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ﻣؤﲤر اﻷطراف ﰲ اتفاقﻴﺔ ﻣﻴناﻣا
بﺸﺄن اﻟﺰﺋﺒﻖ
اﻻﺟﺘﻤاع اﻟﺜاﻟﺚ
ﺟﻨﻴﻒ ٢٩-٢٥ ،ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٩
*
اﻟﺒﻨﺪ ) ٥ه( ’ ‘٢ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺆﻗﺖ

ﻣﺴاﺋﻞ تُﻌرض ﻋﻠﻰ ﻣؤﲤر اﻷطراف ﻟﻜﻲ ﻳنﻈر ﻓﻴﻬا أو
اء بﺸﺄ ا :اﻵﻟﻴﺔ اﳌاﻟﻴﺔ :اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ
ﻳﺘخذ إﺟر ً
اﶈﺪد ﻟﺪﻋﻢ بناء اﻟﻘﺪرات واﳌﺴاﻋﺪة اﻟﺘﻘنﻴﺔ

ﳎﻠس إدارة اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﻟﺪﻋﻢ بناء اﻟﻘﺪرات واﳌﺴاﻋﺪة اﻟﺘﻘنﻴﺔ
ﻣذﻛرة ﻣﻦ اﻷﻣاﻧﺔ
ﺗعﺮض ﻣﺮﻓقﺎت هذه اﳌذكﺮة ﻣعلﻮﻣﺎت ذات صلة بعﻤل ﳎلس إدارة اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﻟﺪﻋم بﻨﺎء اﻟقﺪرات واﳌسﺎﻋﺪة
اﻟتقﻨﻴة .وﻳتضﻤﻦ اﳌﺮﻓق اﻷول ﺗقﺮﻳﺮ اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟث لس اﻹدارة اﻟذي ﻋقﺪ ﻳﻮﻣي  ١٤و ١٥ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ ،٢٠١٩
وﻳعﺮض اﳌﺮﻓق اﻟﺜﺎﱐ ﶈة ﻋﺎﻣة ﻋﻦ ﻃلﺒﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻋﻤلﻴة ﺗقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ).(٢٠١٨
وﻳعﺮض اﳌﺮﻓق اﻟﺜﺎﻟث ﻧتﺎئج اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺮابﻊ لس اﻹدارة ،اﻟذي ُﻋ ِقﺪ ﰲ اﻟفﱰة ﻣﻦ  ١٨إﱃ  ٢٠أﻳلﻮل/ﺳﺒتﻤﱪ .٢٠١٩
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اﳌرﻓﻖ اﻷول

تﻘرﻳر اﻻﺟﺘﻤاع اﻟﺜاﻟﺚ ﻠس إدارة اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﻟﺪﻋﻢ بناء اﻟﻘﺪرات واﳌﺴاﻋﺪة اﻟﺘﻘنﻴﺔ

) (١

أوﻻً -اﻓﺘﺘاح اﻻﺟﺘﻤاع )اﻟﺒنﺪ  ١ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤال(
 -١اﻓتتﺢ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن لس اﻹدارة ،اﻟسﻴﺪ ﺳﺎم أدو كﻮﻣي )غﺎ ( واﻟسﻴﺪ رﳚﻨﺎﻟﺪ هﲑ وس )هﻮﻟﻨﺪا(،
اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟث لس إدارة اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﻟﺪﻋم بﻨﺎء اﻟقﺪرات واﳌسﺎﻋﺪة اﻟتقﻨﻴة ﰲ ﲤﺎم اﻟسﺎﻋة ٩:٣٠
ﻣﻦ ﻳﻮم اﳋﻤﻴس ،اﳌﻮاﻓق  ١٤ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ .٢٠١٩
 -٢ورﺣﺐ اﻟسﻴﺪ هﲑ وس ،ﻣتحﺪ ﺳم اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ ،ﺗﺮﺣﻴﺒﺎً ﺣﺎراً ﲜﻤﻴﻊ أﻋضﺎء ا لس ﰲ اﻻﺟتﻤﺎع،
وأبلﻐﻬم أن اﻟسﻴﺪ كﺎوبﻮ هﺎﻳﻨﻤﺎ )إﺳتﻮﻧﻴﺎ( ﺳﻴﻨضم إﻟﻴﻬم ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻼﺟتﻤﺎع ،وأن اﻟسﻴﺪ ﻧﲑو كﻮﻧﻴﺎ ﻓﲑﻳﺮا
)اﻟﱪازﻳل( ﱂ ﻳتﻤﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻣﻦ ﺣضﻮر اﻻﺟتﻤﺎع.
 -٣وبعﺪ أن ﺗﺒﺎدل أﻋضﺎء ا لس اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ،دﻋﺎ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك اﻷﻣﻴﻨة اﻟتﻨفﻴذﻳة ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن
اﻟزئﺒق ،اﻟسﻴﺪة روﺳﺎ ﺳﻴلفﺎ رﻳﺒﻴتﻮ ،إﱃ اﻹدﻻء بﻜلﻤتﻬﺎ اﻟﱰﺣﻴﺒﻴة.
 -٤ورﺣﺒﺖ اﻷﻣﻴﻨة اﻟتﻨفﻴذﻳة ﳌﺸﺎركﲔ ،ﻣﺸﲑًة إﱃ أﻧه كﺎن ﻣﻦ دواﻋي ﺳﺮور اﻷﻣﺎﻧة إﻋﺪاد وﺗﻨظﻴم اﻻﺟتﻤﺎع
اﻟﺜﺎﻟث لس إدارة اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد .وﻗﺪﻣﺖ ﻓﺮﻳق اﻷﻣﺎﻧة ،ﻣﺸﲑة إﱃ أن صﻐﺮ ﺣجم اﻟفﺮﻳق ﻳعﲏ أن ﲨﻴﻊ
اﻷﻋضﺎء ﻗﺪ ﺳﺎﳘﻮا ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟتحضﲑﻳة ﻣﻦ ﳎﺎﻻت ﺗﺮكﻴزهم وخﱪا م اﻟفﺮدﻳة .ووﺟﻬﺖ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﳎلس اﻹدارة
ﻋلﻰ هذا اﻹﳒﺎز اﳍﺎم .وﲤﻜﻦ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن ﻣﻦ إبﻼغ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﺟتﻤﺎﻋه اﻟﺜﺎﱐ اﳌعقﻮد ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،٢٠١٨ﻧه ﲤﺖ اﳌﻮاﻓقة ﻋلﻰ ﲬسة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﰲ إﻃﺎر اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺗقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ،اﺳتﻨﺎداً إﱃ
ﻧقﺪا ﰲ ذﻟك اﻟﻮﻗﺖ .وأبلﻐﺖ ا لس أﻧه ﰲ أﻋقﺎب اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﻋﻤلﺖ اﻷﻣﺎﻧة
اﻟتﻤﻮﻳل اﳌتﺎح ً
ﻋلﻰ إﻳضﺎح اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌعتﻤﺪة واﺳتﻜﻤﺎﳍﺎ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣقﺪﻣة اﻟﻄلﺒﺎت ﻣﻦ أﺟل اﻟتﻨفﻴذ .وﴰل ذﻟك إﻋﺪاد
اﻟﻮ ئق اﻟقﺎﻧﻮﻧﻴة اﻟﻼزﻣة ﻟصﺮف اﻷﻣﻮال إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺎت ذات اﻟصلة .وأﺷﺎرت إﱃ أن اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ ﻗﺪ ﻃلﺒﺎ
اﻟتعلﻴقﺎت اﻟﻮاردة بﺸأن اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ﰲ اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ،وأن اﻷﻣﻴﻨة اﻟتﻨفﻴذﻳة كﺮرت ﺗلك اﻟﺪﻋﻮة
إﱃ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻋﻦ ﻃﺮﻳق رﺳﺎﻟتﻬﺎ اﳌﺆرخة  ٣كﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳسﻤﱪ  .٢٠١٨وﻧتﻴجة ﻟذﻟك ،ﺗلقﺖ اﻷﻣﺎﻧة
ﺗعلﻴقﺎت ﰲ ﻣﻨتصﻒ ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ .وأﺷﺎرت إﱃ أن ﳎلس اﻹدارة ﺳﻴﻨظﺮ ﰲ اﺟتﻤﺎﻋه اﻟﺜﺎﻟث ﰲ اﻟتعلﻴقﺎت واﻟﺪروس
اﳌستفﺎدة ﻣﻦ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ وﺳﺒل اﳌضي ﻗﺪﻣﺎ ﰲ اﳉﻮﻟة اﳌقﺒلة .وأﻋﺮبﺖ ﻋﻦ ﺷﻜﺮهﺎ ﻟلجﻬﺎت اﳌﺎﳓة )اﻟﺪاﳕﺮك
وﺳﻮﻳسﺮا واﻟﻨﺮوﻳج( ﻟتقﺪﳝﻬﺎ ﺣﻮاﱄ  ٢٫٢ﻣلﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟتعﻬﺪات اﳌﺎﻟﻴة واﻟﻮاردة ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ،اﻷﻣﺮ اﻟذي ﳝﺜل
ﻣﺆﺷﺮاً ﻗﻮ ً ﻋلﻰ ثقة اﳌﺎﳓﲔ ﰲ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد) .(٢وﰲ اﳋتﺎم ،ﻗﺎﻟﺖ إ ﺎ ﺗتﻮﻗﻊ إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸة ﻣﺜﲑة ﻟﻼهتﻤﺎم
واﺟتﻤﺎﻋﺎً ﻣﺜﻤﺮاً ،وأكﺪت ﳎﺪداً ﺳﺮور اﻷﻣﺎﻧة ﻟعﻤل ﻣﻊ هذه ا ﻤﻮﻋة اﳌﻤﻴزة.
 -٥وذكﺮ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك ،بعﺪ ﺗﻮﺟﻴه اﻟﺸﻜﺮ إﱃ اﻷﻣﻴﻨة اﻟتﻨفﻴذﻳة ،أﻧه ﺗلقﻰ آراء إﳚﺎبﻴة بﺸأن ﻋﻤل اﻟﱪ ﻣج
وﳎلس إدارﺗه ﻣﻦ كل ﻣﻦ اﻟﺒلﺪان اﳌتلقﻴة واﻟﺒلﺪان اﳌﺎﳓة .وﻗﺎل إﻧه ﻳتﻄلﻊ إﱃ ﺗقﺪﱘ ﺗقﺮﻳﺮ إﱃ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﰲ
اﺟتﻤﺎﻋه اﻟﺜﺎﻟث اﻟذي ﺳﻴعقﺪ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،٢٠١٩وﺷﺪد ﻋلﻰ أﻧه ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟعﺮض ﻋﻤل
) (١اﻋتُﻤﺪ هذا اﻟتقﺮﻳﺮ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً رهﻨﺎً ﻻﺳتﺸﺎرة ،وﺳﻴعتﻤﺪه ﳎلس اﻹدارة رﲰﻴﺎً ﰲ اﺟتﻤﺎﻋه اﻟﺮابﻊ ،اﻟذي ﺳﻴعقﺪ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ
اﻟعﺎصﻤة ﰲ اﻟفﱰة ﻣﻦ  ١٨إﱃ  ٢٠أﻳلﻮل/ﺳﺒتﻤﱪ .٢٠١٩
) (٢وردت ﻓﻴﻤﺎ بعﺪ ﺗعﻬﺪات وﻣسﺎﳘﺎت ﻣﺎﻟﻴة أخﺮى ﻣﻦ كل ﻣﻦ :أﳌﺎﻧﻴﺎ واﳌﻤلﻜة اﳌتحﺪة ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟعظﻤﻰ وأﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴة
واﻟﻨﻤسﺎ وهﻮﻟﻨﺪا واﻟﻮﻻ ت اﳌتحﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴة.
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اﻟﱪ ﻣج .ووﺟه اﻧتﺒﺎه ا لس إﱃ اﳉﺪول اﻟزﻣﲏ ﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟتﻤﺎع اﳊﺎﱄ ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﳌﺒﲔ ﰲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل
اﳌﺸﺮوح اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻮثﻴقة  ،UNEP/MC/SIP.GB.3/1/Add.1ووﺟه اﻟﺸﻜﺮ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة ﻋلﻰ ﺣسﻦ إﻋﺪاد اﻟﻮ ئق
اﳌقﺪﻣة ﻗﺒل وﻗﺖ كﺎف ﻣﻦ اﻻﺟتﻤﺎع.
-٦

وﺗﺮد ﻗﺎئﻤة كﺎﻣلة ﳌﺸﺎركﲔ ﰲ اﻟتذﻳﻴل اﻷول ﳍذا اﻟتقﺮﻳﺮ.

ﻧﻴاً -اﳌﺴاﺋﻞ اﻟﺘنﻈﻴﻤﻴﺔ )اﻟﺒنﺪ  ٢ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤال(
أﻟﻒ -إقرار ﺟﺪول اﻷﻋﻤال
 -٧أﻗﺮ ا لس ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺆﻗﺖ
اﳌﺸﺮوح ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻮثﻴقة .UNEP/MC/SIP.GB.3/1/Add.1

)(UNEP/MC/SIP.GB.3/1

وأﺣﺎط ﻋلﻤﺎً ﲜﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺆﻗﺖ

ء -تنﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
 -٨واﻓق ا لس ﻋلﻰ اﻟعﻤل ﻣﻦ اﻟسﺎﻋة  ٩:٣٠صﺒﺎﺣﺎً إﱃ اﻟسﺎﻋة  ١٢:٣٠ﻇﻬﺮاً ،وﻣﻦ اﻟسﺎﻋة  ١٤:٠٠إﱃ اﻟسﺎﻋة
 ١٧:٠٠ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴة ﺗعﺪﻳل اﳉﺪول اﻟزﻣﲏ ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﳌتفق ﻋلﻴه ﻟﻴﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ا لس .وﺳﻴجﺮي
اﻻﺟتﻤﺎع ﻟلﻐة اﻹﻧﻜلﻴزﻳة.

ﺟﻴﻢ -طﻠﺐ ﻟﻺﻓﺼاح ﻋﻦ أي تﻀارب ﰲ اﳌﺼاﱀ اﻟﺸخﺼﻴﺔ و/أو اﳌاﻟﻴﺔ
 -٩أﺷﺎر اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك إﱃ أﻧه وﻓقﺎً ﻟلفقﺮة  ١ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٢٣ﻣﻦ اﻟﻨظﺎم اﻟﺪاخلي لس اﻹدارة ،كﺎن ﻋلﻰ
اﻷﻋضﺎء واﳌﺮاﻗﺒﲔ اﶈتﻤلﲔ اﻻﻟتزام ﻹﻓصﺎح ﻋلﻰ وﺟه اﻟسﺮﻋة إﱃ ا لس ،ﰲ بﺪاﻳة اﻻﺟتﻤﺎع ،ﻋﻦ أي ﺗضﺎرب
ﳏتﻤل ﰲ اﳌصﺎﱀ اﻟﺸخصﻴة أو اﳌﺎﻟﻴة ﰲ أي ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﺸﺮوع اﳌعﺮوض ﻋلﻰ ا لس ﳌﻨﺎﻗﺸته واﳌﻮاﻓقة
ﻋلﻴه .وأﺷﺎر إﱃ أن ا لس ﻗﺪ ﻗﺮر أن ﺗﻜﻮن اﳌسأﻟة بﻨﺪا دائﻤﺎ ﰲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟتﻤﺎع ا لس .وﲟﺎ أن ا لس
ﻟﻦ ﻳﻨظﺮ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ أو ﻳقﻴّﻤﻬﺎ ﰲ اﻻﺟتﻤﺎع اﳊﺎﱄ ،اﻧتقل اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك إﱃ اﻟﺒﻨﺪ اﻟتﺎﱄ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل.

ﻟﺜاً -اﻋﺘﻤاد تﻘرﻳر اﻻﺟﺘﻤاع اﻟﺜاﱐ ﻠس اﻹدارة ،اﳌﻌﻘود ﻳوﻣﻲ  ٢و ٣تﺸرﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘوبر  ٢٠١٨ﰲ
أوﺳﻠو ،اﻟنروﻳج )اﻟﺒنﺪ  ٣ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤال(
 -١٠ﻋﺮض ﳑﺜل اﻷﻣﺎﻧة اﻟﻮثﻴقة  ،UNEP/MC/SIP.GB.3/2اﻟﱵ ﺗتضﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗقﺮﻳﺮ اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ لس
اﻹدارة .وﺷﻜﺮ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك اﻷﻣﺎﻧة ﻋلﻰ ﺗسجﻴل وﻗﺎئﻊ اﻻﺟتﻤﺎع بﺪﻗة.
 -١١وﻧظﺮاً ﻟعﺪم ورود ﺗعلﻴقﺎت ﻋلﻰ اﻟتقﺮﻳﺮ ،اﻋتﻤﺪ ا لس اﻟتقﺮﻳﺮ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻮثﻴقة .UNEP/MC/SIP.GB.3/2
واﺗفق ﻋلﻰ إ ﺣة اﻟتقﺮﻳﺮ ﻋلﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ .

رابﻌاً -تﻘرﻳر ﻣﻦ اﻷﻣاﻧﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴات اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد )اﻟﺒنﺪ  ٤ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤال(
 -١٢ﻗﺪم ﳑﺜل اﻷﻣﺎﻧة اﻟﻮثﻴقة  ،UNEP/MC/SIP.GB.3/3اﻟﱵ ﺗتضﻤﻦ ﻣعلﻮﻣﺎت ﻣستﻜﻤلة ﻋﻦ ﻋﻤلﻴﺎت اﻟﱪ ﻣج
اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد .وﺣﺪد اﻟتقﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟة اﻟتعﻬﺪات اﳌﺎﻟﻴة واﻟتﱪﻋﺎت ﻟلصﻨﺪوق اﻻﺳتﺌﻤﺎﱐ اﶈﺪد ،ﻓضﻼ ﻋﻦ اﻟﻨفقﺎت
اﳌقﺪرة ﺣﱴ اﻵن ،وأﻧﺸﻄة اﻟﱪ ﻣج )ﲟﺎ ﰲ ذﻟك أﻋﻤﺎل ﳎلس اﻹدارة( .وأوضﺢ ﳑﺜل اﻷﻣﺎﻧة أن ﳎﻤﻮع اﻟتعﻬﺪات
اﳌﺎﻟﻴة اﳌقﺪﻣة إﱃ اﻟصﻨﺪوق اﻻﺳتﺌﻤﺎﱐ ﺣﱴ  ١٤ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ  ٢٠١٩بلﻎ  ٢ ١٧٨ ٠٠٠دوﻻر اﺳتﻨﺎداً إﱃ
اﻹﻳﺮادات اﳉﺪﻳﺪة )ﻣسجﻼً ارﺗفﺎﻋﺎً ﻋﻦ ﻣﺒلﻎ  ٢ ١٤٨ ١٦٩دوﻻرا ،اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻮثﻴقة .(UNEP/MC/SIP.GB.3/3
 -١٣وأبلﻎ ﳑﺜل اﻷﻣﺎﻧة ا لس أﻧه كجزء ﻣﻦ ﺗﻨفﻴذ ﻧظﺎم أوﻣﻮﺟﺎ ،اﺳتحﺪثﺖ اﻷﻣﺎﻧة اﻟعﺎﻣة ﻟﻸﻣم اﳌتحﺪة أداة
إﻟﻜﱰوﻧﻴة ﺟﺪﻳﺪة ﻟلﺸﺮكﺎء اﳌﻨفذﻳﻦ ،وﺳﻴتعﲔ اﺳتخﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌعتﻤﺪة ﻣﻦ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ﻓصﺎﻋﺪا .وﺳتقﻮم
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اﻷﻣﺎﻧة ﳌتﺎبعة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛتﺎج اﻟﺸﺮكﺎء إﱃ ﺗﺪرﻳﺐ إضﺎﰲ ﻻﺳتخﺪام اﻟﻨظﺎم .واﺳتفسﺮ أﺣﺪ أﻋضﺎء ا لس ﻋﻦ ﻃﺒﻴعة
اﻹبﻼغ ﻋﻦ ﻃﺮﻳق اﻟﻨظﺎم اﳉﺪﻳﺪ .وأوضﺢ ﳑﺜل اﻷﻣﺎﻧة أﻧه ﻳلزم ﺗقﺪﱘ اﻟتقﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳة وﺳﻴحﺪد ﰲ اﻻﺗفﺎﻗﺎت
اﻟقﺎﻧﻮﻧﻴة ذات اﻟصلة ﻣﻦ أﺟل ﺗﻨفﻴذ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌعتﻤﺪة.

ﺧاﻣﺴاً -اﻟنﻈر ﰲ اﺳﱰاتﻴجﻴﺔ تﻌﺒﺌﺔ اﳌوارد ﻟﻠﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد )اﻟﺒنﺪ  ٥ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤال(
 -١٤دﻋﺎ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك ﻋﻨﺪ ﻋﺮضه ﳍذا اﻟﺒﻨﺪ ﳑﺜل اﻷﻣﺎﻧة إﱃ ﺗقﺪﱘ ’’ﻋﻨﺎصﺮ ﻻﺳﱰاﺗﻴجﻴة ﺗعﺒﺌة اﳌﻮارد ﻟلﱪ ﻣج
اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد‘‘ ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻮثﻴقة  .UNEP/MC/SIP.1/5وأﺷﺎر ﳑﺜل اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أن اﻟﻮثﻴقة ﻗﺪ ُﻋﺮضﺖ
بصﻮرة أوﻟﻴة ﻋلﻰ ا لس ﰲ اﺟتﻤﺎﻋه اﻷول اﻟذي ﻋُقﺪ ﰲ أ ر/ﻣﺎﻳﻮ  .٢٠١٨وﻧﻮﻗﺸﺖ اﻟﻮثﻴقة ﻧفسﻬﺎ ﰲ اﻻﺟتﻤﺎع
اﻟﺜﺎﱐ ﻟلﻤجلس اﻟذي ﻋُقﺪ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أكتﻮبﺮ  ،٢٠١٨ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﳌﺒﲔ ﰲ اﻟفﺮع اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺗقﺮﻳﺮ ذﻟك
اﻻﺟتﻤﺎع ) .(UNEP/MC/SIP.GB.3/2واﺳتﻨﺎداً إﱃ ﺗلك اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ،اﻟﱵ ﺟﺮت خﻼل اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟث ،ﺗﻄلﺐ
اﻷﻣﺎﻧة اﻟتﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ ا لس بﺸأن اﻋتﺒﺎرات ﳏﺪدة ،ﺗﺸﻤل ﻣﺎ ﻳلي) :أ( ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤة ﻣستﻬﺪﻓة ﻟلتﻤﻮﻳل ﻟلﱪ ﻣج
اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد اﻟذي أﻧﺸئ كﱪ ﻣج ﻣﺪﺗه  ١٠ﺳﻨﻮات )ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴة ﲤﺪﻳﺪه ﳌﺪة  ٧ﺳﻨﻮات(؛ )ب( كﻴفﻴة ﲢسﲔ
ﺗﻮضﻴﺢ اﻷﻧﺸﻄة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟلجﻬﺎت اﳌﺎﳓة ﲤﻮﻳلﻬﺎ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟتقﺪم بﻄلﺐ ﻟلحصﻮل ﻋلﻴﻬﺎ؛ و)ج(
كﻴفﻴة ﲢسﲔ ’’ﺗﻄﺎبق‘‘ ﻣظﺮوف اﻟتﻤﻮﻳل اﳌتﺎح ﻣﻊ ﻃلﺒﺎت اﳊصﻮل ﻋلﻰ اﻟﺪﻋم .وأوضﺢ ﳑﺜل اﻷﻣﺎﻧة أﻧه ﻋلﻰ
اﻟﺮغم ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮﻋﺪ ﺎئي ﻟﻮضﻊ اﺳﱰاﺗﻴجﻴة ﻟتعﺒﺌة اﳌﻮارد ،ﻓﻬي ﻣﻄلﻮبة ﲟﻮﺟﺐ اختصﺎصﺎت اﻟﱪ ﻣج ،ﻋلﻰ
اﻟﻨحﻮ اﳌﺒﲔ ﰲ اﳌقﺮر ا م.٦/١-
 -١٥وأﺷﺎر اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك إﱃ أن ﻗﺪراًكﺒﲑاً ﻣﻦ اﳌعلﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺣتﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒلﺪان ﻳقﺪم ﻋﻦ ﻃﺮﻳق اﻟتقﻴﻴﻤﺎت
اﻷوﻟﻴة ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ  ،وأن اﺗﺒﺎع ا لس وﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﻟﻨﻬج ﺳلﻴم إزاء ﺗعﺒﺌة اﳌﻮارد ﻟلﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﳝﺜل
أﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻨظﺮ إﱃ اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ أُﻋﺮب ﻋﻨﻬﺎ ،وإﱃ اﻟﻄﺎبﻊ اﻟزﻣﲏ اﶈﺪد ﻟلﱪ ﻣج .وأﺷﺎر إﱃ أن اﻟﱪ ﻣج ﳚﺐ
أن ﻳﻜﻮن ﻣتﻮائﻤﺎً ﻣﻊ اﺣتﻴﺎﺟﺎﺗه وﻣﺪﺗه.
 -١٦وأﺷﺎر أﺣﺪ أﻋضﺎء ا لس إﱃ أن ﺗعﺒﺌة اﳌﻮارد ﲤﺜل ﻣسأﻟة ﻣعقﺪة ،وأن اﻷﻣﺎﻧة أﻋﺪت وثﻴقة ﳏﺮرة بﺸﻜل
ﺟﻴﺪ وﺗﺜﲑ ﻣسﺎئل هﺎﻣة .وﺗﺮدد ﰲ ﲢﺪﻳﺪ هﺪف ﲤﻮﻳل ﰲ اﳌﺮﺣلة اﳊﺎﻟﻴة ،وأﺷﺎر إﱃ أﻧه ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓضل
اﻻﻧتظﺎر إﱃ ﺣﲔ اﻻﻧتﻬﺎء ﻣﻦ اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ،ﻷن ذﻟك ﻣﻦ ﺷأﻧه أن ﻳﻮﻓﺮ اﳌزﻳﺪ ﻣﻦ اﳌعلﻮﻣﺎت ﻟلﻤجلس .واﻗﱰح
اﻟﱰكﻴز ﰲ اﻟﺒﺪاﻳة ﻋلﻰ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓة اﻟتقلﻴﺪﻳة ،ﻷن إﻣﻜﺎﻧﻴة ﲨﻊ ﻗﺪر كﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓة اﻷخﺮى
غﲑ ﻣﺆكﺪة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ .وﻋﻼوة ﻋلﻰ ذﻟك ،اﻗﱰح ﲝث ﻣﺎ إذا كﺎن هﻨﺎك ﳎﺎل ﻟﺸﺮاكة اﻟزئﺒق اﻟعﺎﳌﻴة ﻟلﻤسﺎﳘة
بقﺪر أكﱪ ﰲ بﻨﺎء اﻟقﺪرات واﻟتعﺎون اﻟتقﲏ ﻣﻦ خﻼل اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد.
 -١٧وأكﺪ ﻋضﻮة أخﺮى ﻣﻦ أﻋضﺎء ا لس ﻋلﻰ أن اﻟﱪ ﻣج ﻳتسم ﳘﻴة كﺒﲑة ﻟتحقﻴق اﻟتقﺪم بﺸأن اﻟزئﺒق.
وأﻗﺮت أﻧه ﻋلﻰ اﻟﺮغم ﻣﻦ أن ﺣجم اﳌﻨﺢ )اﻟﱵ ﺗﱰاوح ﻣﺎ بﲔ  ٥٠ ٠٠٠دوﻻر و ٢٥٠ ٠٠٠دوﻻر( ﱂ ﻳسﻤﺢ
ﻟتﺪخل اﻟﻜﺎﻣل ﻋلﻰ اﻟصعﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻓإن اﻟقﻴﻤة اﳋﺎصة ﻟلﻤﻨﺢ ﲤﺜلﺖ ﰲ ﻗﺪر ﺎ ﻋلﻰ ﲤﻮﻳل أﻧﺸﻄة بﻨﺎء اﻟقﺪرات
ﻋلﻰ اﻟصعﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺸﺮوع ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟتجﺮﻳﺒﻴة ﻣﻦ أﺟل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ بﺸﻜل أكﱪ ﰲ اﻷوﻗﺎت واﻷﻣﺎكﻦ اﻟﱵ
ﺗلزم ﻓﻴﻬﺎ .ورأت أن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱪ ﻣج هي ﻣﺸﺎرﻳﻊ ’’اﳌﺮﺣلة اﻷوﱃ‘‘ ،ﻟتﻤﻜﲔ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ اﻻﺳتعﺪاد ﳌﺸﺎرﻳﻊ أكﱪ
ﳝﻮﳍﺎ ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة أو غﲑه ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓة .وأﺷﺎرت أﻳضﺎً إﱃ أن اﳌﻴزة اﳋﺎصة اﻟﱵ ﻳتﻤتﻊ ﺎ اﻟﱪ ﻣج
اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد هي أﻧه ﻻ ﻳتﻄلﺐ اﻟتﻤﻮﻳل اﳌﺸﱰك كﺸﺮط ﻣسﺒق ،خﻼﻓﺎ ﳌﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة وغﲑه ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴة.

 -١٨ووﺟﻬﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻋضﺎء اﻟﺸﻜﺮ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة ﻋلﻰ إﻋﺪاد اﻟﻮثﻴقة اﻟﺸﺎﻣلة وإﱃ اﻟﺒلﺪان اﳌﺎﳓة ﻋلﻰ ﻣﺎ
ﻗﺪﻣته ﻣﻦ ﻣسﺎﳘﺎت ﻣﺎﻟﻴة إﱃ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد .واﺳتﻨﺎداً إﱃ ﲡﺮبة بلﺪهﺎ ،أﺷﺎرت إﱃ أﳘﻴة اﻟﻨﻬج اﳌتﻜﺎﻣل
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ﻹدارة اﻟزئﺒق ،ﻓضﻼً ﻋﻦ إدارة اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎئﻴة واﻟﻨفﺎ ت ﻋﻤﻮﻣﺎ .وﺷﺪدت ﻋلﻰ ضﺮورة اﻟعﻤل ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻟفﺎﻋلة
ﰲ ﳐتلﻒ اﻟقﻄﺎﻋﺎت وإﺷﺮاك اﻟقﻄﺎع اﳋﺎص واﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓة غﲑ اﻟتقلﻴﺪﻳة .وﺳلﻄﺖ اﻟضﻮء أﻳضﺎ ﻋلﻰ اﳊﺎﺟة إﱃ
ﻧﺸﺮ ﻋﻤل اﻟﱪ ﻣج واﻟتعﺮﻳﻒ ﻋﻤﺎﻟه؛ ﲟﺎ ﰲ ذﻟك اﻟتقﺪم اﶈﺮز ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﲤﺖ اﳌﻮاﻓقة ﻋلﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ.
 -١٩وﻟفﺖ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك اﻻﻧتﺒﺎه أﻳضﺎً إﱃ اﻷوﻟﻮ ت اﶈﺪدة ﰲ اﻟتقﻴﻴﻤﺎت اﻷوﻟﻴة ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﻷن
اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت اﳌلﻤﻮﺳة ﻟلﺒلﺪان ﳝﻜﻦ أن ﺗستخﺪم ﰲ وضﻊ اﳌتﻄلﺒﺎت اﻟﺸﺎﻣلة ﻟلﻤﻮارد اﻟعﺎﳌﻴة ﻋلﻰ اﻟصعﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ
ﻟﺪﻋم اﻷﻧﺸﻄة اﻟﺮاﻣﻴة إﱃ اﻟﻮﻓﺎء ﻻﻟتزاﻣﺎت ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗفﺎﻗﻴة .وأﺷﺎر أﻳضﺎ إﱃ أﻧه ﻣﻦ اﻟضﺮوري إﻗﺎﻣة روابط ﻣﻊ
اﻟصحة وﻣﻊ اﳌعﺮضﲔ ﻟلتضﺮر ﻋلﻰ أﺳﺎس ﻣستﻤﺮ ،كﻤﺎ أﺷﺎر إﱃ أن هﻨﺎك ﻣسﺎرات ﻣتعﺪدة ﻣﻦ اﻟتﻤﻮﻳل ﳌعﺎﳉة
اﻟﺸﻮاغل اﳌتعلقة ﻟصحة .وﰲ هذا اﻟصﺪد ،أﻋﺮب ﻋﻦ اﻷﻣل ﰲ أن ﺗتﻮخﻰ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓة غﲑ اﻟتقلﻴﺪﻳة ،ﲟﺎ ﰲ
ذﻟك اﳌﺆﺳسﺎت ،اﳌسﺎﳘة ﰲ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﻣﻦ خﻼل هذا اﻟﱪ ﻣج.

 -٢٠وﰲ ﺳﻴﺎق اﻟتفﻜﺮ ﰲ اﻟتعلﻴقﺎت اﳌختلفة اﻟﱵ أبﺪاهﺎ أﻋضﺎء آخﺮون ﰲ ا لس ،ﺷﺪد اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك ﻋلﻰ
أﳘﻴة وضﻊ إﻃﺎر ﻟلﻤسأﻟة ﲝﻴث ﻻ ﻳُﻨظﺮ إﱃ اﻟزئﺒق كقضﻴة بﻴﺌﻴة ﻓحسﺐ ،بل كﺸﺎغل ﻣﻦ اﻟﺸﻮاغل اﻻﺟتﻤﺎﻋﻴة
اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ .وﻣﻦ ﻣﻨظﻮر اﻟسﻴﺎﺳة اﻟعﺎﻣة ،ﺷﺪد أﻳضﺎً ﻋلﻰ ضﺮورة وضﻊ اﻟزئﺒق ضﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﻳﺒذﳍﺎ كل
بلﺪ ﺪف ﲢقﻴق أهﺪاف اﻟتﻨﻤﻴة اﳌستﺪاﻣة .واﻧضم إﱃ زﻣﻴله اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك ﰲ اﻟتﻤﺎس اﳌسﺎﳘﺎت ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓة
غﲑ اﻟتقلﻴﺪﻳة ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟقﻄﺎع اﳋﺎص واﻟعﺎﻣلﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒحﻮث واﻷوﺳﺎط اﻷكﺎدﳝﻴة.
 -٢١واﺗفقﺖ اﻷﻣﻴﻨة اﻟتﻨفﻴذﻳة ﻣﻊ أﻋضﺎء ا لس ﻋلﻰ أن ﺗعﺒﺌة اﳌﻮارد ﻳلزم أن ﺗقﻮم ﻋلﻰ أﺳس أﻧﺸﻄة اﻻﺗصﺎل
واﻟﺪﻋﻮة اﳌﻮﺟﻬة إﱃ اﳌﺎﳓﲔ اﻟتقلﻴﺪﻳﲔ وغﲑ اﻟتقلﻴﺪﻳﲔ ﻋلﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﺗﻮﻗعﺖ أﻧه ﲟجﺮد بﺪء ﺗﻨفﻴذ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻳﻨﺒﻐي
أن ﳛظﻰ ﻋﺮض اﻟﻨتﺎئج ﻷوﻟﻮﻳة .واﻗﱰﺣﺖ أﻳضﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺎﻓظة ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ أﺟل ﺗعﺒﺌة اﳌﻮارد ،ﻣستﺸﻬﺪة
ﻻﺟتﻤﺎع اﻟذي ﻋقﺪﺗه اﻷﻣﺎﻧة ﻣﺆخﺮا ﻣﻊ ﻣﺮﻓق ﲤﻮﻳل بﻴﺌي وﻃﲏ كﺎن ﺣﺮﻳصﺎ ﻋلﻰ ﲤﻮﻳل اﻟعﻤل اﳌتعلق ﻟزئﺒق،
وﻟﻜﻨه اﺷﱰط اﻟتﻤﻮﻳل اﳌﺸﱰك .وأﺷﺎرت إﱃ أﻧه ﻗﺪ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺟﻬﺎت ﻣﺎﳓة أخﺮى ،أﻳضﺎ ،ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗُﻮﻓﺮ اﻟتﻤﻮﻳل
بﻨﺎءً ﻋلﻰ ج اﳊﺎﻓظة هذا .وﻟذﻟك ﻳﻨﺒﻐي ﺗصﻤﻴم اﺳﱰاﺗﻴجﻴﺎت ﻣتﺒﺎﻳﻨة ﻟلﱪ ﻣج ﻟلﻮصﻮل إﱃ ﻣصﺎدر اﻟتﻤﻮﻳل اﳌتﻨﻮﻋة.

 -٢٢وﻻﺣظ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك أن ﺣﺎﻓظة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻜﺮة ﺟﻴﺪة ،وﻗﺎل إن اﻟﱪ ﻣج ﳝﻜﻦ أن ﻳتﻮاصل ،ﻋلﻰ ﺳﺒﻴل
اﳌﺜﺎل ،ﻣﻊ اﳌصﺎرف اﻹﳕﺎئﻴة اﻹﻗلﻴﻤﻴة أو ﺣﱴ اﳌفﻮضﻴة اﻷوروبﻴة.

 -٢٣و ﻗش أﻋضﺎء ا لس أﻳضﺎ اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت اﳌتﻨﻮﻋة ﻟلﻤﻨﺎﻃق واﻟﺒلﺪان اﳌختلفة ﻓﻴﻤﺎ ﻳتعلق ﻹﺟﺮاءات
اﳌتخذة بﺸأن اﻟزئﺒق ﻻﺳتفﺎدة ﻣﻦ ﲡﺎر ﺎ اﻟقﻄﺮﻳة واﻹﻗلﻴﻤﻴة .واﻗﱰح اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن أن ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻت اﻟتحﺪي
اﻹﻗلﻴﻤي ﳝﻜﻦ أن ﻳسﺎﻋﺪ اﻷﻣﺎﻧة ﻋلﻰ ﻣﻮاصلة ﺗﻨقﻴﺢ اﺳﱰاﺗﻴجﻴة ﺗعﺒﺌة اﳌﻮارد .وأ ر أﺣﺪ أﻋضﺎء ا لس ﻣسأﻟة
إﻣﻜﺎﻧﻴة اﻟﻨﻬﻮض ﻟتعﺎون ﻓﻴﻤﺎ بﲔ بلﺪان اﳉﻨﻮب ﻣﻦ خﻼل اﺳﱰاﺗﻴجﻴة ﺗعﺒﺌة اﳌﻮارد ،بﻮﺳﺎئل ﻣﻨﻬﺎ خﻴﺎر اﻟتﻜلفة
اﳌﻨخفضة اﳌتﻤﺜل ﰲ ﻗﻴﺎم اﻷﻣﺎﻧة بﺮبط اﳋﱪاء اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ أﻋﺮبﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒلﺪان .وأكﺪ ﻋضﻮ آخﺮ
ﻣﻦ أﻋضﺎء ا لس ﻋلﻰ أن اﻟتعﺎون بﲔ اﻟﺸﻤﺎل واﳉﻨﻮب ﻻ ﻳزال ﻣﻬﻤﺎ أﻳضﺎ .وﻻﺣظ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن أﻧه ﳝﻜﻦ
إﺷﺮاك اﻟلجﺎن اﳌﺸﱰكة بﲔ اﻟقﻄﺎﻋﺎت اﳌعﻨﻴة ﻟزئﺒق ﻋلﻰ اﻟصعﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ،وأن اﻟتﻨسﻴق واﻟتﻮﻋﻴة بﲔ أصحﺎب
اﳌصلحة ﻳﻨﺒﻐي أن ﻳﺸﻜل ﺟزءا ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟعﻨﺎصﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴة واﻹﻗلﻴﻤﻴة ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴجﻴة.
 -٢٤وﺷﻜﺮت ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة ﳎلس اﻹدارة ﻋلﻰ اﳌﻨﺎﻗﺸة اﳌتعﻤقة ووﻓﺮة إﺳﺪاء اﳌﺸﻮرة .وﻗﺎﻟﺖ إ ﺎ ﺗﻮاﻓق ﻋلﻰ أﻧه
ﻣﻊ إﳒﺎز ﻋﺪد ﻣتزاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟتقﻴﻴﻤﺎت اﻷوﻟﻴة ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ  ،أﻣﻜﻦ وضﻊ ﳐﻄط أﻓضل ﻟﻼﺣتﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴة
واﻹﻗلﻴﻤﻴة .وأﺷﺎرت إﱃ أﻧه ﻋلﻰ اﻟﺮغم ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮاكة اﻟعﺎﳌﻴة ﻟلزئﺒق ﻻ ﲤﺜل ﺟزءاً رﲰﻴﺎً ﻣﻦ اﻻﺗفﺎﻗﻴة ،إﻻ أ ﺎ ﲟﺜﺎبة
ﻗﺮﻳﻦ وثﻴق ﰲ رﺣلة اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ وهﻨﺎك ﳎﺎل كﺒﲑ ﻟتعزﻳز اﻟعﻼﻗة بﺸﻜل أكﱪ .وأﻗﺮت ﻧه ﻋلﻰ اﻟﺮغم ﻣﻦ أن
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اﳌسﺎﳘﺎت اﳊﺎﻟﻴة ﰲ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﻻ ﺗقﺪم ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺳﻮى ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف وﺣﺪهﺎ ،ﻓإن اﻻختصﺎصﺎت ﺗذكﺮ
ﻣصﺎدر ﲤﻮﻳل غﲑ ﺗقلﻴﺪﻳة ،و ﻟتﺎﱄ ﻳتﻤﺜل اﳍﺪف ﰲ اﺳتﻜﺸﺎف ﲨﻴﻊ ﻣصﺎدر اﻟتﻤﻮﻳل اﶈتﻤلة .وردا ﻋلﻰ ﺳﺆال
ﻃﺮﺣه أﺣﺪ أﻋضﺎء ا لس بﺸأن أﻧﺸﻄة ﺗعﺒﺌة اﳌﻮارد اﻟﱵ ﻳضﻄلﻊ ﺎ بﺮ ﻣج اﻷﻣم اﳌتحﺪة ﻟلﺒﻴﺌة ،أﺷﺎرت إﱃ أﻧه
ﳝﻜﻦ ﻟﻸﻣﺎﻧة ز دة اﻻﺳتﺜﻤﺎر ﰲ ﻋقﺪ ﺟلسﺎت إﺣﺎﻃة ﻟلجﻬﺎت اﳌﺎﳓة ،ﻋلﻰ ﻣستﻮى كل ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻨة اﻟتﻨفﻴذﻳة
ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة واﳌﺪﻳﺮة اﻟتﻨفﻴذﻳة ﻟﱪ ﻣج اﻷﻣم اﳌتحﺪة ﻟلﺒﻴﺌة .واختتﻤﺖ بﻄلﺐ اﳊصﻮل ﻋلﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ ا لس بﺸأن
ا ﺎﻻت اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗُعﻄﻰ ﳍﺎ اﻷوﻟﻮﻳة ﻓﻴﻤﺎ ﻳتعلق بتعﺒﺌة اﳌﻮارد.
 -٢٥وﻗﺎل أﺣﺪ أﻋضﺎء ا لس إﻧه ﻟﻨظﺮ إﱃ اﳊجم اﳊﺎﱄ ﳌﻮﻇفي اﻷﻣﺎﻧة ،ﻣﻦ اﳌﻬم اﺗﺒﺎع ج واﻗعي ﻣتﺪرج
ﻟتعﺒﺌة اﳌﻮارد ﻣﻦ أﺟل اﻟﱪ ﻣج ،واﻟﱰكﻴز أوﻻ ﻋلﻰ ﻣصﺎدر اﻟتﻤﻮﻳل اﻷكﺜﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة .وأﺷﺎر إﱃ أن هﻨﺎك ﻗﺮابة ﺳتة
ﻣصﺎدر ﻣتﺎﺣة ﻟلﺒلﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴة ﻟﺪﻋم اﻟتﻨفﻴذ اﳌتعلق ﻟزئﺒق ﻣتﺎﺣة :ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة ،واﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد،
واﻟﱪ ﻣج اﳋﺎص ﻟﺪﻋم اﻟتعزﻳز اﳌﺆﺳسي ﻋلﻰ اﻟصعﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ أﺟل ﺗﻨفﻴذ اﺗفﺎﻗﻴﺎت زل وروﺗﺮدام واﺳتﻜﻬﻮﱂ،
واﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ  ،واﻟﻨﻬج اﻻﺳﱰاﺗﻴجي ﻟﻺدارة اﻟﺪوﻟﻴة ﻟلﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎئﻴة ،وﻗﺪرات اﻷﻣﺎﻧة ﻣﻦ ﺣﻴث اﻟتﻨﻤﻴة واﳌسﺎﻋﺪة
اﻟتقﻨﻴة ،واﻟﺸﺮاكة اﻟعﺎﳌﻴة ﻟلزئﺒق واﻷﻧﺸﻄة اﻟﺜﻨﺎئﻴة اﳌﺒﺎﺷﺮة .وﰲ ﺷﺒﻜة اﻟﺪﻋم هذه ،ﻣﻦ اﻟضﺮوري أن ﻳﻜﻮن اﻟﱪ ﻣج
اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد واضحﺎً بﺸأن أهﺪاﻓه واﻟقﻴﻤة اﳌضﺎﻓة اﶈﺪدة اﻟﱵ ﻳقﺪﻣﻬﺎ ،ﻟﻜي ﳝﻴز ﻧفسه وﳚتذب اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓة
بﺸﻜل ﻓﺮﻳﺪ .وﰲ هذا اﻟصﺪد ،أﻋﺮب ﻋﻦ ﻳﻴﺪه ﻟلتﻮﻋﻴة واﻻﺗصﺎل اﻟقﻮي ﻟلﱪ ﻣج.
 -٢٦وﺗلخﻴصﺎً ﻟلﻤﻨﺎﻗﺸة واﻟﻨظﺮ ﰲ اﻟتﺪخﻼت ،اﻗﱰح اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك أﻧه ﻻ ﺣﺎﺟة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎضﺮ ﻟصﻴﺎغة
اﺳﱰاﺗﻴجﻴة ﺷﺎﻣلة ﻟتعﺒﺌة اﳌﻮارد ،وبﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟك ﻳﻨﺒﻐي ﻟﻸﻣﺎﻧة ﻋلﻰ اﳌﺪى اﻟقﺮﻳﺐ أن ﲢﺪد ﳎﺎﻟﲔ أو ثﻼثة ﳎﺎﻻت
ﻣلﻤﻮﺳة ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷأ ﺎ أن ﺗﺪﻋم ﺗعﺒﺌة اﳌﻮارد ﻣﻦ خﻼل اﻻﺗصﺎﻻت اﻻﺳﱰاﺗﻴجﻴة .وﺷﺪد ﻋلﻰ أﳘﻴة
إﻇﻬﺎر ﻗﻴﻤة اﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓة ﻣﻦ أﺟل اﳊفﺎظ ﻋلﻰ دﻋم اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓة وﲢفﻴز اﳌﺎﳓﲔ
اﳉﺪد ﻋلﻰ اﻻﻧضﻤﺎم إﱃ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد .وأﺷﺎر كذﻟك إﱃ أﳘﻴة وضﻊ إﻃﺎر ﻟلتقﺪم اﶈﺮز ﰲ إﻃﺎر اﺗفﺎﻗﻴة
ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﳓﻮ أهﺪاف اﻟتﻨﻤﻴة اﳌستﺪاﻣة .وﺳلط اﻟضﻮء أﻳضﺎ ﻋلﻰ أﳘﻴة اﳊفﺎظ ﻋلﻰ اﻟتﻮﺳﻴم واﳍﻮﻳة اﻟﱵ ُوضعﺖ ﻣﻦ
أﺟل اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ  ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟك ﺷعﺎر اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ اﻟذي ﻗﻮبل ﺳتحسﺎن  -ﺟعل اﻟزئﺒق ﳎﺮد ذكﺮى -
واﻟسﻤﻜة اﻟذهﺒﻴة .وكﺮر اﻟتأكﻴﺪ ﻋلﻰ ﻓﻜﺮة ﺗعﻴﲔ ﺳفﲑ ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﻟﻨﺸﺮ رﺳﺎﻟة اﻻﺗفﺎﻗﻴة إﱃ ﲨﺎهﲑ ﻣتﻨﻮﻋة.
وﻃلﺐ أﻳضﺎ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن ﺗﻮاصل اﻟﻨظﺮ ﰲ هذه اﳌسأﻟة ﰲ ﺣﺎﻟة وﺟﻮد اﳌزﻳﺪ ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﻟعﻤل اﻟﻮاضحة ﻻﲣﺎذ
إﺟﺮاء ﺳﺮﻳﻊ وﻣﺜﻤﺮ.

ﺳادﺳاً -اﺳﺘﻌراض اﻵﻟﻴﺔ اﳌاﻟﻴﺔ ﻻتفاقﻴﺔ ﻣﻴناﻣا بﺸﺄن اﻟﺰﺋﺒﻖ :اﻟنﻈر ﰲ اﻟطﻠﺐ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻣؤﲤر اﻷطراف ﰲ اﺟﺘﻤاﻋه
اﻟﺜاﱐ ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ إﺳﻬاﻣات ﻣﻦ ﳎﻠس إدارة اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد )اﻟﺒنﺪ  ٦ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤال(
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 -٢٧أﺷﺎر اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك ﻋﻨﺪ ﺗقﺪﱘ هذا اﻟﺒﻨﺪ ،إﱃ أن ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﻃلﺐ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ
اﶈﺪد ﻓﻴﻤﺎ ﻳتعلق ﺳتعﺮاض اﻵﻟﻴة اﳌﺎﻟﻴة ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ  .وﻗﺪﻣﺖ ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة ﻋﻨﺪ ﻋﺮضﻬﺎ اﻟﻮثﻴقة
 UNEP/MC/SIP.GB.3/4ﶈة ﻋﺎﻣة ﻋﻦ هذه اﳌسأﻟة .وﻋلﻰ وﺟه اﳋصﻮص ،أﺷﺎرت إﱃ أن ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ،ﰲ
اﺟتﻤﺎﻋه اﻷول اﳌعقﻮد ﰲ أﻳلﻮل/ﺳﺒتﻤﱪ  ،٢٠١٧ﱂ ﻳﻮاﻓق ﺳﻮى ﻋلﻰ اﻻختصﺎصﺎت واﻟتﻮﺟﻴﻬﺎت اﻷخﺮى اﳌﻮضﻮﻋة
ﻟلﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ،بﻮصفه ﳝﺜل أﺣﺪ ﻋﻨﺎصﺮ اﻵﻟﻴة اﳌﺎﻟﻴة ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة .،واﺳتﻨﺎدا إﱃ اﻻختصﺎصﺎت واﻟتﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻷخﺮى ،أﻧﺸئ ﳎلس اﻹدارة ﰲ أوائل ﻋﺎم  ،٢٠١٨وﻋقﺪ اﺟتﻤﺎﻋه اﻷول ﰲ أواخﺮ أ ر/ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٨ﻟلﻨظﺮ ﰲ
اﻟﻮ ئق اﻟﱵ أﻋﺪ ﺎ اﻷﻣﺎﻧة ﻟتﻨفﻴذ اﻟﱪ ﻣج .وبﺪأت اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺗقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت إﱃ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﰲ ٥
ﺣزﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴه  ،٢٠١٨وﺗلقﺖ اﻷﻣﺎﻧة  ١٩ﻃلﺒﺎً ﲝلﻮل اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎئي ﻟتلقي اﻟﻄلﺒﺎت ﰲ  ٣١آب/أغسﻄس .٢٠١٨
وﲤﻜﻦ ﳎلس اﻹدارة ﰲ اﺟتﻤﺎﻋه اﻟﺜﺎﱐ ،ﻣﻦ اﳌﻮاﻓقة ﻋلﻰ ﲬسة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋلﻰ أﺳﺎس اﻟتﻤﻮﻳل اﳌق ّﺪم .وﲤﺜل اﳍﺪف ﻣﻦ
ُ
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اﻻﺟتﻤﺎع اﳊﺎﱄ ،وهﻮ اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟث لس اﻹدارة ،ﰲ اﻻﺗفﺎق ﻋلﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻟتﻮﺟﻴﻬﻴة ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ﻣﻦ ﺗقﺪﱘ
اﻟﻄلﺒﺎت ،اﻟﱵ ﺳﻴتم إﻃﻼﻗﻬﺎ بعﺪ اﻻﺟتﻤﺎع .وﻣﻦ اﳌتﻮﻗﻊ أن ﳚتﻤﻊ ﳎلس اﻹدارة ﻟلﻤﺮة اﻟﺮابعة ﰲ أﻳلﻮل/ﺳﺒتﻤﱪ
 ،٢٠١٩ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟلتﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗقﺪﱘ ﺗقﺮﻳﺮ إﱃ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﺟتﻤﺎﻋه اﻟﺜﺎﻟث ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ
 .٢٠١٩وﻋلقﺖ أﻧه ﳌقﺎرﻧة ﻣﻊ ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة )اﻟعﻨصﺮ اﻵخﺮ ﻟﻶﻟﻴة اﳌﺎﻟﻴة ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة( ،اﻟذي ﻳتﻤتﻊ ﲞﱪة ﲤتﺪ
ﻟعﺪة ﺳﻨﻮات ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳتﺜﻤﺎر ﰲ دﻋم أﻧﺸﻄة اﻟزئﺒق ،ﻓإن اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد كﺎن ﻣﺸﺎركﺎ ﺟﺪﻳﺪا إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ.
وأﺷﺎرت إﱃ أن ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ،ﰲ اﺟتﻤﺎﻋه اﻟﺜﺎﱐ ،ﻃلﺐ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن ﲡﻤﻊ اﳌعلﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺳﻴقﺪﻣﻬﺎ ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة
اﻟعﺎﳌﻴة ،واﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ،واﻷﻃﺮاف ،واﳌصﺎدر اﻷخﺮى ذات اﻟصلة ،ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﶈﺪد ﰲ اﻟفقﺮة  ١١ﻣﻦ اﳌﺎدة
 ١٣ﻣﻦ اﻻﺗفﺎﻗﻴة ،ﻻﺳتعﺮاض اﻵﻟﻴة اﳌﺎﻟﻴة ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة ،وﺗقﺪﱘ هذه اﳌعلﻮﻣﺎت ﻟﻜي ﻳﻨظﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﰲ
اﺟتﻤﺎﻋه اﻟﺜﺎﻟث .ووﺟﻬﺖ ا لس ﻟلﻨظﺮ ﰲ اﻟفقﺮة  ٦اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻮثﻴقة  ،UNEP/MC/SIP.GB.3/4اﻟﱵ ﺗصﻒ
اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌﻄلﻮبة.
 -٢٨وﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨظﺮ ﰲ اﻟﻄلﺐ اﳌقﺪم ﻣﻦ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ،أوضﺢ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن ا ﺎﻻت اﻷربعة اﻟﱵ
ﳚﺐ أن ﻳتﻨﺎوﳍﺎ اﻻﺳتعﺮاض ،وهي:
)أ(
)ب(

ﻣستﻮى ﲤﻮﻳل اﻟﱪ ﻣج؛
اﻟتﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف إﱃ اﻟﱪ ﻣج؛

)ج( ﻓعﺎﻟﻴة اﻟﱪ ﻣج؛
)د( ﻗﺪرة اﻵﻟﻴة اﳌﺎﻟﻴة ﻋلﻰ ﺗلﺒﻴة اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت اﳌتﻐﲑة ﻟﻸﻃﺮاف ﻣﻦ اﻟﺒلﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴة واﻟﺒلﺪان اﻟﱵ ﲤﺮ
اﻗتصﺎدا ﺎ ﲟﺮﺣلة اﻧتقﺎﻟﻴة؛

 -٢٩وﻃلﺐ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك ﻣزﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟتفﺎصﻴل بﺸأن اﳉﺪاول اﻟزﻣﻨﻴة اﳌقﱰﺣة ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت واﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎئﻴة
ﻹﻋﺪاد اﻷﻣﺎﻧة ﻟلﻮ ئق ﻟلﻮﻓﺎء ﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎئﻴة ﻟتقﺪﱘ اﻟﻮ ئق ﻟﻼﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟث ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف .وأوضحﺖ ﳑﺜلة
اﻷﻣﺎﻧة أن اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎئي ﻟتقﺪﱘ اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌتعلقة ﺳتعﺮاض اﻵﻟﻴة اﳌﺎﻟﻴة ُﺣﺪد ﰲ  ١٥أ ر/ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٩ﰲ رﺳﺎﻟة
اﻷﻣﻴﻨة اﻟتﻨفﻴذﻳة اﳌﺆرخة  ٣كﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳسﻤﱪ  .٢٠١٨وأﺷﺎرت أﻳضﺎ إﱃ أن ا لس واﻓق ﻋلﻰ أن ﳛﺪد ﻳﻮم ١٤
ﺣزﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴه  ٢٠١٩كﻤﻮﻋﺪ ﺎئي ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة .وﺗسﺎءﻟﺖ ﻋﻤﺎ إذا كﺎن ﻣﻦ اﳌفﻴﺪ اﻧتظﺎر ﺗقﺪﱘ
اﻟﻄلﺒﺎت اﳋﺎصة ﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ﻟلحصﻮل ﻋلﻰ رؤﻳة أكﺜﺮ دﻗة ﻟﻼﺣتﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ أﻋﺮبﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻷﻃﺮاف ﻣقﺎرﻧة ﲟﺎ
ﳝﻜﻦ اﳊصﻮل ﻋلﻴه ﻻﻋتﻤﺎد ﺣصﺮا ﻋلﻰ اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌتﺎﺣة ﻣﻦ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ .وﻟﻦ ﻳستعﺮض ا لس ﺳﻮى اﻟﻄلﺒﺎت
اﳋﺎصة ﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ﰲ اﺟتﻤﺎﻋه اﳌقﺒل اﳌقﺮر ﻋقﺪه ﰲ أﻳلﻮل/ﺳﺒتﻤﱪ  ،٢٠١٩وﰲ ذﻟك اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﻜﻮن اﻷوان ﻗﺪ
ﻓﺎت ﻹﻋﺪاد إﺳﻬﺎم اﻟﱪ ﻣج ﰲ اﻻﺳتعﺮاض ،ﺣﻴث ﻳتعﲔ ﻋلﻰ اﻷﻣﺎﻧة إرﺳﺎل ﲨﻴﻊ اﻟﻮ ئق اﻟﻼزﻣة ﻟﻼﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟث
ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف إﱃ ﺷعﺒة خﺪﻣﺎت اﳌﺆﲤﺮات ﻷﻣم اﳌتحﺪة ﰲ ﻧﲑوﰊ ﲝلﻮل  ٩آب/أغسﻄس  ٢٠١٩ﻟﻜفﺎﻟة اﻹﻋﺪاد
واﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺟتﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗلﻴﻤﻴة اﳌقﺮر ﻋقﺪهﺎ ﻣﺒﺪئﻴﺎً ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أكتﻮبﺮ .٢٠١٩
 -٣٠وبعﺪ إﺟﺮاء بعض اﳌﺪاوﻻت بﲔ أﻋضﺎء ا لس ،خلص اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن إﱃ أن إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﱪ ﻣج
اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد إﱃ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف بﺸأن اﺳتعﺮاض اﻵﻟﻴة اﳌﺎﻟﻴة ﳚﺐ أن ﰐ ﰲ وثﻴقة وﻗﺎئعﻴة ﻗصﲑة ،ﺗستﻨﺪ أﺳﺎﺳﺎ
إﱃ اﳌعلﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ﻟلﻄلﺒﺎت ،وإﱃ ﻣﻮﺟز ﻟلﻄلﺒﺎت اﳌقﺪﻣة ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة .ورأى ا لس أﻧه،
ﻧظﺮا ﻹﺟﺮاء ﺟﻮﻟة واﺣﺪة كﺎﻣلة ﻓقط ﻣﻦ اﻟﻄلﺒﺎت ،ﻓﻤﻦ اﻟسﺎبق ﻷواﻧه أن ﻳعﺪ ا لس ﺗقﻴﻴﻤﺎً ﳌستﻮى اﻟتﻤﻮﻳل،
وﻓعﺎﻟﻴة اﻟﱪ ﻣج وﻗﺪرة اﻟﱪ ﻣج ﻋلﻰ ﺗلﺒﻴة اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت اﳌتﻐﲑة.
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 -٣١وﻃلﺐ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن إﺳﻬﺎم ا لس ،ﻟﻨظﺮ إﱃ وﻇﻴفتﻬﺎ اﳌزدوﺟة اﻟﱵ كأﻣﺎﻧة ﻻﺗفﺎﻗﻴة
ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ وﺟﻬة ﺗقﺪﱘ خﺪﻣﺎت اﻷﻣﺎﻧة ﻟلﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد .وﻋﻼوة ﻋلﻰ ذﻟك ،ﻃُلﺐ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن ﺗقﺪم ﲢﺪﻳﺜﺎً
ﻳعﺪ ﻻﺣقﺎً ﻋﻦ ﻧتﺎئج ﻗﺮارات ا لس ﰲ أﻳلﻮل/ﺳﺒتﻤﱪ بﺸأن اﻟﻄلﺒﺎت اﳌقﺪﻣة إﱃ اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة وﺗتﻴحه ﻟﻼﻃﻼع
كجزء ﻣﻦ اﻟﻮ ئق اﻟﺮﲰﻴة ﻟﻼﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟث ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف.

ﺳابﻌاً -اﳌﺴاﺋﻞ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ اﻟنﻈام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻠس إدارة اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد )اﻟﺒنﺪ  ٧ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤال(
 -٣٢ﻋﺮض اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك هذا اﻟﺒﻨﺪ ،ودﻋﺎ اﻷﻣﺎﻧة إﱃ ﺗقﺪﱘ ﶈة ﻋﺎﻣة ﻋﻦ اﻟﻮثﻴقة .UNEP/MC/SIP.GB.3/5
وأﺷﺎر ﳑﺜل اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أن ا لس وضﻊ ﻧظﺎﻣه اﻟﺪاخلي واﻋتﻤﺪه ﰲ أ ر/ﻣﺎﻳﻮ  ،٢٠١٨وﻟﻜﻦ ﰲ ذﻟك اﻟﻮﻗﺖ ﱂ
ﻳتﻮصل ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف بعﺪ إﱃ اﺗفﺎق بﺸأن ﳎﻤﻮﻋتﲔ ﻣتﺒقﻴتﲔ ﻣﻦ اﻷﻗﻮاس اﳌﺮبعة ﰲ اﳌقﺮر ا م  .٦/١ -وﺣذف
ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف اﻷﻗﻮاس اﳌﺮبعة ﰲ اﺟتﻤﺎﻋه اﻟﺜﺎﱐ ،وﻗﺮر أن ﺗﻜﻮن اﻷﻃﺮاف وﺣﺪهﺎ ﻣﺆهلة ﻟلتقﺪم بﻄلﺐ ﻟلحصﻮل
ﻋلﻰ اﻟﺪﻋم ﻣﻦ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد وأن ﺗﺮﺷﺢ اﻷﻃﺮاف أﻋضﺎء ا لس .و ﻟﻨظﺮ إﱃ هذا اﻟقﺮار ،ﳝﻜﻦ ﻟلﻤجلس
اﻟﻨظﺮ اﻵن ﰲ ﺣذف اﻟﻨص اﻟﻮارد ضﻤﻦ اﻷﻗﻮاس اﳌﺮبعة ﰲ اﻟفقﺮة  ١ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٣ﻣﻦ اﻟﻨظﺎم اﻟﺪاخلي.
 -٣٣وبﻨﺎءً ﻋلﻰ ذﻟك ،وضﻊ ا لس اﻟصﻴﻐة اﻟﻨﻬﺎئﻴة ﻟلفقﺮة  ١ﻣﻦ اﳌﺎدة  ،٣ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﻟتﺎﱄ’’ :ﻳتﻜﻮن ا لس
ﻣﻦ  ١٠أﻋضﺎء ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف .وﺗﺮﺷﺢ كل ﻣﻨﻄقة ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃق اﳋﻤس ﻟﻸﻣم اﳌتحﺪة ﻋضﻮﻳﻦ ﻣﻦ خﻼل ﳑﺜلﻴﻬﺎ
ﻟﺪى اﳌﻜتﺐ ‘‘.وﺗﺮد اﻟصﻴﻐة اﻟﻨﻬﺎئﻴة ﻟلﻨظﺎم اﻟﺪاخلي ﰲ ﺗذﻳﻴل هذ اﻟتقﺮﻳﺮ.
 -٣٤وبعﺪ وضﻊ اﻟصﻴﻐة اﻟﻨﻬﺎئﻴة ﻟلﻤﻮاد ﲟﺎ ﻳتﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻨص اﻟﻨﻬﺎئي ﳌﺮﻓقي اﳌقﺮر ا م ،١/٦-اﺳﱰﻋﻰ اﻟﺮئﻴسﺎن
اﳌﺸﺎركﺎن اﻻﻧتﺒﺎه إﱃ ﻣسأﻟة ﺗضﺎرب اﳌصﺎﱀ اﻟﱵ أثﲑت ﰲ ﺎﻳة اﺟتﻤﺎع ا لس اﻟسﺎبق ﻓﻴﻤﺎ ﻳتعلق ﺳتعﺮاض
اﻟﻄلﺒﺎت اﳌقﺪﻣة ﻣﻦ اﻟﺒلﺪان اﻟﱵ ﳝﺜلﻬﺎ أﻋضﺎء ا لس .ودﻋﺎ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك اﻷﻣﺎﻧة إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌستﻤﺪة
ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻤﺎثلة اﻷخﺮى واﳌﺸﻮرة اﳌقﺪﻣة ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﺸﺆون اﻟقﺎﻧﻮﻧﻴة ﻟﺸعﺒة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳسﻴة اﻟتﺎبعة ﻟﱪ ﻣج
اﻷﻣم اﳌتحﺪة ﻟلﺒﻴﺌة ﰲ ﻧﲑوﰊ بﺸأن كﻴفﻴة إدارة اﳊﺎﻻت ﻣﻦ هذا اﻟقﺒﻴل ،ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﻟذي ﻃلﺒه ا لس.
 -٣٥وﻗﺎﻟﺖ ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة إن اﻟفقﺮة  ١ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٢٣اﻟﱵ ﺗﻨص ﻋلﻰ أﻧه ’’ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋضﻮ ﰲ
ا لس ﻣﻦ بلﺪ ﻗﺪم ﻣﺸﺮوﻋﺎً إﱃ ا لس ﻟلﻨظﺮ ﻓﻴه ،ﻳُعفﻰ هذا اﻟعضﻮ ﻣﻦ اﳌﺸﺎركة أثﻨﺎء ﻣﺪاوﻻت ا لس واﲣﺎذ
ﻗﺮاراﺗه ﻓﻴﻤﺎ ﻳتعلق ﳌﺸﺮوع ﻗﻴﺪ اﻟﻨظﺮ‘‘ ،اﻋتﱪ ﺎ وﺣﺪة اﻟﺸﺆون اﻟقﺎﻧﻮﻧﻴة ﻟﺸعﺒة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳسﻴة ،اﻟتﺎبعة ﻟﱪ ﻣج
اﻷﻣم اﳌتحﺪة ﻟلﺒﻴﺌة ،ﻣﺮضﻴة ﲤﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴة اﻟقﺎﻧﻮﻧﻴة .وأوضحﺖ اﳌزﻳﺪ ﻣﻦ اﳌعلﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊصﻮل ﻋلﻴﻬﺎ ﻣﻦ
أﻣﺎﻧة اﻟصﻨﺪوق اﳌتعﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟتﻨفﻴذ بﺮوﺗﻮكﻮل ﻣﻮﻧﱰ ل وﻣﻦ أﻣﺎﻧة ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة بﺸأن ﳑﺎرﺳﺎت اﻟتخفﻴﻒ
ﻣﻦ ﺗضﺎرب اﳌصﺎﱀ ﰲ ﻋﻤلﻴﺎت صﻨﻊ اﻟقﺮار ﰲ ﻣﺸﺎرﻳعﻬﺎ اﻟﺮﲰﻴة .واﺳتﻨﺎدا إﱃ اﳌعلﻮﻣﺎت واﳌﺸﻮرة اﻟﱵ ﰎ اﳊصﻮل
ﻋلﻴﻬﺎ ،أوضحﺖ أن ﺣﺎﻟة ’’اﻹﻋفﺎء‘‘ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸة بسﺒﺐ ﺗضﺎرب ﳏتﻤل ﰲ اﳌصﺎﱀ ﻗﺪ ﺗعﲏ أن ﻳﻐﺎدر اﻟﺸخص
ﻓعلﻴﺎً ﻗﺎﻋة اﻻﺟتﻤﺎﻋﺎت )ﻣﺜلﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻟلﻤجلس( ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗعﲏ أﻳضﺎ بقﺎء اﻟﺸخص ﰲ
ﻗﺎﻋة اﻻﺟتﻤﺎع ﻟسﻤﺎع اﳌﻨﺎﻗﺸة ،وﻟﻜﻦ دون اﳊﺪﻳث ﻋﻦ ﻃلﺒﺎت اﻟتقﺪﱘ أو اﳌﺸﺎركة ﻣﻄلقﺎ ﰲ اﳌﺪاوﻻت اﻟﱵ ﺗﺆثﺮ
ﻋلﻰ اﻟﻄلﺐ اﳌقﺪم ﻣﻦ بلﺪه .وﳝﻜﻦ ﻟعضﻮ ﳎلس اﻹدارة اﻟذي ﻳﻨتﻤي ﻟﺒلﺪ ﻣتقﺪم بﻄلﺐ أن ﻳﻄلﺐ إﱃ ﻋضﻮ
ﳎلس اﻹدارة اﻵخﺮ اﻟذي ﳝﺜل اﳌﻨﻄقة )أو أﺣﺪ أﻋضﺎء ا لس ﻣﻦ ﻣﻨﻄقة أخﺮى( اﻟتحﺪث بﺸأن هذا اﻟﻄلﺐ ﻋﻨﺪ
اﻻﻗتضﺎء .وﰲ كل ﻣﻦ اﺟتﻤﺎﻋﺎت اﻟصﻨﺪوق اﳌتعﺪد اﻷﻃﺮاف وﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة ،ﳝﻜﻦ أن ﳛضﺮ أﻋضﺎء ﻣﻦ
اﻟﺒلﺪان اﳌقﺪﻣة ﻟلﻄلﺒﺎت ﰲ اﻻﺟتﻤﺎع ،ﻟﻜﻦ دون اﻟتﻄﺮق إﻃﻼﻗﺎ إﱃ اﳊﺪﻳث ﻋﻦ ﻃلﺒﺎت بلﺪا م.
 -٣٦وأﺟﺮى أﻋضﺎء ا لس ﻣﺪاوﻻت بﺸأن ﻣﻮاصلة ﳑﺎرﺳة ا لس اﳌتﻤﺜلة ﰲ ﻃلﺐ ﻋﺪم ﺣضﻮر ﻋضﻮ ا لس
ﰲ ﻗﺎﻋة اﻻﺟتﻤﺎﻋﺎت أثﻨﺎء اﻟﻨظﺮ ﰲ اﻟﻄلﺐ اﳌقﺪم ﻣﻦ بلﺪه أو بلﺪهﺎ .وﻋقﺐ اﳌﻨﺎﻗﺸة ،ﻗﺎل اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن إن
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ا لس ﺳﻴسعﻰ إﱃ اﻟتﻮصل إﱃ ﻗﺎئﻤة ﳐتصﺮة ﻟلﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻷوﻟﻮﻳة ﻟتﻤﻮﻳلﻬﺎ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳتجﺎوز ﻓﻴﻬﺎ ﻃلﺐ
اﻟتﻤﻮﻳل إﲨﺎﱄ اﻟﻨقﺪ اﳌتﺎح ،بﺮوح ﻣﻦ اﻟتعﺎون واﻟﺸفﺎﻓﻴة اﻟﻜﺎﻣلة ،وأﻧه ﺳﻴظل ﻣﻦ ﺣق اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ أن ﻳقﺮرا
ﰲ وﻗﺖ اﳌﺪاوﻻت ﻣﺎ إذا كﺎن ﺳﻴُسﻤﺢ ﰲ أي وﻗﺖ ﻟعضﻮ ﻣﻦ أﻋضﺎء ا لس ،ﻟﺪﻳه ﺗضﺎرب ﳏتﻤل ﰲ اﳌصﺎﱀ،
ﳊضﻮر ﰲ ﻗﺎﻋة اﻻﺟتﻤﺎع أم ﻻ ،ﰲ ضﻮء اﳌﻨﺎﻗﺸة اﻟعﺎﻣة .وأكﺪ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن أﻳضﺎ ﻋلﻰ أﻧه ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن
ﻳﻮاﺟه ا لس ﻣﺮاراً وﺗﻜﺮاراً ﺣﺎﻻت ﻳتجﺎوز ﻓﻴﻬﺎ إﲨﺎﱄ اﻟتﻤﻮﻳل اﳌﻄلﻮب اﻟتﻤﻮﻳل اﳌتﺎح ،وﰲ هذه اﳊﺎﻟة ﻳﻨﺒﻐي أن
ﻳعﻤل ا لس بتعﺎون وﺷفﺎﻓﻴة ﻟﻼﺗفﺎق ﻋلﻰ ﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮ ت اﻟﻄلﺒﺎت ﻟلﻤﻮاﻓقة ﻋلﻴﻬﺎ .وهذا ﻳعﲏ أﻳضﺎ أﻧه ﻻ ﻳﻨﺒﻐي
اﳊﻜم ﻋلﻰ اﻟﻄلﺒﺎت ﻣﻦ خﻼل اﺗﺒﺎع ج إﻗلﻴﻤي ،وﻧتﻴجة ﻟذﻟك ﻗﺪ ﻻ ﺗﻐﻄﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃق ﻋلﻰ ﻗﺪم اﳌسﺎواة
اﺳتﻨﺎدا إﱃ اﻟﻄلﺒﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﺗلك اﳉﻮﻟة.
 -٣٧وﻗﺎﻟﺖ ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة إن رئﻴس وﺣﺪة اﻟﺸﺆون اﻟقﺎﻧﻮﻧﻴة ﻟﺸعﺒة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳسﻴة اﻟتﺎبعة ﻟﱪ ﻣج اﻷﻣم
اﳌتحﺪة ﻟلﺒﻴﺌة اﻗﱰح أﻳضﺎً أن ﺗﺸﻤل اﳌﺒﺎدئ اﻟتﻮﺟﻴﻬﻴة ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ﳉﻤﻴﻊ اﳉﻮﻻت اﳌقﺒلة صﻴﻐة ﺗﻮضﺢ
ﻟلحﻜﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳛتﻤل ﺗقﺪﻣﻬﺎ ﻟﻄلﺒﺎت أﻧه إذا كﺎن بلﺪهﺎ ﳑﺜﻼً ﰲ ا لس ﻋﻨﺪ اﻟﻨظﺮ ﰲ اﻟﻄلﺐ اﻟذي ﺗقﺪﻣه،
ﻓسﻴُﻄلﺐ ﻣﻦ ﻋضﻮ ا لس أن ﻳتﻨحﻰ أو ﺗتﻨحﻰ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺪاوﻻت واﲣﺎذ اﻟقﺮارات اﳌتعلقة ذا اﻟﻄلﺐ بعﻴﻨه.
 -٣٨وأخﲑاً ،ﺗسﺎءل أﺣﺪ أﻋضﺎء ا لس ﻋﻦ كﻴفﻴة ﻋقﺪ اﻻﺟتﻤﺎع إذا كﺎن أﺣﺪ اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ ﻣﻦ بلﺪ
ﻗﺪم ﻃلﺒًﺎ .وأوضحﺖ اﻷﻣﻴﻨة اﻟتﻨفﻴذﻳة أن هذا هﻮ اﻷﺳﺎس اﳌﻨﻄقي ﻟﻮﺟﻮد رئﻴسﲔ ﻣﺸﺎركﲔ ﻓإذا كﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ
بلﺪ ﺗقﺪم بﻄلﺐ ﻟلحصﻮل ﻋلﻰ ﲤﻮﻳل ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟلﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك اﻵخﺮ أن ﻳعقﺪ اﳉلسة ذات اﻟصلة ﻻﺟتﻤﺎع.
ووﺟﻬﺖ اﻻﻧتﺒﺎه أﻳضﺎ إﱃ اﻟفقﺮة  ٢ﻣﻦ اﳌﺎدة  ،٢٣اﻟﱵ ﺗﻨص ﻋلﻰ أن اﻟﻨظﺎم اﻟﺪاخلي ﻳتضﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟلحﺎﻻت
اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗتجﺎوز ﻓﻴﻬﺎ ﻣسﺎئل ﺗضﺎرب اﳌصﺎﱀ ﻣﺎ إذا كﺎن أﺣﺪ أﻋضﺎء ا لس ﻣﻦ بلﺪ ﻣتقﺪم بﻄلﺐ ،وﲢﺪﻳﺪا ﰲ
ﺣﺎﻟة وﺟﻮد ’’أي ﺗضﺎرب ﳏتﻤل ﰲ اﳌصﺎﱀ اﻟﺸخصﻴة و/أو اﳌﺎﻟﻴة ﰲ أي ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﺸﺮوع اﳌعﺮوض
ﻋلﻰ ا لس ﳌﻨﺎﻗﺸته واﳌﻮاﻓقة ﻋلﻴه‘‘.
 -٣٩واختتم اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن بﻨﺪ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،بتﻮﺟﻴه اﻟﺸﻜﺮ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة ﻋلﻰ اﻟتﻤﺎﺳﻬﺎ اﳌﺸﻮرة وإﱃ
ا لس ﻋلﻰ اﳌﻨﺎﻗﺸة اﳌﺜﻤﺮة بﺸأن ﻣسأﻟة ﻋلﻰ هذا اﻟقﺪر ﻣﻦ اﻷﳘﻴة.

ﻣناً-

اﻟنﻈر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘات واﻟﺪروس اﳌﺴﺘفادة ﻣﻦ اﳉوﻟﺔ اﻷوﱃ ﻻﺳﺘﻌراض اﳌﺒادئ اﻟﺘوﺟﻴﻬﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بﺒﺪء
اﳉوﻟﺔ اﻟﺜاﻧﻴﺔ ﻣﻦ تﻘﺪﱘ اﻟطﻠﺒات ﻟﻠﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد )اﻟﺒنﺪ  ٨ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤال(
 -٤٠اﻓتتﺢ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك اﻟﺒﻨﺪ  ٨ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،وﻃلﺐ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة ﻋﺮض اﻟﺒﻨﺪ .وأوضحﺖ ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة
أن ﻗﺪرا كﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ُخصص ﰲ اﻻﺟتﻤﺎع اﳊﺎﱄ ﻟتﻤﻜﲔ ا لس ﻣﻦ اﺳتعﺮاض اﻟﺪروس اﳌستفﺎدة ﻣﻦ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ
ﻣﻦ اﻟﻄلﺒﺎت اﳌقﺪﻣة إﱃ اﻟﱪ ﻣج .واﺳتﻨﺎدا إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸة اﻟﱵ دارت بﺸأن هذه اﳌسأﻟة ،ﺳتﻨقﺢ اﻷﻣﺎﻧة اﺳتﻤﺎرة ﺗقﺪﱘ
اﻟﻄلﺐ ،واﳌﺒﺎدئ اﻟتﻮﺟﻴﻬﻴة ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت وأي ﻋﻤلﻴﺎت خﺎصة ﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﳌﻄلﻮب.
واﺳﱰﻋﺖ ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة اﻻﻧتﺒﺎه إﱃ اﻟعﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮ ئق اﻟﱵ أﻋﺪ ﺎ اﻷﻣﺎﻧة ﳌسﺎﻋﺪة ا لس ﰲ ﻋﻤلﻴة ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗه:
)أ( اﻟﻮثﻴقة  ،UNEP/MC/SIP.GB.3/6ﺗتضﻤﻦ اﻟتعلﻴقﺎت اﻟﻮاردة بﺸأن اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ،واﳌسﺎئل
اﳌعﺮوضة ﻋلﻰ ﳎلس اﻹدارة ﻟلﻨظﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،واﻗﱰاح اﻷﻣﺎﻧة ﻟتحﻮﻳل اﳌعﺎﻳﲑ اﳌتفق ﻋلﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ إﱃ إﻃﺎر
ﻻﺳتعﺮاض وﺗقﻴﻴم ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة؛

)ب( اﻟﻮثﻴقة  ،UNEP/MC/SIP.GB.3/INF/4ﺗقﺪم ﻣﻮﺟزاً ﻟلﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌقﺪﻣة خﻼل اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ﻹﻋﻄﺎء ﶈة
ﻋﺎﻣة ﻋﻦ اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ أﻋﺮب ﻋﻨﻬﺎ ﻣقﺪﻣﻮ اﻟﻄلﺒﺎت وﻧﺒذة ﻋﻦ أﻧﻮاع اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻗعﻬﺎ ﰲ اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة؛
9

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

)ج( اﻟﻮثﻴقة
واﻟﺪول اﳌﻮﻗعة أن ﲢصل ﻋلﻴه ﻣﻦ ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة؛

UNEP/MC/SIP.GB.3/INF/5

) د(

ﺗتضﻤﻦ ﶈة ﻋﺎﻣة ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﺪﻋم اﻟذي ﳝﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮاف

اﻟﻮثﻴقة  UNEP/MC/COP.2/INF/16ﺗتضﻤﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟتﻮﺟﻴﻬﻴة ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت اﻟﱵ اﺳتخﺪﻣﺖ ﰲ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ.

 -٤١وﻋﻨﺪ ﻣﻮاصلة ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻨظﺮ ﰲ اﻟﻮثﻴقة  ،UNEP/MC/SIP.GB.3/6أﺷﺎرت ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أﻧه ﰲ أﻋقﺎب
اﻟﻄلﺐ اﻟذي ﻗﺪﻣه اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن إﱃ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﺟتﻤﺎﻋه اﻟﺜﺎﱐ ،كﺮرت اﻷﻣﻴﻨة اﻟتﻨفﻴذﻳة دﻋﻮ ﺎ ﻟتقﺪﱘ
اﻟتعلﻴقﺎت ﻋلﻰ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻄلﺒﺎت ﰲ رﺳﺎﻟتﻬﺎ اﳌﺆرخة  ٣كﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳسﻤﱪ  .٢٠١٨واﺳتجﺎبﺖ أربعة
بلﺪان ﻟلﺪﻋﻮة ،واﺳتُ ِ
ﻨسخﺖ ﺗعلﻴقﺎ ﺎ ﻻﻃﻼع ا لس ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﻟذي وردت به .وأﺷﺎرت إﱃ أن اﻷﻣﺎﻧة ﻃﺮﺣﺖ
بعض اﳌقﱰﺣﺎت ،ﻋلﻰ أﺳﺎس اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺪروس اﳌستفﺎدة ،وذﻟك ﻣﻦ أﺟل ﺗﺮﲨة ﻣعﺎﻳﲑ ا لس اﳌتفق ﻋلﻴﻬﺎ إﱃ إﻃﺎر
ﻋﻤل ﻣلﻤﻮس ﻟﻼﺳتعﺮاض واﻟتقﻴﻴم.
 -٤٢و ﻗش ﳎلس اﻹدارة اﳌسﺎئل اﻟﺮئﻴسﻴة اﻟتﺎﻟﻴة اﺳتﻨﺎداً إﱃ اﻟتعلﻴقﺎت اﻟﻮاردة واﻟﺪروس اﳌستفﺎدة ﻣﻦ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ:
)أ( اﻟلﻐة :ﺗﻄﺮق أﻋضﺎء ا لس إﱃ اﺣتﻴﺎﺟﺎت اﳌسﺎﻋﺪة اﻟلﻐﻮﻳة اﻟﻼزﻣة ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ﰲ ﻣﻨﻄقة كل
ﻣﻨﻬم .وأﻓﺎدت واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻋضﺎء أن ﻋﺪداً ﻣﻦ دول ﻣﻨﻄقتﻬﺎ ﱂ ﺗتﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻣتﺜﺎل اﻟﻜﺎﻣل وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﳌعﺎﻳﲑ ﺗقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت اﶈﺪدة ﻟلجﻮﻟة اﻷوﱃ بسﺒﺐ اﻟقﻴﻮد اﻟلﻐﻮﻳة .وأﻋﺮب أﻋضﺎء ا لس ﻣﻦ ﻣﻨﻄقتﲔ أخﺮﻳﲔ أن
اﻟﻄلﺒﺎت اﳌقﺪﻣة ﻟلﻐة اﻹﻧﻜلﻴزﻳة ،ﻟﻴسﺖ ﻣﺮهقة ﻟﻨظﺮ إﱃ إ ﺣة ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴة ﻣفصلة ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ،ﰲ ﺣﲔ
أﻋﺮب ﻋضﻮ آخﺮ ﻣﻦ أﻋضﺎء ا لس ﻋﻦ أﻣله ﰲ ﻣﻨﺢ وﻗﺖ إضﺎﰲ ﰲ ﺣﺎﻟة اﻟﻄلﺒﺎت اﳌقﺪﻣة ﻣﻦ بلﺪان ﻣﻨﻄقته اﻟﱵ
ﻻ ﺗستخﺪم اﻟلﻐة اﻹﻧﻜلﻴزﻳة كلﻐة رﲰﻴة .وبعﺪ اﳌﺪاوﻻت ،اﺗفق ا لس ﻋلﻰ أﻧه ﻟﻨظﺮ إﱃ أن اﻻختصﺎصﺎت ﺗﻨص
ﻋلﻰ أن اﻹﻧﻜلﻴزﻳة هي ﻟﻐة ﻋﻤل ا لس وﰲ ﺣﺎﻟة غﻴﺎب اﻟتﻤﻮﻳل اﳌخصص ﻟلﱰﲨة اﻟتحﺮﻳﺮﻳة أو ﻋﺪم إ ﺣة وﻗﺖ
إضﺎﰲ بﲔ ﺗقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت واﻟتقﻴﻴﻤﺎت ،ﻳلزم ﺗقﺪﱘ ﻃلﺒﺎت اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة إﱃ اﻷﻣﺎﻧة ﻟلﻐة اﻹﻧﻜلﻴزﻳة ﲝلﻮل اﳌﻮﻋﺪ
اﻟﻨﻬﺎئي اﻹﻟزاﻣي .وﻃلﺐ ا لس أﻳضﺎ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة إ ﺣة اﳌﺒﺎدئ اﻟتﻮﺟﻴﻬﻴة ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ﻟلﻐﺎت اﻹﺳﺒﺎﻧﻴة
واﻹﻧﻜلﻴزﻳة واﻟفﺮﻧسﻴة .واﺗفق ا لس ﻋلﻰ أن اﻟﺮﺳﺎئل اﻟﺮﲰﻴة اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻣقﺪﻣي اﻟﻄلﺒﺎت ﳝﻜﻦ أن ﺗقﺪم إﱃ اﻷﻣﺎﻧة
ي ﻣﻦ اﻟلﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴة اﻟسﺖ ﻟﻸﻣم اﳌتحﺪة .وأخﲑا ،اﺗفق ا لس ﻋلﻰ أن ﻳﻄلﺐ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن ﺗقﺪم ﻣسﺎﻋﺪة
إضﺎﻓﻴة خﻼل ﻓﱰة ﺗقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت )ﻣﻦ آذار/ﻣﺎرس إﱃ ﺣزﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴه  (٢٠١٩ﻟتﻮضﻴﺢ اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت واﻟﺮد ﻋلﻰ أي
أﺳﺌلة أخﺮى .وﻋﺮضﺖ اﻷﻣﺎﻧة ﺗقﺪﱘ دورات إﻋﻼﻣﻴة ﰲ اﻻﺟتﻤﺎﻋﺎت اﻟتحضﲑﻳة اﻹﻗلﻴﻤﻴة اﻟقﺎدﻣة ﻻﺗفﺎﻗﻴة زل
وروﺗﺮدام وﺳتﻮكﻬﻮﱂ ،وكذﻟك دورة إﻋﻼﻣﻴة ﻣﻜﺮﺳة ﰲ اﺟتﻤﺎﻋﺎت ﻣﺆﲤﺮات اﻷﻃﺮاف ﰲ اﺗفﺎﻗﻴﺎت زل وروﺗﺮدام
واﺳتﻜﻬﻮﱂ ﻟعﺎم  ،٢٠١٩وﺗﻮﻓﲑ’’ﺟلسﺎت اﳌسﺎﻋﺪة‘‘ ﻟلﻐﺎت اﻹﺳﺒﺎﻧﻴة واﻹﻧﻜلﻴزﻳة واﻟفﺮﻧسﻴة ﻋلﻰ هﺎﻣش ﺗلك
اﻻﺟتﻤﺎﻋﺎت ﳌسﺎﻋﺪة ﻣقﺪﻣي اﻟﻄلﺒﺎت اﶈتﻤلﲔ ،وﺗﻨظﻴم اﳊلقﺎت اﻟﺪراﺳﻴة اﻟﺸﺒﻜﻴة ﻋﻨﺪ اﻟﻄلﺐ.
)ب( اﻟتعقﻴﺪ :أﺷﺎرت ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أن بعض اﻟتعلﻴقﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﺗﺸﲑ إﱃ ﺷﻮاغل ﺗتعلق
ﻟﻄﺎبﻊ اﳌعقﺪ ﻻﺳتﻤﺎرات اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ،ﺣﻴث واﺟه بعض اﻷﻃﺮاف صعﻮبة ﰲ اﺳتﻜﻤﺎل اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻄقي ،وواﺟه
ﻃﺮف آخﺮ صعﻮبة ﰲ بﻨﺎء ﻧظﺮﻳة اﻟتﻐﻴﲑ )ﰲ ﺣﲔ وﺟﺪ ﻃﺮف آخﺮ اﻷﻣﺮ ﻣفﻴﺪاً( .وأﺷﺎرت أﻳضﺎً إﱃ أﻧه ﻣﻦ ﻣﻨظﻮر
اﻷﻣﺎﻧة ،ﺗصعﺐ ﻣﻄﺎبقة اﳌعلﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﺳتﻤﺎرات اﻟﻄلﺐ اﳌقﺪم ﻣﻊ ﻣعﺎﻳﲑ اﻟتقﻴﻴم اﳌعلﻨة ﻟلجﻮﻟة اﻷوﱃ.
وأﺷﺎرت إﱃ أﻧه ﻋلﻰ اﻟﺮغم ﻣﻦ أن اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻄقي ﳝﺜل أﺣﺪ ﺷﺮوط ﻣﺸﺎرﻳﻊ بﺮ ﻣج اﻷﻣم اﳌتحﺪة ﻟلﺒﻴﺌة ،إﻻ أن
بﻨﺎء ﻧظﺮﻳة اﻟتﻐﻴﲑ ﻟﻴس إﻟزاﻣﻴﺎً ،رغم أﻧه ﻳﻮصﻰ به بﺸﺪة كأﻓضل اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﰲ ﺗصﻤﻴم اﳌﺸﺎرﻳﻊ .وﻗﺎل بعض أﻋضﺎء
ا لس أﻳضﺎ إن ﻣﻦ اﻟصعﺐ ﻋلﻰ بعض ﻣقﺪﻣي اﻟﻄلﺒﺎت ﺗقﺪﱘ ﲨﻴﻊ اﳌﺮﻓقﺎت اﳌﻄلﻮبة ﻟﻜﺎﻣل )ﻋلﻰ ﺳﺒﻴل اﳌﺜﺎل،
ﻣﺸﺮوع اختصﺎصﺎت اﳋﱪاء اﻻﺳتﺸﺎرﻳﲔ ،ووصﻒ ﻋﻤلﻴة ﺗعﻴﻴﻨﻬم ،وﻣﺸﺮوع اﻟتفﺎصﻴل واﻟتﻜﺎﻟﻴﻒ اﳋﺎصة ﲝلقﺎت
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اﻟعﻤل واﻻﺟتﻤﺎﻋﺎت اﳌقﺮرة( .وأوضحﺖ ﳑﺜلة ﻟﻸﻣﺎﻧة أن اﻟتفﺎصﻴل اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﺮﻓقﺎت ﻳﺮاد ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن إرﺷﺎدﻳة
ﻟلﻤسﺎﻋﺪة ﰲ اﻟتخﻄﻴط اﻟسلﻴم ﻟلﻤﺸﺮوع ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟتخﻄﻴط اﳌﺎﱄ ،وﻟﻜﻦ غﻴﺎب ﻣﺮﻓق ﳏﺪد ﻣﻦ ﻃلﺐ ﻣﻜتﻤل
ﲞﻼف ذﻟك ﻻ ﳝﺜل ﻟضﺮورة ﻓﺸﻼً ﰲ ﺗقﺪﱘ ﻃلﺐ ﻣﻜتﻤل .وأﺷﺎرت ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أن اﳌﺒﺎدئ اﻟتﻮﺟﻴﻬﻴة ﺗﻨص
ﻋلﻰ أن هذه اﻟعﻨﺎصﺮ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺷﻜل ﻣسﻮدة إرﺷﺎدﻳة ﻷغﺮاض ﺗقﺪﱘ اﻟﻄلﺐ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻳلزم اﺳتﻜﻤﺎل
بعض اﳌﺮﻓقﺎت إذا ﲤﺖ اﳌﻮاﻓقة ﻋلﻰ اﻟﻄلﺐ ﻟلحصﻮل ﻋلﻰ اﻟتﻤﻮﻳل ،ﻗﺒل اﻟتﻮﻗﻴﻊ ﻋلﻰ اﻻﺗفﺎق اﻟقﺎﻧﻮﱐ اﻟﻼزم
ﻟصﺮف اﻷﻣﻮال .وﳌسﺎﻋﺪة ﻣقﺪﻣي اﻟﻄلﺒﺎت غﲑ اﳌلﻤﲔ ﻹﻃﺎر اﳌﻨﻄقي واﻹدارة اﻟقﺎئﻤة ﻋلﻰ اﻟﻨتﺎئج ،ﻃلﺐ ا لس
إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن ﺗﻮﱄ اهتﻤﺎﻣﺎ خﺎصﺎ إﱃ هذه اﳌسأﻟة ﻣﻦ خﻼل اﻟتﻮﻋﻴة وﺗﻨظﻴم اﳊلقﺎت اﻟﺪراﺳﻴة اﻟﺸﺒﻜﻴة اﻟﱵ
ﺗقﺪﻣﻬﺎ ،وغﲑ ذﻟك ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟتﺪرﻳﺐ.
)ج( اﳌﻴزاﻧﻴة :ﻗش أﻋضﺎء ا لس اﻟتعلﻴقﺎت اﻟﻮاردة بﺸأن اﻟصعﻮ ت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣقﺪﻣﻮ اﻟﻄلﺒﺎت
ﰲ اﻻﻟتزام ﳊﺪود اﻟقصﻮى اﳌفﺮوضة ﻋلﻰ اﳌﻴزاﻧﻴة ﰲ بعض بﻨﻮد اﳌﻴزاﻧﻴة ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﳌﺒﲔ ﰲ اﳌﺒﺎدئ اﻟتﻮﺟﻴﻬﻴة
ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ﻟلجﻮﻟة اﻷوﱃ .وأﺷﺎرت اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أﻧه ﻋلﻰ اﻟﺮغم ﻣﻦ ضﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة بعض اﳌسﺎئل اﻟتقﻨﻴة واﻟقﺎﻧﻮﻧﻴة
بﺸأن ﲨﻴﻊ اﳌسﺎئل اﳌتعلقة ﳌﻴزاﻧﻴة ،ﻓقﺪ أبﺪى ا لس ﻗﺪرا ﻣﻦ اﳌﺮوﻧة ﻟلﻨظﺮ ﰲ اﻟتعلﻴقﺎت واﻟتجﺎرب اﳌﻜتسﺒة ﻣﻦ
اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ .واﺳتﻨﺎدا إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ،واﻓق ا لس ﻋلﻰ رﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮﻇفﲔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟتعﺎﻗﺪﻳة ﻣﻦ  ٥٠ﰲ
اﳌﺎئة إﱃ  ٦٥ﰲ اﳌﺎئة ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﻴزاﻧﻴة .وﻗﺮر ا لس اﻹبقﺎء ﻋلﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌعﺪات اﳌتخصصة واﻟفﻨﻴة بﻨسﺒة١٠
ﰲ اﳌﺎئة ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﻴزاﻧﻴة ،وﻟﻜﻨه اﺗفق ﻋلﻰ أن ﻳقﺮر ا لس ﻧسﺒة  ٢٥ﰲ اﳌﺎئة ﰲ ﺣﺎﻻت اﺳتﺜﻨﺎئﻴة ﺷﺮﻳﻄة إرﻓﺎق
اﻟتفﺎصﻴل اﻟﻜﺎﻣلة ﻟلﻄلﺐ .وأبقﻰ ا لس اﳊﺪ اﻷﻗصﻰ اﻟﺒﺎﻟﻎ  ٥ﰲ اﳌﺎئة ﻟلتﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹدارﻳة ،كﻤعﻴﺎر ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
بﺮ ﻣج اﻷﻣم اﳌتحﺪة ﻟلﺒﻴﺌة ،واﺗفق ﻋلﻰ أﻻ ﻳتجﺎوز إﲨﺎﱄ اﻟﺮصﺪ واﻻﺳتعﺮاض/اﻟتقﻴﻴم وﻣﺮاﺟعة اﳊسﺎ ت ،ﺣسﺐ
اﻻﻗتضﺎء ،ﻣﺒلﻎ  ١٥ ٠٠٠دوﻻر.
و ﻗش ا لس أﻳضﺎً اﻟتﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺆهلة ﻣقﺎبل اﻟتﻜﺎﻟﻴﻒ غﲑ اﳌﺆهلة ﺣسﺐ ﺗعلقﻬﺎ ،ﻋلﻰ ﺳﺒﻴل اﳌﺜﺎل ،ﳌعﺪات
اﳌﻜتﺒﻴة وبﺪء اﻟتﺸﻐﻴل .وأﺷﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋضﺎء ا لس إﱃ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ هذه اﳌعﺪات اﳌﻜتﺒﻴة وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ بﺪء اﻟتﺸﻐﻴل
ﰲ بعض اﻟﺒلﺪان ،ﺳتﻜﻮن ضﺮورﻳة ﻟلﻤﺸﺮوع كﻜل كعﺎﻣل ﲤﻜﲔ ﰲ ﳎﺎل بﻨﺎء اﻟقﺪرات .وأﺷﲑ أﻳضﺎ إﱃ أﻧه ﰲ
ﺣﺎﻟة اﻟتﻤﻮﻳل اﳌقﺪم ﻣﻦ ﻣﻨظﻤة ﺗﻜﺎﻣل اﻗتصﺎدي إﻗلﻴﻤﻴة كﺒﲑة ،ﳝﻜﻦ إدراج هذه اﻟﺒﻨﻮد إذا ثﺒﺖ أ ﺎ ضﺮورﻳة ﻟﻨجﺎح
اﳌﺸﺮوع .وأﺷﲑ أﻳضﺎ إﱃ أن ا لس اﻟتﻨفﻴذي ﻟلﱪ ﻣج اﳋﺎص ﻟﺪﻋم اﻟتعزﻳز اﳌﺆﺳسي وضﻊ ﰲ اﻵوﻧة اﻷخﲑة
ﳐصصﺎت ﻟتﻜﺎﻟﻴﻒ بﺪء اﻟتﺸﻐﻴل اﻷﺳﺎﺳﻴة .وﻟذﻟك ﻗﺮر ﳎلس اﻹدارة أن اﳌعﺪات واﻹﻋﺪادات اﳌﻜتﺒﻴة )ﲟﺎ ﰲ
ذﻟك ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗتضﺎء ،إﻣﻜﺎﻧﻴة اﻟﻮصﻮل إﱃ اﻹﻧﱰﻧﺖ( ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜل ﺟزءا ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷﻗصﻰ اﻟﺒﺎﻟﻎ  ١٠ﰲ اﳌﺎئة
ﻟلﻤعﺪات اﳌتخصصة واﻟتقﻨﻴة أو اﳊﺪ اﻷﻗصﻰ اﻹداري اﻟﺒﺎﻟﻎ  ٥ﰲ اﳌﺎئة ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴق اﳊﺪ اﻷﻗصﻰ
اﻻﺳتﺜﻨﺎئي اﻟﺒﺎﻟﻎ  ٢٥ﰲ اﳌﺎئة ﻟلتﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌتخصصة واﻟتقﻨﻴة إﻻ ﻋلﻰ ﻣعﺪات خﺎصة وﻣتخصصة ﻟلﻐﺎﻳة ،وﻟﻴس
ﻋلﻰ اﺣتﻴﺎﺟﺎت إﻧﺸﺎء اﳌﻜتﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴة.

)د( اﻹﻃﺎر اﻟزﻣﲏ ﻟلتقﺪﱘ :أﺷﺎرت ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أن اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻄلﺒﺎت ﻇلﺖ ﻣفتﻮﺣة ﳌﺪة
 ١٢أﺳﺒﻮﻋﺎ )بﲔ  ٥ﺣزﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴه و ٣١آب/أغسﻄس  .(٢٠١٨وأﺷﺎرت أﻳضﺎ إﱃ أن ﲨﻴﻊ اﻟﻄلﺒﺎت ﺗقﺮﻳﺒﺎ ﻗﺪ
وصلﺖ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة ﰲ اﻟﻴﻮم اﻷخﲑ ﻣﻦ ﺗلك اﻟفﱰة .وﻗﺮر ا لس ﻟﻨسﺒة ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﲡﺎرب ﻋﺎم ،٢٠١٨
ﻓتﺢ ب ﺗلقي اﻟﻄلﺒﺎت ﳌﺪة  ١٤أﺳﺒﻮﻋﺎً ﻹ ﺣة ﻣزﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻸﻣﺎﻧة ﻟفحص اﻟﻄلﺒﺎت وﺗقﻴﻴﻤﻬﺎ .وﻟذﻟك ﺣﺪد
ا لس اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎئي اﻹﻟزاﻣي ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ﻳﻮم اﳉﻤعة اﳌﻮاﻓق  ١٤ﺣزﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴه .٢٠١٩
)هـ( اﻟﻄلﺒﺎت اﳌقﺪﻣة إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً :أﺷﺎرت ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أن ﻃلﺐ اﻟتقﺪﱘ ﻟﻮﺳﺎئل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴة ﺟﺎء
ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺮ بتجﺮبة ﻣﺆﺳفة ﻋﻨﺪ إرﺳﺎل ﻃلﺒه ﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﰲ ﻋﺎم ﰲ  .٢٠١٨وأوضحﺖ أﻳضﺎً أن هﻨﺎك
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ﲢﺮكﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻣﺎ ت اﻷﻣم اﳌتحﺪة ﻟلتحﻮل إﱃ اﺳتخﺪام اﻟﻮﺳﺎئل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴة ،ووصفﺖ كﻴﻒ ﺣقق اﻟصﻨﺪوق
اﳌتعﺪد اﻷﻃﺮاف اﻻﻧتقﺎل إﱃ ﺗقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً .وﻋلقﺖ أﻳضﺎ أﻧه ﻣﻦ خﻼل ﲡﺮبة ﻋﺎم  ،٢٠١٨ﻻ ﻳﺒﺪو
ﻣﻦ اﻟضﺮوري ﻣﻄﺎﻟﺒة ﻣقﺪﻣي اﻟﻄلﺒﺎت رﺳﺎل ﻧسخ ورﻗﻴة ﻣﻦ ﻃلﺒﺎ م ،وﻟﻜﻦ ﻳتعﲔ ﻋلﻰ ﳎلس اﻹدارة أن ﻳقﺮر
ذﻟك ،ﺣﻴث كﺎن ذﻟك أﺣﺪ اﳌتﻄلﺒﺎت اﻟﱵ ذُكﺮت ﰲ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ .وﲦة بﻨﺪ آخﺮ ﺗﻄلﺐ اﻷﻣﺎﻧة ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ا لس
بﺸأﻧه ،وهﻮ ﻣﺎ إذا كﺎن ﻳتعﲔ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟة اﻹﺣﺎﻟة اﳌﺮﻓقة ﻟﻄلﺐ ﰲ ﻧسخة ورﻗﻴة ﻟﻮﺟﻮد ثﻼثة ﺗﻮﻗﻴعﺎت ﻓﻴﻬﺎ
)اﳌﻮﻇﻒ اﳌسﺆول اﻟﻮﻃﲏ ،وﻣسﺆول اﻟتﻨسﻴق اﻟﻮﻃﲏ ﳌﻴﻨﺎﻣﺎ  ،وﻣسﺆول ﺗﻨسﻴق اﻟعﻤلﻴﺎت ﳌﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة( .وذكﺮ
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ ،ﻓسﻴﻮﻓﺮ ذﻟك اﻟﻨفقﺎت واﻟﻮﻗﺖ ﻟلﻄﺮف اﳌتقﺪم
اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك أﻧه إذا أﻣﻜﻦ ﺗقﺪﱘ ﲨﻴﻊ اﻟﻄلﺒﺎت
ً
ﻟﻄلﺐ .وواﻓق ا لس بعﺪ ذﻟك ﻋلﻰ أن ﺗقﺪم ﲨﻴﻊ اﻟﻄلﺒﺎت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ )ﰲ صﻴﻐة ﻣلﻒ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ وورد أو ﰲ
ﺷﻜل  ،(PDFوأن ﺗقﺪﱘ اﻟﻨسخ اﻟﻮرﻗﻴة )اﳌﻜﺮرة( ﱂ ﻳعﺪ ضﺮورً  ،وأن ﺗقﺪﱘ ﻧسخة ﳑسﻮﺣة ضﻮئﻴﺎ ﻣﻦ رﺳﺎﻟة اﻹﺣﺎﻟة
اﻟﱵ ﺗتضﻤﻦ اﻟتﻮﻗﻴعﺎت اﻟﺜﻼثة ﺳﻴﻜﻮن كﺎﻓﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺒلﺪ ﻣقﺪم اﻟﻄلﺐ أن ﳛتفظ بﻨسخة ورﻗﻴة ﻣﻦ ﻃلﺒه
اﳌستﻜﻤل .وﻳﻨﺒﻐي أن ﳛتفظ ﻣقﺪم اﻟﻄلﺐ بﺮﺳﺎﻟة اﻹﺣﺎﻟة اﳌﻮﻗعة اﻷصلﻴة ﻣﻦ أﺟل ﺗقﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة ﰲ ﺣﺎﻟة
ﻣﻮاﻓقة ا لس ﻋلﻰ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟل ﲤﻮﻳله.
)و( اﻟﺪﻋم اﻟتقﲏ :أﺷﺎرت ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أن ﺟﻮدة اﻟﻄلﺒﺎت اﳌقﺪﻣة ﰲ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ كﺎﻧﺖ ﻣتﻨﻮﻋة
ﻟلﻐﺎﻳة .وﻃلﺒﺖ ﺗﻮضﻴحﺎت ﻣﻦ ا لس بﺸأن ﻣﺎ إذا كﺎن ﻳﻨﺒﻐي ﻟﻸﻣﺎﻧة أن ﺗقﺪم اﻟﺪﻋم اﻟتقﲏ إﱃ ﻣقﺪﻣي اﻟﻄلﺒﺎت
ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة )ﲟﺎ ﰲ ذﻟك ﻣﻦ خﻼل اﻟﺸﺮاكة اﻟعﺎﳌﻴة ﻟلزئﺒق ،واﳌﻜﺎﺗﺐ اﻹﻗلﻴﻤﻴة ﻟﱪ ﻣج اﻷﻣم اﳌتحﺪة ﻟلﺒﻴﺌة
واﻷﻣﺎﻧة ﻧفسﻬﺎ( .وﻧﺒﻬﺖ إﱃ أن ﻣقﺪﻣي اﻟﻄلﺒﺎت ﺳﻴحتﺎﺟﻮن إﱃ اﻟتﻮاصل ﻣﻊ اﻷﻣﺎﻧة ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ،ﻷن
ﺗقﺪﱘ هذا اﻟﺪﻋم ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎً ﰲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺮب إﱃ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎئي ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت .وأﻋﺮب بعض أﻋضﺎء ا لس
ﻋﻦ ﻗلقﻬم ﻣﻦ أن اﻷﻣﺎﻧة ﻗﺪ ﺗﻨﺸﻐل إﱃ ﺣﺪ كﺒﲑ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻄلﺒﺎت .وأوضﺢ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك أن اﻟﺪور اﻟذي
ﺗضﻄلﻊ به اﻷﻣﺎﻧة خﻼل ﻣﺮﺣلة اﻟتقﺪﱘ هﻮ دور ’’ﻣﻜتﺐ اﳌسﺎﻋﺪة‘‘ ،وهﻮ دور ﻳﻨﺒﻐي ﲤﻴﻴزه ﻋﻦ دور ﻣﻦ ﻳقﻮم
بفﺮز وﺗقﻴﻴم اﻟﻄلﺒﺎت .وﺣذر أﺣﺪ أﻋضﺎء ا لس ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒة اﻷﻣﺎﻧة ﻟقﻴﺎم ي ﺷيء إضﺎﰲ ،ﻣﺸﲑا إﱃ أﻧه ﺳﻴتعﲔ
ﻋلﻰ اﻷﻣﺎﻧة اﻻضﻄﻼع بعﻤل اﻟتقﻴﻴم ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ﰲ ﺣﲔ ﻳقﻮم ﻣﻮﻇفﻮهﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧفسه ﻋﺪاد اﻟﻮ ئق ﻟلﻮﻓﺎء
ﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎئﻴة اﶈﺪدة ﻟتقﺪﱘ و ئق اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟث ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف.
)ز( ﺗقﺪﱘ اﻟتقﺎرﻳﺮ :ﻗش ﳎلس اﻹدارة أﻳضﺎً ﻣسأﻟة ﺗقﺪﱘ اﻟتقﺎرﻳﺮ اﳌﺮﺣلﻴة واﻟﻨﻬﺎئﻴة ﻟلﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌعتﻤﺪة.
واﺗ ِﱡفق ﻋلﻰ ضﺮورة إﻋﺪاد اﻟتقﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳة اﻟﱵ ﺗصﺪر كل ﺳتة أﺷﻬﺮ ﻟلﻐة اﻹﳒلﻴزﻳة كي ﻳتسﲎ ﻟلﻤجلس أن
ﻳستعﺮض ﺗﻨفﻴذ اﳌﺸﺎرﻳﻊ .واﺳتﻨﺎدا إﱃ ﺳﺆال ﻣتﺎبعة ﻃﺮﺣه أﺣﺪ أﻋضﺎء ا لس ،أﺷﺎر اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك إﱃ أن اﻟﺪور
اﻟذي ﺗقﻮم به اﻷﻣﺎﻧة ﻳتﻤﺜل ﰲ ﺗﻮﺟﻴه اﻹﺷﺎرات إﱃ ﳎلس اﻹدارة بﺸأن اﻟتحﺪ ت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟه ﺗﻨفﻴذ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳌعتﻤﺪة )ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ اﻟذي ﻳتﺒﲔ ﻣﻦ اﻟتقﺎرﻳﺮ اﳌﺮﺣلﻴة( ﻟﻜي ﻳﻨظﺮ ﻓﻴﻬﺎ ا لس وﻳتخذ اﻟقﺮارات بﺸأ ﺎ ﺣسﺐ
اﻻﻗتضﺎء .وﻓﻴﻤﺎ ﻳتعلق ﻟتقﺎرﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎئﻴة ،ﺗقﺮر أن ﻳصﺪر اﻟتقﺮﻳﺮ اﻟﺮئﻴسي ﰲ ذﻟك اﻟﻮﻗﺖ ﻟلﻐة اﻹﻧﻜلﻴزﻳة ،ﰲ ﺣﲔ
ﳝﻜﻦ ﺗقﺪﱘ اﳌلحقﺎت بلﻐﺎت اﻷﻣم اﳌتحﺪة اﻷخﺮى.
)ح( ﻋﻴﻨﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴة :ﺣذر ا لس ﻣﻦ إ ﺣة ﻋﻴﻨﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ بسﺒﺐ اﻟقلق إزاء ازدواﺟﻴة
ﻃلﺒﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،وأﺷﺎر إﱃ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد هﻮ ﲤﻮﻳل ﺣﺎﺟة ﳏﺪدة ﲢﺪد ﻋلﻰ اﻟصعﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ،
وﻗﺪ ﲣتلﻒ ﺗلك اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ بلﺪ إﱃ آخﺮ .وبﺪﻻً ﻣﻦ ﻣسﺎﻋﺪة ﻣقﺪﻣي اﻟﻄلﺒﺎت اﶈتﻤلﲔ بصﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة،
ﻃُلﺐ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن ﺗﱰﺟم ،ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،اﻻﺣتﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎصة اﶈﺪدة )ﻋلﻰ ﺳﺒﻴل اﳌﺜﺎل ،ﰲ اﻟتقﻴﻴﻤﺎت اﻷوﻟﻴة
ﲟﻮﺟﺐ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ( إﱃ ﺗﺪابﲑ ﰲ اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻄقي ﻟﻄلﺒﺎ م.
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 -٤٣و ﻻﻧتقﺎل إﱃ اﳌعﺎﻳﲑ اﳌقﱰﺣة اﳌعﺎد صﻴﺎغتﻬﺎ ﻣﻦ أﺟل اﺳتعﺮاض وﺗقﻴﻴم اﻟﻄلﺒﺎت اﳋﺎصة ﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة،
دﻋﺎ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك اﻷﻣﺎﻧة إﱃ إﳚﺎز اﻻﻗﱰاح اﻟذي صﺎغته اﺳتﻨﺎدا إﱃ اﳋﱪة اﳌﻜتسﺒة ﻣﻦ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ )اﻧظﺮ اﻟﻮثﻴقة
 ،UNEP/MC/SIP.GB.3/6اﻋتﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟصفحة  ٥وﻣﺎ بعﺪهﺎ( .أﺷﺎرت ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أن ﳎلس اﻹدارة ﻗﺪ واﻓق
ﻋلﻰ  ١٧ﻣعﻴﺎرا ﻟلتقﻴﻴم اﻟﺸﺎﻣل ﻟلﻄلﺒﺎت .واﺳتذكﺮت كذﻟك أﻧه ﻋلﻰ اﻟﺮغم ﻣﻦ ﺟﺪوى وأﳘﻴة كل ﻣعﻴﺎر ﲟفﺮده ،ﻓعﻨﺪ
اﺳتخﺪام اﳌعﺎﻳﲑ ﻻﺳتعﺮاض وﺗقﻴﻴم اﻟﻄلﺒﺎت ،وﺟﺪت اﻷﻣﺎﻧة صعﻮبة ﰲ ﻣﻄﺎبقة اﳌعلﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﺳتﻤﺎرات
اﻟﻄلﺒﺎت ﻣﻊ ﺗلك اﳌعﺎﻳﲑ .و ﻹضﺎﻓة إﱃ ذﻟك ،ﻻ ﺗﻮﻓﺮ اﳌعﺎﻳﲑ بسﻬﻮﻟة وﻳسﺮ اﳌسﺎﻋﺪة ﻟلﻤجلس ﻋلﻰ ﲢﺪﻳﺪ
اﻷوﻟﻮ ت بﲔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﻳتم ﺗقﻴﻴﻤﻬﺎ .وﻣﻦ ﰒ ،ﻟﻨسﺒة ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ،اﻗﱰﺣﺖ اﻷﻣﺎﻧة إﻃﺎر ﺗقﻴﻴم ﺗعﺎد ﻓﻴه صﻴﺎغة
اﳌعﺎﻳﲑ اﻟسﺒعة ﻋﺸﺮ ﰲ إﻃﺎر ﻋﺎم ﻳصﻨﻒ إﱃ )أ( ﻣعﺎﻳﲑ ﻟﻼكتﻤﺎل؛ )ب( ﻣعﺎﻳﲑ ﻟﻸهلﻴة؛ )ج( ﻣعﺎﻳﲑ ﻟتحﺪﻳﺪ
اﻷوﻟﻮ ت .وﻳتﻤﺜل اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹﻃﺎر اﳌقﱰح ﰲ ﺗزوﻳﺪ ا لس ﳌزﻳﺪ ﻣﻦ اﳌعلﻮﻣﺎت اﻟقﺎبلة ﻟلﻤقﺎرﻧة ،وذﻟك ﻟلﻤسﺎﻋﺪة
ﰲ ﻋﻤلﻴة صﻨﻊ اﻟقﺮار ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟتﻤﻜﲔ ا لس ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮ ت بﲔ اﻟﻄلﺒﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟتﻤﻮﻳل اﳌﻄلﻮب
أكﺜﺮ ﻣﻦ اﻟتﻤﻮﻳل اﳌتﺎح.
 -٤٤وأ ر أﺣﺪ أﻋضﺎء ا لس ﻣسأﻟة اﻟﺮﺳﺎئل اﳌختلفة اﻟﻼزﻣة ﻟتلﺒﻴة ﲨﻴﻊ ﻣعﺎﻳﲑ اكتﻤﺎل اﻟﻄلﺐ اﳌقﺪم .وخﻼل
اﳌﻨﺎﻗﺸة اﻟﱵ أﻋقﺒﺖ ذﻟك ،أصﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاضﺢ أن ﻃلﺐ اﻟﺮﺳﺎئل اﳌتعﺪدة ،ﻣﺜلﻤﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ،كﺎن ﻣﺮه ًقﺎ
ﻟلﻐﺎﻳة ﻟﻨسﺒة ﻟلعﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣقﺪﻣي اﻟﻄلﺒﺎت ،وﱂ ﻳسﺎﻋﺪ اﻟتقﻴﻴم بﺸﻜل ﺟﻮهﺮي .وأوﺟز اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك أن اﳍﺪف
اﻷصلي ﻣﻦ ﻃلﺐ اﻟﺮﺳﺎئل كﺎن ضﻤﺎن وﺟﻮد دﻟﻴل ﻋلﻰ اﻟتﻨسﻴق ﻋلﻰ اﻟصعﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ بﺸأن اﻟﻄلﺐ ،ووصﻮل اﻟﻄلﺐ
وبﻨﺎء ﻋلﻰ ذﻟك ،ﻃلﺐ ا لس إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن ﺗعﺪ ﻣﺸﺮوع رﺳﺎﻟة إﺣﺎﻟة ﻟلجﻮﻟة
إﱃ اﻷﻣﺎﻧة ﻋﱪ اﻟقﻨﻮات اﻟصحﻴحةً .
اﻟﺜﺎﻧﻴة ﻳﺸﻤل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌسﺆول اﻟذي ﺳﻴقﻮد اﳌﺸﺮوع ،وﻣسﺆول اﻟتﻨسﻴق اﻟﻮﻃﻨﻴة ﰲ ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ وﻣسﺆول ﺗﻨسﻴق ﻋﻤلﻴﺎت
ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة .وﺳتﺸﻜل هذه اﻟﺮﺳﺎﻟة اﻟﱵ ﺗتضﻤﻦ اﻟتﻮﻗﻴعﺎت اﻟﺜﻼثة ﺟزءًا إﻟزاﻣﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄلﺐ اﳌﻜتﻤل.

 -٤٥وﻓﻴﻤﺎ ﻳتعلق ﲟعﺎﻳﲑ اﻷهلﻴة ،واﻓق ا لس ﻋلﻰ أن ﻣقﺪم كل ﻃلﺐ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻓﺎ ﰲ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ
ﰲ رﻳخ ﺗقﺪﳝه ﻟلﻄلﺐ أو ،ﻋلﻰ أﻗصﻰ ﺗقﺪﻳﺮ ،ﲝلﻮل اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎئي ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة .ورأى ا لس أﻳضﺎ أﻧه ﻧظﺮا ﻷن
اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﳚﺐ أن ﻳتفﺎدى ازدواﺟﻴة اﻟتﻤﻮﻳل ،ﻓإن اﳌعلﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ أﻣﺎﻧة ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة وأﻣﺎﻧة
اﻟﱪ ﻣج اﳋﺎص بﺸأن اﻟتﻤﻮﻳل اﻟذي ﺗلقﺎه ﻣقﺪم اﻟﻄلﺐ )أو كﺎن ﻋلﻰ وﺷك ﺗلقﻴه( ﻟلتﻨفﻴذ اﳌتعلق ﲟﻴﻨﺎﻣﺎ كﺎﻧﺖ
ذات أﳘﻴة ﻟلﻨظﺮ اﻟﺸﺎﻣل ﰲ هذا اﻟﻄلﺐ ﰲ اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة.
 -٤٦وﰲ أﻋقﺎب ﻣﻨﺎﻗﺸة ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴه اﻷﻣﺎﻧة ﰲ اﻟﺒﺪاﻳة ﻋلﻰ أﻧه ’’ﻣعﺎﻳﲑ أهلﻴة إضﺎﻓﻴة‘‘ ﰲ اﻟﻮثﻴقة اﳌذكﻮرة
أﻋﻼه ،ﻗﺮر ا لس أن ﳛﺪد ﺗلك اﳌعﺎﻳﲑ ﻋلﻰ أ ﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻻﺗسﺎق ﻣﻊ اﻷهﺪاف اﻟعﺎﻣة ﻟلﱪ ﻣج ،ودﻋﺎ اﻷﻣﺎﻧة إﱃ
ﻣﻮاصلة ﲢسﲔ صﻴﺎغتﻬﺎ ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﳌعﺎﻳﲑ اﻷصلﻴة ذات اﻟصلة اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدهﺎ  ١٧ﻣعﻴﺎراً.

 -٤٧ودﻋﺎ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك بعﺪ ذﻟك ا لس إﱃ اﻟﻨظﺮ ﰲ اﳌعﺎﻳﲑ اﳌقﱰﺣة ﻟتحﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮ ت ﻟتفصﻴل .وأوﺟزت
ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة اﳌعﺎﻳﲑ اﳋﻤسة اﳌقﱰﺣة ﻟتحﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮ ت اﳋﻤس ) ،UNEP/MC/SIP.GB.3/6اﻟصفحتﺎن  ٨و.(٩
وأﺷﺎرت واﺣﺪة ﻣﻦ أﻋضﺎء ا لس إﱃ أﻧه ﻣﻦ ﻣﻨظﻮر ﻋﻤلﻬﺎ ،ﻓإن أهم اﳌعﺎﻳﲑ هﻮ وﺟﻮد اﻟﺪﻟﻴل ﻋلﻰ اﳊﺎﺟة وﻧﻄﺎق
اﻵ ر اﶈتﻤلة .واﻋتﱪ ﻋضﻮ آخﺮ ﰲ ﳎلس اﻹدارة أن ﺣجم اﻟتأثﲑ اﶈتﻤل هﻮ اﻷكﺜﺮ أﳘﻴة ،ﻳلﻴه ﻋﻦ كﺜﺐ اﺳتﺪاﻣة
اﻟتأثﲑ .وواﻓق ا لس ،بعﺪ إﺟﺮاء اﳌزﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ،ﻋلﻰ اﺳتخﺪام اﳌعﺎﻳﲑ اﳌقﱰﺣة ﻟتحﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮ ت ،وﻃلﺐ إﱃ
اﻷﻣﺎﻧة ﲢﺪﻳﺪهﺎ بﻮضﻮح ﰲ اﳌﺒﺎدئ اﻟتﻮﺟﻴﻬﻴة ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ﻟﻜي ﺗتم ﺗﻮﻋﻴة ﻣقﺪﻣي اﻟﻄلﺒﺎت ﻷﺳﺎس اﻟذي
ﺳﻴستﻨﺪ إﻟﻴه ﺗقﻴﻴم ﻃلﺒﺎ م.
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 -٤٨وﰲ ﺳﻴﺎق اﳌسأﻟة اﻷخﲑة ﰲ إﻃﺎر هذا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،دﻋﺎ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أن ﺗقﺪم
خﻄة ﻋﻤل اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد اﳌقﱰﺣة ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ) ،UNEP/MC/SIP.GB.3/6اﻟصفحة  .(١٠وأﺷﺎر اﻟﺮئﻴس
اﳌﺸﺎرك إﱃ أن ا لس واﻓق ﻋلﻰ اﻟسﲑ اﻟعﺎم ﳋﻄة اﻟعﻤل ،وﻋلﻰ أن ﺗﺸﺮع اﻷﻣﺎﻧة ﰲ اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ
ﳑﻜﻦ ،وأن اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎئي اﻹﻟزاﻣي اﳌتفق ﻋلﻴه ﻟلتقﺪﱘ هﻮ  ١٤ﺣزﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴه  ،٢٠١٩وﻳﻨﺒﻐي أن ﻳﻨعﻜس ﺗﻨفﻴذ اﳉﻮﻟة
اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ أﻳضﺎ ﰲ خﻄة اﻟعﻤل.

ﺳﻌاً -ﻣوﻋﺪ وﻣﻜان اﻧﻌﻘاد اﻻﺟﺘﻤاع اﳌﻘﺒﻞ )اﻟﺒنﺪ  ٩ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤال(
 -٤٩أﺷﺎر اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك إﱃ أن اﻻﺟتﻤﺎع اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌقﺒل لس اﻹدارة ﺳﲑكز ﻋلﻰ اﳌﻮاﻓقة ﻋلﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ
اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ﻣﻦ اﻟﻄلﺒﺎت .وأﺷﺎرت ﳑﺜلة اﻷﻣﺎﻧة إﱃ أن خﻄة اﻟعﻤل ﻷﻧﺸﻄة ﻋﺎم  ٢٠١٩ﺗضﻤﻨﺖ اﻗﱰاﺣﺎً ﻟﻼﺟتﻤﺎع
ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟذي ﻳﺒﺪأ ﰲ ﻳﻮم  ١٦أﻳلﻮل/ﺳﺒتﻤﱪ  .٢٠١٩واﻗﱰﺣﺖ واﺷﻨﻄﻦ اﻟعﺎصﻤة أو ﻧﻴﻮﻳﻮرك كأﻣﺎكﻦ ﳏتﻤلة
كﻴزا ﺗقﻨﻴًﺎ أو ﺗﺮكﻴزاً ﻋلﻰ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓة .وﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒلﺪ
ﻟعقﺪ اﻻﺟتﻤﺎع،
ً
اﻋتﻤﺎدا ﻋلﻰ ﻣﺎ إذا كﺎن ا لس ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺮ ً
اﳌضﻴﻒ ﻟﻜلتﺎ اﳌﺪﻳﻨتﲔ .وأوصﻰ أﺣﺪ أﻋضﺎء ﳎلس اﻹدارة ﻹبقﺎء ﻋلﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل خفﻴفﺎ ﻟتﻤﻜﲔ ا لس ﻣﻦ
إ ﺣة أكﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟلﱰكﻴز ﻋلﻰ اﳌﻮاﻓقة ﻋلﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ .وأ ر ﻋضﻮ آخﺮ ﻣﻦ أﻋضﺎء ا لس ﻣسأﻟة ﻣﺪة
اﻻﺟتﻤﺎع ،ﻣقﱰﺣﺎ أﻧه ﻗﺪ ﻳلزم ﻋقﺪ اﺟتﻤﺎع ﳌﺪة ثﻼثة أ م بﺪﻻً ﻣﻦ ﻳﻮﻣﲔ .وﻋقﺐ ﺟﻮﻟة ﻣﻦ اﻟتعلﻴقﺎت ،أﺷﺎر اﻟﺮئﻴس
أﻳضﺎ ﻣقﺮ ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة و ﻟتﺎﱄ ﳝﻜﻦ أن ﺗُتﺎح ﻟلﻤجلس ﻓﺮصة
اﳌﺸﺎرك إﱃ ﺗفضﻴل واﺷﻨﻄﻦ اﻟعﺎصﻤة ،ﻷ ﺎ ً
ﺟﻴﺪة ﻟﻼﺳتفﺎدة ﻣﻦ ﻋﻤلﻴﺎت ﺗﺒﺎدل اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌختلفة .وﻃلﺐ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة اﻟتﻮاصل ﻣﻊ أﻣﺎﻧة ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة ﰲ
هذا اﻟصﺪد و كﻴﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻧعقﺎد اﻻﺟتﻤﺎع اﳌقﺒل ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﶈﺪد ﰲ خﻄة اﻟعﻤل ،اﺳتﻨﺎداً إﱃ ﻋﺪد اﻟﻄلﺒﺎت اﻟﱵ
وردت ﲝلﻮل  ١٤ﺣزﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴه .٢٠١٩
 -٥٠وأ ر اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك أﳘﻴة اﻟتعلﻴقﺎت اﳌتفق ﻋلﻴﻬﺎ اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﳎلس اﻹدارة بﺸأن اﻟﻄلﺒﺎت اﻟﱵ ﺳﻴستعﺮضﻬﺎ
ﰲ ذﻟك اﻻﺟتﻤﺎع .وﻳﻨﻄﺒق ذﻟك ﻋلﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺳﻴﻮاﻓق ﻋلﻴﻬﺎ ا لس واﻟﻄلﺒﺎت اﻟﱵ ﻟﻦ ﲢصل ﻋلﻰ ﻣﻮاﻓقة
ﻟتﻤﻮﻳل ﰲ اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ﻋلﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .وذكﺮ ذﻟك كأﺣﺪ اﻟﺪروس اﳍﺎﻣة اﳌستفﺎدة ﻣﻦ اﳉﻮﻟة اﻷوﱃ ،ﻓﺒسﺒﺐ
اﻻﻋتﺒﺎرات اﳌختلفة أثﻨﺎء ﻋﻤلﻴة اﲣﺎذ اﻟقﺮار ﻟلﻤﻮاﻓقة ﻋلﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟقﻴﻮد ﻋلﻰ اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻮﻓﺮ اﻟقﺪرات ،ﱂ ﺗُقﺪم
ﺗعلﻴقﺎت ﺗفصﻴلﻴة ﻷصحﺎب اﻟﻄلﺒﺎت اﳌﺮﻓﻮضة .وأكﺪت اﻷﻣﺎﻧة أ ﺎ ﺳتﺒذل ﻗصﺎرى ﺟﻬﺪهﺎ ﰲ اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة،
ﻟلحصﻮل ﻋلﻰ ﺗعلﻴقﺎت ا لس ﰲ ﺎﻳة اﺟتﻤﺎﻋه ﻣﻦ أﺟل إﻃﻼع ﻣقﺪﻣي اﻟﻄلﺒﺎت ﻋلﻴﻬﺎ .وأدركﺖ اﻷﻣﺎﻧة ﲤﺎﻣﺎ أن
ﺷﺮﻋﻴة ﻗﺮارات ا لس ﺗستﻨﺪ إﱃ ﻧﺸﺮ اﻷﺳﺎس اﳌﻨﻄقي اﻟﱵ ﻳستخﺪﻣه ﰲ اﲣﺎذ اﻟقﺮارات.

ﻋاﺷراً-

ﻣﺴاﺋﻞ أﺧرى )اﻟﺒنﺪ  ١١ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤال(
 -٥١ﻃلﺐ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن ﻣﻦ أﻋضﺎء ا لس أن ﻳقﻮﻣﻮا بﻼغ اﳉﻬﺎت اﻟﱵ ﳝﺜلﻬﺎ كل ﻣﻨﻬم ﲟﻮﻋﺪ اﻟﺒﺪء
اﳌقﺒل ﻟلجﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ﻣﻦ ﺗقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت ،وأن ﻳقﺪﻣﻮا اﳌﺸﻮرة ﻟتلك اﳉﻬﺎت ﻟتقﺪﱘ ﻃلﺒﺎ ﺎ ﻗﺒل اﳌﻮﻋﺪ اﶈﺪد بﻮﻗﺖ
كﺎف ،وﻳﺪﻋﻮهﺎ إﱃ اﻻﺳتفﺎدة اﻟﻜﺎﻣلة ﻣﻦ ﻋﺮض اﻷﻣﺎﻧة ﻟتقﺪﱘ اﻟتﻮﻋﻴة واﳌسﺎﻋﺪة أثﻨﺎء ﻓﱰة ﺗقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت وﻳﺸجعﻮا
ﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓة اﶈتﻤلة ﻟﺪﻋم اﻟﱪ ﻣج.

ﺣادي ﻋﺸر -اﺧﺘﺘام اﻻﺟﺘﻤاع )اﻟﺒنﺪ  ١٢ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤال(
 -٥٢أﻋلﻦ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن اختتﺎم اﻻﺟتﻤﺎع ﰲ اﻟسﺎﻋة  ١٧:٠٠ﻣﻦ ﻳﻮم اﳉﻤعة اﳌﻮاﻓق  ١٥ﻓﱪاﻳﺮ ،٢٠١٩
وﺗﻮﺟﻬﺎ ﻟﺸﻜﺮ إﱃ أﻋضﺎء ا لس ﻋلﻰ ﻋﻤلﻬم اﻟﺸﺎق خﻼل اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌﺎضﻴﲔ وإﱃ اﻷﻣﺎﻧة ﻋلﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟتحضﲑﻳة
اﻟسلﻴﻤة واﻟفﻨﻴة ﻟﻼﺟتﻤﺎع .وﺷﻜﺮت اﻷﻣﻴﻨة اﻟتﻨفﻴذﻳة ،بﺪورهﺎ ،اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ وﳎلس اﻹدارة ﻋلﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮا به ﻣﻦ
ﻋﻤل ﳑتﺎز ،وﻗﺎﻟﺖ إن اﻷﻣﺎﻧة ﺗتﻄلﻊ إﱃ ﺗﻨفﻴذ ﻣقﺮرات ا لس.
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اﻟﺘذﻳﻴﻞ اﻷول
قاﺋﻤﺔ اﳌﺸارﻛﲔ

)(٣

ﳎﻠس اﻹدارة
اﳊاﺿرون
أﻓرﻳﻘﻴا

أﻓرﻳﻘﻴا

اﻟﺴﻴﺪ ﺳام أدو-ﻛوﻣﻲ

اﻟﺴﻴﺪ ﻳوﻧس أدوم ﻋﺒﺪ ﷲ

ﻣﺮكز اﻟﺮﻗﺎبة واﻹدارة ﻟلﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎئﻴة

وزارة اﻟﺒﻴﺌة وصﻴﺪ اﻷﲰﺎك

وكﺎﻟة ﲪﺎﻳة اﻟﺒﻴﺌة

ﻣﺪﻳﺮﻳة ﻣﻜﺎﻓحة اﻟتﻐﻴﲑ اﳌﻨﺎخي واﻟتلﻮث واﻹزﻋﺎج

Starlets 1991 Street
Ministries

Quartier Béguinage
447 N'djamena

أكﺮا

ﺗﺸﺎد

غﺎ

هﺎﺗﻒ:

ﻣﺪﻳﺮ

هﺎﺗﻒ:

+233 30 266 4697/8

ﻓﺎكس:

+233 30 266 2690

بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ:

adukumisam@yahoo.com

بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ:

sam.adu-kumi@epa.gov.gh

آﺳﻴا واﶈﻴﻂ اﳍادئ

ﻣسﺆول اﻟتﻨسﻴق ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق

+235 6364 8300

بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ:

abou_idjab08@live.fr

آﺳﻴا واﶈﻴﻂ اﳍادئ
اﻟﺴﻴﺪ براﺳﲑت

ﻧﻴاﳒﻜول

رئﻴس اﻟلجﺎن اﻟفﺮﻋﻴة اﻟتﺎبعة ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق
ﳎلس اﻟﺒﻴﺌة اﻟﻮﻃﲏ

اﻟﺴﻴﺪ دبﻠﻴو ﰐ ﰊ دﻳﺴا ﻛﻲ

وزارة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴعﻴة واﻟﺒﻴﺌة

ﺳﻜﺮﺗﲑ إضﺎﰲ

Phahonyothin Road

ﺳﻴﺎﺳة وﲣﻄﻴط اﻟﺒﻴﺌة
وزارة ﺗﻨﻤﻴة ﻣﻨﻄقة ﺮ ﻣﻬﺎوﻳلي واﻟﺒﻴﺌة
"Sobadam Piyasa", 416/C/1
Robert Gunawardana Mawatha Battaramulla

ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ
هﺎﺗﻒ+94 11 2034127 :
ﻓﺎكس:

+94 11 2879952

ﻧﻜﻮك
ﻳلﻨﺪ
هﺎﺗﻒ+66 89 813 6045 :

بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ:

ptap14011@gmail.com

أورو اﻟوﺳطﻰ واﻟﺸرقﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺪة أ ﻫﻴت اﻟﻜﺴاﻧﺪر ن

هﺎﺗﻒ خلﻮي:

+94 71 8014998

رئﻴس ﺷعﺒة

بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ:

dissaforest@yahoo.com

ﺷعﺒة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻮاد اﳋﻄﺮة واﻟﻨفﺎ ت

أورو اﻟوﺳطﻰ واﻟﺸرقﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺪ ﻛاوبو ﻫﻴنﻤا
رئﻴس إدارة
ﻗسم إدارة اﻟﺒﻴﺌﻴة
وزارة اﻟﺒﻴﺌة
Narva mnt 7

وزارة ﲪﺎﻳة اﻟﻄﺒﻴعة
Governmental Building 3, Republic Square
0010 Yerevan

أرﻣﻴﻨﻴﺎ
هﺎﺗﻒ+374 11 818 519 :
ﻓﺎكس:

+374 11 818 519

بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ:

anahit.aleksandryan@yahoo.com

) (٣ﻳعﺮض اﻟتذﻳﻴل اﻷول بﺪون ﲢﺮﻳﺮ رﲰي.
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10117 Tallinn

إﺳتﻮﻧﻴﺎ
هﺎﺗﻒ+372 626 2921 :

بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ:

kaupo.heinma@envir.ee

أﻣرﻳﻜا اﻟﻼتﻴنﻴﺔ وﻣنطﻘﺔ اﻟﺒﺤر اﻟﻜارﻳﱯ
اﻟﺴﻴﺪة ﻣار ﻓﻠورﻧﺴﻴا غرﳝاﻟت

دول أورو اﻟغربﻴﺔ ودول أﺧرى
اﻟﺴﻴﺪ اوﻟت برﻧت ﻓرﻳﺘﻬاﱘ
خﺒﲑ اﺳتﺸﺎري
Kaptein Gløersensvei 24

اﻟﻨﺮوﻳج
هﺎﺗﻒ:

إﻟﻜﱰوﱐatle.fretheim@kld.dep.no :

ﺳﻜﺮ رﻳة اﻟسفﺎرة

بﺮﻳﺪ

اﳌﺪﻳﺮﻳة اﻟعﺎﻣة ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌة

وar-freth@online.no

وزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴة واﻟعﺒﺎدة
Esmeralda 1212
1007 Buenos Aires

اﻷرﺟﻨتﲔ
هﺎﺗﻒ:

+54 11 4819 7405

ﻓﺎكس:

+54 11 4819 7413

بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ:

ogx@mrecic.gov.ar

دول أورو اﻟغربﻴﺔ ودول أﺧرى
اﻟﺴﻴﺪ رﳚﻴناﻟﺪ ﻫﲑﻧوس
كﺒﲑ اﳌفﺎوضﲔ اﳋﺎص ﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎئﻴة واﻟﻨفﺎ ت
اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴة
وزارة اﳍﻴﺎكل اﻷﺳﺎﺳﻴة واﻟﺒﻴﺌة
Rijnstraat 8

ﻻهﺎي
هﻮﻟﻨﺪا
هﺎﺗﻒ+31 70 456 6485 :

بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ:

reggie.hernaus@minienm.nl

اﻻﻋﺘذارات
أﻣرﻳﻜا اﻟﻼتﻴنﻴﺔ وﻣنطﻘﺔ اﻟﺒﺤر اﻟﻜارﻳﱯ
اﻟﺴﻴﺪ ﻧﲑو ﻛوﻧﻴا ﻓﲑﻳرا

ﺳﻜﺮﺗﲑ ن

وزارة اﳋﺎرﺟﻴة
Chemin Louis-Dunant 15, 6th Floor
1202, Geneva

ﺳﻮﻳسﺮا

هﺎﺗﻒ:
بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐnero.ferreira@itamaraty.gov.br :
+41 22 332 5023
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أﻣاﻧﺔ اتفاقﻴﺔ ﻣﻴناﻣا بﺸﺄن اﻟﺰﺋﺒﻖ
اﻟﺴﻴﺪة روﺳا ﺳﻴﻠفا رﻳﺒﻴﺘو

اﻟﺴﻴﺪة ﻛﻠود تﻦ ﻫاف

أﻣﻴﻨة ﺗﻨفﻴذﻳة

كﺒﲑة ﻣﻮﻇفي ﺗﻨسﻴق اﻟسﻴﺎﺳﺎت

أﻣﺎﻧة اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق

أﻣﺎﻧة اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق

International Environment House 1

International Environment House 1

ﺟﻨﻴﻒ ،ﺳﻮﻳسﺮا

ﺟﻨﻴﻒ ،ﺳﻮﻳسﺮا

هﺎﺗﻒ:

+41 22 917 8394

بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ:

rossana.silva-repetto@un.org

هﺎﺗﻒ:

+41 22 917 8638

بﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ:

claudia.tenhave@un.org

اﻟﺴﻴﺪة ﻣﺪﳛﺔ ﺟوا

اﻟﺴﻴﺪ إﻳﺴاﻛو تودا

ﻣﻮﻇﻒ بﺮاﻣج بﻨﺎء اﻟقﺪرات واﳌسﺎﻋﺪة اﻟتقﻨﻴة

كﺒﲑ ﻣﻮﻇفي اﻟﱪاﻣج

أﻣﺎﻧة اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق
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اﻟﺘذﻳﻴﻞ اﻟﺜاﱐ
اﻟنﻈام اﻟﺪاﺧﻠﻲ بﺼﻴغﺘه اﻟنﻬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﻬا ﳎﻠس اﻹدارة ﰲ اﺟﺘﻤاﻋه اﻟﺜاﻟﺚ
اﻟنﻈام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻠس إدارة اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﻟﺪﻋﻢ بناء اﻟﻘﺪرات واﳌﺴاﻋﺪة اﻟﺘﻘنﻴﺔ
أوﻻً -اﳍﺪف
اﳌادة ١

ﻳﻨﻄﺒق هذا اﻟﻨظﺎم اﻟﺪاخلي ﻋلﻰ ﳎلس إدارة اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﻟﺪﻋم بﻨﺎء اﻟقﺪرات واﳌسﺎﻋﺪة اﻟتقﻨﻴة.
ﻧﻴاً -اﻟﺘﻌارﻳﻒ
اﳌادة ٢
ﻷغﺮاض هذا اﻟﻨظﺎم:
)أ( ”اﻻﺗفﺎﻗﻴة“ ﺗعﲏ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق ،اﻟﱵ اﻋتﻤﺪت ﰲ كﻮﻣﺎﻣﻮﺗﻮ ،اﻟﻴﺎ ن ،ﰲ  ١٠ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول/أكتﻮبﺮ .٢٠١٣
اﳌعﺮف ﰲ اﳌﺎدة ) ٢ز( ﻣﻦ اﻻﺗفﺎﻗﻴة.
)ب( ”اﻟﻄﺮف“ ﻳعﲏ اﻟﻄﺮف ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ ّ
)ج( ”اﻟﻄﺮف اﳌﻮﻗِّﻊ“ ﻳعﲏ إﺣﺪى اﻟﺪول وﻣﻨظﻤﺎت اﻟتﻜﺎﻣل اﻻﻗتصﺎدي اﻹﻗلﻴﻤﻴة اﻟﱵ وﻗعﺖ ﻋلﻰ
اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﰲ كﻮﻣﺎﻣﻮﺗﻮ ،اﻟﻴﺎ ن ،ﰲ  ١٠و ١١ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أكتﻮبﺮ  ،٢٠١٣وبعﺪ ذﻟك ﰲ ﻣقﺮ اﻷﻣم اﳌتحﺪة
ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺣﱴ  ٩ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أكتﻮبﺮ .٢٠١٤
)د(

ﻣﻦ اﻻﺗفﺎﻗﻴة.

”ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف“ ﻳعﲏ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق اﳌﻨﺸأ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة ٢٣

اﳌعﺮف ﰲ اﻟفقﺮة )ي( ﻣﻦ
)ه( ”ﻣﻨظﻤة اﻟتﻜﺎﻣل اﻻﻗتصﺎدي اﻹﻗلﻴﻤﻴة“ ﺗعﲏ ﻣﻨظﻤة ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ ّ
اﳌﺎدة  ٢ﻣﻦ اﻻﺗفﺎﻗﻴة.
)و( ’’اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد‘‘ ﻳعﲏ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﻟﺪﻋم بﻨﺎء اﻟقﺪرات واﳌسﺎﻋﺪة اﻟتقﻨﻴة.
)ز (

”ا لس“ ﻳعﲏ ﳎلس إدارة اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد.

)ح( ’’اﻷﻋضﺎء‘‘ ﺗعﲏ اﻷﻋضﺎء اﻟعﺸﺮة ﰲ ﳎلس اﻹدارة ،ﺣﻴث ﺗﺮﺷﺢ كل ﻣﻨﻄقة ﻋضﻮﻳﻦ ﻣﻦ خﻼل
ﳑﺜلﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﳌﻜتﺐ.
)ط( ’’اﻻﺟتﻤﺎع‘‘ ﻳعﲏ أﺣﺪ اﺟتﻤﺎﻋﺎت ﳎلس اﻹدارة .وﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺟتﻤﺎﻋﺎت وﺟﻬﺎً ﻟﻮﺟه،
وﳝﻜﻦ ﻋقﺪهﺎ ﻣﻦ خﻼل اﻟﻮﺳﺎئل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴة ،إذا ﻗﺮر ا لس ذﻟك.
)ي( ”اﻷﻣﺎﻧة“ ﺗعﲏ اﻷﻣﺎﻧة اﳌﻨﺸأة ﲟﻮﺟﺐ اﻟفقﺮة  ١ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٢٤ﻣﻦ اﻻﺗفﺎﻗﻴة.
)ك( ”اﻷﻋضﺎء اﳊﺎضﺮون واﳌصﻮﺗﻮن“ ﺗعﲏ اﻷﻋضﺎء اﳊﺎضﺮﻳﻦ ﰲ اﻻﺟتﻤﺎع اﻟذي ﳚﺮي ﻓﻴه اﻟتصﻮﻳﺖ.
و ﻟﻨسﺒة ﻟﻼﺟتﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗعقﺪ وﺟﻬﺎً ﻟﻮﺟه” ،اﳊﺎضﺮ“ ﻳعﲏ اﳊﺎضﺮ ﻓعلﻴﺎً .و ﻟﻨسﺒة ﻟﻼﺟتﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗُعقﺪ ﻣﻦ
خﻼل اﻟﻮﺳﺎئل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴة ،ﻳُقصﺪ بـ ـ ”اﳊﺎضﺮ“ اﳌﺸﺎركة ﻣﻦ خﻼل اﻟتﺪاول ﻋﻦ بُعﺪ ،أو اﻟتﺪاول ﻟفﻴﺪﻳﻮ ،أو
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بﻐﲑ ذﻟك ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎئل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴة ﺣسﺒﻤﺎ ﻳتقﺮر .و”اﻟتصﻮﻳﺖ“ ﻳعﲏ اﻹدﻻء بصﻮت إﳚﺎﰊ أو ﺳلﱯ .واﻷﻋضﺎء
اﻟذﻳﻦ ﳝتﻨعﻮن ﻋﻦ اﻟتصﻮﻳﺖ ﻳُعتﱪون غﲑ ﻣصﻮﺗﲔ.

)ل( ’’اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن‘‘ ﺗعﲏ اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ ﻟلﻤجلس اﻟلذان اﻧتُخﺒﺎ وﻓقﺎ ﻟلﻤﺎدة  ٩ﻣﻦ هذا
اﻟﻨظﺎم اﻟﺪاخلي.

ﻟﺜاً -اﻟﻌﻀوﻳﺔ

اﳌادة ٣
 -١ﻳتﻜﻮن ا لس ﻣﻦ  ١٠أﻋضﺎء ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف .وﺗﺮﺷﺢ كل ﻣﻨﻄقة ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃق اﳋﻤس ﻟﻸﻣم اﳌتحﺪة
ﻋضﻮﻳﻦ ﻣﻦ خﻼل ﳑﺜلﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﳌﻜتﺐ.
 -٢وﻳُﺮﺷﺢ اﻷﻋضﺎء اﻷوائل ﻟلﻤجلس ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳتحﺎوز  ٣١كﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳسﻤﱪ ،٢٠١٧
وﺗستﻤﺮ ﻋضﻮﻳتﻬم ﺣﱴ اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟث ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف .وبعﺪ ذﻟك ﺗُﺮﺷﺢ ا ﻤﻮﻋﺎت اﻹﻗلﻴﻤﻴة اﻷﻋضﺎء كل
ﺳﻨتﲔ وﻳُقﺮ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﻋضﻮﻳتﻬم .وﲢقﻴقﺎ ﳍذه اﻟﻐﺎﻳة ،ﻳﻨﺒﻐي ﺗقﺪﱘ اﻟﱰﺷﻴحﲔ ﻟﻜل ﻣﻨﻄقة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃق اﻷﻣم
اﳌتحﺪة إﱃ اﻷﻣﺎﻧة ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳتجﺎوز اﻟﻴﻮم ﻗﺒل اﻷخﲑ ﻣﻦ اﺟتﻤﺎع ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف.
-٣

ﻻ ﳚﻮز ﻷي ﻋضﻮ أن ﻳﺸﻐل ﻣﻨصﺒه ﰲ ا لس أكﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﱰﺗﲔ ﻣتعﺎﻗﺒتﲔ.

 -٤وﳚﻮز ﻟلعضﻮ أن ﻳسﻤي ﳑﺜﻼً بﺪﻳﻼً ﻻﺟتﻤﺎع ﻣعﲔ ﻟلﻤجلس ،إذا ﻟزم اﻷﻣﺮ .وﻳقﺪﱠم إخﻄﺎر كتﺎﰊ
بتسﻤﻴة اﳌﻤﺜل اﻟﺒﺪﻳل إﱃ اﻷﻣﺎﻧة ﻗﺒل بﺪء اﻻﺟتﻤﺎع اﳌعﲏ.

 -٥وإذا اﺳتقﺎل ﻋضﻮ أو ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺎدراً ﻋلﻰ إكﻤﺎل ﻣﺪة وﻻﻳته أو أداء اﻟﻮﻇﺎئﻒ اﳌﻄلﻮبة ﻣﻨه ،ﻓﻴﻤﻜﻦ
اﺳتﺒﺪال هذا اﻟعضﻮ ﻟلفﱰة اﳌتﺒقﻴة ﻣﻦ ﻣﺪة خﺪﻣته .وﳚﺐ أن ﻳقﺪم أﻋضﺎء اﳌﻜتﺐ اﳌعﻨﻴﻮن إخﻄﺎراًكتﺎبﻴﺎً إﱃ اﻷﻣﺎﻧة
ﻳفﻴﺪ بتعﻴﲔ اﻟعضﻮ اﻟﺒﺪﻳل وذﻟك ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟلسﻤﺎح ﻟلعضﻮ اﻟﺒﺪﻳل ﲝضﻮر اﻻﺟتﻤﺎع اﻟتﺎﱄ ﻟلﻤجلس.
رابﻌاً -اﳌراقﺒون
اﳌادة ٤
ﳚﻮز ﻟلﻤجلس دﻋﻮة ﻣﺮاﻗﺒﲔ إﱃ اﺟتﻤﺎﻋه ،أو أﺟزاء ﻣﻨه ،ﺳتﺜﻨﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺖ ا لس ﰲ اﻟﻄلﺒﺎت.
وﺳتقﻮم اﻷﻣﺎﻧة بتﻮﺟﻴه اﻟﺪﻋﻮات إﱃ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄلﺐ ﻣﻦ و ﻟﻨﻴﺎبة ﻋﻦ ا لس .وﺳتﻜﻮن ﻣﺸﺎركة اﳌﺮاﻗﺒﲔ ،ﻣﻦ
ﺣﻴث اﳌﺒﺪأ ،ﻋلﻰ ﻧفقتﻬم اﳋﺎصة.
ﺧاﻣﺴاً -ﻣﻜان اﻻﺟﺘﻤاﻋات وتوارﳜﻬا واﻹﺧطارات اﳋاصﺔ ا
اﳌادة ٥
 -١ﳚتﻤﻊ ا لس ﻣﻦ ﺣﻴث اﳌﺒﺪأ ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻟسﻨة ﻟلﻤﻮاﻓقة ﻋلﻰ ﻃلﺒﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﺳتعﺮاض
اﻟتقﺪم اﶈﺮز ﰲ إﻃﺎر اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﻋلﻰ أﺳﺎس اﻟتقﺎرﻳﺮ اﳌقﺪﻣة ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧة ،وكذﻟك اﳌعلﻮﻣﺎت اﻷخﺮى
ذات اﻟصلة اﳌقﺪﻣة إﻟﻴه بﺸأن ﺗﻨفﻴذ اﻟﱪ ﻣج.
-٢

وﺗتخذ اﻷﻣﺎﻧة اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒة ﻟﻼﺟتﻤﺎﻋﺎت ،ﻟتﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ.
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اﳌادة ٦
ﲣﻄﺮ اﻷﻣﺎﻧة ﲨﻴﻊ اﻷﻋضﺎء ﲟﻜﺎن اﻧعقﺎد اﻻﺟتﻤﺎع و رﳜه ﻗﺒل ﺳتة أﺳﺎبﻴﻊ ﻋلﻰ اﻷﻗل ﻣﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﳌقﺮر
ﻟﺒﺪئه .وﺗﻨﺸﺮ اﻷﻣﺎﻧة ﺗفﺎصﻴل اﻻﺟتﻤﺎع ﻋلﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜي ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة.
ﺳادﺳاً -ﺟﺪول أﻋﻤال
اﳌادة ٧
 -١ﺗعﺪ اﻷﻣﺎﻧة ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺆﻗتﺎً ﻟﻜل اﺟتﻤﺎع ﻟتﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ وبتﻮﺟﻴه ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﳚﻮز ﻷي ﻋضﻮ أن ﻳﻄلﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧة إدراج بﻨﻮد ﳏﺪدة ﰲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺆﻗﺖ.
-٢

وﻳتم إبﻼغ اﻷﻋضﺎء ﲜﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺆﻗﺖ ﻗﺒل ﻣﻮﻋﺪ اﻧعقﺎد اﻻﺟتﻤﺎع ربعة أﺳﺎبﻴﻊ ﻋلﻰ اﻷﻗل.

 -٣وﰲ اﻟفﱰة اﻟفﺎصلة بﲔ رﻳخ اﻹبﻼغ ﻋﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺆﻗﺖ و رﻳخ اﻋتﻤﺎد ا لس ﳉﺪول
اﻷﻋﻤﺎل ،ﳚﻮز ﻟﻸﻋضﺎء اﻗﱰاح بﻨﻮد ﺗﻜﻤﻴلﻴة ﻹدراﺟﻬﺎ ﰲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،ﺷﺮﻳﻄة أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻨﻮد ذات ﻃﺎبﻊ
ﻣﻬم وﻋﺎﺟل.
اﳌادة ٨
ﰲ بﺪاﻳة كل اﺟتﻤﺎع ،ﻳقﺮ ا لس ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻻﺟتﻤﺎع ﻋلﻰ أﺳﺎس ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺆﻗﺖ وأي بﻨﻮد
إضﺎﻓﻴة ﻣقﱰﺣة وﻓقﺎً ﻟلفقﺮة  ٣ﻣﻦ اﳌﺎدة .٧
ﺳابﻌاً -أﻋﻀاء اﳌﻜﺘﺐ
اﳌادة ٩
 -١ﻳتﻮﱃ ر ﺳة ا لس رئﻴسﺎن ﻣﺸﺎركﺎن ،ﻳﻨتخﺒﺎن ﻣﻦ بﲔ أﻋضﺎء ا لس ،ﲟﺎ ﻳعﻜس ﺗﻜﻮﻳﻦ ا لس
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد.
-٢

وﻳﻨتخﺐ ا لس رئﻴسﲔ ﻣﺸﺎركﲔ ﰲ بﺪاﻳة اﺟتﻤﺎﻋه اﻷول.

 -٣وﺗستﻤﺮ ﻓﱰة ر ﺳة اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ اﳌﻨتخﺒﲔ ﰲ اﻻﺟتﻤﺎع اﻷول ﻟلﻤجلس ﺣﱴ اﻧتخﺎب
اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ اﳉﺪﻳﺪﻳﻦ ﰲ بﺪاﻳة اﺟتﻤﺎع ﻳعقﺪ بعﺪ اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟث ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف .وبعﺪ ذﻟك ،ﻳﻨتخﺐ
اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن ﰲ أول اﺟتﻤﺎع ﻣﻦ كل ﻓﱰة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓﱰات ﻋضﻮﻳة ا لس.
اﳌادة ١٠
 -١ﰲ ﺣﺎﻟة ﺗع ﱡذر اﻟتﻮصل إﱃ ﺗﻮاﻓق ﰲ اﻵراء ،ﻳتقﺮر اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن ﺟﺮاء اﻗﱰاع ﺳﺮي.
 -٢وﻋﻨﺪ اﻧتخﺎب رئﻴس ﻣﺸﺎرك ،إذا ﱂ ﳛصل أي ﻣﺮﺷﺢ ﻋلﻰ أغلﺒﻴة ثلﺜي اﻷصﻮات اﻟﱵ ﻳﺪﱄ ﺎ
اﻷﻋضﺎء اﳊﺎضﺮون واﳌصﻮﺗﻮن ﰲ اﻻﻗﱰاع اﻷولُ ،ﳚﺮى اﻗﱰاع ن ﻳقتصﺮ ﻋلﻰ اﳌﺮﺷحﲔ اﻟلذﻳﻦ ﳛصﻼن ﻋلﻰ أكﱪ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷصﻮات ،وﻳُتخذ اﻟقﺮار ﻷغلﺒﻴة اﻟﺒسﻴﻄة .وإذا اﻧقسﻤﺖ اﻷصﻮات ﻟتسﺎوي ﰲ اﻻﻗﱰاع اﻟﺜﺎﱐ ،ﻳتم
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك ﻟقﺮﻋة بﲔ اﳌﺮﺷحﲔ.
 -٣وﰲ ﺣﺎﻟة ﺗسﺎوي اﻷصﻮات ﰲ اﻻﻗﱰاع اﻷول بﲔ ثﻼثة أو أكﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺮﺷحﲔ اﳊﺎصلﲔ ﻋلﻰ أكﱪ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷصﻮاتُ ،ﳚﺮى اﻗﱰاع ن .وإذا ﺗسﺎوت اﻷصﻮات بﲔ أكﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺷحﲔ اثﻨﲔ ،ﳜفﱠض اﻟعﺪد إﱃ اثﻨﲔ
ﻟقﺮﻋة وﻳستﻤﺮ اﻻﻗﱰاع ،اﻟذي ﻳقتصﺮ ﻋلﻴﻬﻤﺎ ،وﻓقﺎً ﻟﻺﺟﺮاء اﳌﻨصﻮص ﻋلﻴه ﰲ اﻟفقﺮﺗﲔ  ١و.٢
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اﳌادة ١١

 -١ﻳتﻮﱃ اﻟﺮئﻴسﺎن ،ﻹضﺎﻓة إﱃ ﳑﺎرﺳة اﻟصﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣة ﳍﻤﺎ ﰲ ﻣﻮاضﻊ أخﺮى ﻣﻦ هذا اﻟﻨظﺎم ،ﻣﺎ ﻳلي:
)أ( إﻋﻼن اﻓتتﺎح كل اﺟتﻤﺎع واختتﺎﻣه
)ب( ر ﺳة اﺟتﻤﺎﻋﺎت ا لس
)ج( كفﺎﻟة اﻟتقﻴﺪ ذا اﻟﻨظﺎم
)د( ﻃلﺐ اﻹﻓصﺎح ﻋﻦ أي ﺗضﺎرب ﰲ اﳌصﺎﱀ اﻟﺸخصﻴة و/أو اﳌﺎﻟﻴة
)ه( ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺎركﲔ ﺣق اﻟﻜﻼم
)و( ﻃﺮح اﳌسﺎئل ﻟلتصﻮﻳﺖ وإﻋﻼن اﻟقﺮارات
)ز( اﻟﺒﺖ ﰲ أي ﻣﻦ ﻧقﺎط اﻟﻨظﺎم
)ح( اﻟسﻴﻄﺮة اﻟتﺎﻣة ﻋلﻰ اﻟﻮﻗﺎئﻊ وﺣفظ اﻟﻨظﺎم ،ﻃﺒقﺎً ﳍذا اﻟﻨظﺎم
 -٢وﳚﻮز ﻟلﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ أﻳضﺎً اﻗﱰاح ﻣﺎ ﻳلي:
)ط( إﻗفﺎل ﻗﺎئﻤة اﳌتﻜلﻤﲔ

)ي( ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﳌسﻤﻮح به ﻟلﻤتﻜلﻤﲔ وﻋﺪد اﳌﺮات اﻟﱵ ﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﻟلﻤﺸﺎرك أن ﻳتﻜلم ﰲ ﻣسأﻟة ﻣﺎ
)ك(

ﺟﻴل اﳌﻨﺎﻗﺸة ﺣﻮل ﻣسأﻟة ﻣﺎ أو إﻗفﺎﳍﺎ

)ل( ﺗعلﻴق اﺟتﻤﺎع أو رﻓعه
 -٣وخﻼل ﻓﱰة ﻣﺎ بﲔ اﻟﺪورات ،ﻳتﻮﱃ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن اﳌسﺆوﻟﻴة ،بﺪﻋم ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧة ،ﻋﻦ اﳌﻮاﻓقة
ﻋلﻰ ﺗعﺪﻳﻼت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻋﻨﺪ اﻟضﺮورة ،وإبﻼغ اﻷﻋضﺎء ﻟقﺮار اﳌتعلق ﻟتعﺪﻳﻼت.
 -٤وﻳظل اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن ،أثﻨﺎء ﳑﺎرﺳة ﻣﻬﺎﻣﻬﻤﺎ ،خﺎضعﲔ ﻟسلﻄة ا لس ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷوﻗﺎت.
اﳌادة ١٢

 -١إذا ﱂ ﻳتﻤﻜﻦ رئﻴس ﻣﺸﺎرك ﻣﻦ ر ﺳة ﺟزء ﻣﻦ أﺟزاء اﻻﺟتﻤﺎع ،ﻳقﻮم اﻟﺮئﻴس اﳌﺸﺎرك اﻵخﺮ ﲟﻬﺎﻣه.
 -٢وإذا ﱂ ﻳتﻤﻜﻦ رئﻴس ﻣﺸﺎرك ﻣﻦ ر ﺳة اﺟتﻤﺎع ﻣﺎ ،ﻳﻮاﻓق ا لس ﻋلﻰ ﺗعﻴﲔ ﻋضﻮ ﻟﻼضﻄﻼع ﲟﻬﺎﻣه.
 -٣وإذا اﺳتقﺎل رئﻴس ﻣﺸﺎرك أو ﱂ ﻳتﻤﻜﻦ ﻣﻦ إكﻤﺎل ﻣﺪة وﻻﻳته ،ﻳقﻮم ا لس ﻧتخﺎب بﺪﻳل ﻟه
ﻣﻦ بﲔ أﻋضﺎئه ﻹكﻤﺎل ﻓﱰة اﻟسﻨتﲔ اﻷصلﻴة.
ﻣناً-

اﻷﻣاﻧﺔ
اﳌادة ١٣
 -١ﺗقﺪم أﻣﺎﻧة اﻻﺗفﺎﻗﻴة خﺪﻣﺎت اﻷﻣﺎﻧة ﻟلﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد وﻟعﻤل ﳎلس اﻹدارة.
 -٢وﺗتلقﻰ اﻷﻣﺎﻧة اﻟﻄلﺒﺎت اﳌقﺪﻣة إﱃ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ،وﺗفﺮز ﻃلﺒﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟلتأكﺪ ﻣﻦ
اكتﻤﺎﳍﺎ وأهلﻴتﻬﺎ وﺗقﻴّم اﻟﻄلﺒﺎت ﻟﻜي ﻳﻨظﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﳎلس اﻹدارة وﻳتخذ ﻗﺮاراً بﺸأ ﺎ.
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) (٤

 -٣وﰲ اﻟعﻤلﻴة اﻟتحضﲑﻳة ﻟلتقﻴﻴم ،ﺗتﺸﺎور اﻷﻣﺎﻧة ﻣﻊ أﻣﺎﻧة ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة وأﻣﺎﻧة اﻟﱪ ﻣج اﳋﺎص
ﻟضﻤﺎن اﻟتﻜﺎﻣل وﺗفﺎدي اﻻزدواﺟﻴة.

 -٤وﺗتخذ اﻷﻣﺎﻧة ﲨﻴﻊ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣة ﻻﺟتﻤﺎﻋﺎت ﳎلس اﻹدارة ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟك إﻋﺪاد اﻟﻮ ئق
وﺗﻮزﻳعﻬﺎ ﻗﺒل اﻧعقﺎد اﻻﺟتﻤﺎﻋﺎت ربعة أﺳﺎبﻴﻊ ﻋلﻰ اﻷﻗل.
اﳌادة ١٤
ﺳتقﻮم اﻷﻣﺎﻧة كذﻟك ﲟﺎ ﻳلي:
)أ(

ﺗلقي اﻟﻮ ئق اﻷخﺮى ﻻﺟتﻤﺎﻋﺎت ا لس واﺳتﻨسﺎخﻬﺎ وﺗﻮزﻳعﻬﺎ.

)ب(

إﻋﺪاد ﺗقﺮﻳﺮ ﻋﻦ كل اﺟتﻤﺎع وإ ﺣته ﻟﻼﻃﻼع اﻟعﺎم.

إ ﺣة اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌتعلقة ﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد ﻋلﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜي ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ،
)ج (
ﺳتﺜﻨﺎء اﻟﻄلﺒﺎت اﻟﻮاردة ،وﺗقﻴﻴﻤﺎت اﻟﻄلﺒﺎت واﻟﻮ ئق اﻷخﺮى ﺣسﺒﻤﺎ ﻳقﺮره ا لس.
)د(

اﲣﺎذ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﳊفظ و ئق كل اﺟتﻤﺎع ﰲ ﳏفﻮﻇﺎت اﻷﻣﺎﻧة.

)ه(

أداء اﳌﻬﺎم اﻷخﺮى اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻄلﺒﻬﺎ ا لس ﻓﻴﻤﺎ ﻳتعلق بﻮﻇﺎئفﻬﺎ.

اﳌادة ١٥
ﺗقﺪم اﻷﻣﺎﻧة ﺗقﺮﻳﺮاً ﻋﻦ أﻧﺸﻄتﻬﺎ إﱃ ا لس وﻣﻦ خﻼل ا لس إﱃ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف .وﺗﻜﻮن اﻷﻣﺎﻧة ﻣسﺆوﻟة
أﻣﺎم اﳌﺪﻳﺮ اﻟتﻨفﻴذي ﻟﱪ ﻣج اﻷﻣم اﳌتحﺪة ﻟلﺒﻴﺌة ﻋﻦ اﳌسﺎئل اﻹدارﻳة واﳌﺎﻟﻴة.
ﺳﻌاً -تﺼرﻳﻒ اﻷﻋﻤال
اﳌادة ١٦
ﻳعلﻦ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن اﻓتتﺎح ﺟلسﺎت اﻻﺟتﻤﺎع وﻳسﻤحﺎن بﺒﺪء اﳌﻨﺎﻗﺸة ﻋﻨﺪ ﺣضﻮر ﺳتة أﻋضﺎء ﻋلﻰ
اﻷﻗل ﻟلﻤﺸﺎركة ﰲ اﻻﺟتﻤﺎع ،ﲟﻦ ﻓﻴﻬم ﻋضﻮ ﻣﻦ كل ﻣﻨﻄقة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃق اﻷﻣم اﳌتحﺪة اﳋﻤس .وﻳلزم ﻧفس ﻋﺪد
اﳊضﻮر ﻣﻦ اﻷﻋضﺎء اﳌﺸﺎركﲔ ﻻﲣﺎذ أي ﻗﺮار.
اﳌادة ١٧
 -١ﳝﻨﺢ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن اﻹذن ﻟﻸﻋضﺎء واﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻟتﻜلم ﰲ ﺟلسة اﻻﺟتﻤﺎع ﺣسﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ
إبﺪائﻬم اﻟﺮغﺒة ﰲ اﻟﻜﻼم ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻳتﻜلﻤﻮن ﻋﺎدة بعﺪ اﻷﻋضﺎء ﻣﺎ ﱂ ﻳقﺮر اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن خﻼف
ذﻟك .وﺗتﻮﱃ اﻷﻣﺎﻧة وضﻊ ﻗﺎئﻤة ﺆﻻء اﳌتﻜلﻤﲔ .وﳚﻮز ﻟلﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ ﺗﻨﺒﻴه اﳌتﻜلم إﱃ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨظﺎم إذا
خﺮﺟﺖ أﻗﻮاﻟه ﻋﻦ اﳌﻮضﻮع ﻗﻴﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸة.

)’’ (٤اﻟﱪ ﻣج اﳋﺎص“ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﱪ ﻣج اﳋﺎص ﻟﺪﻋم اﻟتعزﻳز اﳌﺆﺳسي ﻋلﻰ اﻟصعﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟتﻨفﻴذ اﺗفﺎﻗﻴﺎت زل وروﺗﺮدام
واﺳتﻜﻬﻮﱂ واﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ واﻟﻨﻬج اﻻﺳﱰاﺗﻴجي ﻟﻺدارة اﻟﺪوﻟﻴة ﻟلﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎئﻴة.
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 -٢وﳚﻮز ﻟلﻤجلس ،بﻨﺎء ﻋلﻰ ﻣقﱰح) (٥ﻣﻦ اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ أو ﻣﻦ أي ﻋضﻮ ،أن ﳛﺪد اﻟﻮﻗﺖ
اﳌسﻤﻮح به ﻟﻜل ﻣتﻜلم وﻋﺪد اﳌﺮات اﻟﱵ ﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜل ﻣﺸﺎرك أن ﻳتﻜلم ﰲ ﻣسأﻟة ﻣﺎ .وﻗﺒل اﻟﺒﺖ ﰲ هذه
اﳌسأﻟة ،ﳚﻮز ﻟعضﻮﻳﻦ أن ﻳتﻜلﻤﺎ ﻳﻴﺪاً ﻻﻗﱰاح ﲢﺪﻳﺪ هذا اﻟﻮﻗﺖ وﻟعضﻮﻳﻦ أن ﻳتﻜلﻤﺎ ﰲ ﻣعﺎرضته .وإذا ﺣﺪدت
ﻣﺪة ﻟلﻤﻨﺎﻗﺸة وﲡﺎوز أﺣﺪ اﳌتﻜلﻤﲔ اﻟﻮﻗﺖ اﳌخصص ﻟه ،ﻳﻨﺒه اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن اﳌتﻜلم ﲟﺮاﻋﺎة اﻟﻨظﺎم دون إبﻄﺎء.
اﳌادة ١٨
أثﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸة أي ﻣسأﻟة ،ﳚﻮز ﻷي ﻋضﻮ أن ﻳﺜﲑ ﻧقﻄة ﻧظﺎم ﰲ أي وﻗﺖ ،وﻳﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن
ﻓﻮراً وﻓقﺎً ﳍذا اﻟﻨظﺎم .وﳚﻮز ﻷي ﻋضﻮ أن ﻳﻄعﻦ ﰲ ﻗﺮار اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ .وﻳُﻄﺮح اﻟﻄعﻦ ﻟلتصﻮﻳﺖ ﻓﻮراً وﻳﺒقﻰ
اﻟقﺮار ﻗﺎئﻤﺎً ﻣﺎ ﱂ ﺗﻨقضه أغلﺒﻴة بسﻴﻄة ﻣﻦ اﻷﻋضﺎء اﳊﺎضﺮﻳﻦ واﳌصﻮﺗﲔ .وﻻ ﳚﻮز ﻟلعضﻮ اﻟذي ﻳتﻜلم ﰲ ﻧقﻄة
ﻧظﺎﻣﻴة أن ﻳتﻜلم ﰲ ﻣضﻤﻮن اﳌسأﻟة ﻗﻴﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸة.
اﳌادة ١٩
ﻻ ﻳُقﺒل أي اﻗﱰاح إﺟﺮائي ﲟعﺎرضة اختصﺎص ا لس ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸة أي ﻣسأﻟة أو اﻋتﻤﺎد أي ﻣقﱰح أو ﺗعﺪﻳل
أي ﻣقﱰح إﻻ إذا ﺣظي بتأﻳﻴﺪ أغلﺒﻴة اﻟﺜلﺜﲔ ﻗﺒل ﻣﻨﺎﻗﺸة اﳌسأﻟة أو إﺟﺮاء ﺗصﻮﻳﺖ ﻋلﻰ اﳌقﱰح أو اﻟتعﺪﻳل اﳌعﲏ.
اﳌادة ٢٠
 -١ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  ،١٨ﻳﻜﻮن ﻟﻼﻗﱰاﺣﺎت اﻹﺟﺮائﻴة اﻟتﺎﻟﻴة اﻷﺳﺒقﻴة ﻋلﻰ ﲨﻴﻊ اﳌقﱰﺣﺎت أو
اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻹﺟﺮائﻴة اﻷخﺮى ،ﺣسﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟتﺎﱄ:
)أ(

ﺗعلﻴق اﳉلسة؛

)ب( رﻓﻊ اﳉلسة؛
)ج(

ﺟﻴل اﳌﻨﺎﻗﺸة ﰲ اﳌسأﻟة ﻗﻴﺪ اﻟﺒحث؛

)د(

إغﻼق اﳌﻨﺎﻗﺸة ﰲ اﳌسأﻟة ﻗﻴﺪ اﻟﺒحث.

 -٢وﳝﻨﺢ اﻹذن ﻟﻜﻼم بﺸأن اﻗﱰاح إﺟﺮائي ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﻟفقﺮة ) ١أ( إﱃ )د( ﳌقﺪم اﻻﻗﱰاح،
ﻹضﺎﻓة إﱃ ﻣتﻜلم واﺣﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻼﻗﱰاح وﻣتﻜلﻤﲔ ﻣعﺎرضﲔ ﻟﻼﻗﱰاح ،وبعﺪ ذﻟك ﻳﻄﺮح اﻻﻗﱰاح ﻟلتصﻮﻳﺖ ﻋلﻰ اﻟفﻮر.
اﳌادة ٢١
ﳚﻮز ﳌقﺪم اﳌقﱰح أو اﻻﻗﱰاح اﻹﺟﺮائي أن ﻳسحﺒه ﰲ أي وﻗﺖ ﻗﺒل بﺪء اﻟتصﻮﻳﺖ ﻋلﻴه ،بﺸﺮط أﻻ ﻳﻜﻮن
ﻗﺪ ﰎ ﺗعﺪﻳل اﳌقﱰح أو اﻻﻗﱰاح .وﳚﻮز ﻷي ﳑﺜل آخﺮ أن ﻳعﻴﺪ ﺗقﺪﱘ اﳌقﱰح أو اﻻﻗﱰاح اﳌسحﻮب.
اﳌادة ٢٢
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳعتﻤﺪ ﻣقﱰح أو ﻳﺮﻓض ،ﻻ ﳚﻮز إﻋﺎدة اﻟﻨظﺮ ﻓﻴه ﰲ ﻧفس اﻻﺟتﻤﺎع ،ﻣﺎ ﱂ ﻳقﺮر ا لس اﳌﻮاﻓقة
ﻋلﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨظﺮ غلﺒﻴة ثلﺜي اﻷﻋضﺎء اﳊﺎضﺮﻳﻦ واﳌصﻮﺗﲔ .وﻻ ﻳُسﻤﺢ ﻟﻜﻼم ﰲ ﻃلﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨظﺮ إﻻ ﳌقﺪﻣه
وﳌﺆﻳﺪ واﺣﺪ آخﺮ ،وبعﺪ ذﻟك ﻳﻄﺮح ﻟلتصﻮﻳﺖ ﻋلﻰ اﻟفﻮر.
) (٥ﻳﺸﲑ ﻣصﻄلﺢ ”اﳌقﱰح“ ﰲ إﻃﺎر ﻗسم ﺗصﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ هذا اﻟﻨظﺎم ،إﱃ ﻧقﻄة ﺗﻄﺮح ﻟلﻨظﺮ واﳌﻨﺎﻗﺸة ،وﻟﻴس إﱃ ﻣقﱰح
ﻣﻦ ﻣقﱰﺣﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
23

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

اﳌادة ٢٣
 -١ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋضﻮ ﰲ ا لس ﻣﻦ بلﺪ ﻗﺪم ﻣﺸﺮوﻋﺎً إﱃ ا لس ﻟلﻨظﺮ ﻓﻴه ،ﻳعفﻰ هذا
اﻟعضﻮ ﻣﻦ اﳌﺸﺎركة أثﻨﺎء ﻣﺪاوﻻت ا لس واﲣﺎذ ﻗﺮاراﺗه ﻓﻴﻤﺎ ﻳتعلق ﳌﺸﺮوع ﻗﻴﺪ اﻟﻨظﺮ.

 -٢وﻋلﻰ اﻷﻋضﺎء واﳌﺮاﻗﺒﲔ اﶈتﻤلﲔ ﰲ اﻻﺟتﻤﺎع اﻻﻟتزام ﻹﻓصﺎح ﻋلﻰ وﺟه اﻟسﺮﻋة إﱃ ا لس ،ﰲ
بﺪاﻳة اﻻﺟتﻤﺎع ،ﻋﻦ أي ﺗضﺎرب ﳏتﻤل ﰲ اﳌصﺎﱀ اﻟﺸخصﻴة و/أو اﳌﺎﻟﻴة ﰲ أي ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﺸﺮوع اﳌعﺮوض
ﻋلﻰ ا لس ﳌﻨﺎﻗﺸته واﳌﻮاﻓقة ﻋلﻴه .وﰲ ﻣﺜل هذه اﳊﺎﻻت ،ﻳﻄﺒق ا لس ﻧفس اﻟﺸﺮط اﻟﻮارد ﰲ اﻟفقﺮة أﻋﻼه.
ﻋاﺷراً -اﻋﺘﻤاد اﳌﻘررات
اﳌادة ٢٤
 -١ﻳتخذ ﳎلس اﻹدارة ﻗﺮاراﺗه بتﻮاﻓق اﻵراء .وإذا اﺳتﻨفﺪت ﲨﻴﻊ ﳏﺎوﻻت اﻟﻮصﻮل إﱃ ﺗﻮاﻓق ﰲ اﻵراء
وﱂ ﳚ ِﺮ اﻟتﻮصل إﱃ أي اﺗفﺎق ،ﻳُعتﻤﺪ اﻟقﺮار غلﺒﻴة ثﻼثة أر ع أﻋضﺎء ا لس اﳊﺎضﺮﻳﻦ واﳌصﻮﺗﲔ.
 -٢وﳚﻮز ﻟلﻤجلس أن ﻳﺒﺖ ﰲ ﻣسأﻟة إﺟﺮائﻴة غلﺒﻴة أصﻮات اﻷﻋضﺎء اﳊﺎضﺮﻳﻦ واﳌصﻮﺗﲔ.

 -٣وإذا ر خﻼف ﺣﻮل ﻣﺎ إذا كﺎﻧﺖ اﳌسأﻟة اﻟﱵ ﳚﺮي اﻟتصﻮﻳﺖ ﻋلﻴﻬﺎ ﻣسأﻟة ﻣﻮضﻮﻋﻴة أو إﺟﺮائﻴة،
ﳛسم أﻣﺮ اﳌسأﻟة غلﺒﻴة ثلﺜي اﻷﻋضﺎء اﳊﺎضﺮﻳﻦ واﳌصﻮﺗﲔ.
اﳌادة ٢٥
ﳚﺮي اﻟتصﻮﻳﺖ ﻋﺎدة بﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟتصﻮﻳﺖ ﻋلﻰ اﻧتخﺎب اﻟﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ ،اﻟذي ﺗﻨظﻤه
اﳌﺎدة  .١٠وﳚﺮي اﻟتصﻮﻳﺖ بﻨﺪاء اﻷﲰﺎء إذا ﻃلﺐ أﺣﺪ اﻷﻋضﺎء ذﻟك .وﳚﺮي اﻟتصﻮﻳﺖ ﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟذي ﲢﺪده
اﻟقﺮﻋة اﻟﱵ ﻳسحﺒﻬﺎ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن.
اﳌادة ٢٦
ﻳسجل ﺗصﻮﻳﺖ كل ﻋضﻮ ﰲ ﻋﻤلﻴة اﻟتصﻮﻳﺖ بﻨﺪاء اﻷﲰﺎء ﰲ ﺗقﺮﻳﺮ اﻻﺟتﻤﺎع.
اﳌادة ٢٧
بعﺪ أن ﻳعلﻦ اﻟﺮئﻴسﺎن اﳌﺸﺎركﺎن بﺪء اﻟتصﻮﻳﺖ ،ﻻ ﳚﻮز ﻷي ﻋضﻮ أن ﻳقﻄﻊ اﻟتصﻮﻳﺖ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟك
بﺸأن ﻧقﻄة ﻧظﺎم ﺗتعلق ﻟسﲑ اﻟفعلي ﻟلتصﻮﻳﺖ .وﳚﻮز ﻟلﺮئﻴسﲔ اﳌﺸﺎركﲔ أن ﻳسﻤحﺎ ﻟﻸﻋضﺎء بتعلﻴل ﺗصﻮﻳتﻬم،
وذﻟك إﻣﺎ ﻗﺒل ﻋﻤلﻴة اﻟتصﻮﻳﺖ أو بعﺪهﺎ ،وﳚﻮز أن ﳛﺪدا اﻟﻮﻗﺖ اﳌسﻤﻮح به ﻟﻺدﻻء ذه اﻟتعلﻴﻼت.
اﳌادة ٢٨
ﻟﻜل ﻋضﻮ صﻮت واﺣﺪ.
ﺣادي ﻋﺸر -اﻟﻠغﺔ
اﳌادة ٢٩
ﺗعقﺪ اﻻﺟتﻤﺎﻋﺎت ﻟلﻐة اﻹﻧﻜلﻴزﻳة .وﺗصﺪر و ئق اﻻﺟتﻤﺎﻋﺎت وﺗقﺎرﻳﺮ اﻻﺟتﻤﺎع ﻟلﻐة اﻹﻧﻜلﻴزﻳة ﻓقط.
ﱐ ﻋﺸر -اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟنﻈام اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﳌادة ٣٠
ﺗعتﻤﺪ اﻟتعﺪﻳﻼت ﻋلﻰ هذا اﻟﻨظﺎم اﻟﺪاخلي وﻓقﺎً ﻟلﻤﺎدة .٢٤
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اﳌرﻓﻖ اﻟﺜاﱐ
اﻟطﻠﺒات اﻟواردة ﰲ اﳉوﻟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟطﻠﺒات )*(٢٠١٨
 -١اﳌﺸارﻳﻊ اﻟﱵ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬا ﳎﻠس اﻹدارة ﰲ اﳉوﻟﺔ اﻷوﱃ
اﻟﺒﻠﺪ

اﺳﻢ اﳌﺸروع

رقﻢ اﳌﺸروع

 -١اﻷرﺟﻨتﲔ

2018/01/LAC/ARG

بﺮ ﻣج بﻨﺎء اﻟقﺪرات ﻣﻦ أﺟل ﺗﻨفﻴذ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ

 -٢أرﻣﻴﻨﻴﺎ

2018/01/CEE/ARM

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات ﻟتﺸجﻴﻊ اﻟتخلص اﻟتﺪرﳚي ﻣﻦ اﳌﻨتجﺎت اﳌضﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق )ﻣصﺎبﻴﺢ

 -٣بﻨﻦ

2018/01/A/BEN

ﲢسﲔ إﻃﺎر إدارة اﳌﻨتجﺎت واﻟﻨفﺎ ت اﶈتﻮﻳة ﻋلﻰ اﻟزئﺒق

 -٤ﻟﻴسﻮﺗﻮ

2018/01/A/LSO

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات اﳌﺆﺳسﻴة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴجﻴة ﻟلتخلص اﻟتﺪرﳚي واﻟتخفﻴض اﻟتﺪرﳚي

 -٥إﻳﺮان )ﲨﻬﻮرﻳة -

2018/01/AP/IRN I

اﻹضﺎءة( ﰲ أرﻣﻴﻨﻴﺎ

ﻟلﻤﻨتجﺎت اﳌضﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق ﰲ ﻟﻴسﻮﺗﻮ

اﻹﺳﻼﻣﻴة(

ﺗﻨفﻴذ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق .اﻹدارة ﰲ ﳏﻄﺎت إﻧتﺎج اﻟﻜلﻮر واﻟقلﻮ ت ﰲ
اﻟصﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﱰوكﻴﻤﻴﺎئﻴة.

 -٢اﻟطﻠﺒات اﻷﺧرى اﻟﱵ ﻧﻈر ﻓﻴﻬا ﳎﻠس اﻹدارة ﰲ اﳉوﻟﺔ اﻷوﱃ
اﻟﺒﻠﺪ

اﺳﻢ اﳌﺸروع

رقﻢ اﳌﺸروع

ﺗﻴسﲑ بﻨﺎء اﻟقﺪرات ﻣﻦ خﻼل اﳌسﺎﻋﺪة اﻟتقﻨﻴة وﻧقل اﻟتﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ أﺟل إدارة اﻟزئﺒق

 -١أﻧتﻴﻐﻮا وبﺮبﻮدا

2018/01/LAC/ATG

 -٢اﻟصﲔ

2018/01/AP/CHN

 -٣ﻧﻴجﲑ

2018/01/A/NGA

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات ﻣﻦ أﺟل ﺗﻨفﻴذ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق ﰲ ﻧﻴجﲑ

 -٤بﻨﻤﺎ

2018/01/LAC/PAN

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات اﳌﺸﱰكة بﲔ اﳌﺆﺳسﺎت ﻟتﻨفﻴذ اﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ

 -٥ﲨﻬﻮرﻳة ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ

2018/01/CEE/MDA

ﺗقﺪﱘ اﻟﺪﻋم ﰲ ﻣﺮﺣلة ﻣﺎ بعﺪ اﻟتصﺪﻳق ﻋلﻰ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ إﱃ ﲨﻬﻮرﻳة ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ ﻋﻦ

 -٦ﻓﻴﻴﺖ م

2018/01/AP/VNM

 -٧زاﻣﺒﻴﺎ

2018/01/A/ZMB

ﰲ ﻣﻨﻄقة اﻟﺒحﺮ اﻟﻜﺎرﻳﱯ
ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات ﻣﻦ أﺟل اﻟتخزﻳﻦ اﳌﺆﻗﺖ ﻟلزئﺒق وﻣﺮكﺒﺎت اﻟزئﺒق ﲞﻼف ﻧفﺎ ت اﻟزئﺒق ﰲ
اﻟصﲔ

ﻃﺮﻳق بﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟتخفﻴض اﻟتﺪرﳚي ﻟلزئﺒق ،واﳊﺪ ﻣﻦ اﳌخﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄة به
ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴة ﻋلﻰ إدارة اﻟزئﺒق ﻣﻦ خﻼل وضﻊ وﺗﻨفﻴذ خﻄة اﻟتﻨفﻴذ اﻟﻮﻃﻨﻴة
ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﰲ ﻓﻴﻴﺖ م
بﻨﺎء اﻟقﺪرات ﰲ رصﺪ اﻟزئﺒق ﰲ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﻜﺎئﻨﺎت اﳊﻴة واﻟﺒﻴﺌة
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 -٣اﻟطﻠﺒات اﻟﱵ تﻌﺘﱪ قﺼﺔ ،وﻣﻦ ﰒ ﱂ ﻳنﻈر ﻓﻴﻬا ﳎﻠس اﻹدارة ﰲ اﳉوﻟﺔ اﻷوﱃ
اﻟﺒﻠﺪ

اﺳﻢ اﳌﺸروع

رقﻢ اﳌﺸروع

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات واﳌسﺎﻋﺪة اﻟتقﻨﻴة ﻣﻦ أﺟل ﺗﻨفﻴذ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﰲ دوﻟة بﻮﻟﻴفﻴﺎ اﳌتعﺪدة

 -١بﻮﻟﻴفﻴﺎ )دوﻟة -
اﳌتعﺪدة اﻟقﻮﻣﻴﺎت(

2018/01/LAC/BOL

 -٢كﻮ

2018/01/LAC/CUB

ﺗعزﻳز اﳌختﱪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟتحلﻴل اﻟزئﺒق وﺗقﻴﻴﻤه ﰲ اﻟﺒﻴﺌة

 -٣إكﻮادور

2018/01/LAC/ECU

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴة ﻟتحﺪﻳﺪ ﻣصﺎدر اﻻﻧﺒعﺎ ت وإﻃﻼﻗﺎت اﻟزئﺒق ﻣﻦ ﳐتلﻒ أﻧﺸﻄة

 -٤إﻳﺮان )ﲨﻬﻮرﻳة -

2018/01/AP/IRN II

اﻟقﻮﻣﻴﺎت

اﻟتعﺪﻳﻦ وﺗقﻴﻴم اﻹدارة ﳌﺮكﺒﺎت اﻟزئﺒق واﳌﻨتجﺎت اﳌضﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق ﰲ إكﻮادور
بﻨﺎء اﻟقﺪرات ﻣﻦ أﺟل ﲢﺪﻳﺪ ﻣصﺎدر اﻟزئﺒق وﺗقﺪﻳﺮ كﻤﻴﺎﺗه ﻹﺟﺮاء ﺟﺮد وﻃﲏ ﻟلزئﺒق

اﻹﺳﻼﻣﻴة(
 -٥اﳌﻜسﻴك

2018/01/LAC/MEX

اﻟتﻨفﻴذ اﳌﺒﻜﺮ ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﰲ اﳌﻜسﻴك

 -٦اﻟﻨﻴجﺮ

2018/01/A/NER

ﲣفﻴض/إﻟﻐﺎء اﺳتخﺪام اﳌﻨتجﺎت اﳌضﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق

 -٧اﳉﻤﻬﻮرﻳة اﻟعﺮبﻴة

2018/01/AP/SYR

اﻟتحﻮل إﱃ اﺳتخﺪام بﺪائل ﻟلﻤﻨتجﺎت اﳌﺪرﺟة ﰲ اﳌﺮﻓق أﻟﻒ ﻣﻦ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ

اﻟسﻮرﻳة
* ﻻ ﺗتضﻤﻦ هذه اﻟقﺎئﻤة ﻃلﺒﲔ وردا بعﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎئي اﻹﻟزاﻣي ،أﺣﺪﳘﺎ ﻣقﺪم ﻣﻦ اﳍﻨﺪ واﻵخﺮ ﻣﻦ ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ.
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اﳌرﻓﻖ اﻟﺜاﻟﺚ
ﻧﺘاﺋج اﳉوﻟﺔ اﻟﺜاﻧﻴﺔ ﻣﻦ طﻠﺒات اﻟﺘﻤوﻳﻞ اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﻟﺼنﺪوق اﻻﺳﺘﺌﻤاﱐ ﻟﻠﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد اﻟﺘابﻊ ﻻتفاقﻴﺔ
ﻣﻴناﻣا ﻟﻌام ٢٠١٩
 -١ﻋقﺪ ﳎلس إدارة اﻟصﻨﺪوق اﻻﺳتﺌﻤﺎﱐ ﻟلﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد اﻟتﺎبﻊ ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق اﺟتﻤﺎﻋﺎً
خﻼل اﻟفﱰة ﻣﻦ  ١٨إﱃ  ٢٠أﻳلﻮل/ﺳﺒتﻤﱪ  ٢٠١٩ﰲ واﺷﻨﻄﻦ اﻟعﺎصﻤة ﻣﻦ أﺟل اﻟﻨظﺮ ﰲ اﻟﻄلﺒﺎت اﻟعﺸﺮﻳﻦ
اﳌقﺪﻣة ﰲ اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة.
 -٢واﺳتﻨﺎداً إﱃ اﻟتقﻴﻴﻤﺎت اﳌفصلة اﻟﱵ أﻋﺪ ﺎ أﻣﺎﻧة اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﻟتﺸﺎور ﻣﻊ أﻣﺎﻧة ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة،
واﻟﱪ ﻣج اﳋﺎص ،وﺷﺮاكة اﻟزئﺒق اﻟعﺎﳌﻴة ،ﻓقﺪ ﺟﺮى ﺗقﻴﻴم اﻟﻄلﺒﺎت ﻋلﻰ ضﻮء ﻣعﺎﻳﲑ اﻻﺗسﺎق وﲢﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮ ت
اﻟﱵ واﻓق ﻋلﻴﻬﺎ ﳎلس اﻹدارة .وﻧظﺮ ا لس ﰲ كل ﻃلﺐ بتعﻤق.
 -٣وواﻓق ا لس ﻋلﻰ  ١٠ﻃلﺒﺎت ﻟلحصﻮل ﻋلﻰ ﲤﻮﻳل ﻣﻦ اﻟصﻨﺪوق اﻻﺳتﺌﻤﺎﱐ اﳋﺎص ﰲ اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة
بلﻐﺖ ﻗﻴﻤته اﻹﲨﺎﻟﻴة  ١ ٩٧٤ ١٦٤دوﻻراً ﻣﻦ دوﻻرات اﻟﻮﻻ ت اﳌتحﺪة ،ﺪف دﻋم بﻨﺎء اﻟقﺪرات وﺗقﺪﱘ
اﳌسﺎﻋﺪة اﻟتقﻨﻴة دﻋﻤﺎً ﻟتﻨفﻴذ اﻟتزاﻣﺎت اﻟﺪول ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗفﺎﻗﻴة .وﺗﺮد ﻃلﺒﺎت اﻟتﻤﻮﻳل اﻟﱵ ﺟﺮت اﳌﻮاﻓقة ﻋلﻴﻬﺎ ﰲ
اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة ﰲ اﳉﺪول :١
 -٤وﱂ ﻳﻮاﻓق ا لس ﻋلﻰ ﻃلﺒﺎت اﻟتﻤﻮﻳل ﰲ اﳉﻮﻟة اﻟﺜﺎﻧﻴة اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول  ٢ﻧتﻴجةً ﻟﻮاﺣﺪ أو أكﺜﺮ ﻣﻦ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟتﺎﻟﻴة:


ﱂ ﺗُ ﱠﺒﲔ اﻷﻧﺸﻄة ﻋلﻰ ﳓﻮ ﻳتﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﻟتزاﻣﺎت ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗفﺎﻗﻴة؛



ﱂ ﺗُ ﱠﺒﲔ اﻷﻧﺸﻄة ﻋلﻰ ﳓﻮ ﻳتﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ وﻻﻳة اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد؛



اﻷﻧﺸﻄة ﻣﺸﻤﻮﻟة بﱪاﻣج وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة اﳊﺎﻟﻴة ،وﻣﻦ ﰒ هﻨﺎك ﳐﺎﻃﺮ ﺗتعلق ﻻزدواﺟﻴة؛



ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓضل إدراج اﻷﻧﺸﻄة ضﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وبﺮاﻣج ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة اﳌقﺮرة أو ﻗﻴﺪ اﻟتﻄﻮﻳﺮ؛




ﱂ ﻳُ َﺸﺮ إﱃ أن اﻷﻧﺸﻄة ﻣﻜﻤلة ﳌﺸﺎرﻳﻊ أو بﺮاﻣج ﻣﺮﻓق اﻟﺒﻴﺌة اﻟعﺎﳌﻴة اﳊﺎﻟﻴة؛

اﻟﻮصﻒ واﻷﻃﺮ اﳌﻨﻄقﻴة واﳌﻴزاﻧﻴﺎت ﺗتﻄلﺐ ﺗﻨقﻴحﺎت وﰲ بعض اﳊﺎﻻت إﻋﺎدة ﺗصﻤﻴم ﲟﺎ ﻳتﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻟتﻮﺟﻴﻬﻴة ﻟتقﺪﱘ اﻟﻄلﺒﺎت إﱃ اﻟﱪ ﻣج اﻟﺪوﱄ اﶈﺪد؛



ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟلﱪ ﻣج أن ﳝﻮل ﻋﻤلﻴﺎت اﺳتﺒﺪال اﻟتﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛



ﻋﺪم اﻟتﻮضﻴﺢ اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻄلﺐ اﳌقﺪم ﻟﻸثﺮ اﶈتﻤل ،أو اﻻﺳتﺪاﻣة ،أو اﻷدﻟة ﻋلﻰ اﳊﺎﺟة ،أو
اﳌلﻜﻴة اﻟﻮﻃﻨﻴة ،أو اﻻبتﻜﺎر.

 -٥ووﺟﺪ ا لس أﻳضﺎً أﻧه ﳝﻜﻦ إﻳﻼء اﻋتﺒﺎر أكﱪ ﻟلعﻨﺎصﺮ اﳌﺸﱰكة ﰲ اﻷﻧﺸﻄة ﻣﻦ خﻼل اﳉﻬﻮد اﻹﻗلﻴﻤﻴة
ودون اﻹﻗلﻴﻤﻴة ﰲ اﳌستقﺒل.

-٦

كل ﻣﻦ غﻴﺎ وﻣﺪغﺸقﺮ ن ا لس ﱂ ﻳﻨظﺮ ﰲ ﻃلﺒﻴﻬﻤﺎ ﻷ ﻤﺎ ﻗﺪﻣﺎ بعﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎئي اﻹﻟزاﻣي.
وأخﲑاً ،أُخﻄﺮت ٌ
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اﳉﺪول ١
طﻠﺒات اﻟﺘﻤوﻳﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳉوﻟﺔ اﻟﺜاﻧﻴﺔ
اﺳﻢ اﳌﺸروع

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺸروع

اﻟﺒﻠﺪ

رقﻢ اﳌﺸروع

أﻧتﻴﻐﻮا وبﺮبﻮدا

2019/02/LAC/ATG

ﺗﻴسﲑ بﻨﺎء اﻟقﺪرات ﻣﻊ اﳌسﺎﻋﺪة اﻟتقﻨﻴة وﻧقل اﻟتﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ أﺟل إدارة
اﻟزئﺒق ﰲ ﻣﻨﻄقة اﻟﺒحﺮ اﻟﻜﺎرﻳﱯ

٢١٠ ٠٠٠

2019/02/LAC/ECU

ﻣﺸﺮوع ﻟتعزﻳز اﻟقﺪرات ﰲ ﺗﻨفﻴذ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﰲ إكﻮادور

٢٥٠ ٠٠٠

ﺗعزﻳز اﻟقﻄﺎع اﻟصحي ﰲ غﺎ ﻟتﻨفﻴذ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق

٢٥٠ ٠٠٠

)بﺪوﻻرات اﻟوﻻ ت
اﳌﺘﺤﺪة(

-١

 -٢إكﻮادور
غﺎ

2019/02/A/GHA

 -٤إﻧﺪوﻧﻴسﻴﺎ

2019/02/AP/IDO

 -٥إﻳﺮان

2019/02/AP/IRA

-٣

ﺗعزﻳز اﻟتحﻜم ﰲ اﳌخﺎﻃﺮ اﻟصحﻴة ﻟلتعﺮض ﻟلزئﺒق ﰲ ﻣﻨﺎﻃق ﺗعﺪﻳﻦ
اﻟذهﺐ اﳊﺮﰲ واﻟضﻴق اﻟﻨﻄﺎق واﳌﻨﺎﻃق اﶈﻴﻄة ﺎ ﻣﻦ خﻼل وضﻊ ﳕﻮذج
’’اﻟﻨﻬج اﻟتﺸﺎركي‘‘

١٤٠ ٣٤٠

بﻨﺎء اﻟقﺪرات ﻣﻦ أﺟل اﻟتﻨفﻴذ اﻟفعﺎل ﻻﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﱰكﻴز ﻋلﻰ
ﳐزو ت اﻟزئﺒق

١٤٩ ٤٠٠

ﺗقﺪﱘ اﻟﺪﻋم ﳉﻤﻬﻮرﻳة ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ ﰲ ﻓﱰة ﻣﺎ بعﺪ اﻟتصﺪﻳق ﻋلﻰ اﺗفﺎﻗﻴة
 -٦ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ

 -٧ﻧﻴجﲑ

2019/02/CEE/IRA

2019/02/A/NIG

بﲑو

2019/02/LAC/PER

 -٩ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ

2019/02/AP/SRL

 -١٠زاﻣﺒﻴﺎ

2019/02/A/ZAM

-٨

ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳق بﻨﺎء اﻟقﺪرات ﻋلﻰ اﳋفض اﻟتﺪرﳚي واﳊﺪ ﻣﻦ اﳌخﺎﻃﺮ
اﳌﺮﺗﺒﻄة ﻟزئﺒق

٢١٩ ٧٦٥

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات ﻣﻦ أﺟل ﺗﻨفﻴذ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق ﰲ ﻧﻴجﲑ

٢٥٠ ٠٠٠

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات ﻋلﻰ ﻣﺮاﻗﺒة اﻧﺒعﺎ ت وإﻃﻼﻗﺎت اﻟزئﺒق ﰲ بﲑو

١٢٦ ٠٠٠

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴة ﻋلﻰ اﻟتخلص اﻟتﺪرﳚي ﻣﻦ اﳌﻨتجﺎت اﳌضﺎف
إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق واﻹدارة اﻟسلﻴﻤة بﻴﺌﻴﺎ ﻟلﻨفﺎ ت اﶈتﻮﻳة ﻋلﻰ اﻟزئﺒق ﰲ ﺳﺮي

١٧٨ ٦٥٩

ﻻﻧﻜﺎ
ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات اﳌﺆﺳسﻴة ﰲ زاﻣﺒﻴﺎ ﻟتﻨفﻴذ اﻟتزاﻣﺎت اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ ﻣﻦ

ا ﻤوع
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خﻼل خفض وﺟﻮد اﻟزئﺒق ﰲ اﻟفﺌﺎت اﻟضعﻴفة ﻣﻦ اﻟسﻜﺎن ﻋلﻰ اﻟﻨحﻮ
اﳌﻨصﻮص ﻋلﻴه ﰲ اﳌﺎدﺗﲔ  ١٦و.١٨

٢٠٠ ٠٠
١ ٩٧٤ ١٦٤
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اﳉﺪول ٢
طﻠﺒات اﻟﺘﻤوﻳﻞ غﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳉوﻟﺔ اﻟﺜاﻧﻴﺔ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺸروع
اﻟﺒﻠﺪ

اﺳﻢ اﳌﺸروع

رقﻢ اﳌﺸروع

)بﺪوﻻرات اﻟوﻻ ت
اﳌﺘﺤﺪة(

-١

بﻮﺗسﻮا

2019/01/A/BTW

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات ﰲ ﳎﺎل ﺗﻨفﻴذ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ

٢٤٩ ٩٢٩

ﺗعزﻳز اﻷﻃﺮ اﻟقﺎﻧﻮﻧﻴة واﳌﺆﺳسﻴة ﻟﻺدارة اﻟسلﻴﻤة ﻟلﻤﻨتجﺎت
-٢

بﻮركﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

2019/01/LAC/DRP

اﳌضﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق ﰲ بﻮركﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

٢٥٠ ٠٠٠

-٣

اﳉﻤﻬﻮرﻳة اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴة

2019/01/LAC/DRP

اﻷﻧﺸﻄة اﻟتﻤﻜﻴﻨﻴة اﻟﻼزﻣة ﻟﻮضﻊ خﻄة وﻃﻨﻴة ﻹدارة اﻟزئﺒق

٢٥٠ ٠٠٠

-٤

إﺳﻮاﺗﻴﲏ

2019/01/A/ESW

-٥

غﻴﻨﻴﺎ

2019/01/A/GUN

-٦

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

2019/01/AP/MON

-٧

اﻟﻨﻴجﺮ

2019/01/A/NGR

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴة ﻟتﻴسﲑ اﻧتقﺎل إﺳﻮاﺗﻴﲏ ﻣﻦ اﺳتخﺪام
اﳌﻨتجﺎت اﳌضﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق إﱃ بﺪائل أكﺜﺮ أﻣﺎ ً
ﲢسﲔ اﻷﻃﺮ اﻟقﺎﻧﻮﻧﻴة واﳌﺆﺳسﻴة وبﻨﺎء اﻟقﺪرات اﻟتقﻨﻴة ﻣﻦ

٢٥٠ ٠٠٠

أﺟل إدارة اﳌﻨتجﺎت اﶈتﻮﻳة ﻋلﻰ اﻟزئﺒق

٢٥٠ ٠٠٠

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴة ﻟلﻮﻓﺎء ﻻﻟتزاﻣﺎت اﳌﻨصﻮص ﻋلﻴﻬﺎ ﰲ
اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ

٢٥٠ ٠٠٠

ﺗعزﻳز اﻷﻃﺮ اﻟتﻨظﻴﻤﻴة واﳌﺆﺳسﻴة واﻟتقﻨﻴة ﻟﻺدارة اﻟسلﻴﻤة
ﻟلﻤﻨتجﺎت اﳌضﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق

٢٥٠ ٠٠٠

اﻟتحﻮل إﱃ اﺳتخﺪام بﺪائل ﻟلﻤﻨتجﺎت اﳌﺪرﺟة ﰲ اﳌﺮﻓق أﻟﻒ
-٨

ﺳﻮر

2019/01/AP/SYR

ﻣﻦ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ

١١١ ٠٠٠

-٩

ﺗﻮغﻮ

2019/01/A/TOG

اﻟتخلص اﻟتﺪرﳚي ﻣﻦ اﺳتﲑاد اﳌﻨتجﺎت اﳌضﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق

٢٥٠ ٠٠٠

واﳊﺪ ﻣﻦ اﺳتخﺪاﻣﻬﺎ

 -١٠أوغﻨﺪا

ﺗعزﻳز اﻟقﺪرات اﳌﺆﺳسﻴة وﻗﺪرة اﳌع ِّﺪﻧﲔ اﻟعﺎﻣلﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟتعﺪﻳﻦ

2019/01/A/UGA

اﳊﺮﰲ واﻟضﻴق اﻟﻨﻄﺎق ﻋلﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ اﺳتخﺪام اﻟزئﺒق واﻧﺒعﺎ ﺗه ﰲ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺗعﺪﻳﻦ اﻟذهﺐ اﳊﺮﰲ واﻟضﻴق اﻟﻨﻄﺎق ﰲ أوغﻨﺪا

٢٥٠ ٠٠٠

____________
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