقة ابلطلب؛
الرسوم اإلدارية  -حد أقصى  5يف املائة؛
الرصد واالستعراض/التقييم ومراجعة احلساابت ،حسب االقتضاء – ينبغي أال تتجاوز  15 000دوالر من
دوالرات الوالايت املتحدة يف اجملموع.

انظر ”مالحظات إضافية على فئات امليزانية“ يف الفرع  2-٤من الفصل ( ٤صفحة .)٣٤
 ١٢ - ١ما هي العملية املقررة لتقدمي الطلبات؟
للجولة الثانية من تقدمي الطلبات للربانمج الدويل احملدد موعد هنائي إلزامي هو يوم اجلمعة املوافق  1٤حزيران/يونيه .2019
ويُشجع مقدمو الطلبات على تقدمي ملفات طلباهتم ابللغة اإلنكليزية يف أقرب وقت ممكن قبل املوعد النهائي لكي يتسىن لألمانة
أن تستعرض الطلبات للتأكد من اكتماهلا.
وينبغي إرسال الطلبات الكاملة إلكرتونيا على هيئة ملفات  Wordو ،PDFمبا يف ذلك النموذج جيم  -كتاب اإلحالة (أي مع
التوقيعات املمسوحة ضوئيا من مسؤول احلكومة مقدمة الطلب ومسؤول االتصال الوطين ومسؤول التنسيق التنفيذي ملرفق البيئة
العاملية) إىل MEA-MinamataSecretariat@un.org :مع إرسال نسخة إىل .madeeha.bajwa@un.org
مالحظة  -يرجى االحتفاظ ابالستمارة جيم األصلية املوقَّعة ألهنا ستكون مطلوبة إلمتام ترتيبات إدارة املشروع ذات الصلة
للمشاريع املعتمدة.
 ١3 - ١ماذا حيدث بعد تقدمي الطلبات؟
انظر الشكل  1أدانه لالطالع على وصف لعملية التقدمي وفقا للجداول الزمنية للجولة الثانية من تقدمي الطلبات إىل الربانمج
الدويل احملدد.
وسرتسل األمانة إشعارا ابستالم ملف الطلب يف يوم العمل التايل.
( )٣إذا مل تتوفر القدرات داخليا ،جيوز ملقدم الطلب أن حيدد هلذه املهمة ،على سبيل املثال ،مؤسسة أكادميية أو مركز حبوث أو خبريا
استشاراي مستقال أو منظمة غري حكومية.
9

UNEP/MC/COP.3/INF/3

اخلطوة  :١فرز الطلبات بواسطة األمانة
تتوىل األمانة فرز الطلبات للتأكد من أهنا كاملة ومؤهلة.
وخالل عملية الفرز ،جيوز لألمانة أن تطلب معلومات أو توضيحات إضافية من مقدم الطلب ،بغية تيسري عملية حتديد األهلية
واالكتمال.
وال بد أن تصل الطلبات إىل األمانة قبل املوعد النهائي ،حىت يتسىن لألمانة ،إذا كانت هناك أي بنود انقصة/إضافية مطلوبة ،أن
تنبه اجلهة مقدمة الطلب إىل البنود الناقصة لتقدميها قبل املوعد النهائي .ولن ينظر جملس اإلدارة يف إمكانية متويل الطلبات غري
املكتملة.
اخلطوة  :٢التقييم بواسطة األمانة
تتوىل األمانة تقييم الطلبات بناء على املعايري واإلجراءات اليت أقرها جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد.
وتقيم األمانة طلبات املشاريع بواسطة املوظفني املالئمني داخل األمانة ،وستقدم التقييم إىل جملس اإلدارة للنظر فيه واختاذ قرار
بشأنه.
وجيوز لألمانة أن تتشاور مع املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة خالل عملية التقييم.
اخلطوة  :3موافقة جملس إدارة
يستعرض جملس اإلدارة مجيع طلبات املشاريع الكاملة يف اجتماع اجمللس التايل الذي يعقد حبضور األعضاء مباشرة ،آخذا يف
االعتبار التقييم الذي أجرته األمانة.
ويوافق جملس اإلدارة على طلبات املشاريع ،رهنا بتوافر األموال ،وقت اجتماعه حبضور األعضاء.
وإذا كانت هناك حكومة متقدمة بطلب ميثلها عضو يف جملس اإلدارة الذي سيبت بشأن الطلب ،يشرتط النظام الداخلي جمللس
اإلدارة أن يتنحى هذا العضو مبجلس اإلدارة عن املداوالت وعن عملية اختاذ القرار املتعلقة ابلطلب.
اخلطوة  :٤إخطار مقدمي الطلبات
ختطر األمانة مقدمي الطلبات بقرار جملس اإلدارة خطيا ويف غضون أسبوعني من اجتماع جملس اإلدارة ذي الصلة.
املرحلة  :٥وضع ترتيبات التنفيذ
يسرتشد استخدام املوارد املالية يف األمم املتحدة ابلنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة .وستُنفَّذ األنشطة اليت ميوهلا الربانمج
الدويل احملدد وفقا ألحكام اإلدارة املالية للمشاريع طبقا للممارسات القياسية لربانمج األمم املتحدة للبيئة.
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الشكل  :1عملية املوافقة على املشاريع يف اجلولة الثانية من تقدمي الطلبات إىل الربانمج الدويل احملدد
 -٥اإلخطار

 -3الفرز والتقييم

تربم األمانة االتفاقات
القانونية مع أصحاب مجيع
املشاريع املعتمدة يف إطار
اجلولة الثانية

 1٤حزيران/يونيه

 19-1٨أيلول/سبتمرب
حزيران/يونيه/متوز/يوليه

 27أيلول/سبتمرب

 -6ترتيبات التنفيذ

تفتتح األمانة اجلولة
الثانية من تقدمي
الطلبات ابستخدام
املبادئ التوجيهية
املنقحة اليت أقرها
جملس اإلدارة

تقوم األمانة بفرز وتقييم
الطلبات استناداً إىل املبادئ
التوجيهية

تبلغ األمانة مجيع مقدمي
الطلبات بنتيجة اجتماع
جملس اإلدارة

كانون األول/ديسمرب

 -١بدء العملية

األول/ديسمرب

 -٤املوافقة

 -٢املوعد النهائي للتقدمي

جيتمع جملس اإلدارة
الستعراض الطلبات
واملوافقة عليها ،ويوائم
املشاريع الناجحة مع
األموال املتاحة

تعد األطراف الطلبات
وتقدمها حبلول املوعد
النهائي وهو ١٤
حزيران/يونيه

 5آذار/مارس

وتتضمن ترتيبات إدارة املشاريع إبرام الصكوك القانونية ذات الصلة بني اجلهة مقدمة الطلب وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،الوصي
على الصندوق االستئماين للربانمج الدويل احملدد.
وستُحدَّد الرتتيبات املالية وترتيبات اإلبالغ مع مسؤول احلكومة املتقدمة ابلطلب الذي سيعمل بصفته مدير املشروع .انظر البند
 10-1أعاله لالطالع على متطلبات اإلبالغ.
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الفصل  : ٢فرز الطلبات وتقييمها

النتيجة املتوقعة للربانمج الدويل احملدد :على الربانمج الدويل احملدد أن يدعم املشاريع اليت تساعد على حتسني قدرات
البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا يف إطار اتفاقية ميناماات.
ميتد نطاق الربانمج الدويل احملدد ليشمل دعم بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية وفقا للفقرة ( 6ب) من املادة  1٣من اتفاقية
ميناماات.
وينص املقرر ا م 6/1-على أن يسرتشد الربانمج الدويل احملدد يف عملياته مبا يلي:
أن يكون قطراي يف توجهه ،وأن أيخذ يف االعتبار األولوايت الوطنية والسيطرة الوطنية والتنفيذ املستدام
(أ)
لاللتزامات مبوجب االتفاقية؛
(ب) أن يكفل التكامل ويتجنب االزدواجية مع الرتتيبات القائمة األخرى لتوفري بناء القدرات والدعم التقين،
خاصة مع مرفق البيئة العاملية والربانمج اخلاص ،من أجل دعم تعزيز املؤسسات على الصعيد الوطين لتنفيذ اتفاقية ابزل،
واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف
التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،فضال عن أطر
املساعدة األخرى القائمة؛
(ج) أن يستند يف عمله إىل الدروس املستفادة وأن يشارك على املستويني الوطين واإلقليمي بوسائل منها تشجيع
التعاون بني بلدان اجلنوب؛
(د)
االتفاقية.

أن يتسق مع النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت من حيث صلته بتنفيذ

ومن أجل مساعدة احلكومات مقدمة الطلبات وإرشادها يف إعداد
طلباهتا على أساس األولوايت الوطنية ،حدد جملس اإلدارة يف
اجتماعه األول عددا من املعايري .وتستخدم هذه املعايري يف التقييم
واختاذ القرارات بشأن طلبات التقدمي .ووافق جملس اإلدارة يف
اجتماعه الثالث على إطار عام لتقييم هذه الطلبات ،على النحو

نصح مقدمو الطلبات بشدة
يُ َ
ابلتأكد من أن مجيع العناصر
الواردة يف إطار التقييم جمسدة
يف طلباهتم.

التايل:

 ١-٢قائمة التأكد من اكتمال الطلب

االستمارة ألف  -استمارة التقدمي للمشروع
املرفق  1ألف :اإلطار املنطقي
املرفق  1ابء :خطة عمل املشروع
املرفق  2بياانت االتصال
املرفق  ٣املشاريع ذات الصلة
االستمارة ابء  -ميزانية املشروع
االستمارة جيم  -كتاب اإلحالة
أي مرفقات أخرى (حسب الطلب املقدم)
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 ٢ - ٢الفرز للتحقق من األهلية
األهلية  -1هل احلكومة املتقدمة ابلطلب طرف يف االتفاقية وقت تقدمي الطلب؟
األهلية  -2هل احلكومة املتقدمة ابلطلب من البلدان النامية أو أقل البلدان منوا أو البلدان اجلزرية الصغرية النامية أو البلدان
اليت مير اقتصادها مبرحلة انتقالية؟
األهلية  -٣هل سبق أن تلقت احلكومة املتقدمة ابلطلب مساعدة من مرفق البيئة العاملية و/أو الربانمج اخلاص لدعم تنفيذ
االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية ميناماات؟
 3 - ٢تقييم االتساق
االتساق  -1هل حتسن خمرجات املشروع من قدرة احلكومة املتقدمة ابلطلب على تنفيذ االلتزامات مبوجب اتفاقية ميناماات؟
االتساق  -2هل يستند املشروع إىل املبادرات واملشاريع السابقة واآلليات املنشأة وهل يعتمد على الدروس املستفادة؟
االتساق  -٣هل يشارك املشروع على املستوى الوطين مع الشركاء واجلهات الفاعلة املعنية األخرى؟
االتساق  -٤هل يشارك املشروع على املستوى اإلقليمي ،بسبل من بينها تشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب؟
االتساق  -5هل يتسق املشروع مع النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت( ،)٤لدعم اإلدماج على
الصعيد الوطين؟
االتساق  -6هل يتسق املشروع مع النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت( ،)5لدعم إسهامات
املؤسسات الصناعية؟
حتسن القدرات
االتساق  -7هل يشمل مقرتح املشروع مؤشرات لألداء وخطوط األساس واألهداف ذات الصلة اليت تقيس ُّ
الالزمة لتنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية؟
االتساق  -٨هل يراعي املشروع االعتبارات اجلنسانية؟
االتساق  -9هل يسهم املشروع يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ويقي من اآلاثر البيئية أو االجتماعية الضارة يف اجملاالت
األخرى؟
***
االتساق  -10املخصصات الرتاكمية :هل استفاد البلد ابلفعل من الربانمج الدويل احملدد يف جولة سابقة؟
االتساق  -11إذا كان البلد قد استفاد من متويل قدمه الربانمج الدويل احملدد يف املاضي ،هل تتوافر تقارير وتقييمات املشروع
(املشاريع)؟
( )٤اعتمد جملس إدارة برانمج األمم املتحدة للبيئة النهج املتكامل للتمويل طويل األجل جلدول أعمال املواد الكيميائية والنفاايت يف
شباط/فرباير  ،)UNEP/GC.27/7( 201٣بعد صياغته يف عملية تشاورية قطرية .ويف الدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف حزيران/يونيه
 ،201٤رحبت احلكومات ابلنهج املتكامل يف قرار مجعية البيئة  .5/1ويتألف النهج املتكامل من ثالثة عناصر هي:
(أ) اإلدماج( ،ب) إشراك املؤسسات الصناعية (ج) التمويل اخلارجي املخصص .وتُعترب هذه العناصر متعاضدة ومجيعها مهمة لتمويل اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت على كافة املستوايت.
وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن القرار  5/1الصادر عن مجعية األمم املتحدة للبيئة قام ،من خالل املرفق الثاين ،بتفعيل إنشاء الربانمج اخلاص
بغرض دعم التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين لتنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة
الدولية للمواد الكيميائية.
( )5انظر احلاشية .٤
13
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 ٤ - ٢تقييم ترتيب األولوايت
األولوايت  -1إىل أي مدى قدم املشروع مؤشرا حلجم اآلاثر البيئية والصحية احملتملة؟
األولوية -2
اتفاقية ميناماات؟

هل سيسفر املشروع عن إجياد القدرة املستدامة لدى احلكومة املتقدمة ابلطلب على تنفيذ االلتزامات مبوجب

األولوايت  -٣هل قدم املشروع دليالً على االحتياجات اليت تشكل األساس املنطقي هلذا املشروع؟
األولوايت  -٤ما مدى التوجه القطري للمشروع وما مدى دعمه لألولوايت الوطنية؟
األولوايت  -5هل يشمل املشروع هنجاً مبتكرة ميكن األخذ هبا كمثال وتكرارها؟
الشكل  :1مشروع افرتاضي جرى تقييمه وفقا إلطار حتديد األولوايت اخلاص ابلربانمج الدويل احملدد
األثر

االستدامة

االبتكار

الدليل على االحتياج
النقاط املسجلة
مرتفع/مرتفعة
متوسط/متوسطة
منخفض/منخفضة

14

السيطرة القطرية

UNEP/MC/COP.3/INF/3

الفصل  : 3وضع تصور للمشاريع يف إطار الربانمج الدويل احملدد

يقدم هذا الفصل نظرية التغيري بوصفها هنجاً حمبذاً لوضع تصور للمشاريع .وتقدمي نظرية التغيري ليس شرطاً إلزامياً.
وسيُح َكم على املشاريع حبسب جودة أطرها املنطقية وقابلية تلك األطر للقياس .وجتدر اإلشارة إىل أن عملية إكمال
مترين نظرية التغيري قد تعزز تصميم املشروع.
من اخلطوات األوىل اهلامة يف عملية تقدمي الطلبات أن حتدَّد بوضوح املشكلة (املشاكل) اليت أدت إىل نشوء احلاجة إىل هذا
املشروع .وينبغي تعريف األساس املنطقي الرئيسي للمشروع أبنه حل للمشكلة (املشاكل) على حنو يتيح لآلخرين فهم النوااي
املقصودة من التدخل ،واألنشطة والنتائج املقرتحة ،واألدوار واملسؤوليات الرئيسية ،واملوارد الالزمة لتنفيذ ذلك املشروع بنجاح.
ويطرح هذا الفصل إحدى األدوات وحيدد بعض االعتبارات اليت قد تفيد مقدمي الطلبات يف وضع تصور ملشروعهم وقبل البدء
يف استكمال استمارات الطلب.
أوال ،يقدم هذا الفصل نظرية التغيري بوصفها أداة مفاهيمية قد يرغب مقدمو الطلبات يف األخذ هبا عند التخطيط لطلب التقدمي
ملشروعهم .وأصبح األخذ بنظرية التغيري حيظى بتأييد واسع النطاق بوصفها من أفضل املمارسات يف ختطيط إدارة املشاريع .ويُنظر
إىل رسم معامل نظرية التغيري بصورة متزايدة كخطوة حتضريية ضرورية لتصميم املشاريع بشكل واضح وفعال .ويُقرتح يف هذا الصدد،
النظر يف استخدام هنج نظرية التغيري لوضع تصور لتصميم املشروع كخطوة أوىل ،وذلك للمساعدة يف حتديد األقسام املختلفة اليت
سيلزم استكماهلا كجزء من استمارات الطلب ،وحتديدا للمساعدة يف بلورة املخرجات املقرتحة واإلطار املنطقي (االستمارة ألف،
امللحق  ،1اجلزء ألف) وخطة العمل (االستمارة ألف ،امللحق  ،1اجلزء ابء) من استمارة تقدمي طلب املشروع.
وبعد تقدمي نظرية التغيري ،يقدم هذا الفصل منوذجا ملثال مشروع من املشاريع اليت ميكن تقدميها إىل الربانمج الدويل احملدد ،بغرض
بيان كيفية استخدام هنج نظرية التغيري لوضع تصور ملشروع ما .ويوضح املشروع املثال ببساطة كيفية االنتقال من فكرة املشروع،
عن طريق ختطيط املشروع ،إىل تصميم وإدارة املشروع بشكل سليم على حنو ميكن جتسيده يف استمارات التقدمي السردية واملالية.
خدم هذا املشروع املثال بعد ذلك أيضا يف الفصل التايل من هذه املبادئ التوجيهية للمساعدة على توضيح كيفية استكمال
ويُستَ َ
استمارة الطلب.
 ١ - 3نظرية التغيري كأداة لوضع تصور ل تخطيط مشروع م عني
نظرية التغيري عبارة عن أداة لتخطيط املشاريع هتدف إىل إحداث تغيري سياسي أو اقتصادي و/أو اجتماعي .واهلدف من نظرية
التغيري هو فهم ديناميات التغيري واملسارات املنطقية الكائنة بني الشروط املسبقة وأهداف املشروع .وهي حتدد الكيفية اليت ميكن
هبا إحداث التغيري ،والقيم اليت ترتكز عليها وجهات النظر بشأن كيفية حدوث التغيري.
ونظرية التغيري ،أببسط العبارات ،عملية مسح ُجتَرى يف اجتاه معكوس من األمام إىل اخللف .وهي تبدأ بتحديد اهلدف الطويل
األجل ،مث العمل ابلرجوع إىل اخللف لتحديد اخلطوات والشروط املسبقة الوسيطة ،مع وضع تصور صريح للمسارات السببية
املتجهة من املخرجات إىل النتائج ،عرب مراحل وسيطة ،حنو إحداث التأثري .واهلدف من نظرية التغيري هو جعل هذه املسارات
املنطقية واضحة وصرحية .ويسهم حتديد هذه املسارات والصالت الدقيقة الكائنة بني األنشطة املطلوبة وبني حتقيق األهداف
طويلة األجل ،يف إجياد فهم أفضل لكيفية حدوث التغيري .وهذا يصبح بعد ذلك خريطة طريق ملرحلة تنفيذ املشروع ،تتضمن
سبال واضحة ومسافات قابلة للقياس.
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وحتدد نظرية التغيري أيضا العوامل اخلارجية اليت تؤثر
على التغيري على امتداد املسارات السببية الرئيسية
احملددة .وقد تكون هذه العوامل قوى حمركة أو
افرتاضات .ويعد حتديد القوى احملركة واالفرتاضات أمرا
أساسيا يف هذه العملية ،ألنه يرشد النهج االسرتاتيجية
الواجب اتباعها أثناء التنفيذ.
وميكن متثيل نظرية التغيري إما بشكل ختطيطي أو
سردي .وتتيح الصياغة السردية لنظرية التغيري إجراء
مناقشة تفصيلية ألدوار أصحاب املصلحة
واحتياجاهتم وخياراهتم وتوضيح التسلسل الزمين
لديناميات التغيري .أما التمثيل املرئي لنظرية التغيري
فيمكن أن يعمل كموجز ويسهل إيصال منطق
املشروع .وميكن أن تكون الرسوم البيانية لنظرية التغيري
بسيطة أو معقدة ،وهذا يتوقف على مقدار املعلومات
املتاحة وحجم املشروع قيد التصميم.

يرجى مالحظة أن طلبات التقدم إىل الربانمج الدويل
احملدد ال تشرتط إدراج وصف لنظرية التغيري اخلاصة
ابملشروع املقرتح يف استمارات الطلب .وما املعلومات
الواردة يف هذا القسم الفرعي من الفصل إال معلومات
تكميلية لدعم مقدمي الطلبات ،حسب االقتضاء،
يف تصميم التدخل اخلاص مبشروعهم ،ويف األعمال
التحضريية الالزمة الستكمال استمارة الطلب وحتديدا
اإلطار املنطقي.
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أنشطة املشروع :هي املهام واإلجراءات الالزمة لتحقيق خمرجات
املشروع ،وابلتبعية ،نتائجه.
املخرجات :هي اخلدمات واملنتجات اليت يقدمها املشروع وتكون دائما
ملموسة .وتتعلق املخرجات إبجناز األنشطة .وميكن أن تكون مواد
توجيهية تقنية أو تقارير أو دورات تدريبية ،على سبيل املثال .وللمديرين
قدر كبري من التحكم فيها.
نتائج املشروع :هي التغريات النامجة عن خمرجات املشروع .وهي
الحظ على هيئة تغريات يف السلوك أو املعارف أو املهارة ،أو ميكن أن
تُ َ
تكون أيضا تغريا يف املواقف أو اإلجراءات أو احلاالت .وقد تشمل أمثلة
النتائج حتسني املعارف والقدرات التقنية ،أو حتسني التنسيق والتواصل
بني أصحاب املصلحة ،أو زايدة الوعي.
هدف املشروع :يوضح النتائج املرجوة من مشروع معني ،وهي تتضمن
غالبا عنصرا ملموسا .ويكون اهلدف حمددا وقابال للقياس ،وجيب أن
يستويف حمددات الوقت وامليزانية واجلودة.
أتثري املشروع :يُعَّرف أبنه التغري الطويل األجل الذي ينتج يف البيئة ويف
ظروف معيشة اإلنسان .وقد يكون التأثري النهائي إجيابيا أو سلبيا ،أوليا
أو اثنواي ،مباشرا أو غري مباشر ،مقصودا أو غري مقصود .وهو لن
يتحقق ابلكامل خالل فرتة تنفيذ املشروع.
القوى احملركة :هي عوامل خارجية الزمة لبلوغ نتيجة من نتائج املستوى
التايل يف تنفيذ املشروع ،ويكون للمشروع قدر من التحكم فيها؛ مثل
مستوى مشاركة أصحاب املصلحة والشركاء ،أو مستوى الوعي لدى
مقرري السياسات.
االفرتاضات :هي عوامل خارجية الزمة لبلوغ نتيجة من نتائج املستوى
التايل يف تنفيذ املشروع ،وال يكون للمشروع أي حتكم فيها؛ مثل املشهد
االقتصادي يف البلد أو حتوله السياسي.
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 ٢ - 3مثال مشروع كنموذج توضيحي :التحول إىل بدائل للمنتجات املدرجة يف امل رفق ألف ال تفاقية
ميناماات
لتوضيح كيفية استخدام هنج نظرية التغيري ،وكيفية استكمال استمارة الطلب ،وضعنا مثاال ملشروع حيدد النتيجة املنشودة منه وهي:
التحول إىل استخدام بدائل للمنتجات املدرجة يف املرفق ألف التفاقية ميناماات.
وإذا أردان وضع نظرية تغيري للمشروع الوارد يف هذا املثال واملتعلق ابلتحول إىل البدائل ،فقد يبدو الرسم التخطيطي املرئي لنظرية
التغيري ابلشكل التايل:
محاية صحة اإلنسان والبيئة من االنبعااثت واإلطالقات البشرية املنشأ للزئبق
ومركبات الزئبق.

األثر

التخلص التدرجيي من استخدام املنتجات املضاف إليها الزئبق والتحول إىل استخدام بدائل
للمنتجات املدرجة يف املرفق ألف التفاقية ميناماات.

األهداف

مرحلة متوسطة :يستفيد أصحاب املصلحة استفادة كاملة من املوارد والتقييمات ويتخذون
خطوات لتنفيذ اسرتاتيجية التخلص التدرجيي املوضوعة يف حماولة لالمتثال التفاقية ميناماات.

القوة احملركة :االلتزام السياسي والعام
بتأييد تنفيذ اتفاقية ميناماات.

 -2تعزيز فهم البدائل وكيفية تشجيع األخذ هبا
بغرض تسهيل التخلص التدرجيي من املنتجات
املضاف إليها الزئبق يف هناية املطاف.

 -1جيمع البلد معلومات كاملة عن
املنتجات املضاف إليها الزئبق املستخدمة
لتمكني تنفيذ اسرتاتيجية املشروع بكفاءة.

 -٣وضع وثيقة النهج االسرتاتيجي الوطين لكل قطاع
بشأن أفضل البدائل وكيفية التشجيع على استخدامها.

 -1اكتساب املعارف األساسية
الالزمة إلنشاء فريق املشروع وتنظيم
عملية تنفيذ املشروع.
 -2تقرير املسح القطاعي الوطين.

القوة احملركة :إذكاء الوعي لدى أصحاب
املصلحة وحتديد املوظفني املؤهلني واإلبقاء

االفرتاض  :٢الشركاء يف الصناعة
مستعدون للتعاون والتشاور يف إعداد
التقرير واالسرتاتيجية.

 -٤تنفيذ برانمج جترييب
لشراء البدائل استنادا إىل
مشروع االسرتاتيجية.

 -٣إجراء تقييم الستخدام
منتجات الزئبق ،وحتليل التكلفة
والعائد للمنتجات البديلة ،ووضع
مشروع اسرتاتيجية للتحويل.

النتائج

 -2إجراء مسح وطين جلمع
املعلومات املتعلقة جبميع
املنتجات املضاف إليها الزئبق
املستخدمة واملعروضة للبيع
حاليا ،لكل قطاع.

املخرجات
االفرتاض  :١يقوم أصحاب املصلحة الوطنيون
بتيسري مسح وتقييم املعلومات املتعلقة
ابملنتجات املضاف إليها الزئبق ويسهمون
فيهما.

 -1تنظيم حلقة عمل نقاشية تقييمية وطنية
لإلعالم هبدف هذا املشروع ،والتوعية
بضرورة التحول إىل البدائل ،وإنشاء وسائل
جلمع البياانت بشأن االستخدام احلايل،
وحتديد البدائل املمكنة.

األنشطة

 -5إعداد تقرير ابلتوصيات املتعلقة بتعزيز التخلص التدرجيي من
املنتجات املضاف إليها الزئبق ووضع هنج اسرتاتيجي كامل للتحول
على املستوى الوطين.
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 3 - 3االنتقال من نظرية التغيري إىل استكمال اإلطار املنطقي
ميثل اإلطار املنطقي ،الذي أيخذ شكل جدول (االستمارة ألف ،املرفق  ،)1جزءا إلزاميا من وثيقة أي مشروع ،ويعمل كأداة
التخطيط الرئيسية لتجسيد األفكار املتعمقة املكتسبة من إجراء مترين نظرية التغيري يف سياق التحضري لتقدمي طلب املشروع.
ويصف اإلطار املنطقي مكوانت املشروع ويوضح تفاصيل الكيفية اليت سيعمل هبا املشروع وكيفية إحداثه للتغيري املنشود.
وسيستخدم كخريطة طريق للتنفيذ وأداة لتقييم ورصد التقدم احملرز .وهو املخطط العملي خلطة املشروع ،ابفرتاض وجود عالقة
سببية خطية بني األنشطة واملخرجات ،ومع مراعاة االفرتاضات وخط األساس ،وحتديد األطر الزمنية واألهداف ومؤشرات النجاح
ووسائل التحقق وفرص التمويل احملتملة لتنفيذ املشروع.
ونبني فيما يلي اإلطار املنطقي املستخدم يف الطلبات املقدمة إىل الربانمج الدويل احملدد:
تُدرج املعلومات التالية يف خطوط تصاعدية (من املدى الطويل إىل املدى القصري):
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

هدف املشروع؛
نتيجة املشروع؛
خمرجات املشروع؛
أنشطة املشروع.

تدرج يف األعمدة العرضية تفاصيل املعلومات التالية:
ما هي املؤشرات؟
املؤشر هو وحدة قياس تساعد على تقييم التقدم احملرز يف حتقيق النتيجة املرجوة .وتُستخدم املعلومات اليت جيري مجعها لتوجيه عملية صنع القرار
يف مجيع مراحل تنفيذ املشروع ورصده وتقييمه .وكحد أدىن ،ينبغي أن تكون املؤشرات حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق .وينبغي أن يُشار
إىل توقيت النتائج املتوقعة.
مصادر البياانت
أمثلة
الغرض
 سجالت املشاريع قياس اإلجراءات واملتغريات واالجتاهات ومستوايت  -عدد الشيءاملؤشرات الكمية
 إحصاءات اخلدمات تواتر الشيءاملعرفة
 زايدة/اخنفاض الشيء  -املسح على مستوىالربامج
 تساعد على حتديد :ما هو العدد؟ والكم؟ والوترية؟  -نسبة الشيء النسبة املئوية للشيء  -املسح على مستوى البحث عن إجاابت حمددةُ :حتدَّد املتغريات أوالسكان (احمللي والوطين)
املواضيع سلفا قبل بدء مجع البياانت
 إجراء مقابالت متعمقة مستوى الشيء توفر معلومات عن املواقف والتصورات والدوافعاملؤشرات النوعية
 دراسات حاالت إفرادية االمتثال لـ جتيب عن سؤال ملاذا؟ جمموعات تركيز مدى الشيء عادة ما تنظَّم بطريقة اإلجاابت املفتوحة (تسمح مالحظات نوعية الشيءابملعلومات التلقائية)
 دراسات حاالت وجود الشيءالعمالء
 -تصور الشيء

(أ) كيف ستقاس هذه األهداف من خالل املؤشرات (قياس اإلجنازات مقابل خطوط األساس واألهداف)؛
(ب) كيف سيجري التحقق من التقدم احملرز من خالل وسائل التحقق (براهني داعمة)؛
(ج) اإلطار الزمين لألنشطة وفرتة اإلبالغ اخلاصة هبا.
ويتعني تكرار األطر الزمنية يف اإلطار املنطقي حسب الضرورة يف خطة عمل املشروع اخلاصة ابستمارة الطلب (االستمارة ألف،
املرفق .)1
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الفصل  : ٤كيفية استكمال استمارات الطلبات

يقدم هذا الفصل معلومات تفصيلية عن كيفية استكمال استمارات الطلبات ،كما يشري إىل البنود اإلضافية الالزمة لتكوين
ملف كامل للطلبات لتقدميها إىل األمانة .ويُستَخدَم مثال املشروع الوارد يف الفصل  ٣بشأن التحول إىل منتجات بديلة يف
مجيع إطارات األمثلة ألغراض التوضيح.
 ١ - ٤االستمارة ألف – استمارة التقدمي للمشروع

تتضمن االستمارة ألف الطلب الرئيسي املقدم للمشروع .وهي تتألف من الفروع  ١إىل  ،٥على النحو املبني أدانه.

-١

موجز املشروع

 1-1احلكومة مقدمة الطلب واملؤسسة احلكومية مقدمة الطلب :يرجى وضع اسم من يقدم الطلب -البلد (البلدان)
واملؤسسة (املؤسسات).
2-1

عنوان املشروع :يرجى إدخال عنوان املشروع.

 ٣-1امليزانية :يرجى بيان امليزانية اإلمجالية املطلوبة من الربانمج الدويل احملدد .ويرجى ذكر مسامهة البلد بشكل منفصل (إن
وجدت).
 ٤-1املدة :يرجى اإلشارة إىل مدة املشروع املقرتح ،معربا عنها بعدد الشهور ،مع مالحظة أن احلد األقصى ملدة أي مشروع
هو  ٣6شهرا ( ٣سنوات).
ووفقا للقواعد واملمارسات املالية لألمم املتحدة ،يتعني إغالق أي مشروع يف أقرب وقت ممكن بعد اتريخ انتهائه
التشغيلي ،ويف موعد ال يتجاوز  12شهرا بعد ذلك.
 5-1وضع البلد  :يرجى أتكيد أن بلدكم طرف يف اتفاقية ميناماات بذكر اتريخ التصديق أو االنضمام .يرجى كذلك بيان ما
إذا كانت احلكومة مقدمة الطلب من البلدان النامية أو البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أو الدول اجلزرية الصغرية
النامية أو أقل البلدان منوا.
 6-1مواد االتفاقية ذات الصلة :يرجى اإلشارة إىل املواد احملددة (والفقرات واملرفقات ذات الصلة) اليت سيسهم املشروع يف
حتقيقها.
 7-1موجز املشروع [حد أقصى  3٥٠كلمة] :يرجى تقدمي موجز ملشروعكم .وينبغي أن يتضمن املوجز األساس املنطقي
للمشروع ،واهلدف والتأثري املنشودان منه ،وكذلك كيفية حتقيق ذلك (أي بتحديد املخرجات الرئيسية) .وينبغي أيضا
أن يبني مقدمو الطلبات كيف سيحسن املشروع القدرات الوطنية على تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية وأن يذكروا
الشركاء الرئيسيني يف التنفيذ.
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ومن األمهية مبكان أن يُعد هذا املوجز حبيث ميكن نشره للجمهور كبند قائم بذاته .وينبغي إعداد املوجز بطريقة تسهل
فهمه لصانعي القرارات وأصحاب املصلحة.
اهلدف من هذا املشروع هو التخلص التدرجيي من استخدام املنتجات املضاف إليها الزئبق والتحول إىل
استخدام بدائل للمنتجات املدرجة يف امللحق ألف التفاقية ميناماات يف البلد (س) .وتشكل املنتجات
املضاف إليها الزئبق أحد اجملاالت الرئيسية املثرية للقلق يف البلد (س) حسبما هو موضح يف نتائج التقييم
األويل مبوجب اتفاقية ميناماات الذي أُجري مؤخرا .ولكي يتسىن للبلد (س) تنفيذ التزاماته مبوجب اتفاقية
ميناماات بشأن الزئبق وااللتزام بتاريخ التخلص التدرجيي الذي يقرتب بسرعة ،ال بد من تنفيذ اسرتاتيجية
قائمة على األدلة للتحول إىل املنتجات البديلة.
وستنفذ وزارة البيئة يف البلد (س) ،مبيزانية إمجالية قدرها  200 000دوالر من دوالرات الوالايت
املتحدة ،املخرجات الستة التالية خالل فرتة متتد  2٤شهرا بني عامي  2019و:2021
 -1تقييم مدى استخدام املنتجات املدرجة يف املرفق ألف التفاقية ميناماات

 -7-١موجز املشروع
[حد أقصى 3٥٠
كلمة]

 -2إجراء حتليل للتكاليف واألنشطة الالزمة للتحول إىل منتجات بديلة
 -٣وضع اسرتاتيجية للتغيري إىل منتجات بديلة ،إىل جانب إطار زمين مناسب
 -٤تنفيذ برانمج جترييب لشراء البدائل
 -5بدء تنفيذ هنج اسرتاتيجي (وطنيا) (قطاعيا)
 -6الرصد واالستعراض/التقييم واملراجعة املالية
وهذا املشروع هو األول من نوعه يف البلد (س) واحلكومة ملتزمة ابلوفاء ابلتزاماهتا مبوجب اتفاقية ميناماات.
ويف حزيران/يونيه  ،201٨أُنشئ فريق عامل تنفيذي اتبع ملكتب رئيس الوزراء من أجل تنفيذ االتفاقية.
وسيشرك هذا املش روع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة يف البلد ابتباع هنج مشرتك بني القطاعات.
وستقود وزارة البيئة تنفيذ املشروع من خالل جلنة توجيهية تضم وزارات الصحة ،والبيئة ،والصحة والتنمية،
على املستوى االحتادي وعلى مستوى املقاطعات ،وكذلك غرفة التجارة والصناعة ،واجلامعة الوطنية يف
البلد (س) واملنظمات غري احلكومية.

اإلطار  :1موجز توضيحي للمشروع استناداً إىل مثال املشروع.

-٢

وصف املشروع

يرجى االستفاضة بشأن موجز املشروع الوارد يف الفرع  7-1ابلتنظيم التايل:
 -١-٢األساس املنطقي/املربر [حد أقصى  ٥٠٠كلمة] :يرجى توضيح سبب أمهية هذا املشروع وضرورته ابستخدام أساس
منطقي قائم على األدلة .وحيدد هذا الفرع بيان املشكلة والسياق واملربر املنطقي للمشروع ويتضمن العناصر التالية:
-
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-

كيف يعمل بلدكم على حتسني قدرات قطاعاته ذات الصلة على تنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقية ميناماات؟ يرجى
اإلشارة أيضا إىل اجلهود التشريعية اجلارية أو املقررة اليت سيكون هلا أتثري على هنج بناء القدرات هذا.
كيف يستند املشروع إىل املبادرات واملشاريع السابقة واآلليات املنشأة وكيف يعترب من الدروس املستفادة؟

يرجى بيان ما إذا كان بلدكم بصدد االضطالع/اضطلع بتقييم أويل مبوجب اتفاقية ميناماات يف إطار مرفق البيئة العاملية وخطة
عمل وطنية بشأن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق .وإذا كان األمر كذلك ،يرجى إضافة املزيد من املعلومات يف املرفق .٣
 -٢-٢النتائج املتوقعة [حد أقصى  7٥٠كلمة] :يرجى توضيح ما سيحققه هذا املشروع من خالل سرد ووصف املخرجات
العملية املقرتحة للحصول على دعم من الربانمج الدويل احملدد ،على حنو منظم بوضوح .وجيب أن ترد التفاصيل التالية
بشأن كل خمرج من املخرجات:
-

-

وصف لألنشطة واملهام اليت ستجرى يف إطار كل خمرج من املخرجات ،وكذلك تسلسلها وتوقيتها .ويرجى
مالحظة أن هذا النص يتصل مباشرة ابملرفق  1واإلطار املنطقي وخطة العمل الذين يقوم عليهم هذا املقرتح.
التفاصيل املتعلقة أبدوار ومسؤوليات مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك املنظمات احلكومية الدولية
والوزارات واإلدارات واملنظمات غري احلكومية و/أو كياانت القطاع اخلاص.
شرح الكيفية اليت ميكن هبا هلذه املخرجات واألنشطة أن حتسن قدرة بلدكم على تنفيذ التزاماته مبوجب اتفاقية
ميناماات .وينبغي للمخرجات املقرتحة أن تعزز بناء القدرات على الصعيد القطري وتوطد الدراية التقنية وتطبيقها.
ويرجى اإلشارة حتديدا إىل املواد والفقرات واملرفقات (حسب االقتضاء) اليت سيسهم يف حتقيقها كل خمرج من
املخرجات.
اذكر أي ُهنُج بيان مبتكرة أو حمتملة قد يستخدمها املشروع ،أو أي نتائج يتوقع أن حيققها.
تتمثل نتيجة املشروع يف التحول إىل استخدام بدائل للمنتجات املدرجة يف املرفق ألف
التفاقية ميناماات.
نجز املخرجات التالية أثناء املشروع:
ستُ َ

 -١تقييم مدى استخدام املنتجات املدرجة يف املرفق ألف التفاقية ميناماات

 -٢-٢النتائج املتوقعة
[حد أقصى  7٥٠كلمة]

املخرج وتفاصيل األنشطة واملهام .ويرجى إدراج أدوار ومسؤوليات أي
[يدرج وصف َ
من/مجيع أصحاب املصلحة وتوضيح كيف ستحسن هذه املخرجات واألنشطة قدراتكم
الوطنية على تنفيذ االتفاقية  -مع اإلشارة بشكل حمدد إىل مواد االتفاقية]
 -٢إجراء حتليل للتكاليف واألنشطة الالزمة للتحول إىل منتجات بديلة
املخرج وتفاصيل األنشطة واملهام .ويرجى إدراج أدوار ومسؤوليات أي
[يدرج وصف َ
من/مجيع أصحاب املصلحة وتوضيح كيف ستحسن هذه املخرجات واألنشطة قدراتكم
الوطنية على تنفيذ االتفاقية]
 -3وضع اسرتاتيجية للتغيري إىل منتجات بديلة ،إىل جانب إطار زمين مناسب
املخرج وتفاصيل األنشطة واملهام .ويرجى إدراج أدوار ومسؤوليات أي
[يدرج وصف َ
من/مجيع أصحاب املصلحة وتوضيح كيف ستحسن هذه املخرجات واألنشطة قدراتكم
الوطنية على تنفيذ االتفاقية]
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 -٤تنفيذ برانمج جترييب لشراء البدائل
املخرج وتفاصيل األنشطة واملهام .ويرجى إدراج أدوار ومسؤوليات أي
[يدرج وصف َ
من/مجيع أصحاب املصلحة وتوضيح كيف ستحسن هذه املخرجات واألنشطة قدراتكم
الوطنية على تنفيذ االتفاقية]
 -٥البدء يف تنفيذ هنج اسرتاتيجي (وطنياً) (قطاعياً)
املخرج وتفاصيل األنشطة واملهام .ويرجى إدراج أدوار ومسؤوليات أي
[يدرج وصف َ
من/مجيع أصحاب املصلحة وتوضيح كيف ستحسن هذه املخرجات واألنشطة قدراتكم
الوطنية على تنفيذ االتفاقية]
 -6الرصد والتقييم واملراجعة املالية (هذا التدبري إلزامي)
املخرج وتفاصيل األنشطة واملهام .ويرجى إدراج أدوار ومسؤوليات أي
[يدرج وصف َ
من/مجيع أصحاب املصلحة]
اإلطار  :2مثال شامل للفرع  ٢-3بشأن النتائج املتوقعة.

 -3-٢إدارة املشروع [حد أقصى  ٥٠٠كلمة] :يرجى تقدمي وصف شامل لرتتيبات اإلدارة اخلاصة ابملشروع .ويرجى بيان
املؤسسة املسؤولة عن إدارة املشروع .ووضح كيف سيشارك الشركاء املختلفون يف املشروع (املنظمة/املنظمات احلكومية الدولية،
أو الكيان/الكياانت احلكومية ،أو اجلهات الفاعلة األخرى مثل املنظمة/املنظمات غري احلكومية ،أو املراكز اإلقليمية ودون
اإلقليمية املنشأة مبوجب اتفاقية ابزل واتفاقية استكهومل).
ولضمان وفاء مجيع الشركاء مبسؤولياهتم فيما يتعلق ابملشروع ،ينبغي أن ينظر فريق املشروع يف الرتتيبات الرمسية وغري الرمسية الالزمة.
على سبيل املثال ،ينبغي حتديد ما إذا كان يتعني على شركاء معينني أن يتولوا زمام املبادرة خبصوص خمرجات حمددة و/أو تقدمي
بياانت عن النتائج ألغراض الرصد والتقييم.
ويُ َلزم مقدمو الطلبات بتقدمي هيكل تنفيذ املشروع من خالل خمطط تنظيمي .انظر اإلطار  .٣ويرجى توضيح الرتكيبة واألدوار
واملسؤوليات والطريقة اليت تتخذ هبا القرارات ،حسب االقتضاء ،فيما خيص اجلهات التالية صاحبة املصلحة:
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مدير املشروع والسلطة احلكومية املنفذة للمشروع؛



خطوط مسؤوليات أعضاء فريق املشروع؛



الشركاء اخلارجيون املشاركون ،مع إبراز مسؤولية كل شريك يف املشروع؛



اللجنة التوجيهية أو التنسيقية للمشروع ،مبا يف ذلك حتديد أدوار ومسؤوليات الشركاء يف عمليات صنع القرار.

وزارة البيئة
UNEP/MC/COP.3/INF/3

يرجى بيان كيف سيكفل املشروع مساءلة خمتلف السلطات الوطنية والشركاء املعنيني والتنسيق بني هذه اجلهات.
الشركاء يف املشروع

وزارة البيئة

برانمج األمم املتحدة
للبيئة

وزارة الصحة
اهليئة املنفذة للمشروع

وزارة الزراعة
وزارة التجارة
القطاع اخلاص

وحدة إدارة املشروع

جهات أخرى صاحبة مصلحة

التدبري 6
مؤسسة تقييمية
مستقلة

 -3-٢إدارة املشروع
[حد أقصى ٥٠٠
كلمة]

التدبري ٥
الشركاء يف
املشروع
خرباء استشاريون
خارجيون

التدبري ٤
الشركاء يف
املشروع
خرباء استشاريون
خارجيون

التدبري ٢
الشركاء يف
املشروع
خرباء استشاريون
خارجيون

التدبري ١
وزارة البيئة

تتوىل التوجيه واإلدارة اليوميني للمشروع وحدة إدارة املشروع اليت يرأسها مدير املشروع من وزارة البيئة.
وتوفر الوحدة خدمات األمانة اليت تشمل مجلة أمور منها:
• حتديد مواعيد االجتماعات وتنسيقها؛
• حتديد جداول أعمال االجتماعات؛
• إعداد الواثئق وتوزيعها على األعضاء؛
• تسجيل حماضر االجتماعات وتوزيعها على األعضاء؛
• إدارة املراسالت؛
• التوظيف وإدارة املوظفني.

يقوم املثال الوارد يف هذا املخطط على إنشاء وحدة إلدارة املشروع .ولكن إنشاء هذه الوحدة ليس شرطا
للمشاريع .وجيوز توجيه وإدارة املشروع بواسطة فرد أو جمموعة أساسية أو توليفة أخرى.
اإلطار  :٣مثال لوصف ختطيطي وسردي إلدارة املشروع وترتيبات التنفيذ.

 -٤-٢موجز امليزانية والتمويل :يرجى ذكر امليزانية املقررة لكل خمرج مقرتح .ويعرض موجز امليزانية والتمويل املبلغ املطلوب من
الربانمج الدويل احملدد .وإذا كانت احلكومة مقدمة الطلب ستسهم هي ذاهتا ،ينبغي أن يُذكر ذلك هنا .وجتدر اإلشارة إىل أن
التمويل املشرتك ليس مطلواب ،ولكن هناك حاالت قد يكون فيها التمويل املشرتك منطقيا.

 -٤-٢موجز
امليزانية والتمويل

املخرج املقرتح 1
املخرج املقرتح 2

املسامهة احملتملة من احلكومة مقدمة
الطلب من الصندوق االستئماين
للربانمج الدويل احملدد التابع التفاقية الطلب ،إن وجدت (نقدية و/أو عينية)
ميناماات [بدوالرات الوالايت املتحدة] [بدوالرات الوالايت املتحدة]

-

 50 000دوالر من دوالرات الوالايت
املتحدة
 50 000دوالر من دوالرات الوالايت  25 000دوالر من دوالرات الوالايت
املتحدة
املتحدة
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املخرج املقرتح ٣
املخرج املقرتح ٤
اجملموع الفرعي
امليزانية اإلمجالية للمشروع

 60 000دوالر من دوالرات الوالايت  25 000دوالر من دوالرات الوالايت
املتحدة
املتحدة
 10 000دوالر من دوالرات الوالايت
املتحدة
 170 000دوالر من دوالرات  50 000دوالر من دوالرات الوالايت
املتحدة
الوالايت املتحدة
 220 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة

اإلطار  :٤مثال مليزانية تبني كالً من املبلغ املطلوب من الربانمج الدويل احملدد ،ومقدار أو قيمة املسامهات احملتملة األخرى ،إن ُوجدت ،من احلكومة
مقدمة الطلب ،استناداً إىل مثال املشروع الوارد آنفاً.

 -3االعتبارات املتعلقة ابملشروع
يرجى االستفاضة بشأن االعتبارات الرئيسية التالية املتعلقة ابملشروع .انظر الفصل  2من هذه املبادئ التوجيهية لالطالع على
اإلطار الذي سيوجه جملس اإلدارة يف اختاذ القرارات بشأن املقرتحات.
 -١-3مدى احتمال إحداث التأثري [حد أقصى  ٥٠٠كلمة] :قدم مؤشرا حلجم التأثري البيئي والصحي احملتمل بعد تنفيذ
املشروع .هل يقدم املشروع ضماانت أبنه لن يدعم/يولد أتثريات بيئية ضارة؟
وميكن أيضا توضيح التأثري من خالل حبث الكيفية اليت سيحرز هبا مقدم الطلب تقدما حنو الوفاء اباللتزامات الرئيسية التفاقية
ميناماات ،بسبل منها حتقيق ختفيض حمتمل للزئبق .وميكن ملقدمي الطلبات أن يوردوا إشارة إىل خطة التنمية املستدامة لعام 20٣0
يف تقييمهم.
وعند حتديد التأثري احملتمل للمشروع ،من املفيد أن يُنظَر يف األسئلة التالية:

• ما الذي يتوقع حدوثه كنتيجة طويلة األجل للمشروع؟
• ما هو الفرق الذي يتوقع أن حيدثه النشاط للمستفيدين؟
• ما هو عدد الناس الذين يتوقع أن يتأثروا؟
 -٢-3االستدامة [حد أقصى  3٥٠كلمة] :يرجى ذكر التدابري العملية املوجودة أو املقرر اختاذها لضمان أن تكون القدرات
الوطنية اليت يدعمها الربانمج الدويل احملدد تراكمية ومستدامة على املدى الطويل .اشرح كيف ستؤدي هذه التدابري إىل إجياد
القدرات املستدامة لدى احلكومة املتقدمة ابلطلب من أجل تنفيذ التزامات اتفاقية ميناماات.
يرجى مالحظة أن هذا الفرع لن ُجي َّسد يف اإلطار املنطقي .والغرض من التدابري املذكورة هنا هو بيان اجلهود الوطنية املبذولة
اصل االستفادة من أي تدخل إمنائي ينفذ بعد اكتمال املساعدة اإلمنائية الرئيسية.
لتحقيق االستدامة ،وكذلك احتمال تو ُ

 -٢-3االستدامة
[حد أقصى 3٠٠
كلمة]

ستُنفذ تدابري االستدامة التالية ابالقرتان مع تنفيذ املشروع لضمان استدامة نتائج املشروع وخمرجاته:
 -1إشراك املوظفني الوطنيني (بدال من االكتفاء ابخلرباء االستشاريني) يف العمليات التحليلية والتخطيطية
لتمكني تكرار املشروع.
 -2اإلعالم املنتظم آبخر املستجدات عن التقدم احملرز ،والتماس التعليقات الرمسية عن التخطيط العام
للمشروع بغرض بناء املعارف املشرتكة.
 -٣كفالة توجيه/إرشاد ميزانيات املشرتايت العامة ابلنتائج وااللتزام ابلشراء املمتثل للقواعد (أي تطبيق
النتائج حىت على العمليات احلكومية).
 -٤إنشاء إطار رمسي (مقرر/مرسوم) من خالل املشروع لتنفيذ اتفاقية ميناماات.

اإلطار  :5أمثلة لبعض تدابري االستدامة املقرتحة استناداً إىل مثال املشروع .وقد تتباين هذه التدابري تبايناً كبرياً حسب السياقات الوطنية .وتتوافر لدى
بلدان كثرية تقييمات أولية مبوجب اتفاقية ميناماات ميكن االستفادة منها.
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 -3-3امتالك زمام املشروع وطنياً [حد أقصى  ٥٠٠كلمة] :يرجى توضيح كيف يُعد املشروع ذا توجه قطري ويدعم
األولوايت الوطنية ،وكيف يشارك على املستوى الوطين ،وحسب االقتضاء ،يف السياق اإلقليمي.
وضح كيف اختذت احلكومة املتقدمة ابلطلب إجراءات بشأن املسائل املتعلقة ابملشروع (أي اعتماد التشريعات ،وإعادة هيكلة
الرتتيبات املؤسسية ،واملوافقة على املعايري اجلديدة ،وما إىل ذلك).
صف كيف ينهض املشروع ابلنهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت (مبا يف ذلك اإلدماج الوطين ودور
إشراك املؤسسات الصناعية) .وقدم وصفا جملموعة أصحاب املصلحة (مبا يف ذلك من اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ،حسب
االقتضاء) اليت قد تشارك يف املشروع.
وجيدر أيضا ذ ْكر ما إذا كان املشروع يتضمن مسامهة حمتملة من احلكومة املتقدمة ابلطلب (وإن مل يكن ذلك إلزاميا لتقدمي
الطلبات إىل الربانمج الدويل احملدد) ،مبا يف ذلك أي مسامهة عينية يف املوارد البشرية.
 -٤-3االعتبارات اجلنسانية [حد أقصى  3٥٠كلمة] :يرجى بيان الكيفية اليت يتناول هبا املشروع االعتبارات اجلنسانية.
وملزيد من اإلرشادات عن كيفية إدماج االعتبارات اجلنسانية يف املشروع املقرتح ،يرجى الرجوع إىل اإلطار .7
-1

استخدم تقييم املنتجات املدرجة يف املرفق األول لزايدة الوعي ابآلاثر املتباينة النامجة عن
الزئبق ومركباته على النساء واألطفال بوصفهما من الفئات الضعيفة من السكان.

-2

يف سياق األعمال املتعلقة بقطاع الرعاية الصحية ،يرجى توجيه اهتمام خاص إىل األدوار
املختلفة اليت يؤديها الرجال والنساء غالبا (مثل األطباء والتمريض وعمال التنظيف وما
إىل ذلك) وتعرضهم النسيب النبعااثت وإطالقات الزئبق ومركبات الزئبق.

[حد أقصى  3٥٠كلمة] -٣

تعزيز مشاركة املرأة ودورها القيادي يف عمليات صنع القرار على الصعيدين الوطين
والعاملي.

-٤

(اختياري) تشجيع مشاركة الفئات واجملتمعات احمللية الضعيفة وتعزيز أدوارها القيادية يف
عمليات صنع القرار على الصعيدين الوطين والعاملي.

 -٤-3االعتبارات
اجلنسانية

اإلطار  :6مثال لعنصر االعتبارات اجلنسانية للمشروع استناداً إىل املثال املقدم للمشروع.

25

UNEP/MC/COP.3/INF/3

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  – ٢٠١١سلسلة إرشادات تعميم مراعاة املنظور اجلنساين :املواد الكيميائية
ونوع اجلنس
فيما يتعلق إبشراك النساء والفئات الضعيفة ،توصي إرشادات برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن املواد الكيميائية
بتدخلني شاملني لتوجيه تعميم املنظور اجلنساين يف إدارة املواد الكيميائية:
ونوع اجلنس
ْ
تعزيز هنج أصحاب املصلحة املتعددين من أجل كفالة مشاركة املرأة والفئات السكانية الضعيفة يف وضع
(أ)
السياسات وعمليات صنع القرار؛
(ب) زايدة الوعي ابلصالت القائمة بني التعرض للمواد الكيميائية ،واآلاثر النامجة على صحة اإلنسان والبيئة،
واالختالفات بني اجلنسني من حيث املخاطر واألثر.
ولذلك ينبغي إيالء أمهية للمسائل اجلنسانية يف املشروع يف الربانمج اخلاص استنادا إىل منظورين .أحدمها يف جمال
التطوير املؤسسي واآلخر هو االختالفات يف املخاطر عند تعرض النساء والرجال للمواد الكيميائية والنفاايت.
صمم النظم بقدر اإلمكان حبيث حتقق التوزيع العام العادل واملساواة
وفيما يتعلق ابلتطوير املؤسسي ،ينبغي أن تُ َّ
يف مكان العمل .ويف بلدان عديدة ،توجد جمموعة كبرية نسبيا من النساء الالئي حظني بتدريب مناسب للعمل
يف اجملال ،وتوجد احتماالت مواتية لتحقيق توازن جيد بني املؤسسات .إال أن هذا ال ينطبق على مجيع البلدان،
ومن مث جيب أن يوىل االهتمام هلذه القضااي.
ويؤثر التعرض للمواد الكيميائية على النساء والرجال على حد سواء .ويف العادة يلقى تعرض الرجال للمواد
الكيميائية اهتماما أكرب ،وتركز البحوث إىل حد أكرب على الرجال واألضرار اليت ميكن أن تلحق هبم .وعلى الرغم
من أوجه القصور يف البحوث ،فإن هناك أدلة كثرية تشري إىل أن النساء يف البلدان الفقرية يتعرضن ملواد كيميائية
خطرة بنفس درجة تعرض الرجال .وينطبق ذلك على املنزل ويف الزراعة ،وإىل حد متزايد يف األعمال الصناعية ويف
األعمال املرتبطة ابسرتداد املعادن من اإللكرتونيات .وتظهر النساء والرجال أيضا حساسية خمتلفة للمواد الكيميائية
بسبب االختالفات الفسيولوجية .ويكون األمر خطريا بشكل خاص عندما يتعرض األطفال والنساء احلوامل ملواد
كيميائية خطرة ،حيث تكون األجنة واألطفال يف كثري من احلاالت أكثر عرضة لتأثريات املواد الكيميائية من
البالغني ،وقد يتسبب التعرض يف سن مبكرة يف حدوث ضرر دائم ،على سبيل املثال على اجلهاز العصيب والقدرة
اإلجنابية.
اإلطار  :7برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  ،٢٠١١سلسلة إرشادات تعميم مراعاة املنظور اجلنساين :املواد الكيميائية ونوع اجلنس

 -٥-3خطة التنمية املستدامة لعام  :٢٠3٠وضح كيف يسهم املشروع يف اجلهود اليت تبذهلا احلكومة املتقدمة ابلطلب من
أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،20٣0مع اإلشارة إىل أهداف حمددة حسب االقتضاء.
-٤

معلومات عن التنفيذ

 -١-٤مصادر التمويل :بني ما إذا كانت احلكومة املتقدمة ابلطلب ستساهم مسامهة مؤكدة يف املشروع .وإذا أتكدت
املسامهات النقدية أو العينية ،يرجى بيان مقدارها أو قيمتها.
وضح ما إذا مت تلقي أو طلب متويل من مرفق البيئة العاملية أو الربانمج اخلاص ،واذكر كذلك أي متويل مت تلقيه أو طلبه على
الصعيدين الوطين والدويل ،من جهات من بينها احلكومات األخرى واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات والقطاع اخلاص.
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بني أيضا ما إذا كان هذا املشروع أو األنشطة املقرتحة يف املشروع قدما يف وقت سابق للحصول على متويل أو تربعات عينية من
مصادر أخرى خبالف مرفق البيئة العاملية أو الربانمج اخلاص.
 -٢-٤الرصد واإلبالغ والتقييم ومراجعة احلساابت :الرصد واإلبالغ والتقييم ومراجعة احلساابت عناصر ضرورية لإلدارة
للمشاريع وللرقابة عليها.
خطة الرصد واإلبالغ [حد أقصى  ٢٥٠كلمة] :وضح هنا كيف تعتزم رصد تنفيذ هذا املشروع .وينبغي رصد أنشطة املشروع
والتقدم احملرز فيه وفقا ملؤشرات أو أهداف .وجيب أن تستند اخلطة إىل األهداف احملددة يف وصف املشروع وخطة عمل املشروع
والتقارير النصف السنوية اإللزامية .وأثناء مرحلة التنفيذ ،يُ َلزم مديرو املشاريع بتقدمي تقارير مرحلية سردية كل ستة أشهر وتقرير
سردي هنائي للمشروع استنادا إىل مناذج حمددة مسبقا .ويتعني أيضا أن تُقدَّم تقارير مالية نصف سنوية وتقرير مايل يف هناية
املشروع.
خطة التقييم [حد أقصى  ٢٥٠كلمة] :يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان مشروعكم سيخضع الستعراض هنائي أم تقييم هنائي.
وفيما يتعلق ابملشاريع اليت تصل قيمتها إىل  150 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة ،يُرجى رصد خمصصات إلجراء
استعراض هنائي للمشروع .ويدخل االستعراض النهائي ضمن مسؤولية اجلهة مقدمة الطلب وميكن إجراؤه داخليا بواسطة احلكومة
مقدمة الطلب أو خارجيا إذا رغبت اجلهة مقدمة الطلب يف ذلك( .)6وجيوز أن يكون املبلغ املرصود يف امليزانية لالستعراض النهائي
حوايل  2 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة ولكن ينبغي أال يتجاوز  ٤ 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة.
وفيما يتعلق ابملشاريع اليت ترتاوح قيمتها بني  150 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة و 250 000دوالر من دوالرات
الوالايت املتحدة ،يُرجى رصد خمصصات يف امليزانية إلجراء تقييم مستقل للمشروع .وتدخل التقييمات يف نطاق مسؤولية مكتب
التقييم التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة .وستتوىل أمانة اتفاقية ميناماات إدارة عملية التقييمات النهائية ،اليت سيجريها مقيمون
مستقلون .وهلذا الغرض ،ابلنسبة للمشاريع اليت تصل ميزانيتها إىل  200 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة ،سيلزم أن
حتتفظ األمانة مببلغ  ٨ 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة ،وابلنسبة للمشاريع اليت ترتاوح ميزانيتها بني  200 000دوالر
من دوالرات الوالايت املتحدة و 250 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة ،سيلزم أن حتتفظ مببلغ  10 000دوالر من
دوالرات الوالايت املتحدة.
ترتيبات مراجعة احلساابت [حد أقصى  ٢٥٠كلمة] :تنطبق متطلبات الصكوك القانونية املعيارية اخلاصة ابألمم املتحدة/برانمج
األمم املتحدة للبيئة على ترتيبات مراجعة احلساابت .ووفقا ملقتضيات هذه الصكوك ،قد يلزم إجراء عمليات مراجعة احلساابت
يف هناية تنفيذ املشروع .وهلذا الغرض ،ينبغي أال تتجاوز ميزانية مراجعة احلساابت  5 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة.
وجيب أن متتثل ترتيبات املراجعة للمعايري الدولية املقبولة .ويف احلاالت اليت يُنفَّذ فيها املشروع من خالل مؤسسة حكومية ،تسري
ترتيبات مراجعة احلساابت اخلاصة بتلك املؤسسة احلكومية على املشروع .ويف احلاالت اليت ال يُنفَّذ فيها املشروع من خالل
مؤسسة حكومية أو يف احلاالت اليت ال ميكن أن يدخل فيها ضمن ترتيبات مراجعة احلساابت للحكومة ،يتعني على احلكومة
مقدمة الطلب أن توضح الرتتيبات البديلة ملراجعة احلساابت .وحسب االقتضاء ،سيتعني على مراجع احلساابت أن يعد تقريرا
ملراجعة احلساابت بشأن نفقات املشروع بعد االنتهاء من املشروع.
ويف مجيع األحوال ،حيق لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،أن جيري على نفقته اخلاصة استعراضا ومراجعة لسجالت املشروع.

( )6إذا مل تتوفر القدرات داخليا ،جيوز ملقدم الطلب أن حيدد هلذه املهمة ،على سبيل املثال ،مؤسسة أكادميية أو مركز حبوث أو خبريا
استشاراي مستقال أو منظمة غري حكومية.
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وينبغي أن تُدرج عمليات الرصد واإلبالغ ،والتقييم ،واملراجعة املالية بوصفها خمرجات مستقلة يف خطة عمل املشروع وميزانيته.
وينبغي أال يكون التقييم أو املراجعة نفقات زائدة على املشروع.
 -3-٤املخاطر وتدابري التخفيف [حد أقصى  ٢٥٠كلمة] :اذكر العوامل أو الظروف ،والتحدايت اليت حيتمل أن تؤثر على
حتقيق هدف املشروع أو نتائجه أو خمرجاته بنجاح .وميكن أن تكون هذه املخاطر مؤسسية أو مالية أو إدارية أو تقنية و/أو
سياسية .ويرجى أيضا حتديد تدابري التخفيف اليت ميكن اختاذها للحد من كل من تلك املخاطر .وبني كيف سيكفل مديرو
املشروع التنفيذ الناجح (االسرتاتيجيات).
اخلطر  :١حاالت التأخري يف تقدمي املعلومات القطاعية.
تدبري التخفيف  :١التواصل ابنتظام مع اخلرباء القطاعيني لضمان الوعي السليم ابملعلومات املطلوبة
 -3-٤املخاطر
وتقدمي املساعدة يف احلصول على املعلومات حسب االقتضاء.
وتدابري التخفيف
من حدهتا
اخلطر  :٢عدم قبول املهنيني للمنتجات البديلة
[حد أقصى
 ٢٥٠كلمة]
تدبري التخفيف  :٢تنظيم محلة للتثقيف والتوعية مصحوبة بعروض لبيان مالءمة البدائل.
اإلطار  :٨مثال للمخاطر املرتبطة ابملشروع وتدابري التخفيف من حدهتا استناداً إىل املثال املقدم للمشروع.

-٥

قائمة التحقق لتقدمي الطلب

يرجى استعراض القائمة بعناية ووضع عالمة على مجيع الصناديق ذات الصلة قبل إرسال الطلب إىل األمانة .وتعد التوقيعات
(بواسطة مسؤول احلكومة مقدمة الطلب ومسؤول االتصال الوطين ومسؤول التنسيق التنفيذي ملرفق البيئة العاملية) واملرفقات،
شروطا إلزامية للطلب .وبدون هذه البنود ،سيعترب الطلب غري مكتمل.

28

UNEP/MC/COP.3/INF/3

املرفق  ١اإلطار املنطقي وخطة العمل
ألف -اإلطار املنطقي
استنادا إىل هدف املشروع ،توضع نتيجة عامة للمشروع .وميكن االسرتشاد بنتيجة املشروع يف وضع اسم املشروع.
كيف يتحقق املشروع من أن نتائجه أجنزت؟ هل سيكون ذلك بواسطة تقارير أم واثئق أخرى أم سجالت أم عقود أم تقييمات
أم وسائل أخرى؟ حدد وسائل التحقق من املؤشرات واألهداف.
اذكر خمرجات املشروع املقررة لتحقيق النتيجة العامة للمشروع وبني فرتة اإلبالغ لكل خمرج من املخرجات( .)7وقد يكون أحد
األمثلة ملخرج من خمرجات املشروع االتفاق على اسرتاتيجية وطنية ونشرها .ويتعني حتديد فرتة اإلبالغ على أساس شهري ،على
سبيل املثال الشهر /6السنة  ،1والشهر /12السنة  ،2وهكذا.
النتيجة العامة للمشروع

املؤشرات

وسائل التحقق

نتيجة املشروع هي التحول إىل اسرتاتيجية التغيري املتفق عليها على الصعيد الوطين نشر االسرتاتيجية الوطنية (مثل اجلريدة الرمسية)
استخدام بدائل للمنتجات [خط األساس :صفر؛ اهلدف]١ :
املدرجة يف املرفق ألف التفاقية
النهج االسرتاتيجي الذي حيدده مسؤولو االتصال إعالن التفاصيل املتعلقة مبسؤويل االتصال الوطنيني
ميناماات.
الوطين (وطنيا) (قطاعيا)
للجمهور
[خط األساس :صفر؛ اهلدف]3 :
أهداف األداء (األهداف املرحلية للمشروع اليت تظهر التقدم احملرز يف إجناز اهلدف املرحلي املتوقع لكل فرتة من فرتات اإلبالغ
(نصف سنوية)
خمرجات املشروع وحتقيق النتيجة العامة للمشروع)
الشهر/السنة) (على سبيل املثال)
خرج  :١االنتهاء من تقييم استخدام املنتجات املدرجة يف املرفق ألف التفاقية الشهر /6السنة ١
ال ُـم َ
ميناماات ،وحتليل التكاليف واألنشطة الالزمة للتحول إىل املنتجات البديلة
خرج  :٢تنفيذ برانمج جترييب لشراء البدائل ،استنادا إىل مشروع االسرتاتيجية الشهر /١٢السنة ١
ال ُـم َ
املوضوعة ألغراض التغيري إىل املنتجات البديلة
خرج  :3وضع النهج االسرتاتيجي (وطنيا) (قطاعيا)
ال ُـم َ

الشهر /١٢السنة ٢

اإلطار  :9مثال لوصف اإلطار املنطقي للمشروع على مستوى املخرجات استناداً إىل املثال املقدم للمشروع.

وضع خمرجات املشروع مبا يتوافق مع الفرع  .2-2اذكر املؤشرات اخلاصة بكل خمرج من خمرجات املشروع استنادا إىل األنشطة
ذات الصلة .اذكر عدد اجملاالت/الشركاء/األنشطة احملددة/األشخاص/التقدم احملرز/النسبة املئوية/التقارير/وما إىل ذلك ،وحدد
خط أساس .على سبيل املثال ،إذا اعتمد البلد تشريعا واحدا ،يوضع الرقم  1بوصفه خط أساس هلذا املؤشر .وإذا كان التدبري
املقرتح هو اعتماد تشريعات إضافية ،عندئذ يكون اهلدف .2
وينبغي اتباع هذه العملية يف مجيع املخرجات املقرتحة.
( )7غاايت األداء/األهداف املرحلية لألداء :عبارة عن نقاط مرجعية (وليست أنشطة) متثل بلوغ مرحلة من مراحل املشروع أو إجناز من
إجنازات املشروع وتبني التقدم احملرز يف حتقيق نتائج املشروع وخمرجاته .وينبغي أن تكون اإلجابة عن بلوغ أي هدف مرحلي للمشروع حصراي
بـ ـ ـ ـ ـ ’’نعم‘‘ أو ’’ال‘‘.
وغالبا ما يُبني أي هدف مرحلي للنتائج التقدم احملرز يف حتقيق هدف مؤشر معني للنتائج ،ولكنه ميكن أن يكون أيضا نقطة مرجعية رئيسية
هامة يُعتقد أهنا ستفضي إىل النتيجة.
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 -1خمرجات املشروع

املؤشرات

وسائل التحقق

تقييم استخدام املنتجات املدرجة
يف املرفق ألف التفاقية ميناماات

حلقة عمل نقاشية تقييمية
[خط األساس :صفر؛ اهلدف]1 :

تقرير االجتماع

اخلرباء امللتزمني من القطاع
[خط األساس :صفر؛ اهلدف]٣ :

جهات االتصال

إعداد ورقات عمل بشأن االستخدام
[خط األساس :صفر؛ اهلدف]6 :

تقارير عددية

أنشطة املشروع:

اهلدف املرحلي املتوقع لكل فرتة من فرتات
اإلبالغ
الشهر/السنة

 1-1عقد حلقة عمل تقييمية ووضع التقرير يف صيغته النهائية

الشهر /3السنة ١

 2-1استالم الوكالة الرائدة جلميع اإلسهامات من ذوي اخلربة يف القطاع

الشهر /6السنة ١

 ٣-1نشر التقرير النهائي

الشهر /٨السنة ١

اإلطار  :10مثال لوصف اإلطار املنطقي للمشروع على مستوى املخرجات استناداً إىل املشروع املثال.

ابء-

خطة العمل

يرجى تقدمي خطة عمل املشروع ابستخدام اجلدول املدرج يف املرفق ( 1اجلزء ابء) .وينبغي أن تتسق خطة العمل متاما مع اإلطار
املنطقي املعروض أعاله .وتشكل خطة العمل أداة هامة إلعداد وتنفيذ أي مشروع ألهنا حتدد تسلسل أنشطة املشروع والتاريخ
املتوقع لالنتهاء .وينبغي أيضا أن توضح من هو املسؤول عن كل مهمة ،مبا يف ذلك الشركاء املنفذون وغريهم من أصحاب
املصلحة يف املشروع .ومن واقع خطة العمل ،ميكن تقييم التنفيذ املقرتح للمشروع على النحو التايل:


هل األطر الزمنية واقعية (فيما خيص املوافقة ،والتفاوض مع الوكاالت املتعاونة أو املنظمات الداعمة ،وإجناز املخرجات
واإلدارة)؟



هل عبء العمل متوازن بصورة معقولة؟



هل حيتمل أن تتعطل أي أنشطة بسبب التوقيت املقرر ألنشطة أخرى؟

وميكن تقسيم أنشطة املشروع إىل أنشطة فرعية أو مهام أو مهام فرعية .وميكن للتفاصيل اإلضافية أن تساعد يف حتسني دقة
تقديرات التكاليف ورصد أنشطة املشروع وخمرجاته .وهي حتسن أيضا اإلبالغ عن االلتزامات وتتيح إعداد تقارير أكثر تفصيال
عن النفقات.
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خطة عمل املشروع*
ميكن إضافة صفوف وأعمدة وفق ما هو مطلوب .ويرجى االنتباه إىل ضرورة أن يتوافق عدد أنشطة املشروع وأوصافها مع ما هو مذكور
يف وصف املشروع.
أنشطة املشروع

املسؤولية
الرئيسية

اإلطار الزمين (ربع سنوي :كل  ٣أشهر)
السنة األوىل

العدد
1

السنة الثانية

السنة الثالثة

الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع
12 11 10 9
٨
7
6
5 ٤
٣
2
1

البيان
تقييم استخدام املنتجات الوزارة
املدرجة يف املرفق ألف
التفاقية ميناماات

 1-1عقد حلقة عمل تقييمية الوزارة
ووضع التقرير يف صيغته
النهائية
 2-1استالم الوكالة الرائدة الوزارة
جلميع اإلسهامات من
ذوي اخلربة يف القطاع
 ٣-1نشر التقرير النهائي

الوزارة

اإلطار  :11مثال خلطة عمل املشروع استناداً إىل املثال املقدم للمشروع.
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املرفق  ٢بياانت االتصال
مقدم الطلب :يرجى تقدمي اسم املؤسسة احلكومية مقدمة الطلب وتفاصيل بياانت مسؤول احلكومة املتقدمة الذي يقدم الطلب
نيابة عنها.
املنظمة/املؤسسة املنفذة للمشروع (إذا كانت خمتلفة عن املذكور أعاله) :يف احلاالت احلصرية اليت ال ينفذ فيها املشروع مباشرة
من خالل املؤسسة احلكومية مقدمة الطلب ،يُطلب هنا إدراج تفاصيل بياانت املوظف املسؤول واملؤسسة اليت ستنفذ املشروع.
وبياانت االتصال الصحيحة ضرورية للمتابعة .وإذا كانت املنظمة املنفذة هي نفسها املؤسسة احلكومية مقدمة الطلب ،يرجى
اإلشارة بوضوح إىل ذلك.
يرجى املالحظة أنه إذا كانت املنظمة/املؤسسة املنفذة للمشروع كياان غري حكومي أو غري اتبع لألمم املتحدة ،سيجرى عندئذ
حتري العناية الواجبة وفقا لسياسة الشراكة اخلاصة بربانمج األمم املتحدة للبيئة قبل إعداد االتفاق القانوين مع هذا الكيان .ويتعني
أن يؤخذ يف احلسبان وقت كاف هلذه العملية ضمن مدة املشروع.
شركاء املشروع املشاركون ،إن وجدوا :يرجى تقدمي تفاصيل بياانت املنظمة (املنظمات) احلكومية الدولية ،أو الكيان (الكياانت)
احلكومية ،أو اجلهات الفاعلة األخرى مثل املنظمة (املنظمات) غري احلكومية ،أو املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية املنشأة مبوجب
اتفاقية ابزل واتفاقية استكهومل.
يرجى إضافة صفوف لكل شريك إلدراج بياانت منفصلة لكل منهم.
االستعراض النهائي :إذا كان املشروع سيخضع الستعراض هنائي ،يرجى إيراد اسم مسؤول االتصال وبياانته.
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املرفق -3

املشاريع ذات الصلة

مرفق البيئة العاملية :معلومات عن التقييمات األولية لبلدكم فيما يتعلق ابتفاقية ميناماات يف إطار مرفق البيئة العاملية :يرجى
إيراد مجيع املعلومات ذات الصلة هنا إذا كان بلدكم جيري تقييما أوليا التفاقية ميناماات يف إطار مرفق البيئة العاملية .ويشمل ذلك
رقم مشروع التقييم األويل التفاقية ميناماات يف إطار مرفق البيئة العاملية وعنوان املشروع وهدف املشروع .وكذلك حالة التقييم األويل
التفاقية ميناماات (هل مازال جاراي أم أنه أُجنز) .ويرجى عند االقتضاء إدراج قائمة التقارير املتعلقة ابلتقييم األويل التفاقية ميناماات،
وإضافتها كأحد املرفقات .ويرجى أيضا توضيح كيف يستند هذا املشروع إىل نتائج التقييم األويل التفاقية ميناماات يف إطار مرفق
البيئة العاملية وكيف يرتبط بتلك النتائج .وأخريا ،يرجى بيان سبب وقوع هذا املشروع خارج والية مرفق البيئة العاملية.
مرفق البيئة العاملية :معلومات عن خطة العمل الوطنية لبلدكم بشأن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق :يرجى إيراد مجيع
املعلومات ذات الصلة هنا إذا كان بلدكم يعد خطة عمل وطنية يف إطار مرفق البيئة العاملية .ويشمل ذلك رقم مشروع خطة
العمل الوطنية يف إطار مرفق البيئة العاملية وعنوان املشروع وهدف املشروع .وكذلك حالة خطة العمل الوطنية (هل مازالت جارية
أم أهنا أُجنزت) .ويرجى عند االقتضاء إدراج قائمة التقارير املتعلقة خبطة العمل الوطنية ،وإضافتها كأحد املرفقات .ويرجى أيضا
توضيح كيف يستند هذا املشروع إىل نتائج خطة العمل الوطنية يف إطار مرفق البيئة العاملية وكيف يرتبط بتلك النتائج .وأخريا،
يرجى بيان سبب وقوع هذا املشروع خارج نطاق تنفيذ خطط العمل الوطنية يف إطار مرفق البيئة العاملية.
مرفق البيئة العاملية :وصف مشاريع مرفق البيئة العاملية األخرى املضطلع هبا لدعم قدرة البلد على تنفيذ االلتزامات مبوجب
اتفاقية ميناماات :يرجى هنا إيراد وصف ملشاريع مرفق البيئة العاملية األخرى املضطلع هبا لتنفيذ التزامات اتفاقية ميناماات.
ويرجى استكمال اجلدول فيما خيص املشاريع احلالية والسابقة ،إن وجدت .ويرجى إيراد اإلطار الزمين لتلك املشاريع ومتويلها
وإطارها ،وكذلك تفاصيل عن الكيفية اليت ميكن هبا لنتائج املشاريع السابقة واحلالية أن تدعم نتائج املشروع املقرتح يف إطار
الربانمج الدويل احملدد أو تستفيد منها.
ويرجى حتديد ما إذا كان املشروع املقرتح سيتوسع ملا هو أبعد من أي مشاريع سابقة أو جارية.
الربانمج اخلاص :وصف مشروع الربانمج اخلاص لدعم االلتزامات مبوجب اتفاقية ميناماات :يرجى هنا إيراد وصف ملشروع
الربانمج اخلاص لتنفيذ التزامات اتفاقية ميناماات.
ويرجى استكمال اجلدول فيما خيص املشاريع احلالية والسابقة ،إن وجدت .ويرجى إيراد اإلطار الزمين لتلك املشاريع ومتويلها
وإطارها ،وكذلك تفاصيل عن الكيفية اليت ميكن هبا لنتائج املشاريع السابقة واحلالية أن تدعم نتائج املشروع املقرتح يف إطار
الربانمج الدويل احملدد أو تستفيد منها.
ويرجى حتديد ما إذا كان املشروع املقرتح سيتوسع ملا هو أبعد من أي مشاريع سابقة أو جارية.
املشاريع األخرى :وصف املشاريع األخرى املضطلع هبا لدعم قدرة البلد على تنفيذ االلتزامات مبوجب اتفاقية ميناماات:
يرجى هنا إيراد وصف للمشاريع األخرى اليت تدعمها مصادر أخرى خبالف مرفق البيئة العاملية أو الربانمج اخلاص املضطلع هبا
لتنفيذ التزامات اتفاقية ميناماات.
ويرجى استكمال اجلدول فيما خيص املشاريع احلالية والسابقة ،إن وجدت .ويرجى إيراد اإلطار الزمين لتلك املشاريع ومتويلها
وإطارها ،وكذلك تفاصيل عن الكيفية اليت ميكن هبا لنتائج املشاريع السابقة واحلالية أن تدعم نتائج املشروع املقرتح يف إطار
الربانمج الدويل احملدد أو تستفيد منها.
ويرجى حتديد ما إذا كان املشروع املقرتح سيتوسع ملا هو أبعد من أي مشاريع سابقة أو جارية.
33

UNEP/MC/COP.3/INF/3

 ٢ - ٤االستمارة ابء  -ميزانية املشروع

االستمارة ابء (ميزانية املشروع) هي استمارة بصيغة إكسل ( ،)Excelتتيح ملقدم الطلب تسجيل املعلومات املالية املتعلقة
مبيزانية املشروع موضوع الطلب .وهي تتألف من  ٤جداول كل منها على صفحة  Excelخمتلفة ،على النحو املبني مبزيد
من التفصيل أدانه
جيوز للربانمج الدويل احملدد أن يقدم الدعم ملشاريع ترتاوح ميزانياهتا من  50 000دوالر إىل  250 000دوالر من دوالرات
الوالايت املتحدة .وتقدَّم مجيع األرقام بدوالرات الوالايت املتحدة ولكل سنة .ولن ينظر يف امليزانيات املقدمة بعمالت أخرى.
وينبغي أن تظهر امليزانيات املبلغ املطلوب من الربانمج الدويل احملدد ،فضال عن سائر املسامهات املالية أو العينية ،يف حال تقدمي
مثل هذه األموال(.)٨
وتتضمن االستمارة ابء اجلداول التالية:
اجلدول ١

موجز امليزانية

يرجى إجياز التمويل هنا ،واملسامهات العينية الواردة من مجيع مصادر التمويل ،إن وجدت.
اجلدول ٢

الصندوق االستئماين للربانمج الدويل احملدد

ال يسجل هذا اجلدول إال التكاليف اليت سيتكفل هبا الربانمج الدويل احملدد .وهي مبينة ابلسنة ،وبدوالرات الوالايت املتحدة.
خرج وكل نشاط مقرتح يف سطر منفصل (مبعىن أن هذه ميزانية تستند إىل األنشطة) ،مع مالحظة أن
ويرجى ذكر تكلفة كل مـُ َ
األعمدة تشري إىل رموز الفئات خمتلفة ،مثل( :أ) تكاليف املوظفني وغريهم من األفراد( ،ب) اخلدمات التعاقدية( ،ج) املعدات،
(د) السفر .وتُطلب هذه الصيغة للميزانية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة .ويرجى الرجوع إىل العنوان املتعلق بشرح
فئات امليزانية لالطالع على مزيد من املعلومات.
اجلدول 3

مسامهة احلكومة املتقدمة ابلطلب ،إن وجدت

إذا كانت هناك مسامهة من احلكومة املتقدمة ابلطلب ،يرجى تقدمي ميزانية هذه املسامهة هنا .ويرجى إيراد توزيع امليزانية إن أمكن
حبسب املخرجات واألنشطة املقرتحة ،وحبسب السنة ،وبدوالرات الوالايت املتحدة.
شرح فئات امليزانية
ترد حتت هذا العنوان أمثلة لرموز فئات امليزانية .على سبيل املثال :يشمل السفر حلقات العمل واالجتماعات.
مالحظات إضافية عن فئات امليزانية




يُنتظر من احلكومات املتقدمة اليت تقرر أن تدير مشاريعها بنفسها أن تكون قادرة على ضمان توافر الدعم الالزم إلدارة
املشاريع دون احلاجة إىل ختصيص أموال من الربانمج الدويل احملدد لتغطية التكاليف اإلدارية .وحسبما تقتضيه الضرورة،
ميكن النظر يف حد أقصى قدره  5يف املائة للرسوم اإلدارية ،ال سيما إذا ُكل َفت إحدى املنظمات املنفذة للمشاريع إبدارة
املشروع.
ينبغي أال تتجاوز تكاليف املوظفني واخلدمات التعاقدية نسبة  65يف املائة من املبلغ املطلوب من الربانمج الدويل احملدد.

( )٨ينبغي أيضا أن ُجت َّسد هذه ”التكاليف“ كمسامهات عينية يف االستمارة ابء.
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يتطلب تعزيز القدرات املؤسسية حدا أدىن من االلتزام ،وال سيما من منظور إداري ولوجسيت ،لذلك يُتوقَّع أيضا أن
تقدم احلكومات املتقدمة ما يلزم من دعم إداري ولوجسيت .ومن مث ،فإن تكاليف التشغيل والتكاليف اجلارية العادية
مثل مقر املشروع واملركبات والوقود وما إىل ذلك ،ليست مؤهلة للحصول على الدعم.
ينبغي أال تتجاوز املعدات املتخصصة والتقنية نسبة  10يف املائة من امليزانية .ويف حاالت الضرورة ،ميكن أن ينظُر جملس
اإلدارة يف حد أقصى قدره  25يف املائة للمعدات املتخصصة والتقنية .وهلذه احلاالت االستثنائية ،يرجى تقدمي بيان
ابملعدات الالزمة واملسوغات املالئمة لتلك املعدات ،على هيئة مرفق لطلبكم .ويرجى إيراد معلومات عن عمليات الشراء
ذات الصلة ،واليت جيب أن متتثل ملبادئ األمم املتحدة بشأن املشرتايت املتسمة أبعلى قدر ممكن من اجلودة واالقتصاد
والكفاءة ،وأن يستند الشراء إىل تقييم ملقارنة العطاءات أو العروض أو املقرتحات التنافسية.
ال تتجاوز امليزانية املخصصة للرصد واالستعراض/التقييم ومراجعة احلساابت يف جمموعها  15 000دوالر من دوالرات
الوالايت املتحدة.

التكاليف التالية غري مؤهلة للحصول على الدعم:


التكاليف املؤسسية املتكررة أو اجلارية ،مبا يف ذلك تكاليف استئجار احليز املكتيب.



التكاليف اليت ال تتعلق مباشرة بتعزيز القدرات الوطنية على تنفيذ التزامات اتفاقية ميناماات.



أجور موظفي اخلدمة املدنية.






تكاليف الضيافة ،على سبيل املثال ،التكاليف املتعلقة حبفالت استقبال املشاركني يف حلقات العمل واملؤمترات واحللقات
الدراسية.
املعدات املكتبية واألاثث واملركبات والوقود والكهرابء ،وما إىل ذلك.
تكاليف البنود الفردية اليت ال تتناسب مع امليزانية .وإذا كانت هذه التكاليف جزءا من املشروع ،جيب أن تُذ َكر يف
امليزانيات وأن توفرها مصادر متويل أخرى.

يرجى إضافة ما يلي كمرفق (مرفقات) للطلب املقدم إذا طُلبَت يف امليزانية:


توصيفات إرشادية للوظائف وعمليات االستقدام فيما خيص موظفي املشروع.



اختصاصات إرشادية وتوضيح لعملية االستقدام فيما خيص اخلرباء االستشاريني.





معلومات إرشادية بشأن الدورات التدريبية اجلماعية/االجتماعات/املؤمترات ،مثل املواعيد األولية وأماكن االنعقاد وعدد
املشاركني وتكاليف السفر.
قائمة ابملعدات غري املستهلكة ،تشمل تكاليفها التقديرية.
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 3 - ٤االستمارة جيم  -كتاب اإلحالة

االستمارة جيم (كتاب اإلحالة) عنصر أساسي يف تقدمي الطلب .ولكي يعترب الطلب مكتمالً يلزم إيراد توقيعات ممسوحة
ضوئياً من مسؤول احلكومة املتقدمة ابلطلب ومسؤول االتصال الوطين التفاقية ميناماات ومسؤول التنسيق التنفيذي ملرفق
البيئة العاملية.
توقيع مسؤول احلكومة املتقدمة ابلطلب :على مسؤول احلكومة املتقدمة أن يصدق على الطلب ويوقع عليه ويؤرخه .ويرجى
أيضا تقدمي تفاصيل بياانت املسؤول ومعلومات االتصال به.
توقيع مسؤول االتصال الوطين :على مسؤول االتصال الوطين التفاقية ميناماات أن يوقع على الطلب ويؤرخه للتأكيد على أنه
استُشري بشأن إعداد الطلب ووضعه .ويرجى أيضا تقدمي تفاصيل بياانت املسؤول ومعلومات االتصال به.
توقيع مسؤول التنسيق التنفيذي ملرفق البيئة العاملية :على مسؤول التنسيق التنفيذي ملرفق البيئة العاملية أن يوقع على الطلب
ويؤرخه للتأكيد على أنه استُشري بشأن إعداد الطلب ووضعه .ويرجى أيضا تقدمي تفاصيل بياانت املسؤول ومعلومات االتصال
به.
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املرفق األول مقرر بشأن الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية
ا م 6/١-الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية ،ابلصيغة النهائية اليت قررها
مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين (تشرين الثاين/نوفمرب )٢٠١٨
إن مؤمتر األطراف،
إذ يشري إىل املادة  1٣من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،اليت أُنشئت مبوجبها آلية مالية ملساعدة األطراف
من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية ،وإىل أن اآللية
تضم الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية ،وبرانجما دوليا حمددا لدعم بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية،
وإذ يشري أيضا إىل الفقرة  6من القرار املتعلق ابلرتتيبات املالية ،الوارد يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر
املفوضني التابع التفاقية ميناماات بشأن الزئبق( ،الذي يعرف ابسم ”القرار  ،)“2والذي طلب املؤمتر فيه إىل جلنة
التفاوض احلكومية الدولية أن تضع صكا ملزما قانونيا بشأن الزئبق و’’أن تعد مقرتحا بشأن املؤسسة املضيفة
للربانمج الدويل احملدد ،يتضمن أي ترتيبات ضرورية مع املؤسسة املضيفة ،ابإلضافة إىل توجيهات بشأن اشتغال
ذلك الربانمج ومدته ،لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ،خالل اجتماعه األول‘‘،
 -1يقرر أن يقدم برانمج األمم املتحدة للبيئة املؤسسة املضيفة املشار إليها يف الفقرة  9من املادة 1٣؛
 -2يوافق على ترتيبات االستضافة الضرورية ،فضال عن التوجيهات املتعلقة بعمليات لذلك الربانمج
ومدته ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر ،واختصاصات الربانمج الدويل احملدد املبينة يف املرفق الثاين
هلذا املقرر؛
احملدد؛

 -٣يطلب إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن ينشئ صندوقا استئمانيا للربانمج الدويل

 -٤يطلب أيضا إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة تنفيذ ترتيبات اإلدارة على النحو الوارد
يف مرفقي هذا املقرر.
املرفق األول للمقرر ا م6/١-
ترتيبات االستضافة ،والتوجيهات املتعلقة بعمليات الربانمج الدويل احملدد ومدته
ألف -ترتيبات اإلدارة للربانمج الدويل احملدد
 -1يقدم املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة الدعم اإلداري للربانمج الدويل احملدد بتخصيص املوارد
البشرية وغريها من املوارد عن طريق أمانة اتفاقية ميناماات(.)9
 -2ينشئ مؤمتر األطراف جملس إدارة للربانمج الدويل احملدد يتوىل اإلشراف على توجيهاته وتنفيذها ،مبا يف
ذلك اختاذ القرارات املتعلقة ابملشاريع وإدارة املشاريع.

( )9دون املساس مبا يتم اختاذه من قرار بشأن استضافة أمانة اتفاقية ميناماات.
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ابء -التوجيهات املتعلقة ابلربانمج الدويل احملدد
 -١النطاق
 -٣يهدف الربانمج الدويل احملدد إىل دعم بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية وفقا للفقرة ( 6ب) من املادة
.1٣
 -٤ينبغي جتنب االزدواجية والتداخل يف األنشطة املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت تنفذ يف
إطار الربانمج الدويل احملدد ،وتلك اليت تنفذها أمانة اتفاقية ميناماات عمال ابملادة .1٤
 -٢األهلية
 -5األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية مؤهلة للحصول على املوارد يف
إطار اآللية املالية ،وفقا للفقرة  5من املادة  1٣من االتفاقية .وينبغي أن أيخذ الربانمج الدويل احملدد يف احلسبان
بشكل كامل االحتياجات احملددة والظروف اخلاصة لألطراف من الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا،
وفقا للفقرة  ٤من املادة .1٣
 -6والبلدان غري األطراف ليست مؤهلة للتقدم بطلبات التمويل ولكن ميكنها املشاركة يف بعض األنشطة اليت
يقوم هبا الربانمج الدويل احملدد بناء على دعوة من أحد األطراف على أساس كل حالة على حدة(.)10
 -7لدى عرض املشاريع ،ميكن أن تنظر األطراف املؤهلة يف مشاركة وكاالت التنفيذ أو اإلجناز أو اجلهات
الفاعلة األخرى ،مثل املنظمات غري احلكومية واملراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية التفاقية ابزل بشأن التحكم يف
نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة.
 -3العمليات
 -٨يسرتشد الربانمج الدويل احملدد يف عملياته مبا يلي .وينبغي له:
(أ) أن يكون قطراي يف توجهه ،وأن أيخذ يف االعتبار األولوايت الوطنية والسيطرة الوطنية والتنفيذ
املستدام لاللتزامات مبوجب االتفاقية؛
(ب) أن يكفل التكامل ويتجنب االزدواجية مع الرتتيبات القائمة األخرى لتوفري بناء القدرات والدعم
التقين ،خاصة مع مرفق البيئة العاملية والربانمج اخلاص ،من أجل دعم تعزيز املؤسسات على الصعيد الوطين لتنفيذ
اتفاقية ابزل ،واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات
معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية ،فضال عن أطر املساعدة األخرى القائمة؛
(ج) أن يستند يف عمله إىل الدروس املستفادة وأن يشارك على املستويني الوطين واإلقليمي بوسائل منها
تشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب؛
(د) أن يتسق مع النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت من حيث صلته
بتنفيذ االتفاقية.

( )10وفق الصياغة النهائية املقررة يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف.
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 -٤املوارد
شجع طائفة عريضة من
 -9تشمل املوارد اخلاصة ابلربانمج الدويل احملدد املسامهات املالية والعينية واخلربات .وتُ َّ
اجلهات على تقدمي املسامهات ابملوارد .ويشمل ذلك مجيع األطراف يف اتفاقية ميناماات اليت لديها القدرة على
املسامهة ،وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية ،مبا يف ذلك احلكومات والقطاع اخلاص ،واملؤسسات
واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية ،واألوساط األكادميية وغري ذلك من اجلهات الفاعلة يف
اجملتمع املدين.
 -10وينبغي أن تضع األمانة اسرتاتيجية لتعبئة املوارد للربانمج الدويل احملدد ،ابلتشاور مع جملس إدارته ،بغرض
إجناز هدف االتفاقية واجتذاب طائفة واسعة من املاحنني ،وذلك ابالعتماد على الدروس املستفادة يف جماالت
أخرى .وينبغي أن تشمل االسرتاتيجية النهج اليت هتدف إىل االستفادة من املوارد ،مبا يف ذلك املوارد العينية،
والواردة من اجلهات الفاعلة من غري الدول.
 -11وميكن توفري مصادر أخرى للموارد للربانمج الدويل احملدد من خالل تنسيقه مع الربامج واملبادرات األخرى
ذات الصلة ،مبا يف ذلك:
(أ)

الروابط مع الربامج واملبادرات القائمة سعيا لتحقيق املنافع املشرتكة كلما أمكن ذلك؛

(ب) تشجيع الشراكات والتعاون واالستفادة منها حسب االقتضاء بناء على الدروس املستفادة من
االتفاقيات األخرى.
جيم -املدة
 -12يكون الربانمج الدويل احملدد مفتوحا لتلقي التربعات وطلبات احلصول على الدعم ملدة عشر سنوات اعتبارا
من اتريخ إنشاء صندوقه االستئماين .وجيوز ملؤمتر األطراف أن يقرر متديد هذه الفرتة مبا ال يتجاوز سبع سنوات
إضافية ،مع مراعاة عملية استعراض اآللية املالية وفقا للفقرة  11من املادة  1٣من اتفاقية ميناماات.
املرفق الثاين للمقرر ا م6/١-
اختصاصات الربانمج الدويل احملدد
ألف -جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد
 -1يتكون جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد (يشار إليه فيما بعد بـ ـ ”جملس إدارة الربانمج“) من  10أعضاء
من األطراف .وترشح كل منطقة من املناطق اخلمس لألمم املتحدة عضوين من خالل ممثليها لدى املكتب(.)11
 -2ويُرشح األعضاء األوائل جمللس اإلدارة يف موعد ال يتجاوز  ٣1كانون األول/ديسمرب  ،2017وتستمر
عضويتهم حىت االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف .وبعد ذلك تُرشح اجملموعات اإلقليمية األعضاء كل سنتني ويُقر
مؤمتر األطراف عضويتهم.
 -٣وتصوغ األمانة مشروع النظام الداخلي جمللس إدارة الربانمج لكي ينظر فيه اجمللس ويعتمده ،ومن مث يُقدَّم
إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين للعلم به.

( )11وفق الصياغة النهائية املقررة يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف.
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 -٤ويتوىل رائسة جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد رئيسان مشاركان ينتخبان من بني أعضاء اجمللس ،مبا يعكس
تكوين اجمللس والغرض من الربانمج.
 -5ويتخذ جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد قراراته بتوافق اآلراء .وإذا استنفدت مجيع حماوالت الوصول إىل
توافق يف اآلراء ومل جير التوصل إىل أي اتفاق ،يعتمد القرار أبغلبية ثالثة أرابع أعضائه احلاضرين واملصوتني.
 -6وجيتمع جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد ،من حيث املبدأ ،مرة يف السنة للموافقة على طلبات املشاريع
واستعراض التقدم احملرز يف إطار الربانمج استنادا إىل التقارير املقدمة من أمانة اتفاقية ميناماات ،فضال عن املعلومات
األخرى ذات الصلة اليت تقدم له بشأن تنفيذ الربانمج.
 -7ويتخذ جملس إدارة الربانمج قرارات تنفيذية تتعلق أبداء الربانمج الدويل احملدد ،مبا يف ذلك املوافقة على
طلبات التمويل استنادا إىل التوجيهات اليت يقدمها مؤمتر األطراف ،ويؤيد ،حسب االقتضاء ،معايري وإجراءات
تقدمي الطلبات والتقييم واإلبالغ.
 -٨وجتهز األمانة مقرتحات الطلبات لكي يوافق عليها جملس إدارة الربانمج ،وتتوىل إدارة املخصصات املعتمدة
وخدمة جملس إدارة الربانمج .وتقدم األمانة تقارير بشأن عملياهتا إىل جملس اإلدارة وتكون مسؤولة أمام املدير
التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة فيما خيص املسائل اإلدارية واملالية .وتقدم األمانة تقريرا سنواي إىل جملس
اإلدارة ،ويقدم التقرير أيضا إىل مؤمتر األطراف ،مبا يف ذلك املعلومات ذات الصلة بشأن رفض مقرتحات املشاريع.
ابء -عمليات فرز املشاريع وتقييمها واملوافقة عليها
 -9تتلقى أمانة اتفاقية ميناماات الطلبات مباشرة من احلكومات الوطنية من خالل مسؤويل االتصال الوطنيني
التابعني هلا.
 -10وجيوز جلميع اجلهات القادرة أن تقدم املساعدة التقنية يف إعداد طلبات املشاريع ،بناء على طلب من
مقدمي الطلبات.
 -11وجتري أمانة اتفاقية ميناماات فرزا لطلبات املشاريع من حيث االكتمال واألهلية .وتقيم األمانة أيضا ،مع
املوظفني ذوي اخلربة املالئمة داخل األمانة ،الطلبات املقدمة لكي ينظر فيها جملس اإلدارة ويتخذ قرارا بشأهنا،
ابلتشاور مع املنظمات احلكومية الدولية املعنية ،شريطة عدم وجود آاثر من حيث التكاليف.
جيم -الدعم اإلداري للربانمج الدويل احملدد
 -12توفر األمانة وظيفة واحدة ألنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات يف األمانة وأنشطة الربانمج الدويل احملدد،
ويغطي الصندوق االستئماين العام تكاليف هذه الوظيفة ،مع مراعاة أن احتياجات الربانمج الدويل احملدد من
املوظفني ستخضع لالستعراض.
 -1٣وُمت َّول التكاليف املرتبطة بتشغيل الربانمج الدويل احملدد ،مبا يف ذلك تكاليف االجتماعات ،من التربعات
املقدمة إىل الربانمج.
دال -النتائج املتوقعة
 -1٤من املتوقع أن يؤدي الدعم الذي يقدمه الربانمج الدويل احملدد ألغراض بناء القدرات واملساعدة التقنية إىل
حتسني قدرات البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا يف إطار
االتفاقية.
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هاء -احلساابت واملراجعة
 -15ختضع حساابت الربانمج الدويل احملدد وإدارته املالية لعملية املراجعة الداخلية واخلارجية لألمم املتحدة.
وتُعرض حساابت الربانمج الدويل احملدد على جملس إدارة الربانمج خالل فرتة ثالثة شهور بعد إقفال الفرتة املالية
وينظُر فيها أيضا مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات.
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املرفق الثاين املادة  ١3واملادة  ١٤من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق
املادة ١3
املوارد واآللية املالية
 -1يضطلع كل طرف بتوفري موارد تتعلق ابألنشطة الوطنية اليت ترمي إىل تنفيذ هذه االتفاقية ،يف حدود
إمكاانته ،ووفقا لسياساته وأولوايته وخططه وبراجمه الوطنية .وجيوز أن تشتمل هذه املوارد على متويل حملي من
خالل السياسات واالسرتاتيجيات اإلمنائية وامليزانيات الوطنية ذات الصلة ،ومن خالل متويل ثنائي ومتعدد األطراف
إىل جانب إشراك القطاع اخلاص.
 -2ترتبط الفعالية العامة لتنفيذ هذه االتفاقية من جانب البلدان النامية األطراف ابلتنفيذ الفعال هلذه املادة.
تشجع املصادر املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية للمساعدة املالية والتقنية ولبناء القدرات ونقل
-٣
َّ
التكنولوجيا ،بصفة عاجلة ،على تعزيز وزايدة أنشطتها بشأن الزئبق دعما لألطراف من البلدان النامية يف تنفيذ
هذه االتفاقية فيما يتصل ابملوارد املالية واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.
 -٤تراعي األطراف مراعاة اتمة ،يف إجراءاهتا املتعلقة ابلتمويل ،احلاجات احملدَّدة والظروف اخلاصة لألطراف
من الدول اجلزرية الصغرية النامية أو من أقل البلدان منوا.
 -5حيدد هذا النص آلية لتوفري موارد مالية كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت املناسب .واهلدف من هذه
اآللية هو دعم األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب
هذه االتفاقية.
 -6تشتمل اآللية على ما يلي:
(أ) الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية؛
(ب) برانمج دويل حمدَّد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية.
 -7يوفر الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية موارد مالية جديدة كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف
الوقت املناسب للوفاء ابلتكاليف دعما لتنفيذ هذه االتفاقية على النحو الذي يوافق عليه مؤمتر األطراف .وألغراض
هذه االتفاقية ،يتم تشغيل الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية بتوجيهات من مؤمتر األطراف ويُعتَرب
الصندوق مسؤوال أمامه .ويقدم مؤمتر األطراف توجيهات بشأن االسرتاتيجيات العامة والسياسات وأولوايت
الربانمج وأهلية احلصول على املوارد املالية واستخدامها .وإضافة إىل ذلك ،يقدم مؤمتر األطراف توجيهات لوضع
قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن تتلقى الدعم من الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية .ويوفر
الصندوق االستئماين موارد للوفاء ابلتكاليف اإلضافية املتفق عليها للمنافع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة املتفق
عليها لبعض أنشطة التمكني.
 -٨ينبغي للصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية ،أن أيخذ يف االعتبار ختفيضات الزئبق احملتملة ألي
نشاط مقرتح ابلنسبة لتكاليفه لدى توفري املوارد من أجل نشاط ما.
 -9وحتقيقا ألغراض هذه االتفاقية ،سيتم تشغيل الربانمج املشار إليه يف الفقرة ( 6ب) بتوجيه من مؤمتر
األطراف ويكون الربانمج مسؤوال أمامه .ويبت مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول بشأن املؤسسة املضيفة للربانمج،
اليت تكون كياان قائما ،ويقدم التوجيه هلا ،مبا يف ذلك عن فرتة الربانمج .ويدعى مجيع األطراف وسائر أصحاب
املصلحة من ذي الصلة إىل توفري املوارد املالية للربانمج على أساس طوعي.
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 -10يتفق مؤمتر األطراف والكياانت اليت تؤلف اآللية يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف ،على ترتيبات لتنفيذ
الفقرات سالفة الذكر.
 -11يقوم مؤمتر األطراف ابستعراض ،مستوى التمويل ،والتوجيهات املقدَّمة من مؤمتر األطراف إىل الكياانت
املكلَّفة بتشغيل اآللية املنشأة مبوجب هذه املادة ومدى فاعليتها وقدرهتا على معاجلة االحتياجات املتغرية للبلدان
النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال وذلك يف موعد ال يتجاوز انعقاد اجتماعه الثالث،
وبعد ذلك على أساس منتظم .واستنادا إىل هذا االستعراض ،يتخذ مؤمتر األطراف اإلجراء املناسب لتحسني فعالية
اآللية.
 -12تدعى مجيع األطراف إىل املسامهة يف اآللية ،يف حدود قدراهتا .وتشجع اآللية توفري املوارد من مصادر
أخرى ،من بينها القطاع اخلاص ،وأن تسعى إىل حشد هذه املوارد من أجل األنشطة اليت تدعمها.
املادة ١٤
بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا
 -1تتعاون األطراف لتقدم ،يف حدود إمكانيات كل منها ،مساعدة لبناء القدرات ومساعدة تقنية مالئمة ويف
الوقت املناسب ،إىل األطراف من البلدان النامية ،ال سيما األطراف من أقل البلدان منواًّ أو الدول اجلزرية الصغرية
النامية ،واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال ،ملساعدهتا على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية.
 -2جيوز تقدمي املساعدة لبناء القدرات واملساعدة التقنية عمال ابلفقرة  1واملادة  ،1٣من خالل الرتتيبات
اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ،مبا يف ذلك املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة ،ومن خالل الوسائل املتعددة
األطراف والوسائل الثنائية األخرى ،ومن خالل الشراكات ،مبا فيها الشراكات اليت تشمل القطاع اخلاص .وينبغي
السعي للتعاون والتنسيق مع االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف يف جمال املواد الكيميائية والنفاايت من
أجل زايدة فعالية املساعدة التقنية وتقدميها.
 -٣تُشجع األطراف من البلدان املتقدمة ،واألطراف األخرى وتُـيَسُر يف حدود قدرات كل منها ،وبدعم من
القطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة ،وفقا للمقتضى ،تطوير التكنولوجيات البديلة ونقلها
ونشرها واحلصول على أحدث التكنولوجيات البديلة السليمة بيئياًّ ،لألطراف من البلدان النامية ،ال سيما أقل
البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية ،واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،لتعزيز قدراهتا على تنفيذ
هذه االتفاقية تنفيذا فعاال.
 -٤يقوم مؤمتر األطراف ،حبلول موعد اجتماعه الثاين وما بعده ،على أساس منتظم ،آخذا يف االعتبار العروض
والتقارير املقدمة من األطراف ،مبا يف ذلك املنصوص عليها يف املادة  ،21واملعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة
اآلخرين ،مبا يلي:
(أ)

النظر يف املعلومات عن املبادرات القائمة والتقدم احملرز فيما يتعلق ابلتكنولوجيات البديلة؛

(ب) النظر يف احتياجات األطراف من التكنولوجيات البديلة ،ال سيما األطراف من البلدان النامية؛
(ج) حتديد التحدايت اليت تواجهها األطراف يف نقل التكنولوجيا ،ال سيما األطراف من البلدان النامية.
 -5يقدم مؤمتر األطراف توصيات بشأن كيفية زايدة تعزيز املساعدة على بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل
التكنولوجيا مبوجب هذه املادة.
__________
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