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  املتحدة للبيئة

 

  مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناما 
  بشأن الزئبق
  لثاالجتماع الثا

  ٢٠١٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٩-٢٥ جنيف،
 *من جدول األعمال املؤقت‘ ٢’(ه)  ٥البند 

مسائل ُتعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها أو 
مج الدويل  ا: اآللية املالية: الرب يتخذ إجراًء بشأ

  احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية

  

مج   الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية جملس إدارة الرب

  مذكرة من األمانة
مج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة  تعرض مرفقات هذه املذكرة معلومات ذات صلة بعمل جملس إدارة الرب

لس اإلدارة الذي عقد يومي  ، ٢٠١٩شباط/فرباير  ١٥و ١٤التقنية. ويتضمن املرفق األول تقرير االجتماع الثالث 
 ).٢٠١٨تقدمي الطلبات ( عملية ويعرض املرفق الثاين حملة عامة عن طلبات املشاريع الواردة يف اجلولة األوىل من
لس اإلدارة، الذي ُعِقد يف الفرتة من    . ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٠إىل  ١٨ويعرض املرفق الثالث نتائج االجتماع الرابع 
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  املرفق األول

مج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية لس إدارة الرب   )١(تقرير االجتماع الثالث 

  من جدول األعمال) ١افتتاح االجتماع (البند  -أوالً 
وس (هولندا)، لس اإلدارةافتتح الرئيسان املشاركان  - ١ ) والسيد رجينالد هري ، السيد سام أدو كومي (غا

مج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية يف متام الساعة  لس إدارة الرب  ٩:٣٠االجتماع الثالث 
  . ٢٠١٩شباط/فرباير  ١٤من يوم اخلميس، املوافق 

لس يف االجتماع، ورحب  - ٢ سم الرئيسني املشاركني، ترحيباً حاراً جبميع أعضاء ا وس، متحد  السيد هري
فرييرا  كونياوأبلغهم أن السيد كاوبو هاينما (إستونيا) سينضم إليهم يف اليوم الثاين لالجتماع، وأن السيد نريو  

  من حضور االجتماع.لألسف (الربازيل) مل يتمكن 

لس وبعد أن تبادل - ٣ ، دعا الرئيس املشارك األمينة التنفيذية التفاقية ميناما بشأن االنطباعات أعضاء ا
  الزئبق، السيدة روسا سيلفا ريبيتو، إىل اإلدالء بكلمتها الرتحيبية.

ملشاركني، مشريًة إىل أنه كان من دواعي سرور األمانة إعداد وتنظيم االجتماع  - ٤ ورحبت األمينة التنفيذية 
مج الدويل احملدد. وقدمت فريق األمانة، مشرية إىل أن صغر حجم الفريق يعين أن مجيع الثا لس إدارة الرب لث 

م الفردية. ووجهت الشكر إىل جملس اإلدارة  األعضاء قد سامهوا يف األعمال التحضريية من جماالت تركيزهم وخربا
بالغ مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين املعقود يف تشرين على هذا اإلجناز اهلام. ومتكن الرئيسان املشاركان من إ

نه متت املوافقة على مخسة مشاريع يف إطار اجلولة األوىل من تقدمي الطلبات، استناداً ٢٠١٨الثاين/نوفمرب  إىل  ، 
لس أنه يف أعقاب االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف عملت األمانة  التمويل املتاح نقًدا يف ذلك الوقت. وأبلغت ا

مشل ذلك إعداد و املشاريع املعتمدة واستكماهلا مع احلكومات مقدمة الطلبات من أجل التنفيذ.  إيضاحعلى 
ئق القانونية الالزمة لصرف األموال إىل احلكوم ات ذات الصلة. وأشارت إىل أن الرئيسني املشاركني قد طلبا الو

التعليقات الواردة بشأن اجلولة األوىل يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف، وأن األمينة التنفيذية كررت تلك الدعوة 
نة . ونتيجة لذلك، تلقت األما٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣إىل مجيع األطراف عن طريق رسالتها املؤرخة 
يف اجتماعه الثالث يف التعليقات والدروس  سينظر جملس اإلدارةأن تعليقات يف منتصف شباط/فرباير. وأشارت إىل 

املستفادة من اجلولة األوىل وسبل املضي قدما يف اجلولة املقبلة. وأعربت عن شكرها للجهات املاحنة (الدامنرك 
 األمر الذي ميثلللجولة الثانية،  والواردة التعهدات املاليةمن  مليون دوالر ٢٫٢حوايل  لتقدميها) والنرويج وسويسرا

مج الدويل احملدد قوً  اً مؤشر  ا تتوقع إجراء مناقشة مثرية لالهتمام  .)٢(على ثقة املاحنني يف الرب ويف اخلتام، قالت إ
موعة سرور األمانة  وأكدت جمدداً واجتماعاً مثمراً،    . املميزةلعمل مع هذه ا

مج  - ٥ وذكر الرئيس املشارك، بعد توجيه الشكر إىل األمينة التنفيذية، أنه تلقى آراء إجيابية بشأن عمل الرب
وجملس إدارته من كل من البلدان املتلقية والبلدان املاحنة. وقال إنه يتطلع إىل تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف 

، وشدد على أنه سيكون عامال أساسيا لعرض عمل ٢٠١٩ اجتماعه الثالث الذي سيعقد يف تشرين الثاين/نوفمرب
                                                           

يف اجتماعه الرابع، الذي سيعقد يف واشنطن  الستشارة، وسيعتمده جملس اإلدارة رمسياً  رهناً  اعُتمد هذا التقرير إلكرتونياً   )١(
 .٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٠إىل  ١٨العاصمة يف الفرتة من 

وردت فيما بعد تعهدات ومسامهات مالية أخرى من كل من: أملانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  ) ٢(
ت املتحدة األمريكية.والنمسا    وهولندا والوال
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لس إىل اجلدول الزمين ألعمال االجتماع احلايل على النحو املبني يف جدول األعمال  مج. ووجه انتباه ا الرب
ئق UNEP/MC/SIP.GB.3/1/Add.1املشروح الوارد يف الوثيقة  ، ووجه الشكر إىل األمانة على حسن إعداد الو

  قبل وقت كاف من االجتماع. املقدمة

ملشاركني يف التذييل األول هلذا التقرير. - ٦   وترد قائمة كاملة 

  من جدول األعمال) ٢املسائل التنظيمية (البند  -نياً 
  إقرار جدول األعمال -ألف

لس جدول األعمال املؤقت - ٧ جبدول األعمال املؤقت  أحاط علماً و  (UNEP/MC/SIP.GB.3/1) أقر ا
  .UNEP/MC/SIP.GB.3/1/Add.1املشروح على النحو الوارد يف الوثيقة 

  العملتنظيم  -ء
لس على العمل من الساعة  - ٨ إىل الساعة  ١٤:٠٠، ومن الساعة ظهراً  ١٢:٣٠إىل الساعة  صباحاً  ٩:٣٠وافق ا

لس. وسيجري  يومياً  ١٧:٠٠ مع إمكانية تعديل اجلدول الزمين على النحو املتفق عليه ليناسب ترتيبات ا
للغة اإلنكليزية.   االجتماع 

  طلب لإلفصاح عن أي تضارب يف املصاحل الشخصية و/أو املالية  -جيم
لس اإل ٢٣من املادة  ١للفقرة  أشار الرئيس املشارك إىل أنه وفقاً  - ٩ دارة، كان على من النظام الداخلي 

لس، يف بداية االجتماع، عن أي تضارب  إلفصاح على وجه السرعة إىل ا األعضاء واملراقبني احملتملني االلتزام 
لس ملناقشته واملوافقة  حمتمل يف املصاحل الشخصية أو املالية يف أي جانب من جوانب املشروع املعروض على ا

لس قد قرر أ لس  تكون نعليه. وأشار إىل أن ا لس. ومبا أن ا املسألة بندا دائما يف جدول أعمال اجتماع ا
  لن ينظر يف املشاريع أو يقّيمها يف االجتماع احلايل، انتقل الرئيس املشارك إىل البند التايل من جدول األعمال.

لس اإلدارة، املعقود يومي  -لثاً  يف  ٢٠١٨األول/أكتوبر تشرين  ٣و ٢اعتماد تقرير االجتماع الثاين 
  من جدول األعمال) ٣أوسلو، النرويج (البند 

لس UNEP/MC/SIP.GB.3/2عرض ممثل األمانة الوثيقة  - ١٠ ، اليت تتضمن مشروع تقرير االجتماع الثاين 
  وقائع االجتماع بدقة.  تسجيلاإلدارة. وشكر الرئيس املشارك األمانة على 

لس التقرير الوارد يف الوثيقة ات على التقريونظراً لعدم ورود تعليق - ١١ . UNEP/MC/SIP.GB.3/2ر، اعتمد ا
. واتفق  حة التقرير على املوقع اإللكرتوين التفاقية ميناما   على إ

مج الدويل احملدد (البند  -رابعاً    من جدول األعمال) ٤تقرير من األمانة عن عمليات الرب
مج UNEP/MC/SIP.GB.3/3قدم ممثل األمانة الوثيقة  - ١٢ ، اليت تتضمن معلومات مستكملة عن عمليات الرب

الدويل احملدد. وحدد التقرير حالة التعهدات املالية والتربعات للصندوق االستئماين احملدد، فضال عن النفقات 
مج (مبا يف ذلك أعمال جملس اإلدارة). وأوضح ممثل األمانة أن جمموع  التعهدات املقدرة حىت اآلن، وأنشطة الرب

إىل  دوالر استناداً  ٢ ١٧٨ ٠٠٠بلغ  ٢٠١٩شباط/فرباير  ١٤املقدمة إىل الصندوق االستئماين حىت  ملاليةا
  .)UNEP/MC/SIP.GB.3/3يف الوثيقة  الوارددوالرا،  ٢ ١٤٨ ١٦٩ مسجًال ارتفاعاً عن مبلغاإليرادات اجلديدة (

لس أنه كجزء من تنفيذ نظام أوموجا - ١٣ ، استحدثت األمانة العامة لألمم املتحدة أداة وأبلغ ممثل األمانة ا
يتعني استخدامها يف املشاريع املعتمدة من اجلولة األوىل فصاعدا. وستقوم وسإلكرتونية جديدة للشركاء املنفذين، 
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لس عن طبيعة  عندما ملتابعةاألمانة  حيتاج الشركاء إىل تدريب إضايف الستخدام النظام. واستفسر أحد أعضاء ا
يف االتفاقات  وسيحددتقدمي التقارير الدورية  يلزمالنظام اجلديد. وأوضح ممثل األمانة أنه  عن طريقبالغ اإل

  القانونية ذات الصلة من أجل تنفيذ املشاريع املعتمدة.

مج الدويل احملدد (البند  -خامساً    من جدول األعمال) ٥النظر يف اسرتاتيجية تعبئة املوارد للرب
مج ’’دعا الرئيس املشارك عند عرضه هلذا البند ممثل األمانة إىل تقدمي  - ١٤ عناصر السرتاتيجية تعبئة املوارد للرب

وأشار ممثل األمانة إىل أن الوثيقة قد ُعرضت . UNEP/MC/SIP.1/5على النحو الوارد يف الوثيقة ‘‘ الدويل احملدد
لس يف اجتماعه األول الذي عُ  ر/مايو بصورة أولية على ا نوقشت الوثيقة نفسها يف االجتماع و . ٢٠١٨قد يف أ

، على النحو املبني يف الفرع الثامن من تقرير ذلك ٢٠١٨الثاين للمجلس الذي ُعقد يف تشرين األول/أكتوبر 
 تطلبإىل تلك املناقشات، اليت جرت خالل االجتماع الثالث،  استناداً . و )UNEP/MC/SIP.GB.3/2( االجتماع

لس بشأن  اتالتوجيه األمانة مج قيمة مستهدفة للتمويل : (أ) حتديد تشمل ما يلي، حمددة اعتباراتمن ا للرب
مج مدته  حتسني سنوات)؛ (ب) كيفية  ٧سنوات (مع إمكانية متديده ملدة  ١٠الدويل احملدد الذي أنشئ كرب

التقدم بطلب للحصول عليها؛ و(ج)  األنشطة اليت ميكن للجهات املاحنة متويلها واليت ميكن لألطراف توضيح
الدعم. وأوضح ممثل األمانة أنه على  احلصول على مظروف التمويل املتاح مع طلبات‘‘ تطابق’’كيفية حتسني 

ائي لوضع اسرتاتيجية  مج، على  فهي مطلوبةتعبئة املوارد، لالرغم من عدم وجود موعد  مبوجب اختصاصات الرب
  .١/٦-النحو املبني يف املقرر ا م

التقييمات عن طريق  يقدممن املعلومات عن احتياجات البلدان  كبرياً   وأشار الرئيس املشارك إىل أن قدراً  - ١٥
، وأن اتباع الاألولية  لس ومؤمتر األطراف تفاقية ميناما مج الدويل احملدد لتعبئة املوارد إزاء نهج سليم لا  ميثللرب

لنظر إىل االحتياجات اليت أُعرب عنها،  مج جيب وإىل اأمرا مهما  مج. وأشار إىل أن الرب لطابع الزمين احملدد للرب
  احتياجاته ومدته. يكون متوائماً مع أن 
لس إىل أن تعبئة املوارد  - ١٦ مسألة معقدة، وأن األمانة أعدت وثيقة حمررة بشكل  متثلوأشار أحد أعضاء ا

يف املرحلة احلالية، وأشار إىل أنه قد يكون من األفضل  هدف متويلسائل هامة. وتردد يف حتديد موتثري جيد 
االنتظار إىل حني االنتهاء من اجلولة الثانية، ألن ذلك من شأنه أن يوفر املزيد من املعلومات للمجلس. واقرتح 

قدر كبري من األموال من اجلهات املاحنة األخرى  ن إمكانية مجعألعلى اجلهات املاحنة التقليدية، يف البداية الرتكيز 
ما إذا كان هناك جمال لشراكة الزئبق العاملية للمسامهة  حبث. وعالوة على ذلك، اقرتح يف الوقت احلايل غري مؤكدة

مج   .الدويل احملدد بقدر أكرب يف بناء القدرات والتعاون التقين من خالل الرب
لس عضوة أخرىوأكد  - ١٧ مج  من أعضاء ا مهية كبريةعلى أن الرب تقدم بشأن الزئبق. لتحقيق ال يتسم 

 يسمحدوالر) مل  ٢٥٠ ٠٠٠دوالر و ٥٠ ٠٠٠وأقرت أنه على الرغم من أن حجم املنح (اليت ترتاوح ما بني 
ا على متويل أنشطة بناء القدرا ت لتدخل الكامل على الصعيد الوطين، فإن القيمة اخلاصة للمنح متثلت يف قدر

توسيع نطاقها بشكل أكرب يف األوقات واألماكن اليت على الصعيد الوطين والشروع يف املشاريع التجريبية من أجل 
مج هي مشاريع تلزم فيها ، لتمكني األطراف من االستعداد ملشاريع أكرب ‘‘املرحلة األوىل’’. ورأت أن مشاريع الرب

مج  املاحنة. وأشارت أيضاً  ميوهلا مرفق البيئة العاملية أو غريه من اجلهات ا الرب إىل أن امليزة اخلاصة اليت يتمتع 
  ، خالفا ملرفق البيئة العاملية وغريه من اآلليات املالية.التمويل املشرتك كشرط مسبقالدويل احملدد هي أنه ال يتطلب 

البلدان املاحنة على ما األعضاء الشكر إىل األمانة على إعداد الوثيقة الشاملة وإىل  واحدة من تووجه -١٨
مج إىل جتربة بلدها، أشارت إىل أمهية النهج املتكامل  . واستناداً الدويل احملدد قدمته من مسامهات مالية إىل الرب
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ت عموما. وشددت على  إلدارة الزئبق، فضالً  العمل مع اجلهات الفاعلة ضرورة عن إدارة املواد الكيميائية والنفا
القطاع اخلاص واجلهات املاحنة غري التقليدية. وسلطت الضوء أيضا على احلاجة إىل  وإشراكيف خمتلف القطاعات 

عماله؛ مبا يف ذلك التقدم احملرز يف املشاريع اليت متت املوافقة عليها من اجلولة األوىل. مج والتعريف    نشر عمل الرب

ت احملددة يف ولفت الرئيس املشارك االنتباه أيضاً  - ١٩  ألنتفاقية ميناما الالتقييمات األولية  إىل األولو
االحتياجات امللموسة للبلدان ميكن أن تستخدم يف وضع املتطلبات الشاملة للموارد العاملية على الصعيد الوطين 
اللتزامات مبوجب االتفاقية. وأشار أيضا إىل أنه من الضروري إقامة روابط مع  لدعم األنشطة الرامية إىل الوفاء 

على أساس مستمر، كما أشار إىل أن هناك مسارات متعددة من التمويل ملعاجلة  املعرضني للتضررومع  الصحة
لصحة. ويف هذا الصدد، أعرب عن األمل يف أن تتوخى اجلهات املاحنة غري التقليدية، مبا يف  الشواغل املتعلقة 

مج   . ذلك املؤسسات، املسامهة يف اتفاقية ميناما من خالل هذا الرب

لس، شدد الرئيس املشارك على  املختلفة يف التعليقات ويف سياق التفكر - ٢٠ اليت أبداها أعضاء آخرون يف ا
لشواغل االجتماعية كشاغل من اقضية بيئية فحسب، بل  كلمسألة حبيث ال يُنظر إىل الزئبق  ل وضع إطارأمهية 

بذهلا كل يسياق اجلهود اليت  ضمنوضع الزئبق على ضرورة  األوسع نطاقا. ومن منظور السياسة العامة، شدد أيضاً 
املسامهات من اجلهات املاحنة  التماسحتقيق أهداف التنمية املستدامة. وانضم إىل زميله الرئيس املشارك يف دف بلد 

  غري التقليدية، وال سيما القطاع اخلاص والعاملني يف جمال البحوث واألوساط األكادميية. 
لس على أن تعبئة املوارد  -٢١ االتصال يلزم أن تقوم على أسس أنشطة واتفقت األمينة التنفيذية مع أعضاء ا

. وتوقعت أنه مبجرد بدء تنفيذ املشاريع، ينبغي على حد سواء املاحنني التقليديني وغري التقليدينياملوجهة إىل والدعوة 
ألولوية. واقرتحت أيضا  من املشاريع من أجل تعبئة املوارد، مستشهدة  حافظةير تطو أن حيظى عرض النتائج 

لزئبق،  الجتماع الذي عقدته األمانة مؤخرا مع مرفق متويل بيئي وطين كان حريصا على متويل العمل املتعلق 
 أن ُتوفر التمويل هاجهات ماحنة أخرى، أيضا، ميكنتكون هناك التمويل املشرتك. وأشارت إىل أنه قد  اشرتط هولكن

مج للوصول إىل مصادر التمويل املتنوعة. ج احلافظة هذا. ولذلك ينبغي تصميم اسرتاتيجيات متباينة للرب   بناءً على 
مج ميكن أن يتواصل، على سبيل  - ٢٢ والحظ الرئيس املشارك أن حافظة املشاريع فكرة جيدة، وقال إن الرب

  األوروبية. املثال، مع املصارف اإلمنائية اإلقليمية أو حىت املفوضية
لس أيضا االحتياجات املتنوعة  - ٢٣ قش أعضاء ا إلجراءات املختلفة لمناطق والبلدانلو  فيما يتعلق 

ا القطرية واإلقليمية. واقرتح الرئيسان املشاركان أن حتديد جماالت التحدي  املتخذة الستفادة من جتار بشأن الزئبق 
لس مسألة  اإلقليمي ميكن أن يساعد األمانة على مواصلة ر أحد أعضاء ا تنقيح اسرتاتيجية تعبئة املوارد. وأ

خيار التكلفة  بوسائل منهالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب من خالل اسرتاتيجية تعبئة املوارد، النهوض إمكانية 
ن. وأكد عضو آخر تياجات اليت أعربت عنها البلداالحاملنخفضة املتمثل يف قيام األمانة بربط اخلرباء الوطنيني 

لس على أن التعاون بني الشمال واجلنوب ال يزال مهما أيضا. والحظ الرئيسان املشاركان أنه ميكن  من أعضاء ا
التنسيق والتوعية بني أصحاب وأن لزئبق على الصعيد الوطين، املعنية إشراك اللجان املشرتكة بني القطاعات 

  العناصر الوطنية واإلقليمية لالسرتاتيجية.جزءا من حتديد ينبغي أن يشكل املصلحة 

ا توافق على أنه  جملس اإلدارة وشكرت ممثلة األمانة - ٢٤ على املناقشة املتعمقة ووفرة إسداء املشورة. وقالت إ
، المن التقييمات األولية  مع إجناز عدد متزايد أفضل لالحتياجات الوطنية  خمططوضع  أمكنتفاقية ميناما

ا مبثابة  رمسياً  جزءاً  ال متثلرت إىل أنه على الرغم من أن الشراكة العاملية للزئبق واإلقليمية. وأشا من االتفاقية، إال أ
نه على الرغم من أن و ميناما اتفاقية رحلة  يفقرين وثيق  هناك جمال كبري لتعزيز العالقة بشكل أكرب. وأقرت 
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مج الدويل احملدداملسامهات احلالية يف   تذكرمن األطراف وحدها، فإن االختصاصات  سوىيف الواقع  تقدمال  الرب
لتايل تقليديةغري  متويلمصادر  استكشاف مجيع مصادر التمويل احملتملة. وردا على سؤال  يفاهلدف يتمثل ، و

مج األمم املتحدة للبيئة، أشارت إىل ا بر لس بشأن أنشطة تعبئة املوارد اليت يضطلع   أنه طرحه أحد أعضاء ا
دة االستثمار يف عقد جلسات إحاطة للجهات املاحنة، على مستوى كل من األمين  ةالتنفيذي ةميكن لألمانة ز

لس بشأن  ةالتنفيذي ةلالتفاقية واملدير  مج األمم املتحدة للبيئة. واختتمت بطلب احلصول على توجيهات من ا لرب
االت اليت جيب أن تُعطى هلا األولوية فيما ي   تعلق بتعبئة املوارد. ا

ج واقعي متدرج  - ٢٥ لنظر إىل احلجم احلايل ملوظفي األمانة، من املهم اتباع  لس إنه  وقال أحد أعضاء ا
مج، والرتكيز أوال على مصادر التمويل األكثر مباشرة. وأشار إىل أن هناك قرابة ستة  لتعبئة املوارد من أجل الرب

مج الدويل احملدد، املتعلق تنفيذ العم لدللبلدان النامية  متاحة مصادر لزئبق متاحة: مرفق البيئة العاملية، والرب
زل وروتردام واستكهومل،  مج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين من أجل تنفيذ اتفاقيات  والرب

، والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،  األمانة من حيث التنمية واملساعدة  راتوقدواتفاقية ميناما
مج  التقنية، والشراكة العاملية للزئبق واألنشطة الثنائية املباشرة. ويف شبكة الدعم هذه، من الضروري أن يكون الرب

 املاحنة اجلهات وجيتذبنفسه  لكي مييز، والقيمة املضافة احملددة اليت يقدمهابشأن أهدافه  واضحاً  الدويل احملدد
مج. بشكل فريد ييده للتوعية واالتصال القوي للرب   . ويف هذا الصدد، أعرب عن 

وتلخيصاً للمناقشة والنظر يف التدخالت، اقرتح الرئيس املشارك أنه ال حاجة يف الوقت احلاضر لصياغة  - ٢٦
جمالني أو ثالثة جماالت بدًال من ذلك ينبغي لألمانة على املدى القريب أن حتدد و اسرتاتيجية شاملة لتعبئة املوارد، 

ا أن تدعم تعبئة املوارد من خالل االتصاالت االسرتاتيجية. وشدد على أمهية  ملموسة من اجلهود اليت من شأ
ا اجلهات املاحنة من أجل احلفاظ على دعم اجلهات املاحنة وحتفيز املاحنني  إظهار قيمة االستثمارات اليت قامت 

لتقدم احملرز يف إطار اتفاقية وضع إطار ل. وأشار كذلك إىل أمهية الدويل احملدد مجاجلدد على االنضمام إىل الرب
ميناما حنو أهداف التنمية املستدامة. وسلط الضوء أيضا على أمهية احلفاظ على التوسيم واهلوية اليت ُوضعت من 

، مبا يف ذلك شعار  ستحسااتفاقية أجل اتفاقية ميناما  - جعل الزئبق جمرد ذكرى -ن ميناما الذي قوبل 
الذهبية. وكرر التأكيد على فكرة تعيني سفري التفاقية ميناما لنشر رسالة االتفاقية إىل مجاهري متنوعة.  والسمكة

وطلب أيضا إىل األمانة أن تواصل النظر يف هذه املسألة يف حالة وجود املزيد من جماالت العمل الواضحة الختاذ 
  إجراء سريع ومثمر.

استعراض اآللية املالية التفاقية ميناما بشأن الزئبق: النظر يف الطلب املقدم من مؤمتر األطراف يف اجتماعه  -سادساً 
مج الدويل احملدد (البند  إسهاماتالثاين للحصول على    من جدول األعمال) ٦من جملس إدارة الرب

مج الدويل  إسهاماتألطراف طلب أشار الرئيس املشارك عند تقدمي هذا البند، إىل أن مؤمتر ا - ٢٧ من الرب
األمانة عند عرضها الوثيقة  ة. وقدمت ممثلالتفاقية ميناماستعراض اآللية املالية  فيما يتعلقاحملدد 

UNEP/MC/SIP.GB.3/4 يف  ،حملة عامة عن هذه املسألة. وعلى وجه اخلصوص، أشارت إىل أن مؤمتر األطراف
مل يوافق سوى على االختصاصات والتوجيهات األخرى املوضوعة ، ٢٠١٧ أيلول/سبتمرباجتماعه األول املعقود يف 

مج الدويل احملدد، بوصفه ميثل أحد عناصر اآللية املالية لالتفاقية،. واستنادا إىل االختصاصات والتوجيهات  للرب
للنظر يف  ٢٠١٨ر/مايو ، وعقد اجتماعه األول يف أواخر أ٢٠١٨األخرى، أنشئ جملس اإلدارة يف أوائل عام 
مج.  ا األمانة لتنفيذ الرب ئق اليت أعد مج الدويل احملدد يف و الو  ٥بدأت اجلولة األوىل من تقدمي الطلبات إىل الرب

. ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣١طلباً حبلول املوعد النهائي لتلقي الطلبات يف  ١٩تلقت األمانة و ، ٢٠١٨حزيران/يونيه 
قّدم. ومتثل اهلدف من ومتكن جملس اإلدارة يف 

ُ
اجتماعه الثاين، من املوافقة على مخسة مشاريع على أساس التمويل امل
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لس اإلدارة، يف االتفاق على املبادئ التوجيهية للجولة الثانية من تقدمي  االجتماع احلايل، وهو االجتماع الثالث 
جملس اإلدارة للمرة الرابعة يف أيلول/سبتمرب  الطلبات، اليت سيتم إطالقها بعد االجتماع. ومن املتوقع أن جيتمع

، يف الوقت املناسب للتمكن من تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩
ملقارنة مع مرفق البيئة العاملية (العنصر اآلخر لآللية املالية لالتفاقية)، الذي يتمتع خبربة ٢٠١٩ متتد . وعلقت أنه 

مج الدويل احملدد كان مشاركا جديدا إىل حد ما.  لعدة سنوات يف جمال االستثمار يف دعم أنشطة الزئبق، فإن الرب
أشارت إىل أن مؤمتر األطراف، يف اجتماعه الثاين، طلب إىل األمانة أن جتمع املعلومات اليت سيقدمها مرفق البيئة و 

مج الدويل احملدد، واألطراف، واملصادر األخرى ذات الصلة، على النحو احملدد يف الفقرة  من املادة  ١١العاملية، والرب
ية لالتفاقية، وتقدمي هذه املعلومات لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف من االتفاقية، الستعراض اآللية املال ١٣

لس للنظر يف الفقرة  ، اليت تصف UNEP/MC/SIP.GB.3/4الواردة يف الوثيقة  ٦اجتماعه الثالث. ووجهت ا
  املعلومات املطلوبة.

االت األربعة اليت يف الطلب املقدم من مؤمتر األطراف، أوضح الرئيسان املشاركان ا ويف سياق النظر - ٢٨
  جيب أن يتناوهلا االستعراض، وهي:

مج؛  )أ(   مستوى متويل الرب

مج؛  )ب(    التوجيهات اليت قدمها مؤمتر األطراف إىل الرب
مج؛  )ج(    فعالية الرب

قدرة اآللية املالية على تلبية االحتياجات املتغرية لألطراف من البلدان النامية والبلدان اليت متر   )د(
ا مبرحلة     انتقالية؛اقتصادا

من التفاصيل بشأن اجلداول الزمنية املقرتحة لتقدمي الطلبات واملواعيد النهائية  وطلب الرئيس املشارك مزيداً  -٢٩
ئق ئق لالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف. وأوضحت  إلعداد األمانة للو ملواعيد النهائية لتقدمي الو  ةممثلللوفاء 

ستعراض اآللية املالية ُحدد يف  املعلوماتاألمانة أن املوعد النهائي لتقدمي  ر/مايو  ١٥املتعلقة  يف رسالة  ٢٠١٩أ
لس وافق على أن حيدد يوم ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣األمينة التنفيذية املؤرخة   ١٤. وأشارت أيضا إىل أن ا

ائي لتقدمي الطلبات للجولة الثانية. وتساءلت عما إذ  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ا كان من املفيد انتظار تقدمي كموعد 
جلولة الثانية للحصول على رؤية أكثر دقة لالحتياجات اليت أعربت عنها األطراف مقارنة   مباالطلبات اخلاصة 

لس سوى الطلبات ميكن احلصول عليه  العتماد حصرا على املعلومات املتاحة من اجلولة األوىل. ولن يستعرض ا
جلولة الثانية  قد األوان الوقت سيكون  ويف ذلك، ٢٠١٩يف اجتماعه املقبل املقرر عقده يف أيلول/سبتمرب اخلاصة 

ئق الالزمة لالجتماع الثالث  مج يف االستعراض، حيث يتعني على األمانة إرسال مجيع الو فات إلعداد إسهام الرب
ألمم املتحدة يف نريويب حبلو  لكفالة اإلعداد  ٢٠١٩آب/أغسطس  ٩ل ملؤمتر األطراف إىل شعبة خدمات املؤمترات 

  .٢٠١٩يف تشرين األول/أكتوبر  مبدئياً والنشر يف الوقت املناسب لالجتماعات اإلقليمية املقرر عقدها 
لس، خلص الرئيسان املشاركان إىل أن  - ٣٠ مج  إسهاماتوبعد إجراء بعض املداوالت بني أعضاء ا الرب

وثيقة وقائعية قصرية، تستند أساسا  يت يفالدويل احملدد إىل مؤمتر األطراف بشأن استعراض اآللية املالية جيب أن 
لس أنه، إىل إىل املعلومات الواردة من اجلولة األوىل للطلبات، و  موجز للطلبات املقدمة للجولة الثانية. ورأى ا

لس تقييم يعدمن السابق ألوانه أن فمن الطلبات،  فقطجولة واحدة كاملة  إلجراءنظرا  ملستوى التمويل،  اً ا
مج على تلبية االحتياجات املتغرية. مج وقدرة الرب   وفعالية الرب
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لنظر إىل وظيفتها املزدوجة اليت   إسهام أنوطلب الرئيسان املشاركان إىل األمانة  - ٣١ لس،  تفاقية الأمانة كا
مجخد وجهة تقدميميناما   حتديثاً . وعالوة على ذلك، طُلب إىل األمانة أن تقدم الدويل احملدد مات األمانة للرب

لس يف أيلول/سبتمرب بشأن الطلبات املقدمة إىل اجلولة الثانية  يعد الحقاً  وتتيحه لالطالع عن نتائج قرارات ا
ئق الرمسية لالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف.   كجزء من الو

مج الدويل احملدد (البند  -سابعاً  لس إدارة الرب   من جدول األعمال) ٧املسائل املتبقية يف النظام الداخلي 
. UNEP/MC/SIP.GB.3/5األمانة إىل تقدمي حملة عامة عن الوثيقة  ، ودعاالرئيس املشارك هذا البندعرض  - ٣٢

ر لس وضع نظامه الداخلي واعتمده يف أ ، ولكن يف ذلك الوقت مل ٢٠١٨مايو /وأشار ممثل األمانة إىل أن ا
 وحذف. ١/٦ -يف املقرر ا م  املربعةيتوصل مؤمتر األطراف بعد إىل اتفاق بشأن جمموعتني متبقيتني من األقواس 

للتقدم بطلب للحصول مؤهلة األطراف وحدها تكون يف اجتماعه الثاين، وقرر أن  املربعةمؤمتر األطراف األقواس 
م لنظر إىل هذا القرار، ميكن للمجلس ترشح ج الدويل احملدد وأن على الدعم من الرب لس. و األطراف أعضاء ا

  من النظام الداخلي.  ٣من املادة  ١يف الفقرة  املربعةاألقواس  ضمنالنظر اآلن يف حذف النص الوارد 
لس الصيغة النهائية للفقرة  وبناءً  - ٣٣ لس  يتكون’’، على النحو التايل: ٣من املادة  ١على ذلك، وضع ا ا
أعضاء من األطراف. وترشح كل منطقة من املناطق اخلمس لألمم املتحدة عضوين من خالل ممثليها  ١٠من 

  وترد الصيغة النهائية للنظام الداخلي يف تذييل هذ التقرير.‘‘ لدى املكتب.
، اسرتعى الرئيسان ٦/١-املقرر ا م ملرفقيبعد وضع الصيغة النهائية للمواد مبا يتماشى مع النص النهائي و  - ٣٤

ستعراض  لس السابق فيما يتعلق  اية اجتماع ا املشاركان االنتباه إىل مسألة تضارب املصاحل اليت أثريت يف 
لس. ود  املستمدةعا الرئيس املشارك األمانة إىل حتديد املعلومات الطلبات املقدمة من البلدان اليت ميثلها أعضاء ا

مج  من اهليئات املماثلة األخرى واملشورة املقدمة من وحدة الشؤون القانونية لشعبة اخلدمات املؤسسية التابعة لرب
  لس.األمم املتحدة للبيئة يف نريويب بشأن كيفية إدارة احلاالت من هذا القبيل، على النحو الذي طلبه ا

يف احلاالت اليت يكون فيها عضو يف ’’اليت تنص على أنه  ٢٣من املادة  ١وقالت ممثلة األمانة إن الفقرة  - ٣٥
لس واختاذ  لس للنظر فيه، يُعفى هذا العضو من املشاركة أثناء مداوالت ا لس من بلد قدم مشروعًا إىل ا ا

ملشروع قيد النظر مج  ااعترب ،‘‘قراراته فيما يتعلق  وحدة الشؤون القانونية لشعبة اخلدمات املؤسسية، التابعة لرب
من الناحية القانونية. وأوضحت املزيد من املعلومات اليت مت احلصول عليها من  مرضية متاماً  ،األمم املتحدة للبيئة

ل ومن أمانة مرفق البيئة العاملية بشأن ممارسات التخفيف  أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرت
علومات واملشورة اليت مت احلصول من تضارب املصاحل يف عمليات صنع القرار يف مشاريعها الرمسية. واستنادا إىل امل

الشخص يغادر أن  تعينمن املناقشة بسبب تضارب حمتمل يف املصاحل قد ‘‘ اإلعفاء’’حالة أن عليها، أوضحت 
الشخص يف بقاء أيضا  تعينقد  هايف االجتماع الثاين للمجلس)، ولكن مثلما حدثقاعة االجتماعات ( فعلياً 

ن دون احلديث عن طلبات التقدمي أو املشاركة مطلقا يف املداوالت اليت تؤثر قاعة االجتماع لسماع املناقشة، ولك
طلب أن يطلب إىل عضو متقدم بعلى الطلب املقدم من بلده. وميكن لعضو جملس اإلدارة الذي ينتمي لبلد 

لس من منطقة أخرى)  لب عند بشأن هذا الط التحدثجملس اإلدارة اآلخر الذي ميثل املنطقة (أو أحد أعضاء ا
االقتضاء. ويف كل من اجتماعات الصندوق املتعدد األطراف ومرفق البيئة العاملية، ميكن أن حيضر أعضاء من 

  م. ابلد اتالبلدان املقدمة للطلبات يف االجتماع، لكن دون التطرق إطالقا إىل احلديث عن طلب
لس  وأجرى - ٣٦ لس مداوالت بشأن أعضاء ا لس املتمثلة يف طلب عدم حضور عضو ا مواصلة ممارسة ا

يف قاعة االجتماعات أثناء النظر يف الطلب املقدم من بلده أو بلدها. وعقب املناقشة، قال الرئيسان املشاركان إن 



UNEP/MC/COP.3/10/Add.1 

9 

لس سيسعى إىل التوصل إىل  ز فيها طلب خمتصرة للمشاريع ذات األولوية لتمويلها يف احلاالت اليت يتجاو قائمة ا
 أن يقررا ني املشاركنيالرئيس وأنه سيظل من حقالتمويل إمجايل النقد املتاح، بروح من التعاون والشفافية الكاملة، 

لس يف أي وقتيف وقت املداوالت ما إذا كان سُيسمح  حمتمل يف املصاحل،  لديه تضارب ،لعضو من أعضاء ا
ناقشة العامة. وأكد الرئيسان املشاركان أيضا على أنه من املرجح أن حلضور يف قاعة االجتماع أم ال، يف ضوء امل

لس مراراً  يتجاوز فيها إمجايل التمويل املطلوب التمويل املتاح، ويف هذه احلالة ينبغي أن  حاالت وتكراراً  يواجه ا
ت الطلبات للموافقة عليها. وهذا لس بتعاون وشفافية لالتفاق على حتديد أولو يعين أيضا أنه ال ينبغي  يعمل ا

ج إقليمي، ونتيجة لذلك قد ال تغطى مجيع املناطق على قدم املساواة  احلكم على الطلبات من خالل اتباع 
  استنادا إىل الطلبات الواردة يف تلك اجلولة. 

مج إن ممثلة األمانة  وقالت - ٣٧ األمم رئيس وحدة الشؤون القانونية لشعبة اخلدمات املؤسسية التابعة لرب
أن تشمل املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات جلميع اجلوالت املقبلة صيغة توضح  املتحدة للبيئة اقرتح أيضاً 

لس عند النظر يف الطلب الذي اليت حيتمل تقدمها  للحكومات ، تقدمهلطلبات أنه إذا كان بلدها ممثًال يف ا
لس أن يتنحى أو تتنحى  ذا الطلب بعينه. مجيع  عنفسُيطلب من عضو ا   املداوالت واختاذ القرارات املتعلقة 

لس عن كيفية عقد االجتماع إذا كان أحد الرئيسني املشاركني من بلد وأخرياً  - ٣٨ ، تساءل أحد أعضاء ا
أحدمها من  فإذا كاناألساس املنطقي لوجود رئيسني مشاركني  هذا هو طلًبا. وأوضحت األمينة التنفيذية أن قدم

الجتماع. بلد تقدم  بطلب للحصول على متويل، فيمكن للرئيس املشارك اآلخر أن يعقد اجللسة ذات الصلة 
، اليت تنص على أن النظام الداخلي يتضمن أحكاما للحاالت ٢٣من املادة  ٢ووجهت االنتباه أيضا إىل الفقرة 

لس من  تتجاوزاليت قد  ، وحتديدا يف متقدم بطلببلد فيها مسائل تضارب املصاحل ما إذا كان أحد أعضاء ا
أي تضارب حمتمل يف املصاحل الشخصية و/أو املالية يف أي جانب من جوانب املشروع املعروض ’’حالة وجود 

لس ملناقشته واملوافقة عليه   ‘‘.على ا
إىل املشورة و  هاواختتم الرئيسان املشاركان بند جدول األعمال، بتوجيه الشكر إىل األمانة على التماس - ٣٩

لس على املناقشة املثمرة بشأن مسألة على هذا القدر من األمهية.   ا

ببدء النظر يف التعليقات والدروس املستفادة من اجلولة األوىل الستعراض املبادئ التوجيهية املتعلقة  -مناً 
مج الدويل احملدد (البند  اجلولة   من جدول األعمال) ٨الثانية من تقدمي الطلبات للرب

البند. وأوضحت ممثلة األمانة  عرضمن جدول األعمال، وطلب إىل األمانة  ٨لرئيس املشارك البند افتتح ا - ٤٠
لس من استعراض الدروس املستفادة من اجلولة األوىل  أن قدرا كبريا من الوقت ُخصص يف االجتماع احلايل لتمكني ا

مج. واستنادا إىل املناقشة اليت دارت بشأن هذه املسألة،  تقدمي األمانة استمارة  ستنقحمن الطلبات املقدمة إىل الرب
جلولة الثانية لتقدمي الطلبات على النحو املطلوب. الطلب، وامل بادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات وأي عمليات خاصة 

لس يف عملية مناقشاته:  ا األمانة ملساعدة ا ئق اليت أعد   واسرتعت ممثلة األمانة االنتباه إىل العديد من الو
، تتضمن التعليقات الواردة بشأن اجلولة األوىل، واملسائل UNEP/MC/SIP.GB.3/6الوثيقة   )أ(

إطار  إىلاملعايري املتفق عليها من اجلولة األوىل  لتحويلاملعروضة على جملس اإلدارة للنظر فيها، واقرتاح األمانة 
  الستعراض وتقييم مشاريع اجلولة الثانية؛

املقدمة خالل اجلولة األوىل إلعطاء حملة للمشاريع  ، تقدم موجزاً UNEP/MC/SIP.GB.3/INF/4الوثيقة   )ب(
  املشاريع اليت ميكن توقعها يف اجلولة الثانية؛ أنواععامة عن االحتياجات اليت أعرب عنها مقدمو الطلبات ونبذة عن 
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تتضمن حملة عامة عن نوع الدعم الذي ميكن لألطراف   UNEP/MC/SIP.GB.3/INF/5الوثيقة  )ج(
   مرفق البيئة العاملية؛والدول املوقعة أن حتصل عليه من 

 يف اجلولة األوىل. اليت استخدمتتتضمن املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات  UNEP/MC/COP.2/INF/16 الوثيقة  )د(

، أشارت ممثلة األمانة إىل أنه يف أعقاب UNEP/MC/SIP.GB.3/6وعند مواصلة توسيع نطاق النظر يف الوثيقة  - ٤١
ا لتقدمي الطلب الذي قدمه الرئيسان املشاركان إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين، كررت األمينة التنفيذية  دعو

أربعة استجابت و . ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣على اجلولة األوىل من الطلبات يف رسالتها املؤرخة  التعليقات
ا و دعوة، لل بلدان لساسُتنِسخت تعليقا . وأشارت إىل أن األمانة طرحت به وردت على النحو الذي الطالع ا

لس املتفق عليها إىل إطار  بعض املقرتحات، على أساس األفكار والدروس املستفادة، وذلك من أجل ترمجة معايري ا
  عمل ملموس لالستعراض والتقييم.

قش جملس اإلدارة املسائل ال -٤٢   إىل التعليقات الواردة والدروس املستفادة من اجلولة األوىل: رئيسية التالية استناداً و
لس إىل احتياجات املساعدة اللغويةاللغة  (أ) منطقة كل يف  الالزمة لتقدمي الطلبات : تطرق أعضاء ا

الكامل ويف الوقت املناسب من دول منطقتها مل تتمكن من االمتثال  عدداً أن  واحدة من األعضاءوأفادت  .منهم
لس من منطقتني أخريني أن  ملعايري تقدمي الطلبات احملددة للجولة األوىل بسبب القيود اللغوية. وأعرب أعضاء ا

لنظر إىل للغة اإلنكليزية، ليست مرهقة  حة الطلبات املقدمة  لتقدمي الطلبات، يف حني  مفصلةتوجيهية مبادئ  إ
لس عن أمله يف منح وقت إضايف يف حالة الطلبات املقدمة من بلدان منطقته أعرب عضو آخر من أعضا اليت ء ا

لنظر إىل .كلغة رمسيةاللغة اإلنكليزية   ال تستخدم لس على أنه  االختصاصات تنص  أن وبعد املداوالت، اتفق ا
لس ويف حالة غياب التمويل املخصص للرتمجة  حة وقت  عدم التحريرية أوعلى أن اإلنكليزية هي لغة عمل ا إ

للغة اإلنكليزية حبلول املوعد  إضايف بني تقدمي الطلبات والتقييمات، يلزم تقدمي طلبات اجلولة الثانية إىل األمانة 
للغات  النهائي اإللزامي. حة املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات  لس أيضا إىل األمانة إ اإلسبانية وطلب ا

لس على أن الرسائل الرمسية الواردة من مقدمي الطلبات ميكن أن تقدم إىل األمانة و  لفرنسية.اإلنكليزية واو  اتفق ا
لس على أن يطلب إىل األمانة أن تقدم مساعدة  ي من اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة. وأخريا، اتفق ا

) لتوضيح االحتياجات والرد على أي ٢٠١٩حزيران/يونيه إضافية خالل فرتة تقدمي الطلبات (من آذار/مارس إىل 
زل  أسئلة أخرى. وعرضت األمانة تقدمي دورات إعالمية يف االجتماعات التحضريية اإلقليمية القادمة التفاقية 

زل وروتردام  وروتردام وستوكهومل، وكذلك دورة إعالمية مكرسة يف اجتماعات مؤمترات األطراف يف اتفاقيات 
اإلنكليزية والفرنسية على هامش تلك اإلسبانية و  للغات‘‘ جلسات املساعدة’’، وتوفري٢٠١٩هومل لعام واستك

  احللقات الدراسية الشبكية عند الطلب.تنظيم و  الطلبات احملتملني، يمقدماالجتماعات ملساعدة 
: أشارت ممثلة األمانة إىل أن بعض التعليقات الواردة من األطراف تشري إىل شواغل تتعلق التعقيد  )ب(

اإلطار املنطقي، وواجه  استكماللطابع املعقد الستمارات اجلولة األوىل، حيث واجه بعض األطراف صعوبة يف 
إىل أنه من منظور  وأشارت أيضاً  ).بناء نظرية التغيري (يف حني وجد طرف آخر األمر مفيداً يف طرف آخر صعوبة 

 لجولة األوىل.لمطابقة املعلومات الواردة يف استمارات الطلب املقدم مع معايري التقييم املعلنة  تصعباألمانة، 

مج األمم املتحدة للبيئة، إال أن  شروطأحد  ميثلوأشارت إىل أنه على الرغم من أن اإلطار املنطقي  مشاريع بر
بعض أعضاء وقال  .املشاريعيف تصميم  املمارساتإلزامياً، رغم أنه يوصى به بشدة كأفضل  ليس بناء نظرية التغيري

لس أيضا  لكامل (على سبيل املثال،  إن من الصعبا على بعض مقدمي الطلبات تقدمي مجيع املرفقات املطلوبة 
يل والتكاليف اخلاصة حبلقات مشروع اختصاصات اخلرباء االستشاريني، ووصف عملية تعيينهم، ومشروع التفاص
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أن تكون إرشادية  يراد منهالألمانة أن التفاصيل الواردة يف املرفقات  ةوأوضحت ممثل العمل واالجتماعات املقررة).
 مكتملغياب مرفق حمدد من طلب  ولكنللمساعدة يف التخطيط السليم للمشروع، وال سيما التخطيط املايل، 

األمانة إىل أن املبادئ التوجيهية تنص  ةوأشارت ممثل .مكتمليف تقدمي طلب  شالً فلضرورة  ميثل الخبالف ذلك 
ومع ذلك، يلزم استكمال  على أن هذه العناصر ميكن أن تكون يف شكل مسودة إرشادية ألغراض تقدمي الطلب.

قانوين الالزم بعض املرفقات إذا متت املوافقة على الطلب للحصول على التمويل، قبل التوقيع على االتفاق ال
لس  لصرف األموال. إلطار املنطقي واإلدارة القائمة على النتائج، طلب ا وملساعدة مقدمي الطلبات غري امللمني 

إىل األمانة أن تويل اهتماما خاصا إىل هذه املسألة من خالل التوعية وتنظيم احللقات الدراسية الشبكية اليت 
   تقدمها، وغري ذلك من فرص التدريب.

ت اليت يواجهها مقدمو الطلبات امليزانية  )ج( لس التعليقات الواردة بشأن الصعو قش أعضاء ا  :
حلدود القصوى املفروضة على امليزانية يف بعض بنود امليزانية على النحو املبني يف املبادئ التوجيهية االلتزام يف 

وأشارت األمانة إىل أنه على الرغم من ضرورة مراعاة بعض املسائل التقنية والقانونية  لتقدمي الطلبات للجولة األوىل.
لس قدرا من املرونة للنظر يف التعليقات  مليزانية، فقد أبدى ا املكتسبة من  والتجارببشأن مجيع املسائل املتعلقة 

لس على رفع تكاليف اجلولة األوىل. يف  ٥٠املوظفني واخلدمات التعاقدية من  واستنادا إىل املناقشات، وافق ا
لس اإلبقاء على تكاليف املعدات املتخصصة والفنية بنسبة يف املائة من إمجايل امليزانية. ٦٥املائة إىل   ١٠وقرر ا

لس نسبة   يف املائة يف حاالت استثنائية شريطة إرفاق ٢٥يف املائة من إمجايل امليزانية، ولكنه اتفق على أن يقرر ا
لس احلد األقصى البالغ  التفاصيل الكاملة للطلب. يف املائة للتكاليف اإلدارية، كمعيار يف مشاريع  ٥وأبقى ا

ت، حسب  مج األمم املتحدة للبيئة، واتفق على أال يتجاوز إمجايل الرصد واالستعراض/التقييم ومراجعة احلسا بر
  دوالر. ١٥ ٠٠٠االقتضاء، مبلغ 

لس أيضاً  قش ا ملعدات حسب تعلقهاالتكاليف املؤهلة مقابل التكاليف غري املؤهلة  و ، على سبيل املثال، 
لس إىل أن تكاليف هذه املعدات املكتبية وتكاليف بدء التشغيل  عددوأشار  املكتبية وبدء التشغيل. من أعضاء ا

وأشري أيضا إىل أنه يف  القدرات.يف جمال بناء كعامل متكني يف بعض البلدان، ستكون ضرورية للمشروع ككل  
ا ضرورية لنجاح  حالة التمويل املقدم من منظمة تكامل اقتصادي إقليمية كبرية، ميكن إدراج هذه البنود إذا ثبت أ

مج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي وضع  املشروع. لس التنفيذي للرب يف اآلونة األخرية وأشري أيضا إىل أن ا
التشغيل األساسية. ولذلك قرر جملس اإلدارة أن املعدات واإلعدادات املكتبية (مبا يف  تكاليف بدءخمصصات ل

يف املائة  ١٠ذلك، عند االقتضاء، إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت) ميكن أن تشكل جزءا من احلد األقصى البالغ 
ال ميكن تطبيق احلد األقصى يف املائة، ولكن  ٥لمعدات املتخصصة والتقنية أو احلد األقصى اإلداري البالغ ل

يف املائة للتكاليف املتخصصة والتقنية إال على معدات خاصة ومتخصصة للغاية، وليس  ٢٥االستثنائي البالغ 
   على احتياجات إنشاء املكتب األساسية.

مفتوحة ملدة  ظلتاألمانة إىل أن اجلولة األوىل من الطلبات  ةأشارت ممثل اإلطار الزمين للتقدمي:  (د)
وأشارت أيضا إىل أن مجيع الطلبات تقريبا قد  ).٢٠١٨آب/أغسطس  ٣١حزيران/يونيه و ٥أسبوعا (بني  ١٢

لنسبة للجولة الثانية، مع مراعاة جتارب عام  وصلت إىل األمانة يف اليوم األخري من تلك الفرتة. لس  ، ٢٠١٨وقرر ا
ب تلقي الطلبات ملدة  حة مزيد من ال أسبوعاً  ١٤فتح  ولذلك حدد  وقت لألمانة لفحص الطلبات وتقييمها.إل

لس املوعد النهائي اإللزامي لتقدمي الطلبات للجولة الثانية يوم اجلمعة املوافق     .٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٤ا
لوسائل اإللكرتونية: أشارت ممثلة األمانة إىل أن طلب الطلبات املقدمة إلكرتونياً   (هـ) جاء  التقدمي 

لربيد اإللكرتوين يف عام يف  عندتجربة مؤسفة مر بمن طرف  أن هناك  وأوضحت أيضاً  .٢٠١٨إرسال طلبه 
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ت األمم املتحدة للتحول إىل استخدام الوسائل اإللكرتونية، ووصفت كيف حقق الصندوق  حتركا يف مجيع أما
، ال يبدو ٢٠١٨ل جتربة عام وعلقت أيضا أنه من خال .تقدمي الطلبات إلكرتونياً املتعدد األطراف االنتقال إىل 

م، ولكن يتعني على  رسال نسخ ورقية من طلبا أن يقرر  جملس اإلدارةمن الضروري مطالبة مقدمي الطلبات 
لس  ذلك، حيث كان ذلك أحد املتطلبات اليت ذُكرت يف اجلولة األوىل. ومثة بند آخر تطلب األمانة توجيهات ا

لطلب يف نسخة ورقية بشأنه، وهو ما إذا كان يتعني إرسا  فيهاتوقيعات لوجود ثالثة ل رسالة اإلحالة املرفقة 
،  ومسؤول(املوظف املسؤول الوطين،  وذكر  ملرفق البيئة العاملية). تنسيق العمليات ومسؤولالتنسيق الوطين مليناما

املتقدم الرئيس املشارك أنه إذا أمكن تقدمي مجيع الطلبات إلكرتونًيا، فسيوفر ذلك النفقات والوقت للطرف 
لس  لطلب. مايكروسوفت وورد أو يف  صيغة ملفعلى أن تقدم مجيع الطلبات إلكرتونيا (يف  بعد ذلكووافق ا

، وأن تقدمي نسخة ممسوحة ضوئيا من رسالة اإلحالة ، وأن تقدمي النسخ الورقية (املكررة) مل يعد ضر )PDFشكل  ورً
بنسخة ورقية من طلبه  أن حيتفظإىل البلد مقدم الطلب  ويرجعاليت تتضمن التوقيعات الثالثة سيكون كافيا، 

وينبغي أن حيتفظ مقدم الطلب برسالة اإلحالة املوقعة األصلية من أجل تقدميها إىل األمانة يف حالة  املستكمل.
لس على املشروع من أجل متويلهموا    .فقة ا

: أشارت ممثلة األمانة إىل أن جودة الطلبات املقدمة يف اجلولة األوىل كانت متنوعة الدعم التقين  )و(
لس بشأن ما إذا كان ينبغي لألمانة أن تقدم الدعم التقين إىل مقدمي الطلبات  للغاية. وطلبت توضيحات من ا

مج األمم املتحدة للبيئة للجولة الثانية (مبا  يف ذلك من خالل الشراكة العاملية للزئبق، واملكاتب اإلقليمية لرب
ألن األمانة يف أقرب وقت ممكن،  التواصل معونبهت إىل أن مقدمي الطلبات سيحتاجون إىل  واألمانة نفسها).

لس  الطلبات.املوعد النهائي لتقدمي لن يكون ممكنًا يف موعد أقرب إىل هذا الدعم تقدمي  وأعرب بعض أعضاء ا
وأوضح الرئيس املشارك أن الدور الذي  عن قلقهم من أن األمانة قد تنشغل إىل حد كبري يف إعداد الطلبات.

، وهو دور ينبغي متييزه عن دور من يقوم ‘‘مكتب املساعدة’’تضطلع به األمانة خالل مرحلة التقدمي هو دور 
ي شيء إضايف، مشريا إىل أنه سيتعني  حذر أحدو  بفرز وتقييم الطلبات. لقيام  لس من مطالبة األمانة  أعضاء ا

ئق للوفاء  موظفوهاعلى األمانة االضطالع بعمل التقييم للجولة الثانية يف حني يقوم  عداد الو يف الوقت نفسه 
ئق االجتماعملواعيد النهائية احملددة لتقدمي     الثالث ملؤمتر األطراف. و

قش تقدمي التقارير  )(ز  مسألة تقدمي التقارير املرحلية والنهائية للمشاريع املعتمدة. أيضاً  جملس اإلدارة: 

للغة اإلجنليزية كي يتسىن للمجلس أن  اليت تصدر كلواتُِّفق على ضرورة إعداد التقارير الدورية  ستة أشهر 
لس، أشار الرئيس املشارك إىل أن الدور واستنادا إىل سؤال متابعة طرحه أ يستعرض تنفيذ املشاريع. حد أعضاء ا

ت اليت تواجه تنفيذ  بشأنإىل جملس اإلدارة توجيه اإلشارات به األمانة يتمثل يف  تقومالذي  شاريع املالتحد
لس ويتخذفيها  لكي ينظرالتقارير املرحلية)  على النحو الذي يتبني من(املعتمدة  ا حسب  ا القرارات بشأ

لتقارير النهائية، تقرر أن  تضاء.االق للغة اإلنكليزية، يف حني  يصدروفيما يتعلق  التقرير الرئيسي يف ذلك الوقت 
  ميكن تقدمي امللحقات بلغات األمم املتحدة األخرى.

حة النموذجية املشاريع عينات  (ح) لس من إ بسبب القلق إزاء ازدواجية  عينات املشاريع: حذر ا
مج الدويل احملدد هو متويل حاجة حمددة حت على الصعيد الوطين،  ددطلبات املشاريع، وأشار إىل أن الغرض من الرب

وبدًال من مساعدة مقدمي الطلبات احملتملني بصورة مباشرة،  من بلد إىل آخر. تلك االحتياجات قد ختتلفو 
ر اإلمكان، االحتياجات اخلاصة احملددة (على سبيل املثال، يف التقييمات األولية طُلب إىل األمانة أن ترتجم، قد

م. ) إىل تدابري يف اإلطار املنطقي لطلبا   مبوجب اتفاقية ميناما
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النتقال إىل املعايري  - ٤٣ جلولة الثانية، املقرتحة و املعاد صياغتها من أجل استعراض وتقييم الطلبات اخلاصة 
االقرتاح الذي صاغته استنادا إىل اخلربة املكتسبة من اجلولة األوىل (انظر الوثيقة  إجيازدعا الرئيس املشارك األمانة إىل 

UNEP/MC/SIP.GB.3/6 ، ة إىل أن جملس اإلدارة قد وافق وما بعدها). أشارت ممثلة األمان ٥الصفحة اعتبارًا من
عند ف، مبفردهل معيار على الرغم من جدوى وأمهية كمعيارا للتقييم الشامل للطلبات. واستذكرت كذلك أنه  ١٧على 

استخدام املعايري الستعراض وتقييم الطلبات، وجدت األمانة صعوبة يف مطابقة املعلومات الواردة من استمارات 
إلضافة إىل ذلك، ال توفر املعايري بسهولة ويسر الطلبات مع تلك املعايري لمجلس على حتديد املساعدة ل. و

لنسبة للجولة الثانية، اقرتحت األمانة إطار تقييم  ت بني املشاريع اليت يتم تقييمها. ومن مث،  صياغة  تعاد فيهاألولو
معايري لألهلية؛ (ج) معايري لتحديد  (أ) معايري لالكتمال؛ (ب)يصنف إىل املعايري السبعة عشر يف إطار عام 

ت. و  ملزيد من املعلومات القابلة للمقارنة، وذلك للمساعدة ياألولو لس  تمثل الغرض من اإلطار املقرتح يف تزويد ا
ت بني الطلبات عندما يكون  لس من حتديد األولو طلوب املتمويل اليف عملية صنع القرار، وال سيما لتمكني ا

  التمويل املتاح.أكثر من 
لس مسألة الرسائل املختلفة الالزمة لتلبية مجيع معايري  - ٤٤ ر أحد أعضاء ا لطلب املقدم. وخالل اكتمال اوأ

جرى يف اجلولة األوىل، كان مرهًقا  مثلما، الرسائل املتعددةاملناقشة اليت أعقبت ذلك، أصبح من الواضح أن طلب 
لنسبة للعديد من مقدمي الطلبات، ومل يساعد التقييم بشكل جوهري. وأوجز الرئيس املشارك أن اهلدف  للغاية 

وجود دليل على التنسيق على الصعيد الوطين بشأن الطلب، ووصول الطلب  ضماناألصلي من طلب الرسائل كان 
لس إىل األمانة أن تعد مشروع رسالة إحالة للجولة  يحة. وبناءً إىل األمانة عرب القنوات الصح على ذلك، طلب ا

تنسيق عمليات  ومسؤولالتنسيق الوطنية يف ميناما  ومسؤولالثانية يشمل توقيع املسؤول الذي سيقود املشروع، 
  . املكتملزامًيا من الطلب مرفق البيئة العاملية. وستشكل هذه الرسالة اليت تتضمن التوقيعات الثالثة جزًءا إل

لس على  - ٤٥ طرفا يف اتفاقية ميناما  يكونأن  كل طلب جيب  مقدم أنوفيما يتعلق مبعايري األهلية، وافق ا
لس أيضا أنه نظرا ألن  ريخ تقدميه للطلب أو، على أقصى تقدير، حبلول املوعد النهائي للجولة الثانية. ورأى ا يف 
مج الدويل احملدد جيب أن يتفادى ازدواجية التمويل، فإن املعلومات الواردة من أمانة مرفق البيئة العاملية وأمانة  الرب

مج اخلاص بشأن التمويل الذي تلقاه مقدم الطلب (أو كان على وشك تلقيه) للتنفيذ املتعلق مبيناما كانت  الرب
  لنظر الشامل يف هذا الطلب يف اجلولة الثانية. أمهية لذات 
يف الوثيقة املذكورة  ‘‘معايري أهلية إضافية’’ويف أعقاب مناقشة ما أشارت إليه األمانة يف البداية على أنه  - ٤٦
لس أن أع مج، ودعا األمانة إىل  حيدداله، قرر ا ا تشري إىل االتساق مع األهداف العامة للرب تلك املعايري على أ

  .معياراً  ١٧البالغ عددها  مواصلة حتسني صياغتها متشيا مع  املعايري األصلية ذات الصلة
لتفصيل. وأوجزت  - ٤٧ ت  لس إىل النظر يف املعايري املقرتحة لتحديد األولو ودعا الرئيس املشارك بعد ذلك ا

ت اخلمس   ).٩و ٨، الصفحتان UNEP/MC/SIP.GB.3/6(ممثلة األمانة املعايري اخلمسة املقرتحة لتحديد األولو
على احلاجة ونطاق  هو وجود الدليلأهم املعايري لس إىل أنه من منظور عملها، فإن واحدة من أعضاء اوأشارت 

ر احملتملة. واعترب عضو آخر يف جملس اإلدارة أن حجم التأثري احملتمل هو األكثر أمهية، يليه عن كثب استدامة  اآل
ت، و  لس، بعد إجراء املزيد من املناقشات، على استخدام املعايري املقرتحة لتحديد األولو طلب إىل التأثري. ووافق ا

ألساس الذي لكي تاألمانة حتديدها بوضوح يف املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات  تم توعية مقدمي الطلبات 
م.    سيستند إليه تقييم طلبا
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الرئيس املشارك األمانة إىل أن تقدم  دعااملسألة األخرية يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ويف سياق  - ٤٨
مج الدويلعمل اخطة  وأشار الرئيس ). ١٠ لصفحةا، UNEP/MC/SIP.GB.3/6(للجولة الثانية املقرتحة  احملدد لرب

لس وافق على  األمانة يف اجلولة الثانية يف أقرب وقت  تشرعأن على العام خلطة العمل، و  السرياملشارك إىل أن ا
، وينبغي أن ينعكس تنفيذ اجلولة ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٤هو  للتقدميممكن، وأن املوعد النهائي اإللزامي املتفق عليه 

   األوىل من املشاريع أيضا يف خطة العمل.
  من جدول األعمال) ٩موعد ومكان انعقاد االجتماع املقبل (البند  -سعاً 

لس اإلدارة سريكز على املوافقة على املشاريع من  املقبلاملباشر أشار الرئيس املشارك إىل أن االجتماع  - ٤٩
لالجتماع  تضمنت اقرتاحاً  ٢٠١٩اجلولة الثانية من الطلبات. وأشارت ممثلة األمانة إىل أن خطة العمل ألنشطة عام 

. واقرتحت واشنطن العاصمة أو نيويورك كأماكن حمتملة ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٦يف األسبوع الذي يبدأ يف يوم 
لس يريد تر  ميكن حتديد البلد و اجلهات املاحنة.  علىكيًزا تقنًيا أو تركيزًا لعقد االجتماع، اعتماًدا على ما إذا كان ا

إلبقاء على جدول األعمال خفيفا لكلتا املدينتني املضيف من لس لتمكني ا. وأوصى أحد أعضاء جملس اإلدارة 
لس مسألة مدة حة إ ر عضو آخر من أعضاء ا أكرب قدر ممكن من الوقت للرتكيز على املوافقة على املشاريع. وأ

م بدالً من يومني. وعقب جولة من التعليقات، أشار الرئيس  االجتماع، مقرتحا أنه قد يلزم عقد اجتماع ملدة ثالثة أ
لتايل ميكن أن تُتاح للمجلس فرصة ا أيًضا مقر ألاملشارك إىل تفضيل واشنطن العاصمة،  مرفق البيئة العاملية و

مع أمانة مرفق البيئة العاملية يف  صلواالتطلب إىل األمانة و جيدة لالستفادة من عمليات تبادل املعلومات املختلفة. 
كيد مواعيد انعقاد االجتماع املقبل يف األسبوع احملدد يف خطة العمل، استناداً  عدد الطلبات اليت  إىل هذا الصدد و

  .٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٤وردت حبلول 
ر الرئيس املشارك أمهية التعليقات املتفق عليها الواردة من  - ٥٠ بشأن الطلبات اليت سيستعرضها  جملس اإلدارةوأ

لس والطلبات اليت لن حتصل على موافقة  املشاريعيف ذلك االجتماع. وينطبق ذلك على  اليت سيوافق عليها ا
بسبب ف. وذكر ذلك كأحد الدروس اهلامة املستفادة من اجلولة األوىل، على حد سواء مويل يف اجلولة الثانيةلت

القدرات، مل تُقدم وتوفر الوقت القيود على االعتبارات املختلفة أثناء عملية اختاذ القرار للموافقة على املشاريع و 
جلولة الثانية، يف استبذل قصارى جهدها  ااألمانة أتعليقات تفصيلية ألصحاب الطلبات املرفوضة. وأكدت 
اية اجتماعه من أجل  لس يف  . وأدركت األمانة متاما أن عليها مقدمي الطلباتإطالع للحصول على تعليقات ا

لس تستند إىل نشر األساس املنطقي    .اليت يستخدمه يف اختاذ القراراتشرعية قرارات ا

  من جدول األعمال) ١١د مسائل أخرى (البن -عاشراً 
بالغ اجلهات اليت ميثلها كل منهم  - ٥١ لس أن يقوموا  مبوعد البدء طلب الرئيسان املشاركان من أعضاء ا

قبل املوعد احملدد بوقت  اطلبالتقدمي  لتلك اجلهاتللجولة الثانية من تقدمي الطلبات، وأن يقدموا املشورة  املقبل
 ويشجعوا تقدمي الطلباتإىل االستفادة الكاملة من عرض األمانة لتقدمي التوعية واملساعدة أثناء فرتة  هايدعو و كاف، 

مج.    مجيع اجلهات املاحنة احملتملة لدعم الرب
  من جدول األعمال) ١٢اختتام االجتماع (البند  -عشر حادي

، ٢٠١٩فرباير  ١٥من يوم اجلمعة املوافق  ١٧:٠٠الساعة يف أعلن الرئيسان املشاركان اختتام االجتماع  - ٥٢
لس على عملهموتوجها  األمانة على األعمال التحضريية إىل الشاق خالل اليومني املاضيني و  لشكر إىل أعضاء ا

قاموا به من  على ما، الرئيسني املشاركني وجملس اإلدارة بدورهااألمينة التنفيذية،  رتوشكالسليمة والفنية لالجتماع. 
لس. مقرراتممتاز، وقالت إن األمانة تتطلع إىل تنفيذ  عمل   ا
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  التذييل األول

  )٣(قائمة املشاركني
  جملس اإلدارة

  احلاضرون

  أفريقيا
  كومي-السيد سام أدو

  مدير
  لمواد الكيميائيةلدارة اإلو الرقابة مركز 

  وكالة محاية البيئة
Starlets 1991 Street  

Ministries 

  أكرا
  غا

  4697/8 266 30 233+هاتف: 
  2690 266 30 233+فاكس: 

  adukumisam@yahoo.com: بريد إلكرتوين
  sam.adu-kumi@epa.gov.ghبريد إلكرتوين: 

  آسيا واحمليط اهلادئ
كي   السيد دبليو يت يب ديسا

  سكرتري إضايف
  سياسة وختطيط البيئة

ر مهاويليوزارة    والبيئة تنمية منطقة 
"Sobadam Piyasa", 416/C/1   

Robert Gunawardana Mawatha Battaramulla   
  سري النكا

  2034127 11 94+هاتف: 
  2879952 11 94+فاكس: 

  8014998 71 94+هاتف خلوي: 
  dissaforest@yahoo.comبريد إلكرتوين: 

  أورو الوسطى والشرقية
   السيد كاوبو هينما

  رئيس إدارة
  قسم إدارة البيئية

  وزارة البيئة
Narva mnt 7  

  أفريقيا
   السيد يونس أدوم عبد هللا

  التنسيق التفاقية ميناما بشأن الزئبقمسؤول 
  وصيد األمساكوزارة البيئة 

  والتلوث واإلزعاج املناخيمديرية مكافحة التغيري 
Quartier Béguinage  

447 N'djamena  
  تشاد

  8300 6364 235+هاتف: 

  abou_idjab08@live.frبريد إلكرتوين: 

  آسيا واحمليط اهلادئ
نياجنكول   السيد براسريت 

  بشأن الزئبق رئيس اللجان الفرعية التابعة التفاقية ميناما
  جملس البيئة الوطين

  وزارة املوارد الطبيعية والبيئة
Phahonyothin Road  

  نكوك
  يلند

   6045 813 89 66+هاتف:
  ptap14011@gmail.comبريد إلكرتوين: 

  أورو الوسطى والشرقية
ن هيت الكساندر     السيدة أ

  رئيس شعبة
ت   شعبة سياسات املواد اخلطرة والنفا

   وزارة محاية الطبيعة
Governmental Building 3, Republic Square  

0010 Yerevan  

  أرمينيا
  519 818 11 374+هاتف: 
  519 818 11 374+فاكس: 

  anahit.aleksandryan@yahoo.comبريد إلكرتوين: 
                                                           

  حترير رمسي. األول بدون التذييل )  يعرض٣(
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10117 Tallinn  

  إستونيا
   2921 626 372+هاتف:

  kaupo.heinma@envir.eeبريد إلكرتوين: 

  الكارييبمنطقة البحر أمريكا الالتينية و 
  السيدة مار فلورنسيا غرميالت

رية السفارة   سكر
  املديرية العامة لشؤون البيئة

  الشؤون اخلارجية والعبادةوزارة 
Esmeralda 1212  

1007 Buenos Aires  

  األرجنتني
  7405 4819 11 54+هاتف: 
  7413 4819 11 54+فاكس: 

  ogx@mrecic.gov.arبريد إلكرتوين: 

  دول أورو الغربية ودول أخرى
  السيد رجيينالد هرينوس

ت ملواد الكيميائية والنفا   كبري املفاوضني اخلاص 
  الدوليةالشؤون 

  وزارة اهلياكل األساسية والبيئة
Rijnstraat 8  

  الهاي
  هولندا
   6485 456 70 31+هاتف:

 reggie.hernaus@minienm.nlبريد إلكرتوين: 

 

  دول أورو الغربية ودول أخرى
  فريتهاميبرنت  اولتالسيد 

  خبري استشاري
Kaptein Gløersensvei 24  

  النرويج
  313 68 950 47+هاتف: 

   atle.fretheim@kld.dep.no بريد إلكرتوين:

  ar-freth@online.noو

  االعتذارات

  الكارييبمنطقة البحر أمريكا الالتينية و 

  فرييراا نيكو السيد نريو  

ن   سكرتري 

  وزارة اخلارجية
Floor thDunant 15, 6-Louis Chemin  

1202, Geneva  

  سويسرا

  5023 332 22 41+هاتف: 

  nero.ferreira@itamaraty.gov.brبريد إلكرتوين: 
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  أمانة اتفاقية ميناما بشأن الزئبق  

  السيدة روسا سيلفا ريبيتو
  أمينة تنفيذية

  أمانة اتفاقية ميناما بشأن الزئبق
International Environment House 1  

  جنيف، سويسرا
  8394 917 22 41+هاتف: 

  rossana.silva-repetto@un.orgبريد إلكرتوين: 
  جوا مدحيةالسيدة 

  موظف برامج بناء القدرات واملساعدة التقنية
  أمانة اتفاقية ميناما بشأن الزئبق

International Environment House 1  
  جنيف، سويسرا

  2583 917 22 41+هاتف: 
  madeeha.bajwa@un.orgبريد إلكرتوين: 

  السيدة كلود تن هاف
  موظفي تنسيق السياسات ةكبري 

  أمانة اتفاقية ميناما بشأن الزئبق
International Environment House 1  

  جنيف، سويسرا
  8638 917 22 41+هاتف: 

  claudia.tenhave@un.orgبريد إلكرتوين: 
  السيد إيساكو تودا

  الربامجكبري موظفي 
  أمانة اتفاقية ميناما بشأن الزئبق

International Environment House 1  

  جنيف، سويسرا
  8187 917 22 41+هاتف: 

  eisaku.toda@un.orgبريد إلكرتوين: 
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  التذييل الثاين

  النظام الداخلي بصيغته النهائية اليت وضعها جملس اإلدارة يف اجتماعه الثالث

مج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنيةالنظام الداخلي     لس إدارة الرب
  اهلدف -أوالً 

  ١املادة 
مج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية.   ينطبق هذا النظام الداخلي على جملس إدارة الرب

  التعاريف -نياً 
  ٢املادة 

  ألغراض هذا النظام:
ن، يف “ االتفاقية”  )أ( تشرين  ١٠تعين اتفاقية ميناما بشأن الزئبق، اليت اعتمدت يف كوماموتو، اليا

  .٢٠١٣األول/أكتوبر 

  (ز) من االتفاقية. ٢يعين الطرف على النحو املعّرف يف املادة “ الطرف”  )ب(
يعين إحدى الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت وقعت على “ الطرف املوقِّع”  )ج(

ن، يف  اتفاقية ميناما ، وبعد ذلك يف مقر األمم املتحدة ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١١و ١٠يف كوماموتو، اليا
  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٩يف نيويورك حىت 

 ٢٣املنشأ مبوجب املادة  يف اتفاقية ميناما بشأن الزئبق األطرافيعين مؤمتر “ مؤمتر األطراف”  )د(
  من االتفاقية. 

تعين منظمة على النحو املعّرف يف الفقرة (ي) من “ منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية”  )ه(
  من االتفاقية. ٢  املادة

مج’’  )و( مج اليعين ‘‘ الدويل احملدد الرب   واملساعدة التقنية. دد لدعم بناء القدرات احملدويل الرب

لس”  )ز( مج الدويل احملدد. “ ا   يعين جملس إدارة الرب
، حيث ترشح كل منطقة عضوين من خالل جملس اإلدارةتعين األعضاء العشرة يف ‘‘ األعضاء’’  )ح(

  ممثليها لدى املكتب.
. وميكن أن تكون االجتماعات وجهًا لوجه، جملس اإلدارةاجتماعات أحد يعين ‘‘ االجتماع’’  )ط(

لس ذلك. ومي   كن عقدها من خالل الوسائل اإللكرتونية، إذا قرر ا

  من االتفاقية.  ٢٤من املادة  ١تعين األمانة املنشأة مبوجب الفقرة “ األمانة”  )ي(
تعين األعضاء احلاضرين يف االجتماع الذي جيري فيه التصويت. “ األعضاء احلاضرون واملصوتون”  )ك(

لنسبة لالجتماعات اليت تعقد وجهاً ل لنسبة لاليعين احلاضر فعلياً. “ احلاضر”وجه، و جتماعات اليت تُعقد من و
لفيديو، أو “ احلاضر”خالل الوسائل اإللكرتونية، يُقصد بـــ  املشاركة من خالل التداول عن بُعد، أو التداول 
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األعضاء و سليب. يعين اإلدالء بصوت إجيايب أو “ التصويت”حسبما يتقرر. و بغري ذلك من الوسائل اإللكرتونية
  الذين ميتنعون عن التصويت يُعتربون غري مصوتني.

من هذا  ٩تعين الرئيسني املشاركني للمجلس اللذان انُتخبا وفقا للمادة ‘‘ الرئيسان املشاركان’’  )ل(
  النظام الداخلي.

  العضوية  -لثاً 
  ٣املادة 

لس من  - ١ ألطراف. وترشح كل منطقة من املناطق اخلمس لألمم املتحدة من اأعضاء  ١٠يتكون ا
  عضوين من خالل ممثليها لدى املكتب. 

، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١ويُرشح األعضاء األوائل للمجلس يف موعد ال يتحاوز  - ٢
موعات اإلقليمية  األعضاء كل وتستمر عضويتهم حىت االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف. وبعد ذلك ُترشح ا

سنتني ويُقر مؤمتر األطراف عضويتهم. وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي تقدمي الرتشيحني لكل منطقة من مناطق األمم 
  املتحدة إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز اليوم قبل األخري من اجتماع مؤمتر األطراف.

لس أكثر من فرتتني متعاقبت - ٣   ني. ال جيوز ألي عضو أن يشغل منصبه يف ا
وجيوز للعضو أن يسمي ممثًال بديًال الجتماع معني للمجلس، إذا لزم األمر. ويقدَّم إخطار كتايب  - ٤

  بتسمية املمثل البديل إىل األمانة قبل بدء االجتماع املعين. 

وإذا استقال عضو أو مل يكن قادراً على إكمال مدة واليته أو أداء الوظائف املطلوبة منه، فيمكن  -٥
العضو للفرتة املتبقية من مدة خدمته. وجيب أن يقدم أعضاء املكتب املعنيون إخطاراً كتابياً إىل األمانة استبدال هذا 

  يفيد بتعيني العضو البديل وذلك يف الوقت املناسب للسماح للعضو البديل حبضور االجتماع التايل للمجلس. 

  املراقبون  -رابعاً 
  ٤املادة 

لس يف الطلبات.  ستثناء عندما يبت ا جيوز للمجلس دعوة مراقبني إىل اجتماعه، أو أجزاء منه، 
لس. وستكون مشاركة املراقبني، من  لنيابة عن ا وستقوم األمانة بتوجيه الدعوات إىل املراقبني عند الطلب من و

  حيث املبدأ، على نفقتهم اخلاصة. 
امكان االجتماعات وتوا  -خامساً    رخيها واإلخطارات اخلاصة 

  ٥املادة 
لس من حيث املبدأ مرة واحدة يف السنة للموافقة على طلبات املشاريع واستعراض  - ١ جيتمع ا

مج  مانة، وكذلك املعلومات األخرى األعلى أساس التقارير املقدمة من الدويل احملدد التقدم احملرز يف إطار الرب
مج.    ذات الصلة املقدمة إليه بشأن تنفيذ الرب

لتشاور مع الرئيسني املشاركني.  - ٢   وتتخذ األمانة الرتتيبات املناسبة لالجتماعات، 
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  ٦املادة 
رخيه قبل ستة أسابيع على األقل من املوعد  املقرر ختطر األمانة مجيع األعضاء مبكان انعقاد االجتماع و

  لبدئه. وتنشر األمانة تفاصيل االجتماع على املوقع الشبكي لالتفاقية. 

  جدول أعمال  -سادساً 
  ٧املادة   

لتشاور مع الرئيسني املشاركني وبتوجيه منهما.  - ١ تعد األمانة جدول أعمال مؤقتًا لكل اجتماع 
  وجيوز ألي عضو أن يطلب من األمانة إدراج بنود حمددة يف جدول األعمال املؤقت. 

ربعة أسابيع على األقل.  - ٢   ويتم إبالغ األعضاء جبدول األعمال املؤقت قبل موعد انعقاد االجتماع 
لس جلدول  ويف - ٣ ريخ اعتماد ا ريخ اإلبالغ عن جدول األعمال املؤقت و الفرتة الفاصلة بني 

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

  ٨املادة   
لس جدول أعمال االجتماع عل ى أساس جدول األعمال املؤقت وأي بنود يف بداية كل اجتماع، يقر ا

  . ٧من املادة  ٣إضافية مقرتحة وفقاً للفقرة 
  أعضاء املكتب  -سابعاً 

  ٩املادة 
لس  - ١ لس، مبا يعكس تكوين ا لس رئيسان مشاركان، ينتخبان من بني أعضاء ا سة ا يتوىل ر

مج   . الدويل احملدد والغرض من الرب

لس رئيسني مشاركني يف بداية اجتماعه األول.  - ٢   وينتخب ا
سة الرئيسني املشاركني املنتخبني يف االجتماع األول للمجلس حىت انتخاب  - ٣ وتستمر فرتة ر

الرئيسني املشاركني اجلديدين يف بداية اجتماع يعقد بعد االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف. وبعد ذلك، ينتخب 
لس.  الرئيسان املشاركان   يف أول اجتماع من كل فرتة جديدة من فرتات عضوية ا

  ١٠املادة 
جراء اقرتاع سري.  - ١   يف حالة تعذُّر التوصل إىل توافق يف اآلراء، يتقرر الرئيسان املشاركان 

ا  - ٢ وعند انتخاب رئيس مشارك، إذا مل حيصل أي مرشح على أغلبية ثلثي األصوات اليت يديل 
ن يقتصر على املرشحني اللذين حيصالن على أكرب األعضاء احلاضرون وامل صوتون يف االقرتاع األول، ُجيرى اقرتاع 

لتساوي يف االقرتاع الثاين، يتم  ألغلبية البسيطة. وإذا انقسمت األصوات  عدد من األصوات، ويُتخذ القرار 
لقرعة بني املرشحني.    حتديد الرئيس املشارك 

االقرتاع األول بني ثالثة أو أكثر من املرشحني احلاصلني على أكرب  ويف حالة تساوي األصوات يف - ٣
ن. وإذا تساوت األصوات بني أكثر من مرشحني اثنني، خيفَّض العدد إىل اثنني  عدد من األصوات، ُجيرى اقرتاع 

  .٢و ١لقرعة ويستمر االقرتاع، الذي يقتصر عليهما، وفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني 
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   ١١املادة 
إلضافة إىل ممارسة الصالحيات املمنوحة هلما يف مواضع أخرى من هذا النظام، ما يلي: -١   يتوىل الرئيسان، 

  إعالن افتتاح كل اجتماع واختتامه  )أ(

لس  )ب( سة اجتماعات ا   ر

ذا النظام  )ج(   كفالة التقيد 
  طلب اإلفصاح عن أي تضارب يف املصاحل الشخصية و/أو املالية  )د(

  حق الكالم منح املشاركني  )ه(

  طرح املسائل للتصويت وإعالن القرارات  )و(
  البت يف أي من نقاط النظام  )ز(

  السيطرة التامة على الوقائع وحفظ النظام، طبقاً هلذا النظام  )ح(

  وجيوز للرئيسني املشاركني أيضاً اقرتاح ما يلي: - ٢
  إقفال قائمة املتكلمني  )ط(

  ها للمشارك أن يتكلم يف مسألة ماحتديد الوقت املسموح به للمتكلمني وعدد املرات اليت جيوز في  )ي(

  جيل املناقشة حول مسألة ما أو إقفاهلا  )ك(
  تعليق اجتماع أو رفعه  )ل(

وخالل فرتة ما بني الدورات، يتوىل الرئيسان املشاركان املسؤولية، بدعم من األمانة، عن املوافقة  - ٣
لتعد لقرار املتعلق    يالت. على تعديالت املشاريع، عند الضرورة، وإبالغ األعضاء 

لس يف مجيع األوقات. - ٤   ويظل الرئيسان املشاركان، أثناء ممارسة مهامهما، خاضعني لسلطة ا

  ١٢املادة 
سة جزء من أجزاء االجتماع، يقوم الرئيس املشارك اآلخر مبهامه. -١   إذا مل يتمكن رئيس مشارك من ر
لس على  -٢ سة اجتماع ما، يوافق ا   تعيني عضو لالضطالع مبهامه.وإذا مل يتمكن رئيس مشارك من ر

نتخاب بديل له  - ٣ لس  وإذا استقال رئيس مشارك أو مل يتمكن من إكمال مدة واليته، يقوم ا
  من بني أعضائه إلكمال فرتة السنتني األصلية. 

  األمانة  -مناً 
  ١٣املادة 

مج  - ١   .اإلدارةجملس ولعمل الدويل احملدد تقدم أمانة االتفاقية خدمات األمانة للرب
مج - ٢ ، وتفرز طلبات املشاريع للتأكد من الدويل احملدد وتتلقى األمانة الطلبات املقدمة إىل الرب

ا.   اكتماهلا وأهليتها وتقّيم الطلبات لكي ينظر فيها جملس اإلدارة ويتخذ قراراً بشأ
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مج ويف العملية التحضريية للتقييم، تتشاور األمانة مع أمانة مرفق البيئة العاملية  - ٣  )٤(اخلاصوأمانة الرب
  .لضمان التكامل وتفادي االزدواجية

ئق جملس اإلدارةوتتخذ األمانة مجيع الرتتيبات الالزمة الجتماعات  - ٤ ، مبا يف ذلك إعداد الو
ربعة أسابيع على األقل.    وتوزيعها قبل انعقاد االجتماعات 

  ١٤املادة 
  ستقوم األمانة كذلك مبا يلي:

ئق   )أ( لس واستنساخها وتوزيعها.تلقي الو   األخرى الجتماعات ا

حته لالطالع العام.  )ب(   إعداد تقرير عن كل اجتماع وإ
مج  )ج( لرب حة املعلومات املتعلقة  ، التفاقية ميناماعلى املوقع الشبكي  الدويل احملدد إ

لس ئق األخرى حسبما يقرره ا   .ستثناء الطلبات الواردة، وتقييمات الطلبات والو

ئق كل اجتماع يف حمفوظات األمانة.  )د(   اختاذ الرتتيبات حلفظ و
لس فيما يتعلق بوظائفها.  )ه(   أداء املهام األخرى اليت قد يطلبها ا

  ١٥املادة 
لس إىل مؤمتر األطراف. وتكون األمانة مسؤولة  لس ومن خالل ا تقدم األمانة تقريراً عن أنشطتها إىل ا

  مج األمم املتحدة للبيئة عن املسائل اإلدارية واملالية. أمام املدير التنفيذي لرب

  تصريف األعمال  -سعاً 
   ١٦املادة 

يعلن الرئيسان املشاركان افتتاح جلسات االجتماع ويسمحان ببدء املناقشة عند حضور ستة أعضاء على 
األقل للمشاركة يف االجتماع، مبن فيهم عضو من كل منطقة من مناطق األمم املتحدة اخلمس. ويلزم نفس عدد 

  احلضور من األعضاء املشاركني الختاذ أي قرار. 
  ١٧املادة 

لتكلم يف جلسة االجتماع حسب ترتيب  مينح الرئيسان - ١ املشاركان اإلذن لألعضاء واملراقبني 
إبدائهم الرغبة يف الكالم، مع مراعاة أن املراقبني يتكلمون عادة بعد األعضاء ما مل يقرر الرئيسان املشاركان خالف 

ؤالء املتكلمني. وجيوز للرئيسني املشاركني تنب يه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا ذلك. وتتوىل األمانة وضع قائمة 
 خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناقشة.

                                                           
مج ’’  )٤( مج “ اخلاصالرب زل وروتردام  الصعيدلدعم التعزيز املؤسسي على  اخلاصيشري إىل الرب الوطين لتنفيذ اتفاقيات 

  واستكهومل واتفاقية ميناما والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية.
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من الرئيسني املشاركني أو من أي عضو، أن حيدد الوقت  )٥(وجيوز للمجلس، بناء على مقرتح - ٢
املسموح به لكل متكلم وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل مشارك أن يتكلم يف مسألة ما. وقبل البت يف هذه 

ولعضوين أن يتكلما يف معارضته. وإذا حددت  حتديد هذا الوقتقرتاح ييداً ال، جيوز لعضوين أن يتكلما املسألة
  مدة للمناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له، ينبه الرئيسان املشاركان املتكلم مبراعاة النظام دون إبطاء. 

   ١٨املادة 
يثري نقطة نظام يف أي وقت، ويبت فيها الرئيسان املشاركان أثناء مناقشة أي مسألة، جيوز ألي عضو أن 

فوراً وفقاً هلذا النظام. وجيوز ألي عضو أن يطعن يف قرار الرئيسني املشاركني. ويُطرح الطعن للتصويت فوراً ويبقى 
لم يف نقطة القرار قائمًا ما مل تنقضه أغلبية بسيطة من األعضاء احلاضرين واملصوتني. وال جيوز للعضو الذي يتك

  نظامية أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة.

  ١٩املادة 
لس يف مناقشة أي مسألة أو اعتماد أي مقرتح أو تعديل  ال يُقبل أي اقرتاح إجرائي مبعارضة اختصاص ا

  لتعديل املعين.أي مقرتح إال إذا حظي بتأييد أغلبية الثلثني قبل مناقشة املسألة أو إجراء تصويت على املقرتح أو ا

  ٢٠املادة 
، يكون لالقرتاحات اإلجرائية التالية األسبقية على مجيع املقرتحات أو ١٨مع مراعاة أحكام املادة    -١

  االقرتاحات اإلجرائية األخرى، حسب الرتتيب التايل:

  تعليق اجللسة؛  )أ(

  رفع اجللسة؛  )ب(
  جيل املناقشة يف املسألة قيد البحث؛  )ج(

  املسألة قيد البحث.إغالق املناقشة يف   )د(
لكالم بشأن اقرتاح إجرائي يندرج يف إطار الفقرة  -٢ (أ) إىل (د) ملقدم االقرتاح،  ١ومينح اإلذن 

  إلضافة إىل متكلم واحد مؤيد لالقرتاح ومتكلمني معارضني لالقرتاح، وبعد ذلك يطرح االقرتاح للتصويت على الفور.

   ٢١املادة 
ح اإلجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء التصويت عليه، بشرط أال يكون جيوز ملقدم املقرتح أو االقرتا 

  . وجيوز ألي ممثل آخر أن يعيد تقدمي املقرتح أو االقرتاح املسحوب.تعديل املقرتح أو االقرتاحقد مت 

  ٢٢املادة 
لسد مقرتح أو يرفضمعندما يعت املوافقة  ، ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس االجتماع، ما مل يقرر ا

لكالم يف طلب إعادة النظر إال ملقدمه  غلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني. وال ُيسمح  على إعادة النظر 
  وملؤيد واحد آخر، وبعد ذلك يطرح للتصويت على الفور.

                                                           
مقرتح واملناقشة، وليس إىل  نقطة تطرح للنظريف إطار قسم تصريف األعمال من هذا النظام، إىل “ املقرتح”يشري مصطلح   )٥(

   .من مقرتحات املشاريع
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  ٢٣املادة 
لس للنظر فيه، يعفى هذا  - ١ لس من بلد قدم مشروعًا إىل ا يف احلاالت اليت يكون فيها عضو يف ا

ملشروع قيد النظر.  لس واختاذ قراراته فيما يتعلق    العضو من املشاركة أثناء مداوالت ا
إلفصاح على وجه السرعة إو  -٢ لس، يف على األعضاء واملراقبني احملتملني يف االجتماع االلتزام  ىل ا

بداية االجتماع، عن أي تضارب حمتمل يف املصاحل الشخصية و/أو املالية يف أي جانب من جوانب املشروع املعروض 
لس نفس الشرط الوارد يف الفقرة أعاله.  لس ملناقشته واملوافقة عليه. ويف مثل هذه احلاالت، يطبق ا   على ا

  اعتماد املقررات  -عاشراً 
  ٢٤املادة 

يتخذ جملس اإلدارة قراراته بتوافق اآلراء. وإذا استنفدت مجيع حماوالت الوصول إىل توافق يف اآلراء  - ١
لس احلاضرينومل جيِر التوصل إىل أي اتفاق، يُ  ع أعضاء ا غلبية ثالثة أر   واملصوتني. عتمد القرار 

غلبية أصوات األعضاء احلاضر  - ٢   ين واملصوتني. وجيوز للمجلس أن يبت يف مسألة إجرائية 
ر خالف حول ما إذا كانت املسألة اليت جيري التصويت عليها مسألة موضوعية أو إجرائية،  - ٣ وإذا 

غلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني.    حيسم أمر املسألة 
   ٢٥املادة 

تنظمه  جيري التصويت عادة برفع األيدي، فيما عدا التصويت على انتخاب الرئيسني املشاركني، الذي
لرتتيب الذي حتدده ١٠املادة  . وجيري التصويت بنداء األمساء إذا طلب أحد األعضاء ذلك. وجيري التصويت 

  القرعة اليت يسحبها الرئيسان املشاركان.
  ٢٦املادة 

  يسجل تصويت كل عضو يف عملية التصويت بنداء األمساء يف تقرير االجتماع.
  ٢٧املادة 

شاركان بدء التصويت، ال جيوز ألي عضو أن يقطع التصويت ما مل يكن ذلك بعد أن يعلن الرئيسان امل
لسري الفعلي للتصويت. وجيوز للرئيسني املشاركني أن يسمحا لألعضاء بتعليل تصويتهم،  بشأن نقطة نظام تتعلق 

ذه التعلي   الت.وذلك إما قبل عملية التصويت أو بعدها، وجيوز أن حيددا الوقت املسموح به لإلدالء 
   ٢٨املادة 

  لكل عضو صوت واحد.
  اللغة   -حادي عشر

  ٢٩املادة 
للغة  للغة اإلنكليزية فقط.و . نكليزيةإلاتعقد االجتماعات  ئق االجتماعات وتقارير االجتماع    تصدر و

  تعديالت على النظام الداخلي ال  -ين عشر
  ٣٠املادة 

  .٢٤للمادة  التعديالت على هذا النظام الداخلي وفقاً تعتمد 
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  املرفق الثاين

  * )٢٠١٨الطلبات الواردة يف اجلولة األوىل من الطلبات (

   املشاريع اليت وافق عليها جملس اإلدارة يف اجلولة األوىل -١

  اسم املشروع  رقم املشروع  البلد 

مج بناء القدرات من أجل تنفيذ اتفاقية ميناما  LAC/ARG/2018/01  األرجنتني  -١   بر

تشجيع التخلص التدرجيي من املنتجات املضاف إليها الزئبق (مصابيح القدرات لتعزيز   CEE/ARM/2018/01  أرمينيا  -٢
  اإلضاءة) يف أرمينيا

ت احملتوية على الزئبق  A/BEN/2018/01  بنن  -٣   حتسني إطار إدارة املنتجات والنفا

التدرجيي والتخفيض تعزيز القدرات املؤسسية يف تطوير اسرتاتيجية للتخلص التدرجيي   A/LSO/2018/01  ليسوتو  -٤
  للمنتجات املضاف إليها الزئبق يف ليسوتو

 -إيران (مجهورية   -٥
   اإلسالمية)

2018/01/AP/IRN I  ت يف اإلدارة  .تنفيذ اتفاقية ميناما بشأن الزئبق يف حمطات إنتاج الكلور والقلو
  البرتوكيميائية.الصناعات 

 

  الطلبات األخرى اليت نظر فيها جملس اإلدارة يف اجلولة األوىل -٢

  اسم املشروع  رقم املشروع  البلد 

تيسري بناء القدرات من خالل املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا من أجل إدارة الزئبق   LAC/ATG/2018/01  أنتيغوا وبربودا  -١
  يف منطقة البحر الكارييب

ت الزئبق يف   AP/CHN/2018/01  الصني  -٢ تعزيز القدرات من أجل التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق خبالف نفا
  الصني

  تعزيز القدرات من أجل تنفيذ اتفاقية ميناما بشأن الزئبق يف نيجري  A/NGA/2018/01  نيجري  -٣

  املؤسسات لتنفيذ االتفاقية ميناماتعزيز القدرات املشرتكة بني   LAC/PAN/2018/01  بنما  -٤

ما بعد التصديق على اتفاقية ميناما إىل مجهورية مولدوفا عن يف مرحلة تقدمي الدعم   CEE/MDA/2018/01  مجهورية مولدوفا  -٥
   به، واحلد من املخاطر املرتبطة للزئبق التدرجييالتخفيض طريق بناء قدرات 

م  -٦ الوطنية على إدارة الزئبق من خالل وضع وتنفيذ خطة التنفيذ الوطنية القدرات تعزيز   AP/VNM/2018/01  فييت 
م   التفاقية ميناما يف فييت 

  بناء القدرات يف رصد الزئبق يف البشر والكائنات احلية والبيئة  A/ZMB/2018/01  زامبيا  -٧
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قصة، ومن مث مل ينظر فيها جملس اإلدارة يف -٣   اجلولة األوىل الطلبات اليت تعترب 

  اسم املشروع  رقم املشروع  البلد 

 -بوليفيا (دولة   -١
  املتعددة القوميات)

2018/01/LAC/BOL   تعزيز القدرات واملساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية ميناما يف دولة بوليفيا املتعددة
  القوميات

  الزئبق وتقييمه يف البيئةتعزيز املخترب الوطين لتحليل   LAC/CUB/2018/01  كو  -٢

ت وإطالقات الزئبق من خمتلف أنشطة القدرات تعزيز   LAC/ECU/2018/01  إكوادور  -٣ الوطنية لتحديد مصادر االنبعا
  التعدين وتقييم اإلدارة ملركبات الزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق يف إكوادور

 -إيران (مجهورية   -٤
   اإلسالمية)

2018/01/AP/IRN II    إلجراء جرد وطين للزئبقكمياته بناء القدرات من أجل حتديد مصادر الزئبق وتقدير   

  التنفيذ املبكر التفاقية ميناما يف املكسيك  LAC/MEX/2018/01  املكسيك  -٥

  استخدام املنتجات املضاف إليها الزئبق ختفيض/إلغاء  A/NER/2018/01  النيجر  -٦

اجلمهورية العربية   -٧
  السورية

2018/01/AP/SYR   املدرجة يف املرفق ألف من اتفاقية ميناماللمنتجات التحول إىل استخدام بدائل  

  النكا. عد املوعد النهائي اإللزامي، أحدمها مقدم من اهلند واآلخر من سريطلبني وردا بالقائمة  ال تتضمن هذه *  
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  املرفق الثالث

مج الدويل احملددالصندوق االستئماين للاملقدمة إىل  التمويل نتائج اجلولة الثانية من طلبات التابع التفاقية  رب
  ٢٠١٩ ميناما لعام

مج الدويل احملددالصندوق االستئماين لعقد جملس إدارة  - ١ اجتماعاً  التابع التفاقية ميناما بشأن الزئبق لرب
أجل النظر يف الطلبات العشرين  يف واشنطن العاصمة من ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٠إىل  ١٨خالل الفرتة من 

  املقدمة يف اجلولة الثانية.
ا أمانة واستناداً  - ٢ لتشاور مع أمانة مرفق البيئة العاملية،  اتفاقية ميناما إىل التقييمات املفصلة اليت أعد

مج اخلاص، وشراكة الزئبق العاملية،  ت  معايري االتساق وحتديد الطلبات على ضوءفقد جرى تقييم والرب األولو
لس يف كل طلب بتعمق. و  اإلدارة. اليت وافق عليها جملس   نظر ا

لس على  - ٣ طلبات للحصول على متويل من الصندوق االستئماين اخلاص يف اجلولة الثانية  ١٠ووافق ا
دف دعم بناء القدرات وتقدمي  ١ ٩٧٤ ١٦٤بلغت قيمته اإلمجالية  ت املتحدة،  دوالرًا من دوالرات الوال

املوافقة عليها يف  املساعدة التقنية دعمًا لتنفيذ التزامات الدول مبوجب االتفاقية. وترد طلبات التمويل اليت جرت
  :١اجلولة الثانية يف اجلدول 

لس  ومل يوافق -٤ نتيجًة لواحد أو أكثر من  ٢الواردة يف اجلدول يف اجلولة الثانية طلبات التمويل  علىا
 األسباب التالية:

 مل تُبنيَّ األنشطة على حنو يتماشى مع االلتزامات مبوجب االتفاقية؛  

 مج الدويل احملدد؛مل تُبنيَّ األنشطة على حنو يت   ماشى مع والية الرب

 الزدواجية؛   األنشطة مشمولة بربامج ومشاريع مرفق البيئة العاملية احلالية، ومن مث هناك خماطر تتعلق 
 قد يكون من األفضل إدراج األنشطة ضمن مشاريع وبرامج مرفق البيئة العاملية املقررة أو قيد التطوير؛  

  مكملة ملشاريع أو برامج مرفق البيئة العاملية احلالية؛مل ُيَشر إىل أن األنشطة  
  الوصف واألطر املنطقية وامليزانيات تتطلب تنقيحات ويف بعض احلاالت إعادة تصميم مبا يتماشى

مج الدويل احملدد؛   مع املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات إىل الرب

 مج أن ميول عمليات استبدال التكنولوجيا؛   ال ميكن للرب
  عدم التوضيح الكايف يف الطلب املقدم لألثر احملتمل، أو االستدامة، أو األدلة على احلاجة، أو

  امللكية الوطنية، أو االبتكار.

لس أيضاً أنه ميكن إيالء اعتبار أكرب للعناصر املشرتكة يف األنشطة من خالل اجلهود اإلقليمية  - ٥ ووجد ا
  ودون اإلقليمية يف املستقبل.

لس ن غيا ومدغشقر أُخطرت كلٌ من وأخرياً،  -٦ ما قدما بعد املوعد النهائي اإللزامي. همامل ينظر يف طلبيا   أل
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  ١اجلدول 

  طلبات التمويل املعتمدة يف اجلولة الثانية
  

  رقم املشروع   البلد

 
  اسم املشروع

  
ميزانية املشروع 

ت  (بدوالرات الوال
  املتحدة)

  
١-  

  LAC/ATG/2019/02  أنتيغوا وبربودا
تيسري بناء القدرات مع املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا من أجل إدارة 

  الزئبق يف منطقة البحر الكارييب
  

٢١٠ ٠٠٠  
 
٢-  
  

  LAC/ECU/2019/02  إكوادور

 
  مشروع لتعزيز القدرات يف تنفيذ اتفاقية ميناما يف إكوادور

  
٢٥٠ ٠٠٠  

 
٣-  

  A/GHA/2019/02  غا
 

  القطاع الصحي يف غا لتنفيذ اتفاقية ميناما بشأن الزئبقتعزيز 
  

٢٥٠ ٠٠٠  
  
  AP/IDO/2019/02  إندونيسيا  -٤

تعزيز التحكم يف املخاطر الصحية للتعرض للزئبق يف مناطق تعدين 
ا من خالل وضع منوذج  الذهب احلريف والضيق النطاق واملناطق احمليطة 

  ‘‘النهج التشاركي’’

  
١٤٠ ٣٤٠  

  
  
٥-  

  
  إيران

  
2019/02/AP/IRA  

  
بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال التفاقية ميناما مع الرتكيز على 

ت الزئبق   خمزو
   

  
  

١٤٩ ٤٠٠  

  
  CEE/IRA/2019/02  مولدوفا  -٦

تقدمي الدعم جلمهورية مولدوفا يف فرتة ما بعد التصديق على اتفاقية 
التدرجيي واحلد من املخاطر ميناما عن طريق بناء القدرات على اخلفض 

لزئبق   املرتبطة 

  
٢١٩ ٧٦٥  

  
٧-  
  

  A/NIG/2019/02  نيجري

  
  تعزيز القدرات من أجل تنفيذ اتفاقية ميناما بشأن الزئبق يف نيجري

  
٢٥٠ ٠٠٠  

  
٨-  

  LAC/PER/2019/02  بريو
  

ت وإطالقات الزئبق يف بريو   تعزيز القدرات على مراقبة انبعا
  

١٢٦ ٠٠٠  
  
  AP/SRL/2019/02  سري النكا  -٩

تعزيز القدرات الوطنية على التخلص التدرجيي من املنتجات املضاف 
ت احملتوية على الزئبق يف سري  إليها الزئبق واإلدارة السليمة بيئيا للنفا

  النكا

  
١٧٨ ٦٥٩  

  
  

١٠-
  

  زامبيا
  
  

2019/02/A/ZAM  

  
اتفاقية ميناما من تعزيز القدرات املؤسسية يف زامبيا لتنفيذ التزامات 

خالل خفض وجود الزئبق يف الفئات الضعيفة من السكان على النحو 
  .١٨و ١٦املنصوص عليه يف املادتني 

  
  

٢٠٠ ٠٠  

موع     ١ ٩٧٤ ١٦٤  ا
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  ٢اجلدول 
  طلبات التمويل غري املعتمدة يف اجلولة الثانية

  
  رقم املشروع   البلد

  
  اسم املشروع

ميزانية املشروع 
ت (بدوالرات  الوال

  املتحدة)
  
١-  

  
  بوتسوا

  
  

2019/01/A/BTW  

  
  تعزيز القدرات يف جمال تنفيذ اتفاقية ميناما

  
٢٤٩ ٩٢٩  

  
٢-  

  
  بوركينا فاسو

  
  

2019/01/LAC/DRP  

تعزيز األطر القانونية واملؤسسية لإلدارة السليمة للمنتجات 
  املضاف إليها الزئبق يف بوركينا فاسو

  
٢٥٠ ٠٠٠  

  
٣-  

  
  اجلمهورية الدومينيكية

  
  

2019/01/LAC/DRP  

  
  األنشطة التمكينية الالزمة لوضع خطة وطنية إلدارة الزئبق

  
٢٥٠ ٠٠٠  

  
٤-  

  
  إسواتيين

  
  

2019/01/A/ESW  

تعزيز القدرات الوطنية لتيسري انتقال إسواتيين من استخدام 
 ً   املنتجات املضاف إليها الزئبق إىل بدائل أكثر أما

  
٢٥٠ ٠٠٠  

  
٥-  

  
  غينيا

  
  

2019/01/A/GUN  

حتسني األطر القانونية واملؤسسية وبناء القدرات التقنية من 
  أجل إدارة املنتجات احملتوية على الزئبق

  
٢٥٠ ٠٠٠  

  
٦-  

  
  منغوليا

  
  

2019/01/AP/MON  

اللتزامات املنصوص عليها يف  تعزيز القدرات الوطنية للوفاء 
  اتفاقية ميناما

  
٢٥٠ ٠٠٠  

  
٧-  

  
  النيجر

  
  

2019/01/A/NGR  

تعزيز األطر التنظيمية واملؤسسية والتقنية لإلدارة السليمة 
  للمنتجات املضاف إليها الزئبق

  
٢٥٠ ٠٠٠  

  
٨-  

  
  سور

  
  

2019/01/AP/SYR  

التحول إىل استخدام بدائل للمنتجات املدرجة يف املرفق ألف 
  من اتفاقية ميناما

  
١١١ ٠٠٠  

  
  A/TOG/2019/01  توغو  -٩

  
التخلص التدرجيي من استرياد املنتجات املضاف إليها الزئبق 

  واحلد من استخدامها 

  
٢٥٠ ٠٠٠  

  
  

  A/UGA/2019/01  أوغندا  -١٠

تعزيز القدرات املؤسسية وقدرة املعدِّنني العاملني يف قطاع التعدين 
ته يف  احلريف والضيق النطاق على احلد من استخدام الزئبق وانبعا

  الذهب احلريف والضيق النطاق يف أوغندامواقع تعدين 

  
٢٥٠ ٠٠٠  

____________  


