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 -1مقدمة
تبني هذه الوثيقة عملية تقدمي طلبات املشاريع يف الربانمج اخلاص .وهتدف إىل مساعدة البلدان النامية ،مع مراعاة
االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،على
إعداد املشاريع لدعم تعزيز املؤسسات على الصعيد الوطين من أجل تنفيذ اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت
اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة ،واتفاقية
ميناماات بشأن الزئبق ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية (النهج االسرتاتيجي).
ويف إطار املبادئ التوجيهية ،تصف الفروع من  1إىل  8الربانمج اخلاص والكيفية اليت ميكن هبا إعداد طلبات املشاريع
يف إطار الربانمج اخلاص .ويتضمن الفرعان  9و 10توجيهات للحكومات إلعداد طلبات املشاريع يف إطار الربانمج
اخلاص ضمن اجلولة الثالثة لتقدمي الطلبات .ويتناول الفرع  11اخلطوات التالية عقب تقدمي طلب املشروع إىل أمانة
الربانمج اخلاص .وتتضمن الوثيقة أيض ا خمطط ا توضيحي ا لعملية إعداد طلبات املشاريع يف إطار الربانمج اخلاص،
واختصاصات الربانمج اخلاص.
وحتل املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات حمل املبادئ التوجيهية السابقة اليت بدأ العمل هبا خالل اجلولة الثانية لتقدمي
الطلبات ،حيث أتخذ يف االعتبار التعليقات اليت أدىل هبا مقدمو الطلبات السابقة ،وتعليقات اجمللس التنفيذي للربانمج
اخلاص خالل اجتماعه الثالث املعقود يف نريويب يومي  2و 3كانون األول/ديسمرب .2017

 -2ما هو الربانمج اخلاص؟
يهدف الربانمج اخلاص إىل مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تعزيز قدراهتا
املؤسسية من أجل تنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية.
ويف حزيران/يونيه  ،2014ويف قرار مجعية األمم املتحدة للبيئة  5/1اعتمدت اجلمعية يف دورهتا األوىل اختصاصات
الربانمج اخلاص لدعم تعزيز املؤسسات على الصعيد الوطين من أجل تنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية
ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،وذلك على النحو الوارد يف املرفق الثاين هلذه املبادئ
التوجيهية.
وعلى النحو املبني يف املرفق األول للقرار  ،5/1فإن املكوانت الثالثة للنهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت (الذي اعتمده جملس إدارة برانمج األمم املتحدة للبيئة مبوجب مقرره  12/27الصادر يف عام
 )2013هي :اإلدماج يف امليزانيات الوطنية وخطط املساعدة اإلمنائية ،وإشراك القطاع الصناعي ،مبا يف ذلك حتديد
مسؤوليات قطاع الصناعة وجمتمع األعمال األوسع ،وتوفري التمويل اخلارجي املخصص ،مثل الدعم الذي يقدمه مرفق
البيئة العاملية والربانمج اخلاص الذي أنشأته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا األوىل ،وهي عناصر متآزرة ،وتتسم
مجيعا أبمهية حامسة لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت على مجيع املستوايت.
والنتيجة املتوقعة للتدابري اليت يدعمها الربانمج اخلاص هي أن تكتسب املؤسسات الوطنية املعززة يف جمال املواد الكيميائية
والنفاايت القدرة على وضع السياسات واالسرتاتيجيات والربامج والتشريعات الوطنية ورصد تنفيذها من أجل اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،وعلى تشجيع اعتماد التشريعات واألُطر التشريعية ورصدها وإنفاذها ،والتشجيع
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على تعميم مراعاة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف خطط التنمية الوطنية وامليزانيات الوطنية والسياسات
والتشريعات وأطر التنفيذ على مجيع املستوايت.
إعداد املسرح العاملي
تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت على املدى الطويل عنصر أساسي من عناصر التنمية املستدامة .وقد
اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها الـ  17للتنمية املستدامة يف
أيلول/سبتمرب  .2015ويشكل إدماج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت( )1يف خطة التنمية املستدامة لعام
 2030إجنازا رئيسي ا .وعن طريق الربط بصورة أساسية بني إدارة املواد الكيميائية والنفاايت وخطة التنمية االقتصادية
والبيئية واالجتماعية ،أوجدت اخلطة زمخ ا جديدا لتنفيذ االتفاقات الدولية بشأن املواد الكيميائية والنفاايت ،وهي
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت ،وخباصة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل،
وبروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ،واتفاقية ميناماات ،فضالا عن االلتزامات وأطر السياسات
الدولية األخرى ذات الصلة ،مبا فيها النهج االسرتاتيجي.
أهداف الربانمج اخلاص وأولوايته االسرتاتيجية
يهدف الربانمج اخلاص إىل دعم تعزيز املؤسسات بقيادة البلدان على الصعيد الوطين ،يف سياق هنج متكامل ملعاجلة
متويل اإلدارة املستدامة للمواد الكيميائية والنفاايت ،مع مراعاة االسرتاتيجيات واخلطط واألولوايت اإلمنائية الوطنية
لكل بلد ،سعيا لتعزيز القدرات املستدامة للقطاع العام الوطين من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال
دورة حياهتا .وسيُمكن تعزيز املؤسسات يف إطار الربانمج اخلاص من تيسري تنفيذ الصكوك.

عرف تعزيز املؤسسات أبنه حتسني استدامة القدرات املؤسسية للحكومات من أجل
وألغراض الربانمج اخلاص ،يُ َّ
وضع سياسات وتشريعات وقواعد تنظيمية واعتمادها ورصدها وإنفاذها ،وكذلك متكينها من احلصول على املوارد
املالية واملوارد األخرى لوضع أطر فعالة لتنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماات والنهج االسرتاتيجي
من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت طوال دورة حياهتا.
والنتيجة املتوقعة للربانمج اخلاص هي تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية على القيام مبا يلي:
(أ) وضع السياسات واالسرتاتيجيات والربامج والتشريعات الوطنية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت
ورصد تنفيذها؛
(ب) تعزيز اعتماد التشريعات واألطر التنظيمية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ورصدها وإنفاذها؛
(ج) تشجيع تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ضمن خطط التنمية الوطنية وامليزانيات والسياسات
والتشريعات الوطنية وأطر التنفيذ على مجيع املستوايت ،مبا يف ذلك سد الثغرات وتفادي ازدواجية اجلهود؛
(د)

العمل يف قطاعات متعددة وبشكل يتسم ابلفعالية والكفاءة والشفافية واملساءلة واالستدامة يف األجل الطويل؛
( )1يُقصد هبا هنا النفاايت اخلطرة ،وال تشمل النفاايت النووية والبيولوجية ونفاايت املرافق الصحية والنفاايت األخرى من
هذا القبيل.
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(هـ)

تيسري التعاون والتنسيق بني القطاعات املتعددة وأصحاب املصلحة املتعددين على الصعيد الوطين؛

(و)

تعزيز املسؤولية واملساءلة واملشاركة يف القطاع اخلاص؛

(ز)

تعزيز التنفيذ الفعال التفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي؛

(ح) تعزيز التنفيذ التعاوين واملنسق التفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات والنهج االسرتاتيجي لإلدارة
الدولية للمواد الكيميائية على الصعيد الوطين.
انمج األمم املتحدة للبيئة ،الذي سيوفر الصندوق االستئماين واألمانة من أجل تقدمي
وسيتوىل إدارة الربانمج اخلاص بر ُ
الدعم اإلداري للربانمج اخلاص.

 -3ما هو مشروع الربانمج اخلاص؟
ال ميثل املشروع مشروعاً للربانمج اخلاص
مشروع الربانمج اخلاص
إذا كان
 oيركز على املشاريع
 oمشروع بقيادة البلد تتوىل تصميمه وتنفيذه اجلهة
 oميول النواتج بعد انتهاء مدة املشروع
صاحبة الطلب
 oيدار أو ينفذ بصورة أساسية من هيئة غري
 oيبين القدرات على املدى الطويل يف الوزارة أو
احلكومة
الوزارات ذات الصلة
 oلديه آلية متويل مستدامة أو خطة لكفالة االستدامة  oيتعاون مع وزارة واحدة أو قطاع معين
واحد فقط
على املدى الطويل
 oيركز حصرا على التصدي لعواقب سوء
 oيركز على مشاركة القطاعات املتعددة
إدارة املواد الكيميائية
 oحيسن إدارة املواد الكيميائية للتخفيف من أثرها
 oيركز حصرا على بناء قدرات القطاع
السليب
اخلاص
 oيُشرك أصحاب املصلحة من القطاع اخلاص
 oيركز األنشطة على واحدة فقط من
 oيساعد على هتيئة بيئة متكينية لتشجيع التصديق
االتفاقيات األربع ،أي اتفاقيات ابزل
على اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية
وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماات ،أو
ميناماات
 oينسق تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والربامج
على تنفيذ النهج االسرتاتيجي حصرا
 oال يوفر التنسيق بني الوزارات املعنية
والتشريعات الوطنية لإلدارة السليمة للمواد
 oيشمل طلبات متعددة من نفس البلد يف
الكيميائية والنفاايت
نفس دورة تقدمي الطلبات ،إذ ميكن أن
 oيتضمن عنصرا قوايا لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين
يدل ذلك على انعدام التنسيق
ويشجع االعتبارات اجلنسانية
 oيركز على مجع البياانت املصنفة جنسانيا حيثما
كان ذلك مناسب ا
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 -4ما هي اجلهات اليت ميكنها تقدمي طلب إىل الصندوق االستئماين؟
احلكومات
البلدان النامية هي املؤهلة للحصول على الدعم ،مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا والدول اجلزرية
الصغرية النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
وتعين احلكومة يف هذا السياق اجلهاز احلكومي املسؤول عن إدارة املواد الكيميائية والنفاايت على الصعيد الوطين.
واجلهات املنتسبة للحكومات واحلكومات احمللية غري مؤهلة.
وعلى النحو املطلوب يف االستمارة أوالا  -ألف ،يتعني على املنسق الرمسي أن يُقر الطلب ابسم احلكومة قبل أن تقدم
رسل رسالة إقرار من املنسق الرمسي إىل
احلكومة الطلب (انظر الصفحة  6من االستمارة أوالا  -ألف) .وينبغي أن تُ َ
األمانة يف حني تقدمي الطلب.

 -5ما هي التدابري واألنشطة اليت ميكن متويلها؟
ميكن متويل التدابري واألنشطة املندرجة ضمن هدف الربانمج اخلاص (الفقرة  1من اختصاصات الربانمج اخلاص).
وحيدد الفرع رابع ا من اختصاصات الربانمج اخلاص نطاقه .وتنص االختصاصات على ضرورة أن يتجنَّب الربانمج
اخلاص االزدواجية وكثرة آليات التمويل وما يرتبط هبا من شؤون إدارية ،وينبغي أن ِّ
ميول األنشطة اليت تقع خارج نطاق
والية مرفق البيئة العاملية.

 -6ما هو مبلغ الدعم املتاح؟
قد يوفر الصندوق االستئماين للربانمج اخلاص دعم ا يرتاوح بني  50 000و 250 000من دوالرات الوالايت املتحدة
لكل مشروع مقرتح ،مبا يف ذلك الرسوم اإلدارية احملتملة والرصد والتقييم واملراجعة املالية.
ويف الظروف االستثنائية ميكن أن يلتمس البلد صاحب الطلب مبلغا أقصاه  500 000دوالر .وينبغي للمشاريع اليت
تطلب أكثر من  250 000دوالر أن تتقيد ابملعايري التالية ،يف مجلة أمور:
( )1تشارك مجيع القطاعات ذات الصلة يف تنفيذ املشروع ،مثالا البيئة ،والصحة ،والزراعة ،واجلمارك ،والعمل.
وينبغي أن ُحتدَّد بوضوح أدوار ومسؤوليات القطاعات ذات الصلة يف تنفيذ املشروع وأن يتضمن ملف الطلب رسائل
دعم من الوزارات ذات الصلة؛
( )2ينبغي أن تشارك اجلهات املؤسسية املعنية ،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ،القطاع اخلاص واجملتمع
املدين .وينبغي أن ُحتدد بوضوح أدوار ومسؤوليات اجلهات املعنية يف تنفيذ املشروع .وينبغي أن يتضمن ملف الطلب
رسائل دعم من هذه اجلهات املعنية؛
( )3تستند املشاريع إىل مبادرات االقتصاد الدائري أو االقتصاد األخضر .وينبغي أن يربهن املشروع على الطريقة
اليت تشجع هبا نتائجه ونواجته االستهالك املستدام والكفاءة يف استخدام املوارد ،وكذلك كيفية سعي املشروع إىل حتقيق
التنمية املستدامة؛
( )4ينبغي إبراز الصالت مع مصارف االستثمار واملصارف اإلمنائية من أجل إاتحة فرص االستثمار على الصعد
الوطين واإلقليمي والعاملي ،حسب االقتضاء .وينبغي تقدمي معلومات تبني السبل اليت ميكن لفرص االستثمار هذه أن
تعزز هبا استدامة املشروع التابع للربانمج اخلاص على املدى الطويل؛
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( )5ينبغي الربهنة على تعميم فوائد املشروع وإدماجه عموم ا على املستوى الوطين ،وكذلك ينبغي التدليل على
السبل اليت ميكن هبا توسيع نطاق اجلهود على الصعيد اإلقليمي بطريقة آتزرية .وينبغي أن يتضمن املشروع قائمة
لألنشطة اليت ميكن توسيع نطاقها من املستوى الوطين إىل املستوى اإلقليمي ،وجماالت التعاون على الصعيد اإلقليمي
اليت حتقق التآزر أو ميكن أن حتققه؛
( )6يستند املشروع إىل املشاريع القائمة التابعة للربامج األخرى يف إطار اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية
ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية .وينبغي أن يبني املشروع كيفية استفادته من نتائج
املشاريع السابقة أو اجلارية ،حسب االقتضاء ،وكيفية تعزيز هذه النتائج ألهداف املشروع التابع للربانمج اخلاص.

 -7ما هي املدة القصوى للمشروع؟
ينبغي أن تُنجز املشاريع ابلكامل يف غضون ثالث سنوات.

 -8ما هي املواعيد النهائية لتقدمي الطلبات؟

تقدم الطلبات يف إطار اجلولة الثالثة حبلول  21حزيران/يونيه  2018كموعد هنائي إلزامي.
ويُشجع مقدمو الطلبات على تقدمي ملفات الطلبات ابللغة اإلنكليزية فقط ويف أبكر وقت ممكن قبل املوعد النهائي
ليتسىن لألمانة استعراضها للتأكد من اكتماهلا وأهليتها للتمويل ،وتقدمي التوجيهات.
وللتقيد ابملوعد النهائي ،ميكن إرسال نسخ مقدمة من الطلبات بتوقيع اجلهة صاحبة الطلب واملنسق الرمسي إىل األمانة
ابلربيد اإللكرتوين ،وينبغي تقدمي النسخ األصلية إىل األمانة عن طريق الربيد العادي.

 -9كيف َّ
تقدم الطلبات؟
اخلطوة  :1إعداد ملف الطلب
يتكون امللف من الواثئق التالية:
 -1استمارة طلب املشروع أوالا  -ألف  -موجز مقرتح املشروع
 -2استمارة طلب املشروع أوالا  -ابء  -وصف املشروع
 -3املرفق األول لـ ’’االستمارة أوالا  -ابء  -وصف املشروع‘‘ :معلومات إضافية عن املشروع
 -4استمارة طلب املشروع اثني ا  -ميزانية املشروع
الواثئق اإلضافية:
• رسالة إقرار من املنسق الرمسي
• إثبات التمويل من البلد املستفيد واجلهات الراعية واملاحنة األخرى
• رسائل إقرار املشروع الواردة من الشركاء املنفذين
• واثئق داعمة أخرى
استكمال وتوقيع استمارة الطلب
االستمارة متاحة يف املوقع الشبكي للربانمج اخلاص:
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/special-programme
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جيب استكمال استمارات الطلب ابللغة اإلنكليزية فقط ،وتقدميها عرب الربيد اإللكرتوين مع التوقيع املستنسخ .وينبغي
تقدمي النسخة األصلية املوقعة الستمارات الطلب أيض ا إىل أمانة الربانمج اخلاص كجزء من ملف الطلب.

اخلطوة  :2إرسال ملف الطلب املستكمل ابلربيد
عند استكمال ملف الطلب (ميكن التأكد لدى األمانة من أن امللف يُعترب كامالا) ،يُرسل الطلب املوقع عن طريق
الربيد العادي إىل العنوان التايل:
Special Programme secretariat
c/o Chemicals and Waste Branch
Economy Division
United Nations Environment Programme
11-13 chemin des Anémones
International Environment House
CH-1219 Châtelaine
Geneva
Switzerland
Fax: (41 22) 917 83 43
Email: unepchemicalsspecialprogramme@un.org

وجيب تقدمي مجيع الواثئق الداعمة مع الطلب األصلي.
ويُشجع مقدمو الطلبات على تقدمي ملفات الطلبات يف أبكر وقت ممكن قبل املوعد النهائي ليتسىن لألمانة
استعراضها للتأكد من اكتماهلا ،وتقدمي التوجيهات.
وميكن إرسال نسخ مقدمة من الطلبات توقعها اجلهة صاحبة الطلب واملنسق الرمسي إىل األمانة ابلربيد اإللكرتوين،
وينبغي إرسال النسخ األصلية إىل األمانة عن طريق الربيد العادي.
موارد إضافية
قد يود مقدمو الطلبات أن يستخدموا املوارد التالية أو يشريوا إليها عند إعداد طلباهتم.
-1

اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل
http://www.brsmeas.org/

توفر معلومات عن حالة تصديق البلدان ،ونص االتفاقية الذي حيدد التزامات البلدان املوقعة على االتفاقيات.
-2

اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق
http://www.mercuryconvention.org/

توفر معلومات عن حالة تصديق البلدان ،ونص االتفاقية الذي حيدد التزامات البلدان املوقعة على االتفاقية.
-3

النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
http://www.saicm.org/

يتمثل اهلدف العام للنهج االسرتاتيجي يف حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياهتا ،حبيث
يتم حبلول عام  2020إنتاج واستخدام املواد الكيميائية بطرق تقلل إىل أدىن حد ممكن من اآلاثر الضارة
الكبرية على صحة اإلنسان والبيئة.
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-4

مرفق البيئة العاملية
https://www.thegef.org/topics/chemicals-and-waste

-5

جمموعة أدوات الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
https://iomctoolbox.oecd.org/Default.aspx?idExec=330aab2f-6197-4cc7-8c25-a409bb9e45ae

جمموعة أدوات الربانمج املشرتك هي أداة حلل املشاكل متكن البلدان من حتديد أنسب وأكفأ اإلجراءات
الوطنية ملعاجلة مشاكل وطنية حمددة تتصل إبدارة املواد الكيميائية.
-6

توجيهات برانمج األمم املتحدة للبيئة املسماة (اهلياكل األساسية القانونية واملؤسسية لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية وتدابري اسرتداد تكاليف اإلدارات الوطنية).
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/policy-and-governance/reports-andpublications/lira-guidance

هتدف التوجيهات إىل توفري الدعم العملي لصانعي السياسات من أجل تعزيز التشريعات والرتتيبات املؤسسية
الوطنية لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية .وتتضمن مقرتحات لتدابري متويل األنشطة اإلدارية الالزمة
يف هذا الصدد.
وتتضمن املذكرات التالية بشأن استكمال االستمارات .وهذه التوجيهات واستمارات طلب املشاريع متاحة أيضا
ابللغات اإلسبانية والعربية والفرنسية .وستتاح أداة للتعلم اإللكرتوين يف املستقبل القريب ملساعدة مقدمي الطلبات على
إعداد طلباهتم .ويرجى االسرتشاد ابملوقع الشبكي للربانمج اخلاص لالطالع على آخر املعلومات عن هذه املوارد
اإلضافية.

 -10كيف تُستكمل استمارات طلب املشاريع؟

أوالً -استمارة طلب املشروع أوالً  -ألف (موجز مقرتح املشروع)
ينبغي أن يشمل موجز املشروع ما يلي:
1-1

عنوان املشروع

2-1
 36شهرا).

املدة :تُبني مدة املشروع املقرتح معربا عنها بعدد األشهر (مع اإلشارة إىل أن املدة القصوى للمشروع هي

3-1

حالة البلد :يرجى بيان حالة بلدكم مبا يف ذلك املعلومات التالية حسب االقتضاء:
•

البلدان النامية (بيان ما إذا كان البلد صاحب الطلب ينتمي إىل أقل البلدان منوا أو الدول اجلزرية
الصغرية النامية) أو البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛

•

وما إذا كان طرف ا يف إحدى االتفاقيات ذات الصلة؛

•

أو إثبات كونه يستعد للتصديق على أي من االتفاقيات.
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4-1

املوجز التنفيذي للمشروع :تُقدم نبذة عن املشروع وأهدافه ونتائجه(( )2حوايل  250كلمة).

 5-1التدابري املقرتحة :تقدم قائمة واضحة ابلتدابري أو النواتج احملددة( )3املقرتحة لتلقي الدعم املايل ،مبا يتوافق
مع هدف الربانمج اخلاص (الفقرة  1من االختصاصات) .وينبغي أن تتسق التدابري املقرتحة يف الفروع  5-1و1-5
و.2-4-5
وينبغي أن تربهن التدابري املقرتحة بوضوح كيفية تيسريها ومتكينها من تنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية
ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية (انظر اإلطار  .)1وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تساعد
بعض التدابري املقرتحة على هتيئة بيئة متكينية لتشجيع التصديق على اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات.
وأخريا ،ينبغي أن يستفيد املشروع من الدروس املستخلصة والنتائج احملققة من املشاريع السابقة ذات النطاق املماثل،
مثل خطط التنفيذ الوطنية التفاقية استكهومل ،وبرانمج البدء السريع للنهج االسرتاتيجي ،واملشاريع ذات الصلة ملرفق
البيئة العاملية.
اإلطار  :1أمثلة للتدابري املقرتحة وفقاً ألهداف الربانمج اخلاص

متشياً مع أهداف الربانمج اخلاص ،تشمل التدابري املقرتحة ما يلي:

التدابري
املقرتحة

5-1

-1

إنشاء وحدة إدارة مشاريع لدعم تنفيذ املشروع

-2

إجراء حتليل شامل للفجوات يف القدرات املؤسسية احلالية

-3

حتسني التقارير اليت يقدمها البلد مبوجب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت

-4

االضطالع أبنشطة بناء القدرات ،مبا يف ذلك تدريب املدربني أو اعداد
دروس تدريبية

-5

الرصد والتقييم واملراجعة املالية (هذا التدبري املقرتح إلزامي)

 6-1تُبني الكيفية اليت يتصدى هبا كل من التدابري املقرتحة لتعزيز املؤسسات على الصعيد الوطين :يُربهن
على الكيفية اليت يؤدي هبا كل من التدابري املقرتحة يف الفرع  5-1إىل تعزيز القدرات املؤسسية يف البلد من أجل
تيسري وإاتحة تنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية.
 7-1التدابري احمللية املرتبطة ابملشروع :يُقدم عرض للتدابري احمللية احملددة املرتبطة ابملشروع اليت مت اختاذها أو
املزمعة لكفالة استدامة القدرات املؤسسية الوطنية اليت يعززها املشروع .مثالا:
•

اهلياكل اإلدارية واملؤسسية املنشأة لكفالة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت؛

( )2النتيجة :استيعاب املستفيدين من املشروع لنواجته أو تبنِّيهم أو استخدامهم هلا .على أن يتجلى ذلك يف تغري السلوك أو
املواقف أو اإلجراءات أو األوضاع أو املعارف أو املهارات.
( )3النواتج :هي املنتجات والسلع اإلنتاجية واخلدمات اليت يقدمها املشروع .وتتعلق النواتج إبجناز األنشطة ،وللمديرين
درجة عالية من السيطرة عليها.
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•
•
•

تعيني موظفني دائمني يف الوزارات واهليئات املعنية املسؤولة عن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت؛
املخصصات ذات الصلة يف امليزانية للهياكل واملوظفني وما إىل ذلك؛
األطر التنظيمية القائمة اليت ستنفذها اهلياكل واملؤسسات املسؤولة.

اإلطار  :2أمثلة للتدابري احمللية املرتبطة ابملشروع وفقاً للتدابري املقرتحة املبينة يف الفرع  5-1ويف أهداف
الربانمج اخلاص
ستُنفذ التدابري احمللية ذات الصلة التالية ،ابالقرتان مع تنفيذ املشروع لكفالة استدامة
النتائج والنواتج:
 -1سيتم الشروع يف عملية إضفاء الطابع الرمسي على وحدة إدارة املشروع بوصفها
وحدة دائمة داخل احلكومة ،مبا يف ذلك إدماج ميزانية الوحدة ضمن عملية
امليزنة يف الوزارة عموما.

7-1

التدابري احمللية
 -2االلتزام بتقدمي تقارير منتظمة يف إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة
املرتبطة
ابملواد الكيميائية والنفاايت.
ابملشروع
 -3ستواصل الوكالة املنفذة العمل مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين وأصحاب
املصلحة.
 -4سيتم ختصيص اعتمادات يف امليزانية الوطنية إلدامة نواتج املشروع ،مبا يف ذلك
تدابري أخرى السرتداد التكاليف.

 8-1تُبني الكيفية اليت ستعاجل هبا التدابري احمللية املرتبطة ابملشروع مسألة استدامة تعزيز املؤسسات على
الصعيد الوطين بدعم من املشروع :يُربهن على الكيفية اليت يؤدي هبا كل من التدابري احمللية ذات الصلة املبينة يف
الفرع  7-1أعاله إىل تعزيز القدرات املؤسسية يف البلد من أجل تيسري وإاتحة تنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل،
واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي.
 9-1موجز للنهج القطري العام املتبع يف تعزيز املؤسسات :توصف الطريقة اليت يعزز هبا بلدكم قدراته
املؤسسية أو يعتزم تعزيزها من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف مجيع القطاعات ذات الصلة (مثل
البيئ ة؛ والصحة؛ والزراعة؛ واجلمارك؛ والعمل) ،مبا يف ذلك القرارات والتدابري املتخذة أو املزمع اختاذها .وينبغي إدراج
بيان واضح لكيفية انسجام املشروع يف النهج العام الذي يتبعه البلد يف تعزيز املؤسسات ابلنسبة للمشاريع اليت يُطلب
ختصيص مبلغ استثنائي هلا يتجاوز احلد األقصى البالغ  250 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة.
وينبغي التأكيد على استدامة املشروع يف األمد الطويل ،مع إيراد أمثلة ملموسة عن اإلجراءات اليت سيُضطلع هبا على
الصعيد الوطين لكفالة استدامة املشروع ونتائجه يف األمد الطويل.
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ورد بيان مليزانية املشروع املخصصة لكل من التدابري املقرتحة على النحو املبني
 10-1موجز امليزانية والتمويل :يُ َ
يف الفرع  .5-1ويبني موجز امليزانية والتمويل املبلغ املطلوب من الربانمج اخلاص والصندوق االستئماين ومسامهة اجلهة
املستفيدة (النقدية أو العينية).
ويُبني املبلغ املطلوب من الصندوق االستئماين للربانمج اخلاص ،إىل جانب قيمة املسامهة اليت يقدمها البلد صاحب
الطلب .وكذلك تُبني املسامهات املؤكدة أو املطلوبة من مصادر أخرى ،وامليزانية اإلمجالية للمشروع .ويرجى تقدمي
رسالة موقعة تؤكد مسامهة اجلهة املستفيدة مع بقية الطلب.
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موجز
امليزانية
والتمويل
درج
تُ َ
ميزانية كل
تدبري من
التدابري
املقرتحة
حسب
مصدر
التمويل

طلب الصندوق
االستئماين للربانمج
اخلاص

(دوالرات الوالايت املتحدة)

التدبري املقرتح 1
التدبري املقرتح 2
التدبري املقرتح 3
التدبري املقرتح 4
التدبري املقرتح 5
اجملموع الفرعي
اجملموع الكلي

 50 000دوالرا
 50 000دوالرا
 90 000دوالرا
 45 000دوالرا

مسامهة
املستفيدين
(نقداً و/أو عيناً)

(دوالرات الوالايت
املتحدة)

 25 000دوالرا
 25 000دوالرا

 15 000دوالرا
 250 000دوالراً

 75 000دوالراً
 325 000دوالراً

 11-1معلومات إضافية عن مجيع مصادر التمويل :تُ َّبني مجيع اإلسهامات األخرى ذات الصلة من احلكومة
وكذلك التمويل املقدم أو املطلوب على الصعيدين الوطين والدويل ،مبا يف ذلك من املنظمات احلكومية الدولية
درج ابلتحديد يف املرفق األول ابالستمارة ( 1ابء) مجيع املشاريع ذات الصلة اليت قد
واملؤسسات والقطاع اخلاص .تُ َ
يكون موهلا مرفق البيئة العاملية ،واملصادر األخرى ،أو طلبت احلصول على التمويل من هذه اجلهات.
عالوة على ذلك ،يرجى بيان ما إذا كان املشروع قد قُدم ابلفعل يف جولة سابقة من عملية تقدمي الطلبات إىل
الصندوق االستئماين للربانمج اخلاص وما إذا كان قد حصل على متويلُُ .تدَّد ما إذا كانت األموال من مصادر
أخرى قد جرى أتكيدها ،وإذا مل يكن األمر كذلك ،ما إذا كانت جدوى املشروع تتوقف على أتكيد التمويل
اآلخر .وإذا كانت املسامهات النقدية أو العينية قد جرى أتكيدها ،يرجى بيان تلك املبالغ أو القيمة .ويتعني
إدراج األدلة على املسامهات احلكومية أو غريها من أنواع التمويل يف ملف الطلب ،على سبيل املثال يف شكل
تعهدات كتابية أو ودائع مقبوضة.
-2

بياانت االتصال

1-2

درج تفاصيل عن املوظف املسؤول واملنظمة أو املؤسسة املقدمة لطلب الدعم.
مقدم الطلب :تُ َ
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درج تفاصيل عن املوظف املسؤول واملنظمة أو
 2-2املنظمة أو املؤسسة املنفذة للمشروع :حسب االقتضاء ،تُ َ
املؤسسة فيما خيص تنفيذ املشروع )4(.إن بياانت االتصال الصحيحة ضرورية للمتابعة الفعالة .وإذا كانت هذه البياانت
هي نفس بياانت مقدم الطلب ،يرجى اإلشارة يف هذا الفرع بوضوح إىل أهنا هي نفس البياانت.
ويرجى االنتباه إىل أنه إذا كانت املنظمة أو املؤسسة املنفذة للمشروع هيئة غري حكومية أو ليست كياانا اتبعا لألمم
املتحدة ،فستنفَّذ عندئذ ممارسة العناية الواجبة وفقا لسياسات الشراكة يف برانمج األمم املتحدة للبيئة ،قبل اتريخ وضع
االتفاق القانوين مع الكيان املعين .ويتعني إدراج وقت كايف ضمن فرتة تطوير املشروع يف هذه العملية.
 3-2شركاء املشروع :تقدَّم تفاصيل عن املنظمة (املنظمات) احلكومية الدولية أو الكيان (الكياانت) احلكومية،
أو املنظمة (املنظمات) غري احلكومية ،أو املراكز اإلقليمية املنشأة يف إطار اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية
ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،ومنظمة (منظمات) القطاع اخلاص ،واملنظمة (املنظمات)
األكادميية أو البحثية اليت تعمل ابلشراكة مع املنظمة/املؤسسة املنفذة إلعداد مقرتح املشروع أو تنفيذ املشروع .ويرجى
إعداد رسائل دعم من مجيع شركاء املشروع وتقدميها مع بقية ملف الطلب .وفيما خيص املشاريع اليت تطلب أكثر من
 250 000دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة فإن رسائل الدعم من الوزارات واجلهات صاحبة املصلحة املشاركة
يف تنفيذ املشاريع متثل متطلب ا إجبارايا.
 4-2الرصد والتقييم املستقالن للمشروع :تقدَّم بياانت االتصال للشخص الذي سيضطلع ابلرصد والتقييم
املستقلني للمشروع .ويتعني أن جيُ ِّري الرصد والتقييم املستقلني شخص أو منظمة ليس هلما صلة بتطوير املشروع
وتنفيذه(( )5انظر أيضا املبادئ التوجيهية املنفصلة للرصد والتقييم املستقلني والفرع ’’خطة التقييم‘‘ ضمن الفرع ’’اثنيا-
وصف املشروع‘‘) .ويُدرج الرصد والتقييم بوصفهما نواتج مستقلة يف خطة العمل وامليزانية .وجيب أال تزيد امليزانية
املخصصة للرصد والتقييم واملراجعة عن مبلغ إمجايل قدره  15 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة كحد أقصى.
 5-2املراجعة املالية :يف حالة املشاريع اليت ال توجد فيما خيصها منظمة حكومية دولية تعمل وكالةا منفذةا،
يُطلب إىل مقدمي الطلبات حتديد شركة أو كيان خارجي ملراجعة احلساابت .ويتعني على مراجع احلساابت تقدمي
تقرير مراجعة احلساابت بشأن نفقات املشروع بعد إجناز املشروع .وكما ذكر أعاله فإن امليزانية املخصصة للرصد
والتقييم ومراجعة احلساابت جيب أال تزيد عن مبلغ إمجايل قدره  15 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة كحد
أقصى.
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القائمة املرجعية للعناصر األساسية الالزمة مللف الطلب قبل تقدميه

يرجى استعراض القائمة والتحقق من مجيع اإلطارات ذات الصلة قبل إرسال الطلب .ويرجى من مقدمي الطلبات
مالحظة أن امليزانية ،واملرفقات ،ورسالة املسامهة للمستفيد ،ورسائل الدعم مبا يف ذلك رسالة اإلقرار من املنسق الرمسي
هي متطلبات إجبارية يف الطلب وبدوهنا يعترب الطلب غري مكتمل.
( )4من املفهوم أن منظمة مقدم الطلب أو وكالته أو وزارته البد أن تكون هي الوكالة املنفذة للمشروع ،نظرا ألهنا تقع على عاتقها
املسؤولية العامة ،وستكون هي املنسق الرئيسي للمشروع .بيد أنه جيوز ملقدمي الطلبات نقل هذه املسؤولية إىل منظمة أو وكالة أو وزارة
أخرى .وامتثاالا للقواعد املالية لألمم املتحدة فإن الشركات اليت تسعى للربح ال ميكن أن تعمل مبثابة وكاالت منفذة.
( )5جيوز ملقدمي الطلبات أن حيددوا ،على سبيل املثال ،مؤسسة أكادميية ،أو مركز حبوث ،أو خبريا استشارايا مستقالا ،أو منظم اة غري
حكومية.
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-4

االعتماد والتصديق

منسق رمسي للربانمج اخلاص.
 1-4القسم الفرعي ’’املنسق الرمسي‘‘ :يتعني أن يعتمد مجيع الطلبات الرمسية ٌ
ويتعني على املنسق الرمسي للربانمج اخلاص أن يضطلع ابلتنسيق على الصعيد الوطين ،والتأكد ،يف حالة التقدمي املتعدد
للطلب الواحد ،من أن هذه الطلبات املختلفة ال تؤدي أبي شكل من األشكال إىل تكرار العمل .ويفضل أن يقدم
املنسق الرمسي للربانمج اخلاص طلبا واحدا فقط من البلد املعين( .)6ويتعني على املنسق الرمسي أن يقدم إىل األمانة
رسالة إقرار عند تقدمي الطلب.
 2-4القسم الفرعي ’’اعتماد مقدم الطلب‘‘ :يرجى التوقيع وكتابة التاريخ على استمارة الطلب قبل إرساهلا
عرب الربيد إىل أمانة الربانمج اخلاص .ويتعني إرسال نسخ مسبقة موقعة من الطلب عن طريق الربيد اإللكرتوين قبل
املوعد النهائي لتقدمي الطلبات .بيد أنه ال يعترب الطلب مكتمالً يف صيغته النهائية إال بعد تسلم النسخة األصلية
املوقعة.

اثنياً-

استمارة طلب املشروع األوىل  -ابء (وصف املشروع)

ميثل هذا الفرع جزءا أساسي ا من ملف الطلب ،ويلزم أن يعده مقدم الطلب ،على أن يشتمل على العناصر التالية:
-5

وصف املشروع

شرح
 1-5وصف مفصل لكل تدبري من التدابري املقرتحة (انظر الشكل األول-ألف ،الفرع  :)5-1يُ َ
ابلتفصيل وبطريقة جيدة التنسيق ،كل تدبري من التدابري املقرتحة املطلوب تقدمي الدعم هلا والكيفية اليت ميكن هبا
للتدابري واألنشطة املقرتحة أن تؤدي إىل بناء القدرات املؤسسية واالستدامة على املدى البعيد .وجيب أن تبني التدابري
املقرتحة بوضوح الكيفية اليت ميكن هبا أن تيسر وتفعِّل تنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات،
والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،وأن تشجع على تكوين بيئة مواتية لتعزيز التصديق على اتفاقيات
ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات.
ومن املتوقع أن تؤدي التدابري املقرتحة إىل تعزيز املؤسسات الوطنية متشيا مع النتائج املتوقعة بشأن التعزيز املؤسسي
للربانمج اخلاص على النحو املبني يف الفقرة  3من اختصاصات الربانمج اخلاص .وميكن أن تشمل التدابري املقرتحة
األنشطة املدرجة يف الفقرة  5من االختصاصات (املرفق الثاين)( .)7إضافةا إىل ذلك فإنه يتعني بوضوح حتديد مجيع
أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك املنظمات أو الوزارات أو اإلدارات املعنية املشاركة يف إطار كل تدبري من التدابري
املقرتحة .ويتعني حتديد األدوار واملسؤوليات املنوطة ابلشركاء املنفذين الوطنيني والدوليني .وعند االقتضاء ،يتعني كذلك
حتديد اجلوانب املتعلقة أبصحاب املصلحة املتعددين والقطاعات املتعددة ذات الصلة بتنفيذ املشروع .ويتعني أيضا
التأكيد على املعارف أو اخلربات أو الكفاءات ذات الصلة اليت متتلكها خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة من أجل
تنفيذ املشروع بنجاح.
( )6يتعني على املنسق الرمسي تنسيق خمتلف مقدمي الطلبات والسعي جلعل الوحدات املختلفة تعمل مع ا من أجل تقدمي مقرتح مشرتك،
بدالا من تقدمي مقرتحات منفصلة.
( )7يشار إىل مشاريع إدارة املواد الكيميائية والنفاايت األخرى اليت نُفذت يف املاضي ،أو اليت جيري تنفيذها حاليا ،أو املزمع تنفيذها
يف املستقبل .ويرجى تقدمي تفاصيل عن اإلطار الزمين احملدد ومتويل هذه املشاريع وإطار عملها ،فضالا عن تفاصيل عن الروابط مع
املشروع املقرتح للربانمج اخلاص ،يف حال توفرت هذه التفاصيل.
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وعند شرح التدابري املقرتحة ،يرجى التأكد من وضوح الكيفية اليت ستكون هبا هذه التدابري مستدامةا من أجل ضمان
التعزيز الطويل األجل للقدرات املؤسسية على الصعيد الوطين .وهلذا فإن من املهم األخذ يف االعتبار الربط مع
املعلومات املقدمة يف فروع منفصلة عن النهج القطري العام للتعزيز املؤسسي (الفرع  )9-1وما يرتبط بذلك من تدابري
حملية (الفرع .)2-5
ينبغي أن يتضمن هذا الفرع املواد ذات الصلة املباشرة فقط.
اإلطار  :3أمثلة لوصف املشروع متشياً مع التدابري املقرتحة الواردة يف الفرع  5-1وأهداف الربانمج اخلاص
نتيجة املشروع هي تعزيز القدرات املؤسسية للبلد فيما يتعلق ابإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت طوال دوراهتا وحتسني التزامات اإلبالغ يف إطار اتفاقيات ابزل
وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية.
نجز التدابري التالية خالل املشروع:
وستُ َ

 - 1إنشاء وحدة إلدارة املشروع وتنظيم العملية

1-5

ستُنشأ وحدة إدارة املشروع وتدخل حيز العمل حبلول هناية الربع األول من فرتة تنفيذ
املشروع .وستكون هذه الوحدة مبثابة هيئة تضم أصحاب مصلحة متعددين يشملون
ممثلني من وزارات رئيسية مشاركة ومنظمات عامة وخاصة .وستؤدي دورا فعاالا يف املشروع
وستكون مسؤولة عن توفري القيادة ،فضالا عن التوجيه االسرتاتيجي الشامل فيما خيص
تنفيذ املشروع على الصعيد الوطين .وتعقد الوحدة اجتماعا كل سنتني من أجل تيسري
وصف مفصل لكل مشاركة أصحاب املصلحة ،من أجل تقييم التقدم احملرز يف املشروع لتحقيق غاايت
تدبري من التدابري املشروع وأهدافه ،وحتديد اإلجراءات التصحيحية الضرورية اليت يتعني اختاذها يف حالة
املقرتحة
التحويل وتعميم نتائج املشروع على القطاعات املعنية واجملموعات اليت متثلها.
(املرجع :الفرع
 تنظيم حلقة العمل االفتتاحية 5-1أعاله)
 إنشاء وحدة إدارة املشروع واالتفاق على واليتها - 2إجراء ُتليل شامل للثغرات فيما خيص التنسيق من أجل اإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية
سيكفل إنشاء آلية التنسيق الوطنية إلدارة املواد الكيميائية استدامة آليات التنسيق القائمة
يف إدارة املواد الكيميائية من خالل بناء قدرات أصحاب املصلحة الذين شاركوا من قبل
يف إدارة املواد الكيميائية ،ومن خالل إشراك أصحاب مصلحة جدد من شأهنم أن يوفروا
مهارات وخربات جديدة .وعند القيام بذلك يقيس هذا املشروع األهداف اليت ترمي إىل
تعزيز القدرات مع االستفادة من املعارف واخلربات القائمة .ومن املتوخى أن ُجيَرى يف
إطار هذا التدبري حتليل شامل للثغرات يف القدرات املؤسسية القائمة لتحديد نقاط
الضعف وجماالت التدخل الرئيسية.
 تُ َّشكل آلية التنسيق الوطنية اليت تتألف من ممثلني عن الوزارات الرئيسية
عمم مشروع والية آلية التنسيق الوطنية ويـُتَّفق عليه فيما بني الوزارات التنفيذية
 -يُ َّ
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 جتري املوافقة على قائمة األعضاء ووالية آلية التنسيق الوطنية عن طريق أمر منوزارة البيئة
ُ - 3تسني اإلبالغ الوطين يف إطار اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية
ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
سوف يسهم هذا التدبري ،الذي يهدف إىل حتسني اإلبالغ الوطين يف إطار االتفاقات
البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة ،يف إحداث تغيريات منهجية يف إدارة النفاايت عن
طريق إدخال جرد ومعاجلة البياانت املتعلقة ابلنفاايت اخلطرة وغريها من النفاايت والتوعية
وبناء القدرات يف قطاع إدارة النفاايت.
 وضع منهجية حلصر النفاايت ابستخدام أفضل املمارسات الدولية وضع قائمة ابلنفاايت اخلطرة للرجوع إليها - 4تنفيذ أنشطة بناء القدرات مبا يف ذلك تدريب ِّ
املدربني
تشمل أنشطة بناء القدرات عنصر تدريب ِّ
املدربني هبدف تكرار التدريب والبناء عليه
أثناء وبعد فرتة املشروع.
 إنشاء برانمج تدريب املدربني عقد حلقة العمل األوىل لتدريب املدربني - 5الرصد والتقييم واملراجعة املالية
حيدد هذا التدبري خطوات الرصد والتقييم .وتستند خطة التقييم إىل خطة عمل املشروع
والتدابري املقرتحة ( 4 - 1أعاله) .وسيجري رصد أنشطة املشروع والتقدم احملرز وتقدمي
تقارير عن النتائج.
 وضع خطة للرصد والتقييم -إعداد تقارير عن التقدم احملرز والنتائج وتقدميها إىل األمانة

 2-5وصف مفصل للتدابري الداخلية ذات الصلة (انظر االستمارة أوالً  -ألف ،الفرع :)7-1
يُقدَّم وصف تفصيلي للتدابري الداخلية ذات الصلة على النحو الوارد يف االستمارة أوالا  -ألف ،الفرع  ،7-1مع بيان
كيفية معاجلة هذه التدابري الستدامة التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين الذي يدعمه املشروع.
اإلطار  :4مثال لوصف مفصل للتدابري الداخلية ذات الصلة على غرار التدابري الداخلية ذات الصلة الواردة
يف الفرع  7-1وأهداف الربانمج اخلاص
2-5
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 -1تشرع الوكالة املنفذة يف عملية طلب إدراج وحدة إدارة املشروع بوصفها وحدة
دائمة يف احلكومة.
وصف مفصل
للتدابري الداخلية عقب اإلنشاء األويل ،املستند إىل املشروع ،لوحدة إدارة املشروع (وحدة املواد الكيميائية)
يف الوكالة املنفذة ،جيري العمل على أن تكون الوحدة مبثابة مكون رمسي يف اهلياكل
ذات الصلة
الداخلية للوكالة املنفذة للتأكد من أنه ميكن للحكومة أن تعاجل اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية على املدى البعيد .وتقدم وحدة املواد الكيميائية خدمات خمصصة من أجل
تعزيز إدارة املواد الكيميائية يف البلد.

Advance copy

 -2تقدم الوكالة املنفذة تشريعات اثنوية مقرتحة إىل احلكومة.
من خالل هذا املشروع تعمل وحدة املواد الكيميائية ،اليت أنشئت حديثا ،على التأكد
من أن مشاريع التشريعات الثانوية جمدية وقابلة للتنفيذ من الناحية التقنية ،وأهنا متتثل
للمتطلبات القانونية والدستورية يف البلد .ومبجرد تقدمي التشريعات الثانوية إىل الوزارة
املعنية فإهنا متر من خالل مراحل خمتلفة قبل وضعها يف صيغتها النهائية .إن تنفيذ وتطبيق
هذه التشريعات الثانوية املتعلقة إبدارة املواد الكيميائية سيكفل التنسيق بني عدد من
الوزارات التنفيذية بعد إجناز املشروع.
 -3تواصل الوكالة املنفذة التعاون مع أصحاب املصلحة يف القطاع اخلاص واجملتمع
املدين.
تتحمل وحدة املواد الكيميائية املسؤولية عن إنشاء االرتباط بني الوكالة املنفذة واجلهات
الفاعلة يف القطاع اخلاص واجملتمع املدين واحملافظة على هذا االرتباط.
 -4تُوفَّر قاعدة موارد مستقرة للحفاظ على نتائج املشروع مبا يف ذلك تدابري
أخرى السرتداد التكاليف.
ستكون احلوافز السوقية جزءا من عملية النظر يف تدابري اسرتداد تكاليف املواد الكيميائية
والنفاايت اليت ستخضع للدراسة ،وإذا ثبت أهنا مالئمة فسيجري إجازهتا .وستسهم
األموال املتأتية من تدابري اسرتداد التكاليف املطبقة حديثا يف احلفاظ على عمليات آلية
إسهاما كبريا يف استدامة مشروع الربانمج اخلاص.
ا
التنسيق .ومن شأن ذلك أن يسهم

 3-5معلومات مفصلة عن إدارة املشروع وتنفيذهُ :حتدَّد املنظمة أو املؤسسة املسؤولة عن إدارة املشروع والطريقة
اليت يدار هبا املشروع.
عرض هيكل تنفيذ املشروع من خالل خمطط تنظيمي .تُوضَّح الرتكيبة واألدوار واملسؤوليات والطريقة اليت تتخذ هبا
يُ َ
القرارات ،حسب االقتضاء ،فيما خيص اجلهات التالية صاحبة املصلحة:
مدير املشروع والسلطة احلكومية املنفذة للمشروع؛
•
مستوايت مسؤوليات أعضاء فريق املشروع؛
•
الوكاالت الشريكة اخلارجية ،مع تسليط الضوء على مسؤولية كل وكالة يف املشروع؛
•
اللجنة التوجيهية أو التنسيقية للمشروع ،مبا يف ذلك اخلصوصيات بشأن أدوار ومسؤوليات الشركاء يف
•
عملية صنع القرار؛
يرجى بيان كيف سيكفل املشروع مساءلة خمتلف السلطات الوطنية املعنية والشركاء والتنسيق بني هذه
•
اجلهات.
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اإلطار  :5مثال ملعلومات مفصلة عن إدارة املشروع وهيكل التنفيذ
شركاء املشروع

وزارة للبيئة
برانمج األمم املتحدة للبيئة

وزارة الصحة

وزارة الزراعة

الوكالة املنفذة للمشروع

وزارة التجارة
القطاع اخلاص

وحدة إدارة املشروع

التدبري 6
منظمة إلجراء
تقييم مستقل

3-5

4-5

التدبري 5
شركاء املشروع
اخلرباء
االستشاريون
اخلارجيون

التدبري 4
شركاء املشروع
اخلرباء
االستشاريون
اخلارجيون

أصحاب مصلحة آخرون

التدبري 2
شركاء املشروع
اخلرباء
االستشاريون
اخلارجيون

التدبري 1
وزارة البيئة

معلومات
مفصلة عن
إدارة املشروع
دور وحدة إدارة املشروع
وتنفيذه
تتوىل وحدة إدارة املشروع اإلدارة اليومية له ،ويرأس الوحدة منسق املشروع من وزارة البيئة.
وتوفر الوحدة خدمات األمانة اليت تشمل ،من مجلة أمور:
• حتديد مواعيد االجتماعات وتنسيقها؛
• حتديد جداول أعمال االجتماعات؛
• إنتاج الواثئق وتوزيعها على األعضاء؛
• تسجيل حماضر االجتماعات وتوزيعها على األعضاء؛
• إدارة املراسالت؛
• التوظيف وإدارة املوظفني.
ويتعني تقدمي أوصاف مماثلة عن دور مجيع أصحاب املصلحة يف املشروع املدرجني يف
الرسم البياين أعاله.

وصف املشروع (اإلطار املنطقي):

 1-4-5تُـ َعد نتائج عامة للمشروع .وميكن االسرتشاد بنتائج املشروع يف اسم املشروع.

ومن األمثلة على نتائج املشروع ما يلي:
 ’’حتسن قدرات البلد املعين على صعيد تنفيذ االلتزامات املنوطة به يف إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطرافذات الصلة‘‘.
 ’’ حتسن قدرات البلد املعين املؤسسية على صعيد اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية مع تعزز االلتزام ابإلبالغ يفإطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة.
 ’’إنشاء هياكل ومؤسسات ووضع تشريعات لتمكني البلد املعين من حتسني التزاماته املتعلقة ابإلبالغ يف إطاراالتفاقات البيئية األربعة املتعددة األطراف املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت وتنفيذ النهج االسرتاتيجي لإلدارة
الدولية للمواد الكيميائية‘‘.
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ُحتدَّد وسائل التحقق من املؤشرات واألهداف .كيف يتحقق املشروع من أن النتائج قد أجنزت؟ هل سيكون ذلك عن
طريق التقارير وغريها من الواثئق والسجالت والعقود والتقييمات أو بوسائل أخرى؟
تُدرج املعامل البارزة للمشروع فيما خيص النتائج العامة للمشروع مع اإلشارة إىل الفرتة املشمولة ابلتقرير لكل معلم .ومن
األمثلة على معامل املشروع( )8إنشاء جلنة توجيهية ،أو نشر تقرير ،أو مشاركة عدد من املمثلني يف نشاط معني أو تلقيهم
تدريبا .ويتعني حتديد الفرتة املشمولة ابلتقرير على أساس نصف سنوي ،على سبيل املثال الشهر /6السنة  ،1الشهر
/12السنة  ،2وما إىل ذلك.
اإلطار  :6مثال لوصف اإلطار املنطقي للمشروع على مستوى النواتج
1-4-5

النتائج العامة للمشروع

املؤشرات

وسائل التحقق

حتسني قدرات البلد
املؤسسية على صعيد
اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية .تعزيز قدرات
تقدمي التقارير إىل أماانت اتفاقيات التقارير واإلفادات املقدمة إىل أماانت
البلد على اإلبالغ عن
ابزل وروتردام واستكهومل وميناماات االتفاقيات
االلتزامات يف إطار
(خط األساس1 :؛ اهلدف]3 :
اتفاقيات ابزل وروتردام
واستكهومل ،واتفاقية
ميناماات ،والنهج
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية.

رسالة من وزير البيئة معلن ا فيها إنشاء
إنشاء وحدة للمواد الكيميائية
(خط األساس :صفر؛ اهلدف ]1 :وحدة املواد الكيميائية

أهداف األداء (معامل املشروع اليت تظهر التقدم احملرز حنو إجناز املعلم املتوقع لكل فرتة من الفرتات
املشمولة ابلتقرير (نصف سنوية)
خمرجات املشروع وُتقيق النتائج العامة للمشروع)
الشهر/السنة) (على سبيل املثال)
املعلم  :1وضع اختصاصات وحدة إدارة املشروع وإنشاء هذه الشهر /6السنة 1
الوحدة رمسيا
املعلم  :2استيعاب موظفني يف وحدة إدارة املشروع وإجراء البحوث الشهر /12السنة 1
الكيميائية األساسية
املعلم  :3وفاء وحدة إدارة املشروع مبتطلبات اإلبالغ

الشهر /12السنة 2

( )8أهداف األداء/املعامل :هي النقاط املرجعية (وليس األنشطة) اليت متثل الوصول إىل مرحلة من مراحل املشروع أو إجناز من إجنازات
املشروع وتبني التقدم احملرز يف اجتاه حتقيق نتائج املشروع ونواجته .وينبغي اإلجابة بشكل صارم بشأن الوصول إىل معلم من املعامل
بـ ـ ـ ـ ـ ’’نعم‘‘ أو ’’ال‘‘.
يظهر معلم النتائج يف أغلب األحيان تقدم ا بشأن هدف مؤشر نتائج معني ،ولكن ميكن أن يكون أيض ا نقطةا مرجعية ذا أمهية كربى،
يعتقد أهنا تفضي إىل نتائج.
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درج املؤشرات اخلاصة بكل نشاط من أنشطة
 2-4-5توضع خمرجات املشروع مبا يتوافق مع الفرعني  5-1و .1-5تُ َ
املشروع واملخرجات ذات الصلة .اذكر عدد اجملاالت/الشركاء/األنشطة احملددة/األشخاص/التقدم احملرز/النسبة
املئوية/التقارير/وما إىل ذلكِّ ،
وحدد خط أساس .فعلى سبيل املثال ،يف حال اعتمد البلد ابلفعل تشريعا واحدا فإن
الرقم  1يوضع بوصفه خط أساس هلذا املؤشر .ويف حال متثل التدبري املقرتح يف اعتماد تشريعات إضافية ،عندئذ
سيكون اهلدف هو .2
اإلطار  :7مثال لوصف اإلطار املنطقي للمشروع على مستوى املخرجات
2-4-5

 -1أنشطة /خمرجات املشروع

املؤشرات

إنشاء وتشغيل وحدة إدارة
املشروع

حلقة عمل افتتاحية[ :خط األساس :تقارير االجتماعات
صفر؛ اهلدف]1 :
وحدة إدارة املشروع [خط األساس :عقود املوظفني
صفر؛ اهلدف ]1
عدد اجتماعات الوحدة إدارة املشروع
[خط األساس :صفر؛ اهلدف ]6

معامل أنشطة/خمرجات املشروع:

وسائل التحقق

املعلم املتوقع لكل فرتة من
الفرتات املشمولة ابلتقرير
الشهر/السنة

املعلم 1-1

إنشاء وحدة إدارة املشروع

الشهر /6السنة 1

املعلم 2-1

عقد حلقة عمل افتتاحية

الشهر /8السنة 1

تُطبَّق العملية املبينة أعاله فيما خيص مجيع التدابري/املخرجات املقرتحة.

 5-5افرتاضات املشروع :تُدرج العوامل أو الظروف ،والتحدايت اليت حيتمل أن تؤثر على النجاح يف حتقيق أهداف
املشروع (على سبيل املثال ،على الصعيد املؤسسي أو املايل أو اإلداري أو التقين أو السياسي) وتدابري التخفيف اليت
ميكن اختاذها للحد من كل من تلك املخاطر .تُبني الطريقة اليت سيتبعها مديرو املشروع لضمان التنفيذ الناجح
(االسرتاتيجيات).
اإلطار  :8أمثلة الفرتاضات املشروع وتدابري التخفيف
5-5
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افرتاضات
املشروع

املخاطر :أتجيل أنشطة املشروع بسبب عدم كفاءة إجراءات املوارد البشرية (على سبيل
املثال ،توظيف خرباء استشاريني وطنيني) ،أو عدم كفاءة املوظفني ،أو التحدايت على
صعيد التنسيق.
تدابري ختفيف آاثر املخاطر :توضع االختصاصات وإجراءات املوارد البشرية قبل وقت
كاف من بدء تنفيذ األنشطة ذات الصلة وتَرصد عمليةَ التوظيف عن كثب وحدةُ إدارة
املشروع للتأكد من عدم وجود أتخري ومن اختيار املرشحني املناسبني .كذلك ستعقد
جلنة التوظيف اجتماعات منتظمة الستعراض التقدم احملرز ،وكفالة التنسيق ،واالتفاق
على ختفيف آاثر املخاطر إذا لزم األمر
املخاطر :أتخر وضع السياسات وإقرارها
تدابري ختفيف آاثر املخاطر :تتوىل اللجنة الربملانية القائمة املعنية ابلبيئة مسؤولية أتمني
الدعم السياسي ،عند االقتضاء
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 6-5اعتبارات املساواة بني اجلنسني/تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف املشروع :تُ َّبني الطريقة اليت تراعي هبا
اعتبارات املساواة بني اجلنسني/تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف املشروع .يرجى الرجوع إىل اإلطار  10أدانه للحصول
على املزيد من التوجيهات بشأن كيفية إدماج اعتبارات املساواة بني اجلنسني/تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مقرتحات
املشروع.
اإلطار  :9مثال لعنصر اعتبارات املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف املشروع
6-5

اعتبارات املساواة بني
اجلنسني/تعميم مراعاة
املنظور اجلنساين يف
املشروع

*يرجى الرجوع إىل
املبادئ التوجيهية لتقدمي
الطلبات (الصفحة )13
املتاحة على املوقع
الشبكي للربانمج اخلاص
الستكمال هذا الفرع.

 -1يتمثل أحد األهداف الرئيسية للمشروع يف بلورة فهم األطراف وأصحاب
املصلحة بشأن مسألة املساواة بني اجلنسني .وعلى وجه اخلصوص سيجري،
يف سياق اتفاقييت استكهومل وروتردام ،تنفيذ أنشطة من قبيل حتليل القضااي
يف نطاق االتفاقيتني من منظور جنساين ،مبا يف ذلك حتديد الفئات الضعيفة
واآلاثر املختلفة للمواد الكيميائية والنفاايت اخلطرة على الرجال والنساء
والفتيان والفتيات .وستعزز األنشطة النظر يف القضااي اجلنسانية يف إدارة املواد
الكيميائية والنفاايت اخلطرة على الصعيدين الوطين واإلقليمي ،وهذا ميثل
مبادرة فريدة تنفذ على الصعيد القطري من خالل هذا املشروع .واندرا ما
ُمت َّول برامج الوعي اجلنساين والتحليل اجلنساين من امليزانيات احلكومية أو
تُقدَّم على أساس منتظم هبدف تدريب املوظفني اجلدد أو بناء القدرات
القائمة يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنساين .وسيساعد هذا النشاط يف
بناء قدرات جديدة وتعزيز إدراج املنظورات املتصلة ابملساواة بني اجلنسني يف
السياسات والربامج على الصعيد الوطين.
 -2إذكاء الوعي ابآلاثر الصحية للتعرض للمواد الكيميائية على النساء واألطفال
بوصفهم فئات ضعيفة ،مبا يف ذلك إجياد فرص للتدريب ،وتبادل اخلربات،
ومجع بياانت ذات صلة مصنفة حسب نوع اجلنس.
 -3تعزيز مشاركة املرأة ودورها القيادي يف عمليات صنع القرار على الصعيدين
الوطين والعاملي.

اإلطار  :10توجيهات بشأن اعتبارات املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين
فيما يتعلق مبشاركة املرأة والفئات الضعيفة توصي توجيهات برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن املواد الكيميائية
والقضااي اجلنسانية بنوعني من التدخالت الشاملة لتوجيه تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف إدارة املواد الكيميائية:
أ)

تعزيز هنج أصحاب املصلحة املتعددين من أجل كفالة مشاركة املرأة والفئات الضعيفة من السكان يف وضع
السياسات وعمليات صنع القرار

ب) التوعية ابلروابط بني التعرض للمواد الكيميائية ،واآلاثر على صحة اإلنسان والبيئة ،واختالفات اجلنس ،يف
املخاطر واآلاثر
( )1برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،2011 ،سلسلة توجيهات لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين :املواد الكيميائية والقضااي اجلنسانية
()UNDP 2011, Gender Mainstreaming Guidance Series: Chemicals and gender

21

Advance copy

ولذلك ينبغي إيالء االهتمام ابلقضااي اجلنسانية يف املشروع يف الربانمج اخلاص على أساس منظورين ،أحدمها يف
جمال التنمية املؤسسية واآلخر يتمثل يف االختالفات يف املخاطر عند تعرض النساء والرجال للمواد الكيميائية
والنفاايت.
وفي ما يتعلق ابلتطوير املؤسسي ،ينبغي ،بقدر اإلمكان ،تصميم النظم حبيث يتسىن حتقيق توزيع عام ومتساوي يف
مكان العمل .ويف العديد من البلدان هناك جمموعة كبرية نسبيا من النساء الالئي يتمتعن بتدريب ذي صلة على
العمل يف هذا اجملال ومثة آفاق مواتية لتحقيق توازن جيد بني املؤسسات .بيد أن هذا ال ينطبق على مجيع البلدان
ولذلك يتعني االهتمام هبذه املسائل.
ويؤثر التعرض للمواد الكيميائية على النساء والرجال على حد سواء .وتقليدايا استحوذ تعرض الرجال للمواد
الكيميائية على اهتمام أكرب ،وظلت البحوث تركز بقدر أكرب على الرجال واألضرار اليت ميكن أن يتعرضوا هلا.
وعلى الرغم من أوجه القصور يف البحوث إال أن هناك الكثري من األدلة اليت تشري إىل أن النساء يف البلدان الفقرية
معرضات للمواد الكيميائية اخلطرة بنفس القدر مثل الرجال .وينطبق ذلك يف املنزل ،ويف الزراعة وبشكل متزايد يف
األعمال الصناعية ويف األعمال املرتبطة ابستعادة املعادن من اإللكرتونيات .كذلك تظهر املرأة والرجل حساسية
متباينة للمواد الكيميائية بسبب الفروق الفسيولوجية .وهناك خطورة واضحة عند تعرض األطفال والنساء احلوامل
للمواد الكيميائية اخلطرة ،نظرا ألن األجنة واألطفال يف كثري من احلاالت أكثر عرضة آلاثر املواد الكيميائية مقارنةا
ابلبالغني ،كما أن التعرض يف سن مبكرة قد يتسبب يف أضرار دائمة ،على سبيل املثال أضرار يف اجلهاز العصيب
والقدرة على اإلجناب.
 7-5خطة الرصد والتقييم واملراجعة املالية :ينبغي أن حتدد خطة التقييم الرتتيبات اخلاصة ابلرصد والتقييم
املستقلني فيما يتعلق بتنفيذ املشروع( ،)9وأن حتدد خطوات الرصد املنتظم والتقييم النهائي .وعند اكتمال املشروع
ينبغي االضطالع بتقييم هنائي له( .)10وفيما خيص املشاريع اليت ال تشارك فيها أي منظمة حكومية دولية بوصفها
منظمة منفذة للمشروع فسيلزم أيض ا إجراء مراجعة مالية هنائية .وال ينبغي أن متثل هذه الرتتيبات نسبة كبرية من ميزانية
املشروع وأال تكون آلية معقدة نظرا لنطاق املشروع .وينبغي حتديد الشخص أو املؤسسة يف استمارة الطلب األوىل.
ويتعني أن تستند خطة التقييم إىل خطة عمل املشروع واألهداف احملددة يف وصف املشروع .وينبغي رصد أنشطة
املشروع والتقدم احملرز واإلبالغ عن النتائج .وجيب أن يتضمن الرصد والتقييم أيض ا عددا من املؤشرات أو األهداف.
وميكن أن تشمل هذه املؤشرات ما يلي:
’‘1
’‘2
’‘3
’‘4
’‘5
’‘6

أداء املشروع ابملقارنة مع أهدافه احملددة؛
األداء يف ضوء هدف الربانمج اخلاص وأولوايته االسرتاتيجية؛
قدرة املشروع على الوصول إىل املستفيدين منه؛
مشاركة أصحاب املصلحة والقطاعات املختلفة يف تنفيذ املشروع؛
استدامة املشروع واملتابعة؛
مسامهة املشروع يف تنفيذ اإلطار الوطين إلدارة املواد الكيميائية والنفاايت.

( )9تُنبَّه اجلهات املقرتحة للمشاريع إىل أن الرصد والتقييم املستقلني فيما يتعلق بتنفيذ املشروع إىل اجمللس التنفيذي للربانمج اخلاص
ستكون من مسؤولية اجلهة املقرتحة للمشروع.
( )10فيما خيص املشاريع اليت تقل مدهتا عن  12شهرا يتعني تقدمي تقرير هنائي واحد فقط.
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ويُدرج الرصد والتقييم واملراجعة املالية بوصفها خمرجات مستقلة يف خطة العمل وامليزانية .وكما ذكر يف الفرعني 4-2
و 5-2فإن امليزانية املخصصة للرصد والتقييم ومراجعة احلساابت جيب أال تزيد عن مبلغ إمجايل قدره  15 000دوالر
من دوالرات الوالايت املتحدة كحد أقصى.
 8-5خطة عمل املشروع :يرجى تقدمي خطة عمل للمشروع ابستخدام اجلدول املدرج يف االستمارة األوىل  -ابء.
وتشكل خطة العمل أداة هامة لصياغة املشروع وتنفيذه .ومن خطة العمل ميكن تقييم التنفيذ املقرتح للمشروع على
النحو التايل:
-

هل اآلفاق الزمنية واقعية (فيما خيص املوافقة ،والتفاوض مع الوكاالت املتعاونة أو املنظمات الداعمة ،وإجناز
املخرجات واإلدارة)؟
هل عبء العمل متوازن بصورة معقولة؟
هل من احملتمل أن يعيق توقيت أنشطة أخرى تنفيذ أي أنشطة؟

اإلطار  :11مثال خلطة عمل املشروع
8-5

خطة عمل املشروع*

ميكن إضافة صفوف وأعمدة وفق ما هو مطلوب .ويرجى االنتباه إىل ضرورة أن يتوافق عدد أنشطة املشاريع
وأوصافها مع ما هو مذكور يف وصف املشروع.
املسؤولية الرئيسية

أنشطة املشروع
الرقم

الوصف

1

إنشاء وتشغيل وحدة وزارة البيئة
إدارة املشروع

1

1-1

إنشاء وحدة
املشروع

إدارة

2-1

حلقة

عمل

عقد
افتتاحية

اإلطار الزمين (فصلي :كل  3أشهر)
2

12 11 10 9 9 7 6 5 4 3

إن وجود خطة عمل جيدة اإلعداد مفيد بشكل خاص للرصد والتقييم .وتستخدم خطة العمل يف التقرير املرحلي
كنقطة مرجعية لتقييم التقدم احملرز يف املشروع .وإىل جانب كون خطة العمل مؤشرا على التقدم احملرز فإهنا تسلط
الضوء أيض ا على الصعوابت اليت حيتمل مواجهتها عند تنفيذ املشروع ،وحتدد الواجبات املرتاكمة أو االختناقات،
وتيسر التخطيط املسبق حلل املشاكل املتوقعة.
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اثلثاً -املرفق األول من ’’االستمارة األوىل  -ابء :وصف املشروع‘‘ :معلومات إضافية متعلقة ابملشروع
 1-6معلومات بشأن املشاريع املرتبطة مبرفق البيئة العاملية
درج وصف للمشاريع املمولة من مرفق البيئة العاملية بشأن املواد الكيميائية والنفاايت ،مبا يف ذلك رقم املشروع ،وامسه،
يُ َ
واهلدف منه .وينبغي أن يبني الوصف احلالة الراهنة للمشروع ،وبعبارة أخرى ،هل جيري العمل فيه أو أنه اكتمل،
والتواريخ ذات الصلة .وينبغي أن حيدد الوصف ملاذا يُفهم أن األنشطة املقرتحة للتمويل عن طريق الربانمج اخلاص تقع
خارج نطاق والية مرفق البيئة العاملية .كما ينبغي أن يتضمن الوصف اإلجراءات اليت تتعلق ابلتعزيز املؤسسي وبناء
القدرات اليت تضطلع هبا مشاريع املرفق املعنية ابملواد الكيميائية والنفاايت يف البلد .ويتعني استشارة منسق عمليات
مرفق البيئة العاملية للبلد يف وضع هذه املعلومات.
 2-6وصف املشاريع املعنية ابلتعزيز املؤسسي يف جمال إدارة املواد الكيميائية والنفاايت اليت نفذت يف
املاضي ،أو اليت جيري تنفيذها حالياً ،أو املقرر تنفيذها يف املستقبل يف البلد (البلدان) و/أو املنطقة
ض َّمن وصف للمشاريع املعنية ابلتعزيز املؤسسي إلدارة املواد الكيميائية والنفاايت اليت نفذت يف املاضي ،أو اليت جيري
يُ َ
تنفيذها حاليا ،أو املقرر تنفيذها يف املستقبل يف البلد (البلدان) أو املنطقة .ويرجى ملء اجلدول فيما خيص املشاريع
السابقة ،إن وجدت .ويرجى كذلك تقدمي تفاصيل عن اإلطار الزمين احملدد ،والتمويل ،وإطار تلك املشاريع ،فضالا
عن تفاصيل عن الكيفية اليت ميكن هبا لنتائج املشاريع السابقة واحلالية أن تدعم أو تستفيد من نتائج مشروع الربانمج
اخلاص املقرتح.
يرجى توضيح الكيفية اليت سيوسع هبا املشروع نطاق أعمال املشاريع السابقة.
 3-6معلومات أخرى ذات صلة بشأن املشروع وفقاً الحتياجات بلدك
يرجى أيض ا تقدمي أي معلومات إضافية ذات صلة بشأن املشروع حسب احتياجات بلدك.
’‘ 1
’‘ 2
’‘ 3
’‘ 4
’‘ 5

تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف القطاعات املختلفة؛
احملسنَني على الصعيد الوطين من أجل تنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام
تعزيز التنسيق والتعاون َّ
واستكهومل واتفاقية ميناماات والنهج االسرتاتيجي؛
ما إذا كان املشروع يستند إىل مبادرات سابقة وآليات مؤسسية قائمة ابلفعل؛
ما إذا كان من احملتمل أن يكون للمشروع أثر على الصعيد اإلقليمي ،مبا يتوافق مع أهداف
الربانمج اخلاص؛
مشاركة والتزام اجلهات املعنية صاحبة املصلحة والقطاعات ،مبا يف ذلك الزراعة ،والبيئة ،والصحة،
والعمالة ،والصناعة ،والقطاعات األخرى ذات الصلة يف تنفيذ التدابري املقرتحة(.)11

( )11ينبغي استكمال هذا الفرع وهو مهم جدا للمشاريع اليت تطلب مبلغ ا يرتاوح بني  250 000دوالر و 500 000دوالر من
دوالرات الوالايت املتحدة.
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رابعاً -استمارة طلب املشروع الثانية (جداول امليزانية)
جيوز للصندوق االستئماين للربانمج اخلاص أن يوفر الدعم بدايةا من مبلغ  50 000دوالر من دوالرات الوالايت
املتحدة إىل مبلغ  250 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة لكل مشروع مقرتح .ويف ظروف استثنائية جيوز
للبلد املقدم للطلب أن يطلب احلصول على حد أقصى قدره  500 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة .ويتعني
على املشاريع اليت تطلب أكثر من  250 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة أن تتقيد ابملعايري املبينة يف الفرع
 6من املبادئ التوجيهية.
تقدَّم مجيع األرقام بدوالرات الوالايت املتحدة يف السنة .ولن ينظر يف امليزانيات املقدمة ابلعمالت األخرى .وينبغي
أن تعكس امليزانيات املبلغ املطلوب من الصندوق االستئماين للربانمج اخلاص ،فضالا عن املسامهات املالية أو العينية(.)12
وتتضمن االستمارة الثانية اجلداول التالية (كل جدول يف صفحة مستقلة من جدول إكسل):
اجلدول  :1موجز امليزانية
يرجى إجياز التمويل أو املسامهات العينية من مجيع مصادر التمويل.
اجلدول  :2ميزانية الصندوق االستئماين للربانمج اخلاص حبسب السنة/فئة االلتزام (بدوالرات الوالايت املتحدة)
يرجى إدراج تكلفة كل تدبري من التدابري املقرتحة أو ُخمرج أو نشاط يف بند منفصل ،مع اإلشارة إىل أن األعمدة تشري
إىل رموز فئات خمتلفة ،مثل فئة املوظفني واألفراد اآلخرين ،والسفر ،واخلدمات التعاقدية ،وما إىل ذلك ،وفقا للنظام
املايل والقواعد املالية لربانمج األمم املتحدة للبيئة .هذا اجلدول ينبغي أن يعرض فقط التكاليف اليت يغطيها الصندوق
االستئماين للربانمج اخلاص.
اجلدول  :3ميزانية مسامهة املستفيدين حسب السنة/فئة االلتزام (بدوالرات الوالايت املتحدة)
يرجى تقدمي ميزانية مسامهة املستفيد من احلكومة .وإذا أمكن ،يرجى تقدمي توزيع لبنود امليزانية حسب التدبري أو املخرج
املقرتح والنشاط .ويعرض اجلدول  3التفاصيل عن املسامهات املقدمة من مصادر أخرى ،مبا يف ذلك من احلكومة
املستفيدة ،مع مالحظة أنه يف الفقرة  21من اختصاصات الربانمج اخلاص ’’فإن البلدان املستفيدة تساهم مبوارد
تساوي قيمة  25يف املائة على األقل من املبلغ الكلي املرصود( ،)13واملنظمات احلكومية الدولية ،واملنظمات غري
احلكومية والقطاع اخلاص ،حسب االقتضاء.
اجلدول  :4بيان الفئة
يعرض هذا اجلدول أمثلة لرموز الفئات ،على سبيل املثال رمز الفئة :السفر يشمل حلقات العمل واالجتماعات ،وما
إىل ذلك.
مالحظة :التوجيهات التالية بشأن فئات حمددة من امليزانية:
 يُنتظر من البلدان املقدمة للطلبات اليت تقرر إدارة املشاريع بنفسها أن تكون قادرة على ضمان إدارة املشروع دوناحلاجة إىل ختصيص أموال من الربانمج اخلاص لتغطية التكاليف اإلدارية .ويف ظروف مربرة على النحو الواجب
( )12ينبغي أن ُحتدَّد هذه ’’التكاليف‘‘ أيضا على أهنا مسامهات عينية يف فرع ’’موجز التمويل‘‘ حتت ’’قيمة املوارد املقدمة من البلد
املستفيد‘‘ يف الصفحة  2من استمارة الطلب األوىل.
( )13جيوز للمجلس التنفيذي أن خيفض تلك النسبة املئوية مبا يتناسب مع اعتبارات الظروف الوطنية اخلاصة ملقدم الطلب والقيود يف
القدرات والثغرات واالحتياجات اخلاصة به.
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ميكن النظر يف نسبة قدرها  5يف املائة كحد أقصى للرسوم اإلدارية ،ال سيما إذا كانت املنظمة املنفذة للمشروع
مكلفة إبدارته.
 ينبغي أال تتجاوز تكاليف املوظفني واخلدمات التعاقدية نسبة  50يف املائة من املبلغ املطلوب من الصندوقاالستئماين للربانمج اخلاص.
 نظرا ألن تعزيز القدرات املؤسسية يتطلب حدا أدىن من االلتزام وال سيما من منظور إداري ولوجسيت فإن مناملتوقع أيض ا أن تقدم البلدان املقدمة للطلبات ما يلزم من دعم إداري ولوجسيت .وابلتايل فإن تكاليف التشغيل
والتكاليف اجلارية العادية مثل املعدات املكتبية واملباين واملركبات والوقود وما إىل ذلك ،لن تكون مؤهلة للحصول
على الدعم .ويف ظروف مربرة على النحو الواجب ميكن النظر يف ختصيص نسبة ال تتجاوز  10يف املائة كحد
أقصى لتكاليف املعدات املتخصصة والتقنية.
 جيب أال تزيد امليزانية الكلية املخصصة للرصد والتقييم ومراجعة احلساابت عن مبلغ  15 000دوالر من دوالراتالوالايت املتحدة كحد أقصى.
ليست كل التكاليف مؤهلة للحصول على الدعم  -ومن األمثلة على فئات التكاليف اليت جيب استبعادها من
املبالغ املطلوبة من الصندوق االستئماين للربانمج اخلاص ما يلي:
-

التكاليف املؤسسية املتكررة أو اجلارية ،مبا يف ذلك تكاليف استئجار احليز املكتيب؛
التكاليف غري املتعلقة مباشرة ابلتعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين الذي يرمي إىل حتقيق هدف الربانمج؛
أجور موظفي اخلدمة املدنية؛
تكاليف الضيافة ،على سبيل املثال فيما يتعلق ابستقبال املشاركني يف املؤمترات واحللقات الدراسية ،وما إىل ذلك؛
املعدات املكتبية واألاثث واملركبات والوقود والكهرابء ،وما إىل ذلك؛
تكاليف البنود الفردية اليت ال تتناسب مع امليزانية اإلمجالية للمشروع .وإذا كانت هذه التكاليف جزءا من املشروع
فإنه جيب أن يشار إليها يف امليزانيات وأن توفرها مصادر متويل أخرى.

’’الواثئق اإلضافية‘‘
يرجى أن تضاف يف مرفق ابمليزانية معلومات منفصلة مطلوبة على وجه التحديد فيما خيص بعض بنود امليزانية،
مبا يف ذلك ما يلي:
-

وصف الوظيفة وأوصاف عملية استيعاب موظفي املشروع؛
اختصاصات وأوصاف عملية توظيف اخلرباء االستشاريني؛
معلومات عن التدريب اجلماعي ،مثل املواعيد املؤقتة واملكان وعدد املشاركني ،وتكاليف السفر ،وبدالت اإلقامة
اليومية؛
معلومات عن االجتماعات واملؤمترات مثل املواعيد املؤقتة واملكان وعدد املشاركني ،وتكاليف السفر ،وبدالت
اإلقامة اليومية؛
قائمة ابملعدات غري املستهلكة ،مبا يف ذلك التكاليف املقدرة.

 -11ما الذي سيحدث يف املرحلة التالية؟
ترسل األمانة إشعارا يفيد ابستالم ملف الطلب يف موعد ال يتجاوز أسبوعا واحدا بعد اتريخ االستالم.
26

Advance copy

الفرز الذي جتريه أمانة الربانمج اخلاص
تدرس أمانة الربانمج اخلاص الطلب للتأكد من اكتماله وأهليته للحصول على الدعم .بعد ذلك يُبلَّغ مقدم الطلب يف
حال اعترب الطلب كامالا ومؤهالا يف وقت التقدمي ،وميكن أن يستعرضه اجمللس التنفيذي للربانمج اخلاص.
وخالل عملية الفرز جيوز لألمانة أن تطلب معلومات إضافية أو توضيحات من مقدم الطلب ،بغية تيسري عملية حتديد
األهلية واالكتمال.
تقييم األمانة
جتري األمانة تقييم ا ابلتشاور مع أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،وأمانة اتفاقية ميناماات ،وأمانة النهج
االسرتاتيجي ،وأمانة مرفق البيئة العاملية ،وشركاء الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية،
حسب االقتضاء .وتقدم األمانة تقريرها عن املقرتحات املكتملة واملؤهلة وكذلك تقييمها إىل اجمللس التنفيذي
الستعراضهما والنظر فيهما يف اجتماعه السنوي.
موافقة اجمللس التنفيذي للربانمج اخلاص
يستعرض اجمللس التنفيذي مجيع مقرتحات املشاريع املؤهلة واملكتملة ،مع مراعاة التقييم الذي أجرته األمانة أثناء
اجتماعها السنوي ويوافق على املشاريع رهن ا بتوافر األموال.
اإلخطار
ُخت ِّطر األمانة مقدم الطلب كتابي ا بقرار اجمللس التنفيذي.
ترتيبات التنفيذ
تُنفَّذ األنشطة اليت ميوهلا الصندوق االستئماين للربانمج اخلاص طبق ا لرتتيبات إدارة املشروع اليت يعتمدها اجمللس
التنفيذي .وتشتمل ترتيبات إدارة املشروع على حتويل الطلبات إىل صكوك قانونية ذات صلة ،مبا يشكل أساس ا التفاق
متويل موقع عليه بني مقرتح املشروع وبرانمج األمم املتحدة للبيئة بوصفه مدير الصندوق االستئماين .وستوضع الرتتيبات
املالية وترتيبات اإلبالغ مع مدير املشروع.
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املرفق األول :اخلطة األولية لعملية إعداد املشاريع يف إطار اجلولة الثالثة لتقدمي الطلبات
( 23شباط/فرباير 21-حزيران/يونيه )2018
الدعوة إىل تقدمي الطلبات
إعداد املشروع

 23شباط/فرباير 2018
•

وضع مفهوم املشروع

•

التشاور مع الوزارات وأصحاب املصلحة من أجل حتديد األولوايت
الوطنية والثغرات والتحدايت ،سعيا لتيسري وإاتحة تنفيذ اتفاقيات
ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

•

االستعانة مبوارد إضافية ،مثل أماانت اتفاقيات ابزل وروتردام
واستكهومل ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي ،ومرفق البيئة
العاملية (مبا يف ذلك التشاور مع منسق مرفق البيئة العاملية)؛
وتوجيهات برانمج األمم املتحدة للبيئة املتعلقة ابهلياكل األساسية
القانونية واملؤسسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتدابري اسرتداد
تكاليف اإلدارات الوطنية؛ والتوجيهات املتعلقة بتعميم مراعاة
املنظور اجلنساين

•

احلصول على الواثئق الداعمة من الشركاء يف املشروع
تقدمي النسخة اإللكرتونية املوقعة من استمارة الطلب والواثئق
الداعمة إىل األمانة عن طريق الربيد اإللكرتوين يف موعد أقصاه 21
حزيران/يونيه 2018

•

إرسال ملف الطلب املوقَّع إىل أمانة الربانمج اخلاص
ينبغي أن يشمل امللف ما يلي:
 oاالستمارة أوالا (ألف وابء واملرفق)
 oاالستمارة اثنيا
 oرسالة إقرار من املنسق الرمسي للربانمج اخلاص
 oرسالة بيان مسامهة اجلهة املستفيدة
 oرسائل دعم من الشركاء يف املشروع
 oواثئق داعمة أخرى (مثالا ،اختصاصات اخلرباء
االستشاريني)

استكمال استمارات تقدمي
الطلبات ابإلنكليزية

ستتاح املبادئ التوجيهية
لتقدمي الطلبات أيضاا
ابإلسبانية والعربية والفرنسية

•

إرسال ملف الطلب املستكمل
عن طريق الربيد العادي
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 21حزيران/يونيه 2018

املوعد النهائي لتقدمي الطلبات
عملية التقييم اليت تقوم هبا
أمانة الربانمج اخلاص

منتصف آب/أغسطس 2018

إرسال األمانة لردود فعلها
تنقيح وتقدمي الطلب
النهائي
•
•
•
•

املهلة النهائية لتقدمي الطلبات

تنقيح الطلب ،مع مراعاة املالحظات والتعليقات اليت تقدمها
األمانة
التشاور مع الشركاء وأصحاب املصلحة
التشاور مع األمانة لتلقي مزيد من التوجيهات
إعادة تقدمي الطلب النهائي إىل األمانة حبلول منتصف
أيلول/سبتمرب 2018
منتصف أيلول/سبتمرب 2018

قرار اجمللس التنفيذي يف اجتماعه
الرابع (املقرر عقده يف أواخر
تشرين الثاين/نوفمرب أو أوائل
كانون األول/ديسمرب )2018
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املرفق الثاين  -اختصاصات الربانمج اخلاص

()1

اختصاصات للربانمج اخلاص لتعزيز املؤسسات على الصعيد الوطين لتنفيذ
اتفاقيـ ـ ـات ب ـازل وروتـ ـردام واستكهـ ـومل ،واتفاقيـ ـة مين ـام ـات ـا
والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
ابإلشارة إىل الفقرتني  13و 14من اجلزء الثامن من املقرر  12/27بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفاايت،
الصادر عن جملس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف دورته العاملية األوىل:

أوالً -

اهلدف من الربانمج اخلاص

يهدف الربانمج اخلاص إىل دعم التعزيز املؤسسي الذي تقوده البلدان على الصعيد الوطين ،ويف سياق هنج
-1
متكامل ملعاجلة متويل إدارة مستدامة للمواد الكيميائية والنفاايت ،مع مراعاة االسرتاتيجيات واخلطط اإلمنائية الوطنية
واألولوايت لكل بلد ،من أجل بناء قدرات وطنية عامة مستدامة من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال
دورة حياهتا .وسيكون لتعزيز املؤسسات يف إطار الربانمج اخلاص دور تيسريي ومتكيين يف تنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام
واستكهومل واتفاقية ميناماات والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية (ويُشار إليها هنا فيما يلي بـ ـ ـ ـ
’’الصكوك‘‘).

اثنياً -

تعريف تعزيز املؤسسات

عرف تعزيز املؤسسات ،ألغراض الربانمج اخلاص ،أبنه حتسني استدامة القدرات املؤسسية للحكومات
-2
يُ َّ
من أجل وضع سياسات وتشريعات وقواعد تنظيمية واعتمادها ورصدها وإنفاذها ،وكذا زايدة إمكانية حصوهلا على
املوارد املالية واملوارد األخرى لتمكينها من وضع أطر فعالة لتنفيذ الصكوك من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت طوال دورة حياهتا.

اثلثاً -

النتائج املتوقعة من تعزيز املؤسسات من خالل الربانمج اخلاص

-3

من املتوقع أن تكون للمؤسسات الوطنية بعد تعزيزها القدرة على القيام مبا يلي:
(أ)

وضع السياسات واالسرتاتيجيات والربامج والتشريعات الوطنية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت ورصد تنفيذها؛

(ب) تعزيز اعتماد التشريعات واألطر التنظيمية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ورصدها
وإنفاذها؛
(ج) تشجيع تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ضمن خطط التنمية الوطنية وامليزانيات
والسياسات والتشريعات الوطنية وأطر التنفيذ على مجيع املستوايت ،مبا يف ذلك سد الثغرات
وتفادي ازدواجية اجلهود؛

( )1مجعية األمم املتحدة للبيئة ،القرار  ،5/1املرفق الثاين.
30

Advance copy

(د)

العمل يف القطاعات املتعددة بشكل يتسم ابلفعالية والكفاءة والشفافية واملساءلة واالستدامة يف
األجل الطويل؛

(ه) تيسري التعاون والتنسيق بني القطاعات املتعددة وأصحاب املصلحة املتعددين على الصعيد الوطين؛
(و)

تعزيز املسؤولية واملساءلة واملشاركة يف القطاع اخلاص؛

(ز)

تعزيز فعالية تنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات والنهج االسرتاتيجي لإلدارة
الدولية للمواد الكيميائية؛

(ح) تعزيز التعاون والتنسيق يف تنفيذ الصكوك على الصعيد الوطين.

رابعاً  -نطاق الربانمج اخلاص
ينبغي أن يتجنب الربانمج اخلاص ازدواجية آليات التمويل وأشكال اإلدارة املتصلة هبا وانتشارها وأن ميول
-4
األنشطة اليت تقع خارج نطاق والية مرفق البيئة العاملية.
-5

جيوز أن تشمل األنشطة اليت ُمتول يف إطار الصندوق اخلاص ما يلي:
(أ)

حتديد القدرات املؤسسية وأوجه الضعف والثغرات واالحتياجات على الصعيد الوطين فضالا عن
تعزيز القدرات املؤسسية للقيام بذلك مىت ما اقتضت الضرورة؛

(ب) تعزيز القدرات املؤسسية على ختطيط ووضع ورصد وتنسيق تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات
والربامج الوطنية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت؛
(ج) تعزيز القدرات املؤسسية لتحسني قدرات تقدمي التقارير عن التقدم احملرز أو تقييم األداء؛
(د)

تعزيز هتيئة بيئة متكينية لتعزيز التصديق على اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماات
املرتقبة؛

(ه) التمكني من تصميم وتشغيل هياكل مؤسسية مكرسة لتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت طوال دورة حياهتا؛
(و) تعزيز القدرات املؤسسية لوضع تدابري لدعم مجيع جوانب اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت ،مبا يف ذلك اجملاالت املواضيعية األكثر حتديدا على الصعيد الوطين واليت تغطيها
الصكوك.

خامساً  -األهلية لتلقي الدعم من الربانمج اخلاص
يتوفر الدعم من الربانمج اخلاص للبلدان النامية ،مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا وللدول
-6
اجلزرية الصغرية النامية وللبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال ،مع إعطاء األولوية للبلدان األقل قدرة.
تكون اجلهات املقدمة للطلبات مؤهلة للدعم إذا كانت أطراف ا يف أي واحدة من االتفاقيات ذات الصلة
-7
أو إذا أثبتت أهنا بصدد اإلعداد للتصديق على أي واحدة من االتفاقيات.
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تدرج اجلهات املقدمة للطلبات يف طلباهتا التدابري احمللية ذات الصلة احملددة اليت تزمع اختاذها لضمان أن
-8
تكون القدرات املؤسسية الوطنية اليت يدعمها الربانمج اخلاص مستدامة يف األجل الطويل.

سادساً  -الرتتيبات اإلدارية للربانمج اخلاص
-9
األمانة.

سيكون اجمللس التنفيذي هو اهليئة املناط هبا صنع القرارات واإلشراف على الربانمج اخلاص بدعم من

 - 10يعكس تكوين اجمللس التنفيذي التوازن بني اجلهات املاحنة واملتلقية .وتكون فرتة خدمة املمثلني سنتني
ابلتناوب .وسيتألف اجمللس التنفيذي على النحو التايل:
(أ)

أربعة ممثلني من البلدان املتلقية تعكس التمثيل اجلغرايف العادل يُعينون من مناطق األمم املتحدة
التالية :أفريقيا ،آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ ،شرق ووسط أورواب ،أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب .وابإلضافة إىل ذلك ،يضم اجمللس التنفيذي ممثالا من أقل البلدان منوا أو البلدان اجلزرية
الصغرية النامية ابلتناوب؛

(ب) مخسة ممثلني من اجلهات املاحنة ،على أال تكون من البلدان املستفيدة.
 - 11جيوز لألمناء التنفيذيني ألماانت اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماات املرتقبة ،ومنسق النهج
االسرتاتيجي وممثل ألمانة مرفق البيئة العاملية ،فضالا عن ممثلي احلكومات واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي
وأي وكاالت منفذة وممثل واحد من كل من اهليئات اإلدارية للصكوك ،أن يشاركوا ،على نفقتهم اخلاصة كمراقبني يف
اجتماعات اجمللس التنفيذي.

سابعاً  -والية اجمللس التنفيذي ومهامه
- 12

يكون للمجلس التنفيذي رئيسان مشاركان ،واحد من البلدان املتلقية وواحد من البلدان املاحنة.

 - 13جيتمع اجمللس التنفيذي مرة يف السنة ويتخذ قراراته بتوافق اآلراء بقدر اإلمكان .وإذا تعذر التوصل إىل
توافق يف اآلراء ،يتخذ اجمللس التنفيذي قراراته ،كمالذ أخري ،أبغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني .ويقوم اجمللس
التنفيذي ،يف اجتماعه األول ،بزايدة تطوير نظامه الداخلي ،حسب االقتضاء.
 - 14يتخذ اجمللس التنفيذي القرارات التنفيذية فيما يتعلق أبداء الربانمج اخلاص ،مبا يف ذلك املوافقة على طلبات
احلصول على التمويل ،وجييز اإلجراءات اخلاصة ابلطلبات والتقومي ،واإلبالغ والتقييم .ويقوم اجمللس بتوفري التوجيه
التنفيذي بشأن تنفيذ الربانمج اخلاص وتقدمي املشورة بشأن املسائل األخرى حسب االقتضاء.

اثمناً  -املنظمة القائمة ابإلدارة
 - 15يوفر برانمج األمم املتحدة للبيئة ،بوصفه املنظمة القائمة ابإلدارة ،صندوق ا استئماني ا للربانمج اخلاص وأمانة
لتقدمي الدعم اإلداري للربانمج ،مبا يف ذلك ختصيص املوارد البشرية وغريها من املوارد.
 - 16تقوم األمانة بتجهيز الطلبات املقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها ،وإبدارة املخصصات املوافق عليها
وخدمة اجمللس التنفيذي .وتقدم األمانة التقارير بشأن عملياهتا إىل اجمللس التنفيذي وتكون مسؤولة أمام املدير التنفيذي
لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف املسائل اإلدارية واملالية .وتقدم األمانة تقريرا سنوايا إىل اجمللس التنفيذي ويُرسل هذا
التقرير أيضا إىل اهليئات اإلدارية لربانمج األمم املتحدة للبيئة والصكوك للنظر فيه.
32

Advance copy

اتسعاً  -الرتتيبات التشغيلية للربانمج اخلاص
 - 17يتلقى الربانمج اخلاص الطلبات من احلكومات الوطنية مباشرة .وسيتميز أبنه سهل الوصول إليه ومبسط
وفعال ويستند على التجارب املستمدة من آليات الدعم القائمة حسب االقتضاء.
 - 18وينبغي أن حتدد الطلبات يف سياق النهج القطري الشامل إزاء تعزيز القدرات املؤسسية .وينبغي أن تتضمن
الطلبات التدابري املقرتحة واألهداف املرجوة من األداء واملعلومات املتعلقة ابالستدامة طويلة األجل.
- 19
فيها.

تقدم الطلبات إىل األمانة .وتقوم األمانة بتقييم الطلبات لتقدميها إىل اجمللس التنفيذي لدراستها والبت

 - 20يبت اجمللس التنفيذي يف املخصصات الرتاكمية لبلد ما ،على أساس التربعات الواردة واالحتياجات املبينة
يف الطلبات املقدمة .وجيوز اإلبقاء على مبلغ ال يتجاوز  13يف املائة من ذلك اجملموع لألغراض اإلدارية.
 - 21تساهم البلدان املستفيدة مبوارد تعادل ما قيمته  25يف املائة على األقل من جمموع املبلغ املخصص .وجيوز
للمجلس التنفيذي أن خيفض تلك النسبة املئوية مبا يتناسب مع اعتبارات الظروف الوطنية اخلاصة ملقدم الطلب والقيود
يف القدرات والثغرات واالحتياجات اخلاصة به.
 - 22تقدم البلدان املستفيدة تقارير سنوية عن التقدم احملرز .وعند انتهاء كل مشروع ،يُقدم تقرير هنائي وبيان
مراجعة للحساابت ،يتضمن كشف ا كامالا لألموال اليت استُخدمت وتقييم ا للنتائج ،فضالا عن دليل إثبات ما إذا كانت
األهداف قد حتققت.

عاشراً  -املسامهات
 - 23يُشجع تقدمي املسامهات من مجيع األطراف املوقعة واألطراف يف االتفاقيات واحلكومات األخرى القادرة
على القيام بذلك ،وكذلك من القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك دوائر الصناعة واملؤسسات وغريها من املنظمات غري
احلكومية واجلهات املعنية األخرى من أصحاب املصلحة.

حادي عشر -مدة الربانمج اخلاص
 - 24سيكون الربانمج اخلاص مفتوح ا لتلقي التربعات والطلبات لتقدمي الدعم ملدة سبع سنوات اعتبارا من اتريخ
إنشائه .وسيكون الربانمج اخلاص مؤهالا للتمديد مرة واحدة ال تتجاوز مدهتا مخس سنوات إضافية وذلك على أساس
استعراض مرض وتقييم رهن ا بتوصية من اجمللس التنفيذي إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة .وجيوز توزيع أموال الربانمج
اخلاص ملدة أقصاها  10سنوات اعتبارا من اتريخ إنشاء الربانمج ،أو ملدة مثانية سنوات اعتبارا من اتريخ متديده ،عند
االقتضاء ،وعندها يُكمل الربانمج عملياته ويغلق .ويبت اجمللس التنفيذي يف اختصاصات االستعراض والتقييم املذكورين
أعاله.
_______________
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