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مسائل تعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها
أو يتخذ إجراءً بشأهنا :القواعد املالية

القواعد املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،وهليئاته الفرعية ،وألمانة االتفاقية
مذكرة من األمانة
 - 1مبوجب املقرر ا م ،10/1-اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق القواعد املالية ملؤمتر
األطراف وألي من هيئاته الفرعية ،فضالً عن األحكام املالية اليت تنظم سري عمل أمانة االتفاقية .ويبقى قوسان
يف الفقرة ( 3ه) من املادة  5املتعلقة باملسامهات ،وال تزال هناك أقواس أيضاً يف مرفق القواعد املالية الذي يقدم
تفصيالً إلجراءات توزيع التمويل من الصندوق االستئماين اخلاص لتسهيل مشاركة األطراف يف اجتماعات مؤمتر
األطراف .وقد وضعت الفقرة  2من ذلك املرفق بني قوسني وتتضمن بدورها أجزاء وضعت بني قوسني .وأخرياً
تتضمن الفقرة  5أجزاء من النص وضعت بني قوسني.
 - 2وتقدم األمانة يف املرفق األول هلذه املذكرة نص الفقرة ( 3ه) من املادة  5من القواعد املالية ونص
الفقرتني  2و 5من مرفق القواعد املالية ،وذلك لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين .ويتعلق النص
الذي ظل بني قوسني مربعني يف الفقرة ( 3ه) من املادة  5مبا يقرره مؤمتر األطراف من التدابري املناسبة عندما ال
يتم االتفاق بشكل مشرتك على جدول للمدفوعات أو ال يتم االلتزام بذلك اجلدول ،مع مراعاة االحتياجات
اخلاصة والظروف اخلاصة للبلدان النامية وال سيما أقل البلدان منواً أو الدول اجلزرية الصغرية النامية ،أو االحتياجات
والظروف اليت ختص حصراً أقل البلدان منواً أو الدول اجلزرية الصغرية النامية .وتشري الفقرة  2من املرفق إىل اإلجراء
الذي يعطي اهتماماً ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية ،والذي يسرتشد باملمارسات الثابتة املتبعة يف
األمم املتحدة .أما الفقرة  5من املرفق فتشري إىل قائمة املندوبني الذين سيتم متويلهم واليت يعدها رئيس األمانة
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بغرض كفالة التمثيل اجلغرايف الكايف للمناطق املؤهلة .وتظل بني قوسني مسألة ما إذا كانت أقل البلدان منواً والدول
اجلزرية الصغرية النامية ستمنح األولوية أو االهتمام.
 - 3ويرد يف املرفق الثاين هلذه املذكرة مشروع املقرر الذي ينص على اعتماد النص الذي بقي معلقاً يف القواعد
املالية ومرفقها.
اإلجراء الذي يقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف
 - 4قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف الفقرة اليت ظلت معلقة من املادة  5من القواعد املالية ،والفقرات
املعلقة املتبقية يف مرفق القواعد املالية هبدف اعتماد النص النهائي.
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املرفق األول
الفقرة  3من املادة  5من القواعد املالية ،والفقرتان  2و 5من مرفق القواعد املالية
املادة  ،5الفقرة 3
-3

وفيما يتعلق باملسامهات اليت تقدَّم عمالً بالفقرة ( 1أ) من املادة :5

(أ) يتوقَّع حتصيل املسامهات عن كل سنة تقوميية يف اليوم األول من كانون الثاين/يناير من تلك السنة،
وينبغي أن تس ّدد بالكامل ويف املوعد احملدَّد هلا .وينبغي إبالغ األطراف بقيمة اشرتاكاهتا للسنة يف موعد أقصاه
 15تشرين األول/أكتوبر من السنة اليت تسبقها؛
(ب) يقوم كل طرف باطالع رئيس األمانة مسبقاً ،وقبل تاريخ استحقاق املسامهة بأطول فرتة ممكنة،
على قيمة املسامهة اليت يعتزم تقدميها واملوعد املنتظَر لذلك؛
(ج) إذا مل يتم استالم املسامهات من بعض األطراف حبلول  31كانون األول/ديسمرب من السنة
املعنية ،يقوم رئيس األمانة مبراسلة تلك األطراف ليشدِّد على أمهية تسديد مسامهاهتا املستحقة عن الفرتات السابقة،
ويقوم بإبالغ مؤمتر األطراف يف اجتماعه املقبل باملشاورات اليت أجراها مع تلك األطراف؛
(د) إذا مل يتم استالم مسامهات أحد األطراف بعد سنتني أو أكثر ،يقوم رئيس األمانة باالتفاق
بشكل مشرتك مع أي طرف عليه مسامهات مستحقة على وضع جدول مدفوعات يتيح لذلك الطرف دفع
مسامهاته املستحقة بالكامل خالل ست سنوات ،تبعاً لظروفه املالية ،وعلى تسديد مسامهاته املستقبلية يف وقتها.
ويقوم رئيس األمانة بإبالغ املكتب ومؤمتر األطراف يف اجتماعيهما القادمني بالتقدُّم احملرز على صعيد أ ٍي من
جداول املدفوعات املذكورة؛
(هـ) إذا مل يتم االتفاق بشكل مشرتك على جدول للمدفوعات أو إذا مل يتم االلتزام به ،يقرر مؤمتر
األطراف التدابري املناسبة ،مع مراعاة االحتياجات اخلاصة والظروف اخلاصة لـ ـ ـ [البلدان النامية ،وال سيما] البلدان
األقل منواً أو الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
الفعالة لألطراف من البلدان النامية ،وخباصة أقل
(و) نظراً لألمهية اليت تتسم هبا املشاركة الكاملة و ّ
البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية ،واألطراف من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،جيب على
رئيس األمانة أن ي َذ ِّكر األطراف بضرورة تسديد مسامهاهتا يف الصندوق االستئماين اخلاص قبل ستة أشهر على
األقل من موعد انعقاد كل اجتماع عادي ملؤمتر األطراف ،مع التفكري يف احلاجة املالية وحث األطراف القادرة
على أن تكفل تسديد أي مسامهات قبل ثالثة أشهر على األقل من موعد االجتماع.

مرفق القواعد املالية ،الفقرتان  2و5
[ - 2وينبغي أن يعطي اإلجراء [أولوية] اهتماماً [خاصاً] ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية
املؤهلة .وينبغي أن يظل مسرتشداً باملمارسات الثابتة
ويهدف بعد ذلك إىل كفالة التمثيل الكايف جلميع األطراف ّ
لألمم املتحدة].
 - 5وبناء على املوارد املالية املتاحة وعلى عدد الطلبات الواردة ،تقوم األمانة بإعداد قائمة من املندوبني الذين
وتوضع هذه القائمة وفقاً للفقرتني  1و 2أعاله بغرض كفالة التمثيل اجلغرايف الكايف للمناطق
سيتم متويلهمَ .
املؤهلة ،مع إعطاء [األولوية] االهتمام [اخلاص] ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية].
ّ
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املرفق الثاين
مشروع املقرر ا م :]xx[/2-القواعد املالية
إن مؤمتر األطراف،
إذ يشري إىل الفقرة  4من املادة  23من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق،
وقد حل املسائل املعلقة ذات الصلة بالفقرة  3من املادة  5واملسائل املعلقة املتصلة باملرفق،
يقرر أن يعتمد النص التايل بوصفه الفقرة ( 3ه) من املادة  5من القواعد املالية ،و[الفقرة  2و] الفقرة 5
من مرفق القواعد:
...............
...............
...............
____________
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