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مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراءً
بشأنها في اجتماعو األول :مسائل ينص عليها مؤتمر
المفوضين :مشروع مذكرة تفاىم بين مؤتمر األطراف
في اتفاقية ميناماتا ومجلس مرفق البيئة العالمية

مشروع ُمذكرة تفاىم بين مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومجلس مرفق البيئة
العالمية
ُمذكرة من األمانة

 - 2حربدد الفقرة  3من ادلادة  21من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق آليةً لتوفري موارد مالية كافية حُيكن التنبؤ
هبا وحسنة التوقيت .وهتدف اآللية إىل دعم األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة
انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا دبوجب االتفاقية .وتنص الفقرة  4من ادلادة  21على أن تشمل اآللية الصندوق
االستئماين دلرفق البيئة العادلية وبرنارلاً دولياً زلدداً لدعم بناء القدرات وادلساعدة التقنية .وتحبني الفقرة  5من ادلادة
 21الدعم الذي سيقدمو الصندوق االستئماين دلرفق البيئة العادلية ،وتنص على أن يحوفر ادلرفق موارد مالية
جديدة ُيكن التنبؤ هبا وتكون كافية وحسنة التوقيت لتغطية النفقات هبدف دعم تنفيذ االتفاقية وفق ما يوافق
عليو مؤسبر األطراف .وعالوةً على ذلك ،تنص الفقرة  6من ادلادة  21على أنو عند توفري ادلوارد فإنو يتعني على
الصندوق االستئماين دلرفق البيئة العادلية أن يأخذ يف االعتبار أحجام اخلفض ادلتوقعة دلستويات الزئبق لنشاط ما
حمقرتح مقارنةً بتكاليفو .وتنص الفقرة  20من ادلادة  21على أنو يتعني ،يف االجتما األول للمؤسبر ،أن يتفق
مؤسبر األطراف والكيانات اليت تحشكل اآللية على الرتتيبات الالزمة لتفعيل عملية تشغيل ىذه اآللية.
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 - 4وتحناقش يف الوثيقة  UNEP/MC/COP.1/8عملية وضع التوجيهات اليت سيحقدَّمها مؤسبر األطراف
للصندوق االستئماين دلرفق البيئة العادلية ،وفقاً للفقرة  5من ادلادة 21؛ يف حني تناقش الوثيقة
 UNEP/MC/COP.1/9عمل ىذه اآللية ادلالية فيما يتعلق بالربنامج الدويل الـ حمحدد.

 - 1ويف الفقرة  4من قرار مؤسبر ادلفوضني بشأن الرتتيبات ادلالية (انظر  ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4ادلرفق
األول) قرر مؤسبر ادلفوضني أن تضع جلنة التفاوض احلكومية الدولية بشأن الزئبق مشرو مذكرة تفاىم يتفق
عليها رللس مرفق البيئة العادلية ومؤسبر األطراف بشأن الرتتيبات الالزمة لتفعيل األحكام ذات الصلة الواردة يف
الفقرات من  3إىل  6من ادلادة  ،21لكي ينظر فيو مؤسبر األطراف يف اجتماعو األول .وقد طلبت اللجنة يف
دورهتا السادسة إىل األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق أن تتعاون مع أمانة مرفق البيئة العادلية ،بشأن
وضع مشرو دلذكرة التفاىم لتنظر فيها اللجنة يف دورهتا السابعة.
 - 2ويف الدورة السابعة ،نظرت اللجنة يف مشرو مذكرة التفاىم ،اليت أحعدت مع مراعاة اخلربة ادلكتسبة يف
إطار االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ذات الصلة ومذكرات التفاىم القائمة بني رللس مرفق البيئة العادلية
ومؤسبرات األطراف يف سلتلف االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف .ومت التشاور مع أمانات تلك االتفاقات أيضاً
حسب االقتضاء .ووافقت اللجنة على صيغة منقحة بصفة مؤقتة ،وقررت أن ربال الصيغة ادلنقحة إىل رللس
مرفق البيئة العادلية للنظر فيو قبل أن يقوم مؤسبر األطراف بالنظر يف ادلشرو وادلوافقة عليو يف اجتماعو األول.
 - 3وقد حعرض مشرو مذكرة التفاىم ادلنقحة على رللس مرفق البيئة العادلية للنظر فيو يف تشرين
األول/أكتوبر  ،4024مع ربديد مهلة لتقدمي التعليقات حبلول هناية كانون الثاين/يناير  .4025وأدىل أحد
أعضاء اجمللس بتعليقات خبصوص إدخال تصويبات ربريرية ،كما طلب توحيد الصيغ يف مشرو مذكرة التفاىم،
دبا يتسق مع طابعها غري ادللزم قانوناً .ومل تكن التعليقات ذات طابع جوىري .وتوىل استعراض مجيع التعليقات
ذات الطابع القانوين ادلكتب القانوين لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة نيابة عن األمانة ادلؤقتة ،وأمانة مرفق البيئة
العادلية نيابة عن رللس مرفق البيئة .واستناداً إىل ذلك االستعراض ،أحدخلت التنقيحات التالية على النص الذي
كان قد اتفق عليو مؤقتاً خالل الدورة السابعة للجنة:
(أ)

يف الفقرة  ،2أحدخل تعديل ال ينطبق على النص العريب ،فبقيت الفقرة على حاذلا؛

(ب) يف الفقرة  ،22استحعيض عن عبارة ’’حل يتفق عليو الطرفان‘‘ بعبارة ’’حل يرضى بو
الطرفان‘‘؛
(ج) يف الفقرة  44استعيض عن عبارة ’’اتفاق كتايب‘‘ بـعبارة ’’تراض كتايب‘‘؛
النفاذ‘‘؛

(د)

يف الفقرة  ،42استعيض عن عبارة ’’يبدأ نفاذ مذكرة التفاىم‘‘ ،بعبارة ’’تدخل ادلذكرة حيز

(ه) استعيض عن العنوان األخري ’’االنسحاب‘‘ ب ـ ـ ’’اإلهناء‘‘ إليضاح كون مذكرة التفاىم تسري
على طرفني ال غري ،ولذلك فإن مفعوذلا ينتهي عند انسحاب أحد الطرفني؛
(و) يف الفقرة  ،43أحدخل تعديل ال ينطبق على النص العريب ،فبقيت الفقرة على حاذلا؛
(ز) أدخل تعديل ال ينطبق على النص العريب يف مجيع أحناء مشرو ادلذكرة حبذف الشرطة (’’)‘‘-
بني ’’ ‘‘developingو ’’  ‘‘countryسبشياً مع التوجهات ادلستجدة.
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 - 4ويتضمن ادلرفق األول ذلذه ادلذكرة مشرو مقرر لينظر فيو مؤسبر األطراف يف اجتماعو األول ،اليت
سيقرر فيو ادلؤسبر ادلوافقة على نص مذكرة التفاىم واعتبارىا نافذة ادلفعول بينو وبني رللس مرفق البيئة العادلية.
ويرد يف ادلرفق الثاين النص ادلستكمل دلذكرة التفاىم دبا فيو التنقيحات ادلذكورة أعاله ،دون مزيد من التحرير.
وعقب اعتماد ادلؤسبر للمذكرة ،ستححال إىل رللس مرفق البيئة العادلية ليوافق عليها .وسينظر يف مذكرة التفاىم
بغية ادلوافقة عليها االجتما ح األول جمللس ادلرفق الذي يعقد عقب االجتما األول للمؤسبر .وستدخل ادلذكرة
حيز النفاذ عندما يوافق عليها كل من ادلؤسبر ورللس مرفق البيئة العادلية.
اإلجراء الذي يقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف
 - 5قد يود ادلؤسبر ،عقب نظره يف مشرو مذكرة التفاىم ،أن يتخذ مقرراً رمسياً يوافق دبوجبو على النص
ويعتربه نافذ ادلفعول بينو وبني رللس مرفق البيئة العادلية.
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المرفق األول
مشروع المقرر ا مُ :]xx[/1-مذكرة التفاىم بين مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ومجلس مرفق البيئة العالمية
إن مؤسبر األطراف،
يقرر ادلوافقة على نص مذكرة التفاىم بني مؤسبر األطراف يف اتفاقية ميناماتا ورللس مرفق البيئة العادلية،
بصيغتو الواردة يف مرفق ىذا ادلقرر ،واعتباره نافذ ادلفعول بينو وبني رللس مرفق البيئة العادلية.
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المرفق الثاني
مشروع ُمذكرة التفاىم بين مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومجلس مرفق
البيئة العالمية
إن مؤسبر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق (ويحشار إليو فيما بعد بـ ـ ’’مؤسبر األطراف‘‘) ورللس
مرفق البيئة العادلية (ويحشار إليو فيما بعد بـ ـ ’’اجمللس‘‘)،
إذ يحشريان إىل الفقرة  3من ادلادة  21من االتفاقية ،اليت حربدد آليةً لتوفري موارد مالية كافية حُيكن التنبؤ
هبا وحسنة التوقيت هبدف دعم األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية يف تنفيذ
التزاماهتا دبوجب االتفاقية ،والفقرة  4من ادلادة  21اليت تنص على أن ’’تشمل ىذه اآللية الصندوق االستئماين
دلرفق البيئة العادلية وبرنارلاً دولياً زلدداً لدعم بناء القدرات وادلساعدة التقنية‘‘؛

وإذ يحشريان أيضاً إىل الفقرة  5من ادلادة  21من االتفاقية ،اليت تنص على أن ’’يحوفر الصندوق
االستئماين التابع دلرفق البيئة العادلية موارد مالية جديدة ُيكن التنبؤ هبا وتكون كافية وحسنة التوقيت لتغطية
النفقات هبدف دعم تنفيذ االتفاقية على النحو الذي يحوافق عليو مؤسبر األطراف‘‘ وأن ’’يتم تشغيلو بتوجيهات
من مؤسبر األطراف ويكون الصندوق خاضعاً للمساءلة أمامو‘‘ ،والذي جيب أن ’’يحقدم توجيهات بشأن
االسرتاتيجيات الشاملة والسياسات العامة وأولويات الربامج وأىلية احلصول على ادلوارد ادلالية واستخدامها‘‘،
فضالً عن ’’توجيهات بشأن تقدمي قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ُيكن أن تتلقى الدعم من الصندوق
االستئماين دلرفق البيئة العادلية‘‘؛
وإذ يحشريان أيضاً إىل الفقرة  5من ادلادة  21من االتفاقية ،اليت تنص على أن ’’يحوفر الصندوق
االستئماين التابع دلرفق البيئة العادلية موارد للوفاء بالتكاليف اإلضافية ادلتفق عليها للمنافع البيئية العادلية
والتكاليف الكاملة ادلتفق عليها لبعض أنشطة التمكني‘‘ ،والفقرة  6من ادلادة  21اليت تنص على أنو عند توفري
ادلوارد لنشاط ما فإنو يتعني على الصندوق االستئماين التابع دلرفق البيئة العادلية أن ’’يأخذ يف االعتبار أحجام
اخلفض ادلتوقعة دلستويات الزئبق لنشاط ما حمقرتح مقارنةً بتكاليفو‘‘؛
وإذ يحشريان إىل الفقرة  4من الصك ادلتعلق بتأسيس مرفق البيئة العادلية ادلـحعاد ىيكلتو بصيغتو ادلعدلة يف
االجتما اخلامس جلمعية مرفق البيئة العادلية الذي حعقد يف أيار/مايو  ،4022اليت تنص على أن ’’يقوم مرفق
البيئة العادلية بدوره كأحد الكيانات اليت تتوىل تشغيل اآللية ادلالية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ‘‘...؛
وبعد أن تشاورا معاً آخذين يف االعتبار اجلوانب ذات الصلة باذليكل التنظيمي لكل منهما كما ىو
مبني يف الصك األساسي إلنشاء كل منهما،
قد توصال إىل التفاىم التايل:
التعاريف
-2

ألغراض مذكرة التفاىم ىذه:

(أ) يحقصد بكلمة ’’اجلمعية‘‘ مجعية مرفق البيئة العادلية كما ورد تعريفها يف صك تأسيس مرفق
البيئة العادلية ادلعاد ىيكلتو؛
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(ب) ويحقصد ب ـ ـ ـ ’’مؤسبر األطراف‘‘ مؤسبر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛
(ج) ويحقصد ب ـ ـ ’’االتفاقية‘‘ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛

(د) ويحقصد بـ ـ ـ ’’اجمللس‘‘ رللس مرفق البيئة العادلية كما ورد تعريفو يف صك تأسيس مرفق البيئة
العادلية ادلعاد ىيكلتو؛
ىيكلتو؛

(ه) ويحقصد ب ـ ـ ـ ’’مرفق البيئة العادلية‘‘ اآللية ادلنشأة دبوجب صك تأسيس مرفق البيئة العادلية ادلعاد
(و) ويحقصد ب ـ ـ ـ ’’صك مرفق البيئة العادلية‘‘ صك تأسيس مرفق البيئة العادلية ادلعاد ىيكلتو؛
(ز)

الغرض

ويحقصد ب ـ ـ ’’الطرف‘‘ الطرف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛

(ح) ويحقصد ب ـ ـ ـ ’’الزئبق‘‘ ادلواد اليت تشملها اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

 - 4الغرض من مذكرة التفاىم احلالية ىو وضع ترتيبات للعالقة بني مؤسبر األطراف واجمللس من أجل إنفاذ
األحكام ادلتعلقة بالصندوق االستئماين التابع دلرفق البيئة العادلية والواردة يف الفقرات  3و 4و 5و 6و 20و22
من ادلادة  21من االتفاقية ،والفقرات  4و 44و 45من صك مرفق البيئة العادلية.
المقدمة من مؤتمر األطراف
التوجيهات ُ

 - 1يتوىل مؤسبر األطراف تزويد مرفق البيئة العادلية بالتوجيهات ادلناسبة طبقاً للفقرة  5من ادلادة  21من
االتفاقية .وستتناول ىذه التوجيهات االسرتاتيجيات الشاملة ،والسياسات العامة ،وأولويات الربامج وأىلية
احلصول على ادلوارد ادلالية واستخدامها ،فضالً عن تقدمي قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ُيكن أن تتلقى
الدعم من الصندوق االستئماين دلرفق البيئة العادلية .يستعرض مؤسبر األطراف ىذه التوجيهات يف موعد
ال يتجاوز وقت انعقاد اجتماعو الثالث ،وبعد ذلك على أساس منتظم ،وذلك وفقاً للفقرة  22من ادلادة ،21
وجيوز لو على أساس ىذا االستعراض أن يحقرر استكماذلا أو تنقيحها .ويتفق مؤسبر األطراف ،يف وقت الحق،
مع مرفق البيئة العادلية على أي ترتيبات إضافية قد تكون ضرورية كإضافة إىل مذكرة التفاىم احلالية.
المقدمة من مؤتمر األطراف
التوافق مع التوجيهات ُ

 - 2يكفل اجمللس فعالية تشغيل مرفق البيئة العادلية ،بوصفو مصدر سبويل لؤلنشطة ادلقامة ألغراض االتفاقية
دبا يتوافق مع التوجيهات ادلقدمة إليو من مؤسبر األطراف.

 - 3جيوز للمجلس أن يثري مع مؤسبر األطراف أي مسألة ناشئة عن التوجيهات اليت يعتمدىا مؤسبر
األطراف .وعلى وجو التحديد ،جيوز للمجلس إذا قدم مؤسبر األطراف توجيهات إىل مرفق البيئة العادلية عقب
اجتماعو األول ،أن يتشاور مع مؤسبر األطراف يف استكمال وتوضيح التوجيهات ادلقدمة على ضوء أي
توجيهات إضافية أو جديدة تَرد إليو.
 - 4ينبغي أن يتم االتفاق على قرارات التمويل ادلتعلقة دبشاريع وأنشطة معينة فيما بني الطرف ادلعين من
البلدان النامية أو طرف ُير اقتصاده دبرحلة انتقالية ومرفق البيئة العادلية ’’ ‘‘GEFوفقاً لالسرتاتيجيات الشاملة
والسياسات العامة وأولويات الربامج وأىلية احلصول على ادلوارد ادلالية واستخدامها اليت يضعها مؤسبر األطراف.
ويكون رللس مرفق البيئة العادلية مسؤوالً عن إقرار برامج عمل ادلرفق .وإذا رأى طرف ما يف االتفاقية أن اجمللس
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ازبذ قراراً بشأن مشرو معني دبا ال يتوافق مع التوجيهات ادلـحقدمة من مؤسبر األطراف يف سياق االتفاقية ،وإذا ما
قرر مؤسبر األطراف ،بعد تدارس األمر ،أن شكوى الطرف ادلعين ذلا ما يربرىا ،جيب أن يطلب ادلؤسبر إيضاحات
من مرفق البيئة العادلية وحيلل ادلالحظات ادلقدمة إليو من الطرف ادلعين وكذلك الرد الذي يَرد إليو من مرفق البيئة
العادلية .ويف حالة ما إذا ارتأى مؤسبر األطراف أن القرار ادلتعلق بادلشرو الذي ازبذه رللس مرفق البيئة العادلية
ال يتمشى مع االسرتاتيجيات الشاملة والسياسات العامة وأولويات الربنامج ومعايري األىلية للحصول على ادلوارد
ادلالية واستخدامها اليت وضعها مؤسبر األطراف ،فإنو جيوز لو أن يطلب إىل مرفق البيئة العادلية اقرتاح وتنفيذ
اإلجراءات ادلناسبة دلعاجلة ادلشاغل ادلتعلقة بادلشرو قيد البحث.
تقديم التقارير
 - 5يقوم اجمللس ،بغية استيفاء شروط ادلساءلة أمام مؤسبر األطراف ،بإعداد وتقدمي تقارير دورية إىل مؤسبر
األطراف يف كل اجتما دوري دلؤسبر األطراف .وتكون تقارير اجمللس وثائق رمسية الجتماعات مؤسبر األطراف.
 - 6وتتضمن تقارير اجمللس معلومات عن أنشطتو ادلتعلقة باالتفاقية ومدى اتساق تلك األنشطة مع
التوجيهات ادلقدمة من مؤسبر األطراف ،وكذلك عن أي قرار آخر دلؤسبر األطراف أحرسل إىل مرفق البيئة العادلية،
دبوجب ادلادة  21من االتفاقية.
-7

وتتضمن التقارير ،على وجو التحديد ،ادلعلومات التالية:

(أ) معلومات عن الكيفية اليت استجاب هبا مرفق البيئة العادلية للتوجيهات ادلقدمة من مؤسبر
األطراف ،دبا يف ذلك ،حبسب االقتضاء ،قيامو بإدراجها يف االسرتاتيجيات والسياسات التشغيلية دلرفق البيئة
العادلية؛
(ب) ذبميع ادلشاريع اليت وافق عليها اجمللس وادلشاريع اليت جيري تنفيذىا خالل الفرتة اليت يغطيها
التقرير فيما يتعلق بالزئبق ،مع بيان موارد مرفق البيئة العادلية وادلوارد األخرى ادلخصصة لكل مشرو من ىذه
ادلشاريع وحالة تنفيذ كل مشرو ؛
(ج) ويف حالة إدراج أي مقرتح دبشرو يف برنامج عمل مامل يحوافق عليو اجمللس ،جيب توضيح
أسباب عدم ادلوافقة عليو.
 - 20يحقدم اجمللس أيضاً تقارير عن أنشطة مرفق البيئة العادلية ادلتعلقة بالرصد والتقييم فيما يتعلق بادلشاريع
الداخلة يف رلال تركيز االىتمام بادلواد الكيميائية والنفايات ادلتعلقة بالزئبق.
 - 22يحقدم اجمللس أيضاً معلومات عن مسائل أخرى تتعلق بتصريف ادلهام يف إطار الفقرة  3من ادلادة 21
فيما يتعلق بالصندوق االستئماين دلرفق البيئة العادلية ،وفقاً دلا قد يطلبو مؤسبر األطراف .وإذا واجو اجمللس
صعوبات يف االستجابة ألي من ىذه الطلبات ،يقوم بتوضيح شواغلو ىذه إىل مؤسبر األطراف ويقوم مؤسبر
األطراف واجمللس بالبحث عن حل يرضى بو الطرفان.
ضمن اجمللس يف تقريره إىل مؤسبر األطراف أي آراء تتكون لديو عن التوجيهات ادلقدمة إليو من مؤسبر
 - 24يح َ
األطراف.
 - 21جيوز دلؤسبر األطراف أن يثري مع اجمللس أي موضو ينشأ عن التقارير الواردة إليو من اجمللس ،وأن
يطلب إيضاحات من مرفق البيئة.
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الرصد والتقييم
 - 22يقوم مؤسبر األطراف ،وفقاً دلا ىو منصوص عليو يف الفقرة  22من ادلادة  21من االتفاقية ،يف موعد
أقصاه وقت انعقاد اجتماعو الثالث ومن بعد ذلك بصفة منتظمة ،باستعراض مستوى التمويل ،والتوجيهات
ادلقدمة من مؤسبر األطراف إىل مرفق البيئة العادلية بوصفو أحد الكيانني ادلوكل إليهما مهمة تشغيل اآللية ادلالية
ادلنشأة يف إطار ادلادة  ،21ومدى فعالية أداء مرفق البيئة العادلية وقدرتو على التصدي لالحتياجات ادلتغرية
لؤلطراف من البلدان النامية والبلدان اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية .ويتخذ مؤسبر األطراف ،بناءً على ىذه
االستعراضات ،االجراءات ادلناسبة لتحسني فعالية ىذه اآللية.
 - 23عند قيام مؤسبر األطراف بالتحضري الستعراض أداء مرفق البيئة العادلية بوصفو أحد الكيانني ادلوكل
إليهما مهمة تشغيل اآللية ادلالية ادلنشأة يف إطار االتفاقية ،يأخذ ادلؤسبر بعني االعتبار ،وحبسب االقتضاء ،تقارير
مكتب التقييم ادلستقل التابع دلرفق البيئة العادلية وآراء ادلرفق .ويتشاور مكتب التقييم ادلستقل التابع دلرفق البيئة
العادلية ،حبسب االقتضاء ،مع أمانة االتفاقية عند إعداد تقييمات أنشطة مرفق البيئة العادلية ادلتعلقة بالزئبق.
 - 24يقوم مؤسبر األطراف ،بناء على االستعراضات ادلذكورة أعاله ،بإبالغ اجمللس بادلقررات ذات الصلة اليت
يتخذىا مؤسبر األطراف نتيجة ذلذه االستعراضات ،وذلك لتحسني أداء وفعالية مرفق البيئة العادلية يف مساعدة
األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية يف تنفيذ االتفاقية.
التعاون بين األمانتين
 - 25تعمل أمانة االتفاقية وأمانة مرفق البيئة العادلية على التواصل والتعاون فيما بينهما وتتشاوران بانتظام،
لتسهيل فعالية مرفق البيئة العادلية يف مساعدة األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة
انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا دبوجب االتفاقية.
 - 26وتحدعى أمانة االتفاقية على وجو التحديد ،ووفقاً لدورة مشروعات مرفق البيئة العادلية ،إىل التعليق على
مقرتحات ادلشاريع ادلتصلة بالزئبق قيد النظر إلدراجها يف برنامج العمل ادلقرتح ،وخباصة فيما يتعلق باتساق
مقرتحات ادلشاريع مع التوجيهات ادلقدمة من مؤسبر األطراف.
 - 27تتشاور أمانتا االتفاقية ومرفق البيئة العادلية مع بعضهما بشأن مشاريع نصوص الوثائق ادلتصلة باالتفاقية
وادلتصلة دبرفق البيئة العادلية وذلك قبل إصدار النصوص النهائية لتلك الوثائق ،واألخذ يف االعتبار كل التعليقات
عند وضع صيغتها النهائية.
 - 40تحتاح لالطال الوثائق الرمسية دلرفق البيئة العادلية ،دبا يف ذلك ادلعلومات ادلقدمة عن أنشطة ادلشاريع،
وكذلك الوثائق الرمسية لالتفاقية على موقع كل منهما على شبكة الويب.
التمثيل المتبادل
 - 42يحدعى ،على أساس متبادل ،شلثلو مرفق البيئة العادلية حلضور اجتماعات مؤسبر األطراف وىيئاتو الفرعية
ذات الصلة ،كما يحدعى شلثلو االتفاقية حلضور اجتماعات اجمللس واجلمعية العمومية ،وغريىا من االجتماعات
ذات الصلة ،حبسب االقتضاء.
التعديالت
 - 44جيوز تعديل مذكرة التفاىم احلالية يف أي وقت دبوجب تراض كتايب بني مؤسبر األطراف واجمللس.
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التفسير
 - 41إذا ثارت خالفات حول تفسري مذكرة التفاىم ىذه ،ححيال ادلوضو  ،كلما كان ذلك مالئماً ،إىل مؤسبر
األطراف ورللس مرفق البيئة العادلية للنظر فيو .ويبذل مؤسبر األطراف واجمللس قصارى جهودمها للتوصل إىل حل
مقبول لدى الطرفني.
بدء النفاذ
 - 42تدخل مذكرة التفاىم ىذه حيز النفاذ عندما يحوافق عليها مؤسبر األطراف واجمللس.

اإلنهاء

 - 43جيوز ألي من مؤسبر األطراف أو اجمللس إهناء مذكرة التفاىم ىذه يف أي وقت دبوجب إخطار كتايب
لآلخر .ويسري االنسحاب بعد ستة أشهر من اإلشعار بو وال يؤثر على شرعية أو مدة األنشطة اليت حشر يف
تنفيذىا قبل مثل ىذا اإلهناء للمذكرة.
____________
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