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املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه األول

املقرر ا م :6/1-بشأن الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية ،الذي وضعه يف
*
صيغته النهائية مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين (تشرين الثاين/نوفمرب )2018
إن مؤمتر األطراف،
إذ يشري إىل املادة  13من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،اليت أُنشئت مبوجبها آلية مالية ملساعدة األطراف
من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية ،وإىل أن اآللية
تضم الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية ،وبرانجما دوليا حمددا لدعم بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية،
وإذ يشري أيضا إىل الفقرة  6من القرار املتعلق ابلرتتيبات املالية ،الوارد يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عن
مؤمتر املفوضني التابع التفاقية ميناماات بشأن الزئبق( ،الذي يعرف ابسم ”املقرر  ،)“2والذي طلب املؤمتر فيه إىل
جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن تضع صكا ملزما قانونيا بشأن الزئبق و’’أن تعد مقرتحا بشأن املؤسسة املضيفة
للبانمج الدويل احملدد ،يتضمن أي ترتيبات ضرورية مع املؤسسة املضيفة ،ابإلضافة إىل توجيهات بشأن اشتغال
ذلك البانمج ومدته ،لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ،خالل اجتماعه األول‘‘،
 -١يقرر أن يقدم برانمج األمم املتحدة للبيئة املؤسسة املضيفة املشار إليها يف الفقرة  9من املادة 13؛
 -٢يوافق على ترتيبات االستضافة الضرورية ،فضال عن التوجيهات املتعلقة بعمليات لذلك البانمج
ومدته ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر ،واختصاصات البانمج الدويل احملدد املبينة يف املرفق الثاين
هلذا املقرر؛
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احملدد؛

 -٣يطلب إىل املدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة أن ينشئ صندوقا استئمانيا للبانمج الدويل

 -٤يطلب أيضا إىل املدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة تنفيذ ترتيبات اإلدارة على النحو
الوارد يف مرفقي هذا املقرر.

املرفق األول للمقرر ا م6/1-
ترتيبات االستضافة ،والتوجيهات املتعلقة بعمليات الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة
التقنية ومدته
ألف  -ترتيبات اإلدارة للربانمج الدويل احملدد
 -1يقدم املدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة الدعم اإلداري للبانمج الدويل احملدد بتخصيص املوارد
البشرية وغريها من املوارد عن طريق أمانة اتفاقية ميناماات(.)1
 -2ينشئ مؤمتر األطراف جملس إدارة للبانمج الدويل احملدد يتوىل اإلشراف على توجيهاته وتنفيذها ،مبا يف
ذلك اختاذ القرارات املتعلقة ابملشاريع وإدارة املشاريع.
ابء-

التوجيهات املتعلقة ابلربانمج الدويل احملدد

-١

النطاق
 -3يهدف البانمج الدويل احملدد إىل دعم بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية وفقا للفقرة ( 6ب) من
املادة .13
 -4ينبغي جتنب االزدواجية والتداخل يف األنشطة املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت تنفذ يف
إطار البانمج الدويل احملدد ،وتلك اليت تنفذها أمانة اتفاقية ميناماات عمال ابملادة .١٤

-2

األهلية
 -5األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية مؤهلة للحصول على املوارد يف
إطار اآللية املالية ،وفقا للفقرة  5من املادة  13من االتفاقية .وينبغي أن أيخذ البانمج الدويل احملدد يف احلسبان
بشكل كامل االحتياجات احملددة والظروف اخلاصة لألطراف من الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا،
وفقا للفقرة  4من املادة .13
 -6البلدان غري األطراف ليست مؤهلة لتقدمي طلبات التمويل ،ولكن ميكنها املشاركة يف بعض األنشطة اليت
ينفذها البانمج الدويل احملدد بناء على دعوة من أحد األطراف ،وذلك على أساس كل حالة على حدة(.)2
 -7لدى عرض املشاريع ،ميكن أن تنظر األطراف املؤهلة يف مشاركة وكاالت التنفيذ أو اإلجناز أو اجلهات
الفاعلة األخرى ،مثل املنظمات غري احلكومية واملراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية التفاقية ابزل بشأن التحكم يف
نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عب احلدود واتفاقية استكهول بشأن امللواثت العضوية الثابتة.
* هذا املقرر ل حيرر بشكل رمسي.
( )1دون املساس مبا يتم اختاذه من قرار بشأن استضافة أمانة اتفاقية ميناماات.
( )2وفق الصياغة النهائية يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف.
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-٣

العمليات
-8

يسرتشد البانمج الدويل احملدد يف عملياته مبا يلي .وينبغي له:

(أ) أن يكون قطراي يف توجهه ،وأن أيخذ يف االعتبار األولوايت الوطنية والسيطرة الوطنية والتنفيذ
املستدام لاللتزامات مبوجب االتفاقية؛
(ب) أن يكفل التكامل ويتجنب االزدواجية مع الرتتيبات القائمة األخرى لتوفري بناء القدرات والدعم
التقين ،خاصة مع مرفق البيئة العاملية والبانمج اخلاص ،من أجل دعم تعزيز املؤسسات على الصعيد الوطين لتنفيذ
اتفاقية ابزل ،واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات
معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية استكهول ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية ،فضال عن أطر املساعدة األخرى القائمة؛
(ج) أن يستند يف عمله إىل الدروس املستفادة وأن يشارك على املستويني الوطين واإلقليمي بوسائل
منها تشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب؛
(د)
بتنفيذ االتفاقية.
-٤

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

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

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

(ب) تشجيع الشراكات والتعاون واالستفادة منها حسب االقتضاء بناء على الدروس املستفادة من
االتفاقيات األخرى.
جيم -املدة
 -12يكون البانمج الدويل احملدد مفتوحا لتلقي التبعات وطلبات احلصول على الدعم ملدة عشر سنوات
اعتبارا من اتريخ إنشاء صندوقه االستئماين .وجيوز ملؤمتر األطراف أن يقرر متديد هذه الفرتة مبا ال يتجاوز سبع
سنوات إضافية ،آخذا يف اعتباره عملية استعراض اآللية املالية وفقا للفقرة  11من املادة  ١٣من اتفاقية ميناماات.
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املرفق الثاين للمقرر ا م6/1-
اختصاصات الربانمج الدويل احملدد
ألف -جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد
 -1يتكون جملس إدارة البانمج الدويل احملدد (يشار إليه فيما بعد بـ ـ ”جملس إدارة البانمج“) من  10أعضاء
من األطراف .وترشح كل منطقة من املناطق اخلمس لألمم املتحدة عضوين من خالل ممثليها لدى املكتب(.)3
 -2يُرشح األعضاء األوائل جمللس اإلدارة يف موعد ال يتجاوز  ٣١كانون األول/ديسمب  ،٢٠١٧وتستمر
عضويتهم حىت االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف .وبعد ذلك تُرشح اجملموعات اإلقليمية األعضاء كل سنتني ويُقر
مؤمتر األطراف عضويتهم.
 -3وتصوغ األمانة مشروع النظام الداخلي جمللس إدارة البانمج لكي ينظر فيه اجمللس ويعتمده ،ومن ث يُقدَّم
إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين للعِلم به.
 -4ويتوىل رائسة جملس إدارة البانمج الدويل احملدد رئيسان مشاركان ينتخبان من بني أعضاء اجمللس ،مبا
يعكس تكوين اجمللس والغرض من البانمج.
 -5يتخذ جملس إدارة البانمج الدويل احملدد قراراته بتوافق اآلراء .وإذا استنفدت مجيع حماوالت الوصول إىل
توافق يف اآلراء ول جي ِر التوصل إىل أي اتفاق ،يعتمد القرار أبغلبية ثالثة أرابع أعضائه احلاضرين واملصوتني.
 -6وجيتمع جملس إدارة البانمج الدويل احملدد ،من حيث املبدأ ،مرة يف السنة للموافقة على طلبات املشاريع
واستعراض التقدم احملرز يف إطار البانمج استنادا إىل التقارير املقدمة من أمانة اتفاقية ميناماات ،فضال عن املعلومات
األخرى ذات الصلة اليت تقدم له بشأن تنفيذ البانمج.
 -7ويتخذ جملس إدارة البانمج قرارات تنفيذية تتعلق أبداء البانمج الدويل احملدد ،مبا يف ذلك املوافقة على
طلبات التمويل استنادا إىل التوجيهات اليت يقدمها مؤمتر األطراف ،ويؤيد ،حسب االقتضاء ،معايري وإجراءات
تقدمي الطلبات والتقييم واإلبالغ.
 -8وجتهز األما نة مقرتحات الطلبات لكي يوافق عليها جملس إدارة البانمج ،وتتوىل إدارة املخصصات
املعتمدة وخدمة جملس إدارة البانمج .وتقدم األمانة تقارير بشأن عملياهتا إىل جملس اإلدارة وتكون مسؤولة أمام
املدير التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة فيما خيص املسائل اإلدارية واملالية .وتقدم األمانة تقريرا سنواي إىل
جملس اإلدارة ،ويقدم التقرير أيضا إىل مؤمتر األطراف ،مبا يف ذلك املعلومات ذات الصلة بشأن رفض مقرتحات
املشاريع.
ابء-

عمليات فرز املشاريع وتقييمها واملوافقة عليها
 -9تتلقى أمانة اتفاقية ميناماات الطلبات مباشرة من احلكومات الوطنية من خالل مراكز التنسيق الوطنية
التابعة هلا.
 -10وجيوز جلميع اجلهات القادرة أن تقدم املساعدة التقنية يف إعداد طلبات املشاريع ،بناء على طلب من
مقدمي الطلبات.
( )3وفق الصياغة النهائية يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف.
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 -11وجتري أمانة اتفاقية ميناماات فرزا لطلبات املشاريع من حيث االكتمال واألهلية .وتقيِم األمانة أيضا ،مع
املوظفني ذوي اخلبة املالئمة داخل األمانة ،الطلبات املقدمة لكي ينظر فيها جملس اإلدارة ويتخذ قرارا بشأهنا،
ابلتشاور مع املنظمات احلكومية الدولية املعنية ،شريطة عدم وجود آاثر من حيث التكاليف.
جيم -الدعم اإلداري املقدم إىل الربانمج الدويل احملدد
 -12توفر األمانة وظيفة واحدة ألنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات يف األمانة وأنشطة البانمج الدويل
احملدد ،ويغطي الصندوق االستئماين العام تكاليف هذه الوظيفة ،مع مراعاة أن احتياجات البانمج الدويل احملدد
من املوظفني ستخضع لالستعراض.
 -13وُمت َّول التكاليف املرتبطة بتشغيل البانمج الدويل احملدد ،مبا يف ذلك تكاليف االجتماعات ،من التبعات
املقدمة إىل البانمج.
دال -النتائج املتوقعة
 -14من املتوقع أن يؤدي دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية الذي يقدمه البانمج الدويل احملدد إىل حتسني
قدرات البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا يف إطار االتفاقية.
هاء -احلساابت واملراجعة
 -15ختضع حساابت البانمج الدويل احملدد وإدارته املالية لعملية املراجعة الداخلية واخلارجية لألمم املتحدة.
وتُعرض حساابت البانمج الدويل احملدد على جملس إدارة البانمج خالل فرتة ثالثة شهور بعد إقفال الفرتة املالية
وينظر فيها أيضا مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات.
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