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البند ( 5د) من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت

مسائل تُعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ
اء بشأنها في اجتماعو األول :برنامج عمل
إجر ً
األمانة وميزانيتها للفترة ٨١٠9-٨١٠8

برنامج عمل األمانة وميزانيتها للفترة ٨١٠9-٨١٠8
مذكرة من األمانة
أوالً-

مقدمة
 -2توافق الفًتة  4029-4028الفًتة األكىل من فًتات السنتُت التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق .كلذلك
تصف ىذه ادلذكرة األنشطة ادلقًتحة لربنامج العمل األكؿ لألمانة العامة كادليزانية الالزمة لتنفيذ ذلك الربنامج.
 -4كيف الفقرة  22من قرار مؤسبر ادلفوضُت ادلعٍت باتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،كادلتعلق بالًتتيبات يف الفًتة
االنتقالية قبل بدء نفاذ االتفاقية (انظر  ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4ادلرفق األكؿ) ،طلب ادلؤسبر إىل ادلدير
التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة تقدمي خدمات األمانة ادلؤقتة لدعم جلنة التفاكض احلكومية الدكلية ادلعنية
بإعداد صك عادلي ملزـ قانونان بشأف الزئبق كدعم أنشطتها حىت انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ .كيف ىذا
الصددُ ،كلفت األمانة ادلؤقتة بإعداد أكؿ برنامج عمل لألمانة الدائمة كادليزانية األكىل لالتفاقية ،من أجل تقدديها
للنظر فيها كاعتمادىا من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ.
كاستجابة لذلك الطلب ،تقدـ ىذه ادلذكرة أفضل تقدير لألمانة ادلؤقتة فيما يتعلق بأكلويات برنامج
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العمل كادليزانية ادلقًتحة بوصفها اتفاقية جديدة لفًتة السنتُت  .4029-4028كيستند ىذا التقدير إىل
ادلعلومات اليت مجعتها األمانة ادلؤقتة منذ عاـ  4020ككذلك إىل نص االتفاقية كموادىا.
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كتقسم ادلذكرة إىل ثالثة فركع .كحيدد الفرع التمهيدم مهاـ األمانة اليت تضع األساس لربنامج العمل،
-2
اسًتشد هبا يف إعداد ادليزانية ،كيوجو االنتباه إىل
كيشَت إىل األحكاـ الواردة يف مشركع القواعد ادلالية اليت ُ
القرارات الرئيسية اليت يتعُت أف يتخذىا مؤسبر األطراؼ كاليت ستؤثر على ادليزانية ادلقًتحة لالتفاقية .كيبدأ الفرع
الثاين بلمحة عامة عن برنامج العمل كادليزانية لفًتة السنتُت  ،4029-4028كتلي ذلك دراسة أكثر تفصيالن
لألنشطة اليت يقوـ عليها برنامج العمل (انظر أيضان  ،)UNEP/MC/COP.1/21/Add.1كاالحتياجات من ادلوارد
الالزمة للخيارات ادلتعلقة دبالؾ موظفي األمانة (انظر  .)UNEP/MC/COP.1/21/Add.2كيتضمن ىذا الفرع أيضان
معلومات بشأف اجلدكؿ اإلرشادم لالشًتاكات ادلقررة كاالشًتاكات ادلقررة ادلتوقعة ()UNEP/MC/COP.1/21/Add.3
كعرضان موجزان عن برنامج العمل كادليزانية حسب خيارات ترتيبات األمانة (.)UNEP/MC/COP.1/21/Add.4
كيتضمن الفرع الثاين أيضان مزيدان من ادلعلومات ادلتعلقة باألمانة العامة لألمم ادلتحدة كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة
يف رلاؿ ادلعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ ،كنظاـ أكموجا ،كادلسائل األخرل ذات الصلة .كيتضمن الفرع
الثالث اإلجراءات اليت يقًتح أف يتخذىا مؤسبر األطراؼ.
ألف-

تحديد أول برنامج عمل لألمانة وأول ميزانية مقترحة للفترة ٨١٠9-٨١٠8
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تبُت ادلادة  42من اتفاقية ميناماتا إنشاء أمانتها كتنص على كظائفها على النحو التايل:
(أ)

كضع الًتتيبات الجتماعات مؤسبر األطراؼ كىيئاتو الفرعية كتزكيدىا باخلدمات كفقان للمقتضى؛

(ب) تيسَت تقدمي ادلساعدة إىل األطراؼ ،كال سيما األطراؼ من البلداف النامية كاألطراؼ اليت سبر
اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،يف تنفيذ ىذه االتفاقية ،بناء على طلبها؛
(ج) التنسيق ،كفقان للمقتضى ،مع أمانات اذليئات الدكلية ذات الصلة ،كال سيما االتفاقيات
األخرل ادلتعلقة بادلواد الكيميائية كالنفايات؛
(د)

مساعدة األطراؼ يف تبادؿ ادلعلومات ادلتصلة بتنفيذ ىذه االتفاقية؛

(ق) إعداد تقارير دكرية استنادان إىل ادلعلومات الواردة عمالن بادلادتُت  25ك 42كغَتىا من ادلعلومات
ادلتاحة ،كإتاحتها لألطراؼ؛
(ك) الدخوؿ ،بتوجيو عاـ من مؤسبر األطراؼ ،فيما قد يكوف الزمان من الًتتيبات اإلدارية كالتعاقدية
ألداء كظائفها بفعالية؛
(ز)
األطراؼ.

أداء كظائف األمانة األخرل احملددة يف االتفاقية ،كغَتىا من الوظائف اليت يقررىا مؤسبر

كيهدؼ االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا إىل اعتماد مشركع القواعد ادلالية للمؤسبر أك
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ألم من ىيئاتو الفرعية ،فضالن عن األحكاـ ادلالية اليت تنظم سَت عمل أمانة االتفاقية (انظر
 ،UNEP/MC/COP.1/13ادلرفق الثاين) .كيتضمن مشركع القواعد ادلالية عددان من األحكاـ اليت يُسًتشد هبا يف
إعداد أكؿ ميزانية مقًتحة لالتفاقية كىي:
(أ) تنص القاعدة  4بشأف الفًتة ادلالية على أف تكوف الفًتة ادلالية فًتة سنة تقوديية ،كعلى أف
برنامج العمل كادليزانية يتألفاف يف العادة من سنتُت تقودييتُت متتاليتُت ،تكوف أكالمها سنة زكجية .كبذلك حيدد
أكؿ برنامج عمل كأكؿ ميزانية لالتفاقية لفًتة السنتُت 4029-4028؛
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يتوىل رئيس أمانة اتفاقية ميناماتا إعداد تقديرات
(ب) كتنص القاعدة  3بشأف ادليزانية على أف ى
ادليزانية لفًتة السنتُت بدكالرات الواليات ادلتحدة حبيث تبُت اإليرادات كادلصركفات ادلتوقَّعة لكل سنة .كيف
أعقاب الوالية اليت أسندىا مؤسبر ادلفوضُت ،حدد ادلنسق الرئيسي لألمانة ادلؤقتة ،نيابة عن ادلدير التنفيذم
لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،برنامج العمل ادلقًتح كميزانية االتفاقية لفًتة السنتُت 4029-4028؛
(ج) كعالكة على ذلك ،تنص القاعدة  3حسب الصياغة احلالية على أنو ”ينبغي أف تُقدَّـ ادليزانية
ادلستخدمة لدل أمانات اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة
كفق مناذج برنارلية [تتسق كالنماذج
َ
كالتخلص منها عرب احلدكد ،كاتفاقية ركترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية
كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية الثابتة]“.
كبالفعل يتبع برنامج العمل ادلقًتح كادليزانية ادلقًتحة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق لفًتة السنتُت 4029-4028
النموذج الذم تستخدمو االتفاقيات ادلذكورة أعاله؛
(د) كتنص القاعدة  3أيضان على أف ينظر مؤسبر األطراؼ يف ميزانية تشغيلية كيعتمدىا قبل بداية
الفًتة ادلالية اليت تغطيها ادليزانية .كنظران النعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف أيلوؿ/سبتمرب ،4027
سيتمكن مؤسبر األطراؼ من التقيد بذلك الشرط لفًتة السنتُت  .4029-4028كديكن النظر يف ادليزانية
التشغيلية لفًتة السنتُت  4029-4028كاعتمادىا خالؿ االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف أيلوؿ/سبتمرب
4027؛
(ق) كتنص القاعدة  2على أف ينشئ ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة صندكقان استئمانيان
عامان يتوىل إدارتو رئيس األمانة .كيقدِّـ الصندكؽ االستئماين العاـ الدعم ادلايل لعمل أمانة االتفاقية؛
(ك) كتنص القاعدة  2أيضان على أف ينشئ ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة صندكقان
استئمانيان خاصان للتربعات يديره رئيس األمانة .كمل توضع بعد الصيغة النهائية للتفاصيل ادلتعلقة باستخداـ
الصندكؽ االستئماين اخلاص ،كلكن الصندكؽ سيقدـ الدعم للمادة  22من االتفاقية .كعالكة على ذلك،
سيقدـ الصندكؽ الدعم دلمثلي الدكؿ األطراؼ من البلداف النامية ،كال سيما من أقل البلداف منوا كالدكؿ اجلزرية
الصغَتة النامية ،كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،من أجل ادلشاركة يف اجتماعات ادلؤسبر كىيئاتو
الفرعية؛
(ز) كربدد القاعدة  5موارد مؤسبر األطراؼ كتنص على أف قاعدة موارد ادلؤسبر تتألف من ادلسامهات
اليت تدفعها األطراؼ كل سنة على أساس جدكؿ إرشادم يعتمده مؤسبر األطراؼ بتوافق اآلراء ،كيستند إىل
ادلقررة لألمم ادلتحدة الذم تعتمده اجلمعية العامة بُت احلُت كاآلخر .كقد تشمل قاعدة موارد
جدكؿ األنصبة ى
ادلؤسبر أيضان مسامهة البلد ادلضيف ،فضالن عن ادلسامهات األخرل اليت تقدمها الدكؿ غَت األطراؼ يف االتفاقية،
كادلسامهات من ادلنظمات احلكومية كادلنظمات الدكلية غَت احلكومية كادلنظمات غَت احلكومية؛
(ح) كتنص القاعدة  5أيضان على توزيع مسامهة البلد ادلضيف بُت الصندكؽ االستئماين العاـ
كالصندكؽ االستئماين اخلاص للتربعات .كلكن مل يتفق بعد على نسب التوزيع ،كتظل النسب ادلئوية حاليان بُت
أقواس.
 -7كيف أعقاب االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،سيقوـ ادلراقب ادلايل لألمم ادلتحدة يف نيويورؾ بإنشاء
الصندكؽ االستئماين العاـ كالصندكؽ االستئماين اخلاص للتربعات ،كذلك عن طريق شعبة اخلدمات ادلؤسسية
كبالنيابة عن ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة.
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باء  -القرارات الرئيسية التي سيتخذىا المؤتمر والتي ستؤثر على الميزانية المقترحة لالتفاقية
 -8سبثل ادليزانية ادلقًتحة عمالن جاريان ،كستتطور يف ضوء القرارات اليت يتخذىا االجتماع األكؿ دلؤسبر
األطراؼ .كسيؤثر قراراف من ىذه القرارات بوجو خاص على ادليزانية العامة التفاقية ميناماتا :القراراف ادلتعلقاف
بالًتتيبات لألمانة الدائمة كموقعها.
 -9كيف الفقرة  9من القرار بشأف الًتتيبات يف الفًتة االنتقالية ،طلب مؤسبر ادلفوضُت إىل ادلدير التنفيذم
أف يقدـ تقريران يتناكؿ مقًتحات عن الكيفية اليت يقوـ بأداء كظائف األمانة الدائمة لالتفاقية.
 -20كنظ ػػرت جلن ػػة التف ػػاكض احلكومي ػػة الدكلي ػػة يف تقري ػػر ادل ػػدير التنفي ػػذم (،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15
ادلرفق) يف دكرهتا السابعة .كتضمن التقرير ربليالن للخيارات كتناكؿ مجلػة أمػور منهػا الفعاليػة ،كالتكػاليف كالفوائػد،
كأماكن كضع مقر األمانة ،كإدماج األمانة مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركتػرداـ كاسػتكهومل ،كاسػتخداـ األمانػة ادلؤقتػة
علػ ػ ػػى النحػ ػ ػػو الػ ػ ػػذم جػ ػ ػػرل ربديثػ ػ ػػو لكػ ػ ػػي ينظػ ػ ػػر فيػ ػ ػػو م ػ ػ ػؤسبر األط ػ ػ ػراؼ يف اجتماعػ ػ ػػو األكؿ كيػ ػ ػػرد يف الوثيقػ ػ ػػة
 .UNEP/MC/COP.1/14كتػػرد يف تقريػػر ادلػػدير التنفيػػذم ،الػػذم أعػػد بالتشػػاكر الوثيػػق مػػع أمانػػة اتفاقيػػات بػػازؿ
كركترداـ كاستكهومل ،مقًتحات ألداء مهاـ األمانة الدائمة لالتفاقية على النحو التايل:
الخيار ( ٠أ) (اإلدماج) :إدماج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،مع استخداـ ىيكلها احلايل (ادلقر :جنيف)؛
الخيار ( ٠ب) (إنشاء فرع) :إدماج أمانة اتفاقية ميناماتا مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،عن طريق إنشاء فرع ألمانة اتفاقية ميناماتا (ادلقر :جنيف)؛
الخيار ( ٨أمانة مستقلة) :إنشاء أمانة مستقلة التفاقية ميناماتا( ،ادلوقع :حيدد الحقان بناء على ربليل
مراكز العمل التالية لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة :بانكوؾ ،كجنيف ،كنَتكيب ،كأكساكا ،كفيينا ،ككاشنطن
العاصمة).
 -22كسينظر مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ أيضان يف يف العرض الذم قدمتو حكومة سويسرا يف العاـ
 4025الستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا يف جنيف .كعرضت حكومة سويسرا تقدمي الدعم ادلايل إىل
االتفاقية ،شريطة أف تدمج أمانتها مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل.
 -24كيف ال ػػدكرة الس ػػابعة للجن ػػة التف ػػاكض احلكومي ػػة الدكلي ػػة نظ ػػرت اللجن ػػة يف الع ػػرض ادلق ػػدـ م ػػن حكوم ػػة
سويسرا ( .)UNEP/MC/COP.1/INF/7كبعد ادلداكالت اليت أجرهتا اللجنة ،طلبت مػن حكومػة سويسػرا مزيػدان مػن
التوضيح ذلذا العرض ،دبػا يف ذلػك الشػركط ادلرتبطػة بػو كاجلوانػب ادلاليػة ادلتعلقػة بادلبػالغ الػيت ستسػاىم هبػا حكومػة
سويسرا.
 -23كأكػ ػ ػػدت التوضػ ػ ػػيحات ال ػ ػ ػواردة مػ ػ ػػن حكومػ ػ ػػة سويس ػ ػ ػرا ،ادلؤرخػ ػ ػػة  47حزيراف/يونيػ ػ ػػو ( 4027انظػ ػ ػػر
 ،)UNEP/MC/COP.1/INF/8أف مسامهة البلد ادلضيف تعتمد على دمج أمانة اتفاقية ميناماتا مع أمانة اتفاقيػات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كبالنسبة للخيارات الواردة يف الفقرة  20أعاله ،ففي حالػة الػدمج الكامػل ككضػع ادلقػر
يف جنيػػف (اخليػػار ( 2أ)) سػػتكوف ادلسػػامهة السػػنوية للبلػػد ادلضػػيف  4,5مليػػوف فرنػػك سويسػػرم (مػػع زبصػػيص
 500 000فرنػك سويسػػرم لألنشػػطة ادلشػػًتكة مػػع أمانػػة اتفاقيػػات بػػازؿ كركتػػرداـ كاسػػتكهومل) .كيف حالػػة الػػدمج
على مراحل (اخليار ( 2ب)) ،حيث يتم يف البداية إنشاء فرع رابع يف جنيػف ،سػتبلغ ادلسػامهة السػنوية  4مليػوف
فرنػػك سويسػػرم .كيف حالػػة اخليػػار  ،4الػػذم ينشػػئ أمانػػة مسػػتقلة التفاقيػػة ميناماتػػا ،لػػن تقػػدـ مسػػامهة مػػن البلػػد
4
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ادلضػيف .كسػتنطبق مسػامهة دلػرة كاحػدة دببلػغ  200 000فرنػك سويسػرم مػن حكومػة سويسػرا كذلػك لتكػاليف
البٌت التحتية ادلشًتكة على مجيع اخليارات ادلتاحة الستضافة األمانة يف جنيف.

ثانياً  -التنفيذ
ألف -

عرض عام لبرنامج العمل والميزانية المقترحين لفترة السنتين ٨١٠9-٨١٠8
 - 22يستند برنامج العمل ادلقًتح كادليزانية ادلقًتحة ألمانة اتفاقية ميناماتا إىل أفضل تقييم لألمانة ادلؤقتة
لألنشطة كادلوارد اليت ستلزـ لدعم تنفيذ االتفاقية لفًتة السنتُت .4029-4028
 - 25كىذا ىو أكؿ برنامج عمل ألمانة االتفاقية ،كلذلك جيدر بالذكر أنو بالرغم من أف مجيع األنشطة
ادلقًتحة لربنامج العمل ىي أنشطة جديدة ،فالربنامج يقوـ على أساس التجربة اليت اكتسبتها األمانة ادلؤقتة منذ
عاـ  ،4020كىي تشمل ما يلي:
(أ) قيامها بًتتيب سبعة اجتماعات للجنة التفاكض احلكومية الدكلية ،كاجتماعات مكتب اللجنة،
كالعديد من االجتماعات ادلعقودة فيما بُت الدكرات ،كيف اآلكنة األخَتة ،االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،فضالن
عن االجتماعات التحضَتية اإلقليمية؛
(ب) التيسَت كتقدمي ادلساعدة إىل الدكؿ ،كال سيما البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة
انتقالية ،بناء على طلبها ،لدعم التصديق كالتنفيذ ادلبكر التفاقية ميناماتا؛
(ج) التنسيق ،حسب االقتضاء ،مع أمانات اذليئات الدكلية ذات الصلة ،دبا يف ذلك االتفاقيات
األخرل ادلتعلقة بادلواد الكيميائية كالنفايات؛
(د) الدخوؿ يف الًتتيبات اإلدارية كالتعاقدية ،حسب االقتضاء ،من أجل أداء الوظائف ادلذكورة
أعاله بفعالية ضمن اإلطار العاـ للسلطة اليت خيوذلا ذلا ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة؛
(ق) توفَت اخلربة العلمية كالتقنية من أجل دعم كضع التوجيهات كتوفَت األسس لذلك خالؿ عملية
جلنة التفاكض احلكومية الدكلية ،كذلك جلوانب منها أفضل التقنيات ادلتاحة كادلمارسات البيئية .كستعرض ىذه
التوجيهات من أجل اعتمادىا يف االجتماع األكؿ للمؤسبر.
 - 26كتستند األنشطة ادلقًتحة يف برنامج العمل أيضان إىل تقييم األمانة ادلؤقتة لألنشطة كادلوارد ادلطلوبة
للمضي قدمان يف تلبية ادلسائل اليت يتعُت أف يتخذ االجتماعاف الثاين كالثالث دلؤسبر األطراؼ إجراءات بشأهنا،
على النحو ادلبُت يف اتفاقية ميناماتا ،كالوثيقة اخلتامية ،ككذلك األنشطة اليت يلزـ االضطالع هبا للمساعدة يف
تنفيذ االتفاقية يف فًتة السنتُت .4029-4028
 - 27كيستند برنامج العمل ادلقًتح أيضان إىل اخلربات ادلكتسبة كالدركس اليت استخلصتها أمانة اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل ،كربديدان فيما يتعلق بتوسيع نطاؽ تقديرات التكاليف كالنظر يف الوقت ادلخصص لتنفيذ
األنشطة.
 - 28كينص برنامج العمل كادليزانية ادلقًتحاف لفًتة السنتُت  4029-4028على أف تقوـ األمانة الدائمة
بأعماؿ الدعم كالتيسَت من أجل تنفيذ األطراؼ لالتفاقية كالقرارات الصادرة عن ادلؤسبر .كتشمل األنشطة
ادلقًتحة ما يلي:
(أ)

عقد مجيع االجتماعات الالزمة دلؤسبر األطراؼ كتقدمي اخلدمات ذلا؛
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(ب) تيسَت تقدمي ادلساعدة إىل األطراؼ يف تنفيذ االتفاقية ،كال سيما األطراؼ من البلداف النامية
كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،كبناء على طلبها؛
(ج) التنسيق ،حسب االقتضاء ،مع أمانات اذليئات الدكلية ادلعنية ،كال سيما االتفاقيات األخرل
ادلتعلقة بادلواد الكيميائية كالنفايات؛
(د)

مساعدة البلداف يف تبادؿ ادلعلومات ادلتصلة بتنفيذ ىذه االتفاقية؛

(ىػ) إعداد التقارير الدكرية استنادان إىل ادلعلومات الواردة عمالن بادلادتُت  25ك 42كغَتىا من
ادلعلومات ذات الصلة ،كإتاحتها لألطراؼ؛
(ك) الدخوؿ ،بتوجيو عاـ من مؤسبر األطراؼ ،يف ما قد يكوف الزمان من الًتتيبات اإلدارية كالتعاقدية
ألداء كظائفها بفعالية؛
(ز)

أداء كظائف األمانة األخرل احملددة يف االتفاقية ،كالوظائف اليت قد يقررىا مؤسبر األطراؼ.

 - 29كينظم برنامج العمل ادلقًتح يف سبعة عناكين كظيفية تتبع بوجو عاـ ادلهاـ الوظيفية لألمانة ،كىي كما
يلي:
(أ)

ادلؤسبرات كاالجتماعات؛

(ب) بناء القدرات كادلساعدة التقنية؛
(ج) األنشطة العلمية كالتقنية؛
(د)

إدارة ادلعارؼ كادلعلومات كالتوعية؛

(ىػ) اإلدارة العامة؛
(ك) األنشطة القانونية كادلتعلقة بالسياسات؛
(ز)
باء -

صيانة ادلكاتب كاخلدمات ادلتعلقة هبا.

األنشطة المضطلع بها في برنامج العمل للفترة ٨١٠9-٨١٠8
 - 40كفقان لنظاـ اإلدارة ادلالية لألمم ادلتحدة (انظر التوضيحات اإلضافية الواردة أدناه بشأف ادلعايَت احملاسبية
الدكلية كنظاـ أكموجا) ،تستخدـ األنشطة اليت تشكل برنامج العمل أساسان لوضع ادليزانية .كيف ىذا الصدد ،كيف
إطار العناكين الوظيفية السبعة ،يقسم برنامج العمل التفاقية ميناماتا كادليزانية ادلتعلقة بو إىل  26نشاطان مقًتحان
(انظر ادلرفق الثاين).
 - 42كيرد يف اإلضافة  2ذلذه ادلذكرة كصف لألنشطة اليت تشكل برنامج العمل ادلقًتح لالتفاقية ،كادلوارد
الالزمة للقياـ هبذه األنشطة ،خبالؼ ادلوظفُت ( .)UNEP/MC/COP.1/21/Add.1كتقدر التكاليف على أساس
كجود موقع األمانة يف جنيف.

-٠

المؤتمرات واالجتماعات
 - 44إف مؤسبر األطراؼ ،ىو ىيئة ازباذ القرارات يف اتفاقية ميناماتا ،على النحو ادلنصوص عليو يف ادلادة
 .43كديثل تنظيم االجتماعات دلؤسبر األطراؼ ،على فًتات منتظمة يقررىا ادلؤسبر ،أحد األنشطة األساسية

6

UNEP/MC/COP.1/21

لألمانة .ككفقان دلشركع النظاـ الداخلي ،ينعقد االجتماعاف الثاين كالثالث للمؤسبر يف سنتُت متعاقبتُت ،على أف
تعقد االجتماعات بعد ذلك مرة كل سنتُت .كلذلك يتوقع أف يعقد االجتماع الثاين قبل هناية العاـ 4028
كاالجتماع الثالث للمؤسبر قبل هناية العاـ  .4029كستموؿ تكاليف عقد االجتماعات ،اليت سبثل أحد األنشطة
األساسية لالتفاقية ،من الصندكؽ االستئماين العاـ .كيعقد اجتماع ربضَتم قبل كل اجتماع .كتعقد
االجتماعات التحضَتية اإلقليمية من أجل سبكُت األطراؼ من التحضَت الجتماع ادلؤسبر .كالدعم ادلايل ادلقدـ
لتغطية تكاليف سفر ادلشاركُت من البلداف النامية األطراؼ أك األطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية يتيح
مشاركتها الكاملة كالفعالة كمشاركتها يف صنع القرار .كستموؿ تكاليف السفر ىذه من الصندكؽ االستئماين
اخلاص للتربعات.
 - 43كمن ادلتوقع أف ينشئ االجتماعاف األكؿ كالثاين للمؤسبر أفرقة اخلرباء احملدكدة زمنيان كالعاملة بُت الدكرات
بشأف ادلسائل التقنية ،دبا يف ذلك تقييم الفعالية ،كالتخزين ادلؤقت للزئبق كمركبات الزئبق ،كربديد عتبات
النفايات كإعداد التوجيهات بشأف إدارة ادلواقع ادللوثة .كيعترب كضع الًتتيبات الالزمة لدعم أفرقة اخلرباء تلك،
سبشيان مع القرارات اليت يتخذىا ادلؤسبر بشأف تنظيم أعماؿ ىذه اجلماعات أحد األنشطة األساسية لألمانة.
 - 42كترتب األمانة أيضان اجتماعات مكتب مؤسبر األطراؼ .كيتألف ادلكتب من  20أعضاء ،حبيث تتمثل
كل رلموعة إقليمية بعضوين اثنُت .كيتوقع أف جيتمع ادلكتب يف فًتة ما بُت الدكرات ،مع عقد اجتماع مباشر
كاحد .كذبرل اجللسات األخرل عن طريق التداكؿ بالفيديو.
 - 45كعالكة على ذلك ،سًتتب األمانة اجتماعات جلنة التنفيذ كاالمتثاؿ ،اليت ستُنشأ كهيئة فرعية يف
االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،كفقان ألحكاـ ادلادة  25من االتفاقية .كتتألف اللجنة من  25عضوان ،كيستند
التمثيل فيها إىل ادلناطق اخلمس لألمم ادلتحدة .كتكوف ادلهمة األكىل اليت ستضطلع هبا اللجنة ،على النحو الوارد
عرض على مؤسبر األطراؼ للموافقة عليو يف اجتماعو
يف نص االتفاقية ،ىي صياغة نظامها الداخلي الذم يُ َ
الثاين .كيتوقع أف تعقد اللجنة اجتماعات يف فًتة ما بُت الدكرات من أجل كضع النظاـ الداخلي.
 - 46كسبثل معظم األنشطة ادلتعلقة باالجتماعات لفًتة السنتُت  4029-4028أنشطة أساسية لألمانة،
كلذلك فهي ستتطلب الدعم من الصندكؽ االستئماين العاـ .كسيدعم الصندكؽ االستئماين اخلاص
االجتماعات التحضَتية اإلقليمية كاالجتماعات التكميلية الجتماعات مؤسبر األطراؼ ،كسيكوف ذلك رىنان
بتوفر األمواؿ.
-٨

بناء القدرات والمساعدة التقنية
 - 47كفقان للمادة  22من االتفاقية تتعاكف األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا لتقدـ ،يف حدكد إمكانيات كل منها،
ادلساعدة لبناء القدرات كادلساعدة التقنية ادلالئمة كيف الوقت ادلناسب ،إىل الدكؿ األطراؼ من البلداف النامية،
ال سيما األطراؼ من أقل البلداف منوان أك الدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية ،كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة
انتقالية ،كذلك دلساعدهتا على تنفيذ التزاماهتا دبوجب االتفاقية .كاستجابة لذلك الطلب ستضع األمانة برنارلان
لبناء القدرات كادلساعدة التقنية لتنفيذ االتفاقية .كستوجو أنشطة الربنامج يف ادلقاـ األكؿ حنو توفَت الدعم
لألطراؼ ،كلكنها ستشمل أيضان تقدمي الدعم لغَت األطراؼ من أجل التنفيذ ادلبكر لالتفاقية كالتصديق عليها.
 - 48كسيكوف اذلدؼ العاـ لربنامج بناء القدرات كادلساعدة التقنية ىو كضع خطة للقدرات اليت تلزـ
األطراؼ لتلبية التزامات االتفاقية على الصعد الفردية كادلؤسسية كالنُظمية كتطوير ىذه القدرات كتعزيزىا كاحلفاظ
عليها.
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 - 49كسيتضمن برنامج بناء القدرات كادلساعدة التقنية أنشطة شاملة للدعم يف رلاالت التنسيق الوطٍت،
كالقدرات ادلؤسسية ،كالتشريعات الوطنية كتبادؿ ادلعلومات .كستدعم تلك األنشطة أيضان إجراء تقييم
لالحتياجات كاألثر ،كتطوير األدكات كادلنهجيات الالزمة لدعم التنفيذ .كعالكة على ذلك ،ستوفر األمانة بناء
القدرات استنادان إىل تقييم االحتياجات كاألثر .كيتعُت على األمانة أيضان أف تكوف مستعدة لالستجابة ألنشطة
زلددة لبناء القدرات عند الطلب.
 - 30كستموؿ مجيع األنشطة ادلتعلقة ببناء القدرات كادلساعدة التقنية لفًتة السنتُت  4029-4028من
الصندكؽ االستئماين اخلاص للتربعات.
-3

األنشطة العلمية والتقنية
 - 32تُكلف األمانة دبهمة تقدمي الدعم العلمي كالتقٍت إىل األطراؼ يف االتفاقية ،دبا يف ذلك مواصلة إعداد
الوثائق التوجيهية كمشاريع ادلبادئ التوجيهية على النحو الذم تقتضيو االتفاقية .كتشمل رلاالت العمل
االنبعاثات كاإلطالقات من الزئبق كمركبات الزئبق ،كالتخزين ادلؤقت ،كالنفايات كادلواقع ادللوثة .كستقدـ األمانة
تقارير كربليالت علمية كتقنية تتسم بالتوازف كتقوـ على األدلة من أجل تيسَت ازباذ القرارات كتقدمي الدعم
لتنفيذ االتفاقية؛ كستجرم التحليالت السياساتية كالتقنية بشأف القضايا الشاملة؛ كتنسق كتشارؾ يف اجلهود
التعاكنية مع الشركاء لدعم االتفاقية .كأخَتان ،فإف التوعية االسًتاتيجية لالتفاقية ستقوـ أيضان على الدعم العلمي
كالتقٍت.
 - 34كدبوجب االتفاقية ،يتوقع من مؤسبر األطراؼ أف جيرم تقييمان لفعالية االتفاقية يف موعد ال يتجاكز ست
سنوات بعد دخوذلا حيز النفاذ .كمن ادلقرر أف يبدأ العمل يف االجتماع األكؿ مع بدئو يف كضع الًتتيبات اليت
تزكده ببيانات الرصد .كمن ادلتوقع أف تكلف األمانة بادلساعدة يف تلك العملية ،عن طريق كضع مشاريع الوثائق
على النحو ادلطلوب ،ككذلك تنسيق ادلسامهات كالًتتيبات ألفرقة اخلرباء اليت قد يتم إنشاؤىا.
 - 33كسيوافق االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ على ىيكل استمارات اإلبالغ كزلتوياهتا ككذلك على تواتر
اإلبالغ .كستقدـ األمانة الدعم لعملية اإلبالغ بوسائل منها استحداث أداة إلكًتكنية لكي تستخدمها
األطراؼ .ككذلك ستقدـ األمانة ادلعلومات ،كغَت ذلك من األدكات كالتوجيهات ادلتعلقة باإلبالغ على النحو
ادلطلوب.
 - 32كيتوقع أف سلصصات ادليزانية لتكاليف ادلوظفُت ستغطي األنشطة العلمية كالتقنية لفًتة السنتُت
 ،4029-4028باستثناء ادلبلغ ادلرصود الستحداث األداة اإللكًتكنية على شبكة اإلنًتنت.

-4

إدارة المعارف والمعلومات والتوعية
 - 35ستقدـ األمانة الدعم ألنشطة إدارة معارؼ االتفاقية كمعلوماهتا على النحو ادلنصوص عليو يف ادلادة
 .27كسبثل إدارة ادلعارؼ كادلعلومات على حنو فعاؿ حجر الزاكية جلهود التنفيذ ،ألهنا تتيح لألطراؼ تبادؿ
ادلعلومات فيما بينها ،كتبٍت مرجعان للمعارؼ بشأف تنفيذ االتفاقية يف سياقات كطنية كإقليمية سلتلفة ،دبا يف ذلك
للدركس ادلستفادة من التعاكف فيما بُت بلداف اجلنوب كالتعاكف بُت بلداف الشماؿ كاجلنوب .كديثل كضع نظاـ
مكرس إلدارة ادلعارؼ كادلعلومات لالتفاقية يتسم بادلركنة كيتيسر الوصوؿ إليو عنصران أساسيان يف ىذا الصدد.
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 - 36كتكلف األمانة أيضان بإذكاء الوعي باالتفاقية عن طريق االتصاالت كالتوعية االسًتاتيجية .كستعزز
استدامة االتفاقية لألجل الطويل إذا علم صانعو السياسات كعامة الناس ككعوا بأمهية أىدافها كمدل صلتها
باحلياة اليومية ككذلك الركابط ادلتبادلة القائمة بُت عمل االتفاقية كالقطاعات ادلختلفة األخرل.
 - 37كديثل كضع ادلواد كادلنشورات كتوزيعها (دبا يف ذلك ادلنشورات اإللكًتكنية) عنصران أساسيان يف جهود
التوعية ،كينبغي أف تشمل عمليات النشر كالتوزيع لنص االتفاقية كالنظاـ الداخلي كالقواعد ادلالية ،ككذلك
صحائف الوقائع كغَتىا من ادلنشورات األساسية.
 - 38كألف ىذه اتفاقية جديدة ،سيلزـ أف تعد ذلا أيضان محلة اسًتاتيجية لالتصاؿ ،ينبغي أف تشمل صفحة
رمسية على كسائط التواصل االجتماعي ،كىوية مرئية ،كشعاران ،كتوسيمان ،كما يتعلق بذلك من العناصر ادلتعددة
الوسائط اإلعالمية ألغراض اإلعالف.
 - 39كسبثل مهاـ إدارة ادلعارؼ كادلعلومات ،فضالن عن أنشطة االتصاؿ كالتوعية االسًتاتيجية لفًتة السنتُت
 4029-4028جزءان أساسيان من عمل األمانة ،كستتلقى الدعم يف ادلقاـ األكؿ من الصندكؽ االستئماين العاـ.
-5

اإلدارة العامة
 - 20يتطلب تقدمي الدعم الفعاؿ إىل األطراؼ يف االتفاقية توجيهيان تنفيذيان اسًتاتيجيان حسن االستجابة.
كيتطلب أيضان االتساؽ يف إدارة شؤكف ادلوظفُت ،كيف تنفيذ مهاـ األمانة كيف ادلوارد ادلالية .كيف ىذا الصدد ،يوفر
رئيس األمانة التخطيط كاإلدارة االسًتاتيجيُت ،كيكفل التدفق الفعاؿ للمعلومات كيرصد التقدـ احملرز يف تنفيذ
برنامج العمل.
 - 22كيكلف رئيس األمانة دبهمة كفالة اتساؽ االجتماعات كربديد أكلوياهتا كتنظيم أعماذلا ،مع استخداـ
موارد األمانة بكفاءة كضماف االتساؽ يف إجراءاهتا ،كاذلدؼ من ذلك بوجو عاـ ىو ربقيق الكفاءة كالفعالية يف
العمليات كاذلياكل من أجل تقدمي أفضل دعم لتنفيذ االتفاقية.
 - 24كعلى رئيس األمانة أف يكفل أيضان حصوؿ عملها على التمويل الكايف .كديثل إعداد ادليزانية كرصدىا،
كعلى كجو اخلصوص ،تعبئة ادلوارد من ادلهاـ األساسية يف ىذا الصدد .كعالكة على ذلك ،يكلف رئيس األمانة
دبهمة بناء كتعزيز العالقات مع اجلهات ادلاحنة من أجل توزيع ادلوارد اإلمجالية ادلخصصة لتنفيذ االتفاقية ،كىي
تشمل ادلوارد التقليدية كغَت التقليدية ،كمرفق البيئة العادلية ،الذم يشكل جزءان من اآللية ادلالية لالتفاقية.
 - 23ككذلك يتطلب الدعم الفعاؿ للتنفيذ تنسيق األمانة كتعاكهنا مع رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات،
كمع اجملموعة األكسع للتنمية ادلستدامة كالبيئة ،بوسائل تشمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كغَته من احملافل
ادلناسبة ذات الصلة ،كمع ادلؤسسات الشريكة ،دبا يف ذلك منظمة الصحة العادلية.
 - 22كقد يلزـ سفر ادلوظفُت لفًتة السنتُت  ،4029-4028دعما لتنفيذ األنشطة الرامية إىل تنفيذ االتفاقية
كاستجابة الحتياجات االتفاقية كاذليئات الفرعية التابعة ذلا.
 - 25كذبدر اإلشارة إىل أنو سيُنشأ برنامج دكيل زلدد يف االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،كسيشكل ذلك
الربنامج باإلضافة إىل الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية اآللية ادلالية لالتفاقية .كمل يتقرر بعد موقع الربنامج
سبوؿ األمانة
كأمانتو (انظر  UNEP/MC/COP.1/9ك ،)UNEP/MC/COP.1/9/Add.1كمن ادلتوقع أيضان أف َّ
كعملياهتا عن طريق التربعات.
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األنشطة القانونية والمتعلقة بالسياسات
 - 26سبثل األنشطة القانونية كادلتعلقة بالسياسات أساسان لكثَت من مهاـ األمانة ،دبا يف ذلك األنشطة العامة
كتلك اخلاصة باالتفاقية .كتشمل ىذه األنشطة تقدمي ادلشورة القانونية كادلتعلقة بالسياسات بشأف طائفة من
ادلواضيع ،دبا يف ذلك تنفيذ االتفاقية كتطويرىا ،كأنشطة التعاكف الدكيل بشأف ادلسائل القانونية كادلتعلقة
بالسياسات ،كاألنشطة ادلؤسسية القانونية لألمانة.
 - 27ككذلك تتضمن األنشطة القانونية كادلتعلقة بالسياسات يف األمانة تقدمي دعم زلدد إىل االتفاقية،
ككفالة ترابط مؤسبراهتا كاجتماعاهتا ،كتنظيم أعماذلا كاتساؽ عملياهتا كإجراءاهتا .كتشمل ىذه األنشطة أيضان
تقدمي الدعم يف فًتة ما بُت الدكرات إىل جلنة التنفيذ كاالمتثاؿ اليت ستُنشأ يف االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،دبا
يف ذلك الدعم ادلقدـ لوضع االختصاصات.
 - 28كيتوقع أف تتم تغطية األنشطة القانونية كادلتعلقة بالسياسات لفًتة السنتُت  4029-4028من ادلبلغ
ادلخصص يف ادليزانية لتكاليف ادلوظفُت ،كال يتوقع أف تلزـ خربات إضافية.

-7

صيانة المكاتب والخدمات المتعلقة بها
 - 29تتطلب األمانة اليت تؤدم عملها بشكل جيد مرافق ادلكاتب كأثاث ادلكاتب كاللوازـ ،باإلضافة إىل ما
يرتبط هبا من صيانة حيز ادلكاتب كادلرافق كرسوـ اإلدارة .كيتطلب أيضان بنية ربتية معلوماتية مناسبة كمعدات
كدعمان متواصالن يف ىذا الصدد .كعلى الرغم من أنو ديكن إجراء تقدير إمجايل لالحتياجات التشغيلية ،من
احملتمل أف يطرأ اختالؼ على ىذ التكاليف حسب مركز العمل ادلقًتح.

جيم  -االحتياجات من الموظفين للفترة ٨١٠9-٨١٠8
 - 50على النحو ادلذكور سابقان ،ستتقرر يف االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ الًتتيبات ادلتعلقة بطريقة أداء
ادلدير التنفيذم دلهاـ األمانة .كستتقرر يف ذلك االجتماع أيضان مسألة موقع األمانة.
 - 52كعلى النحو ادلبُت يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/14سيختلف مالؾ موظفي األمانة حسب اخليارات
ادلنتقاة ،كإذا اختَتت أمانة مستقلة ستختلف أيضان احتياجات ادلوارد للموظفُت ،تبعان دلركز العمل (انظر
 .)UNEP/MC/COP.1/21/Add.2كيرد فيما يلي موجز للسيناريوىات ادلختلفة.
الخيار ( ٠أ) (اإلدماج) :إدماج مهام أمانة اتفاقية ميناماتا في أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم،
مع استخدام ىيكلها الحالي (المقر :جنيف)
 - 54يف إطار اخليار ( 2أ) ،ستدرج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف األمانة ادلدرلة التفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،كستحدد مؤسبرات األطراؼ لالتفاقيات األربع كيفية تقاسم الوقت كالتكاليف ادلتعلقة جبميع كظائف
األمانة ادلدرلة كتوافق عليها .كستعقد االجتماعات ادلقبلة دلؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ
كاستكهومل ،يف العاـ  .4029كيف إطار ىذا اخليار ،يتوخى أف تدفع اتفاقية ميناماتا نسبة  40يف ادلائة من
تكاليف كظيفيت األمُت التنفيذم كنائب األمُت التنفيذم ،فضالن عن  40يف ادلائة من الوظائف ادلتبقية ادلدرجة
حاليان يف ميزانية الصناديق االستئمانية العامة لالتفاقيات الثالث .كقد مت ربديد النسبة ادلئوية التفاقية ميناماتا
البالغة  40يف ادلائة ،مع أخذ ادلستول ادلتوقع ألنشطة كل من االتفاقيات ادلعنية يف االعتبار .كستخصص النسبة
ادلتبقية البالغة  80يف ادلائة من كقت ادلوظفُت ،لتنفيذ اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل.
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 - 53كباإلضافة إىل العدد الكلي احلايل دلالؾ ادلوظفُت يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،يتوقع أف
تلزـ الوظائف ادلؤقتة اجلديدة التالية من أجل الدعم الربنارلي التفاقية ميناماتا :كظيفتاف برتبة ؼ( 2-كاحدة
للدعم العلمي كاألخرل لبناء القدرات كالدعم التقٍت) ،كثالث كظائف برتبة ؼ( 3-كاحدة لبناء القدرات
كادلساعدة التقنية ،ككاحدة للدعم العلمي ،ككاحدة لتنسيق ادلؤسبرات) ،كأربع كظائف من فئة اخلدمات العامة.
كىذه الوظائف ستخدـ االتفاقيات األربع كستغطى بًتتيب لتقاسم التكاليف بُت االتفاقيات األربع ،كىذا يعٍت
أنو يتوقع من اتفاقية ميناماتا أف تغطي  40يف ادلائة من تكلفة الوظائف ادلدرجة يف ادليزانية حاليان كادلمولة من
الصناديق االستئمانية العامة التفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ،فضالن عن الوظائف اجلديدة اليت يتم
إنشاؤىا.
 - 52عالكة على ذلك ،ديكن لوفورات الكلفة الناذبة عن ىذا اخليار بالنسبة دلؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل أف يعاد استثمارىا جزئيان يف تعزيز ىيكل األمانة ادلشًتكة ،عن طريق تعيُت ما يعادؿ
 2,5كظيفة برتبة ؼ 3-دلوظف برامج (لتغطية تكاليف مهاـ مثل اخلدمات ادلتعلقة بالدعم القانوين ،كإدارة
ادلعارؼ كالتوعية كتكنولوجيا ادلعلومات).
الخيار ( ٠ب) (إنشاء فرع) :إدماج أمانة اتفاقية ميناماتا مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم،
عن طريق إنشاء فرع رابع التفاقية ميناماتا في الفترة االنتقالية (المقر :جنيف)
 - 55يُنشأ يف إطار ىذا اخليار فرع التفاقية ميناماتا يعمل ربت إشراؼ األمُت التنفيذم ألمانة اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل كاتفاقية ميناماتا .ككذلك يقوـ نائب األمُت التنفيذم كرئيس فرع عمليات االتفاقيات
بتقدمي الدعم إىل فرع اتفاقية ميناماتا.
 - 56كعلى حنو شلاثل للخيار (2أ) ،الذم يتوىل كفقان لو ادلوظفوف احلاليوف يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ادلهاـ ادلتعلقة باتفاقية ميناماتا ،على أف جيرم تقاسم تكاليف كظائفهم بُت االتفاقيات األربع ،ففي
اخليار (2ب) (إنشاء فرع) تقدر تلك التكاليف التفاقية ميناماتا بنسب تبلغ  20يف ادلائة من كظيفة برتبة
مد( 4-أمُت تنفيذم) ،ك 40يف ادلائة من كظيفة برتبة مد( 2-نائب األمُت التنفيذم) ،ك 20يف ادلائة من
كظيفة برتبة ؼ ( 5-رئيس فرع ،فرع عمليات االتفاقيات) .كعالكة على ذلك ،كمن أجل تعزيز قدرات ىيكل
سيعُت ما يعادؿ  2,5موظف برتبة ؼ ( 3-ألداء مهاـ من
األمانة على تلبية احتياجات فرع اتفاقية ميناماتا َّ
قبيل الشؤكف القانونية ،كتوعية اجلمهور ،كتكنولوجيا ادلعلومات ،كإدارة ادلعلومات) كستلزـ كذلك أربع كظائف
من فئة اخلدمات العامة.
 - 57كألداء مهاـ فرع اتفاقية ميناماتا ستلزـ الوظائف اجلديدة التالية :كظيفة كاحدة من الرتبة مد( 2-رئيس
فرع) ،ككظيفة كاحدة من الرتبة ؼ( 2-الشؤكف العلمية) ،كثالث كظائف من الرتبة ؼ( 3-كاحدة للشؤكف
التقنية كالعلمية ،ككاحدة للمساعدة التقنية كبناء القدرات ،ككاحدة إلدارة ادلعارؼ كاإلبالغ).
الخيار ( ٨أمانة مستقلة) :إنشاء أمانة مستقلة التفاقية ميناماتا (الموقع :يحدد الحقاً بناء على تحليل
مراكز العمل التالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة :بانكوك ،وجنيف ،ونيروبي ،وأوساكا ،وفيينا ،وواشنطن
العاصمة)
 - 58يف إطار اخليار  ،4سيًتأس أمانة اتفاقية ميناماتا أمُت تنفيذم برتبة مد ،2-كيدعمو رئيس فرع
للخدمات ادلتعلقة بالسياسات كرئيس فرع للخدمات التقنية (كالمها برتبة ؼ  .)5-كيف إطار فرع اخلدمات
ادلتعلقة بالسياسات ،سينفذ األنشطة ادلتعلقة بالعلوـ كباجلوانب ادلشًتكة بُت العلم كالسياسات موظف للشؤكف
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العلمية برتبة ؼ  2-كموظف للتوعية بسياسات العلوـ برتبة ؼ  .3-كسيعُت موظف شؤكف قانونية برتبة
ؼ  3-للعمل على التوجيو القانوين كمسائل السياسات العامة ،يف حُت سينفذ موظف آخر برتبة ؼ 3-
أعماؿ التنسيق كالتحضَت للمؤسبرات .كيف إطار فرع اخلدمات التقنية ،سييسر األعماؿ ادلتعلقة ببناء القدرات
كادلساعدة التقنية موظف كاحد برتبة ؼ  ،2-يف حُت يقود موظف برتبة ؼ  3-إدارة ادلعارؼ كخدمات
تكنولوجيا ادلعلومات كالتوعية من أجل دعم بناء القدرات كادلساعدة التقنية .كسيدعم ىذا اخليار ما رلموعو
أربعة موظفُت من فئة اخلدمات العامة.
دال -

مشروع جدول االشتراكات المقررة للفترة ٨١٠9-٨١٠8
 - 59كفقان للقاعدة  5من مشركع القواعد ادلالية التفاقية ميناماتا ،تتألف موارد مؤسبر األطراؼ من
ادلقررة الذم يعتمده مؤسبر األطراؼ استنادان إىل
االشًتاكات ادلقررة اليت تستند إىل اجلدكؿ اإلرشادم لألنصبة ى
جدكؿ األنصبة ادلقررة لألمم ادلتحدةَّ ،
معدالن حبيث يضمن ما يلي( :أ) أالى يساىم أم طرؼ بأقل من  0,02يف
ادلائة من إمجايل ادلسامهات ،ك(ب) أالى تتع ىدل أم مسامهة نسبة  44يف ادلائة من إمجايل ادلسامهات ،ك(ج) أالى
تزيد مسامهة أم طرؼ من أقل البلداف منوان على  0,02من اإلمجايل .كستظل االشًتاكات ادلقررة لألطراؼ
مستندة إىل اجلدكؿ احلايل لألنصبة ادلقررة لألمم ادلتحدة للفًتة  ،4028-4026الذم اعتمدتو اجلمعية العامة
يف قرارىا  .425/70كقد جرل تعديل جدكؿ األنصبة ادلقررة لَتاعي أف الدكؿ األعضاء يف األمم ادلتحدة
ليست مجيعها أطرافان يف االتفاقية.
 - 60كيرد اجلدكؿ اإلرشادم لألنصبة ادلقررة كاالشًتاكات ادلقررة السنوية لكل طرؼ من األطراؼ يف
اإلضافة الثالثة ذلذه ادلذكرة ( )UNEP/MC/COP.1/21/Add.3كحىت تاريخ  2سبوز/يوليو  ،4027كىو اليوـ
األخَت إليداع صكوؾ التصديق من أجل االنضماـ كطرؼ يف كقت االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،كاف 70
من األطراؼ ادلستقبلية قد أكدع ىذه الصكوؾ .كيف تاريخ  42آب/أغسطس ،كاف  72بلدان قد أكدع صكوكو
للتصديق كستكوف ىذه البلداف أطرافان حبلوؿ موعد دخوؿ ميزانية فًتة السنتُت  4029-4028حيز النفاذ،
كلذلك تستند احلسابات الواردة يف اإلضافة  3ذلذه ادلذكرة إىل انضماـ  72طرفان .كسيعد تنقيح لإلضافة قبيل
انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ كتحديث للمعلومات .كسيستمر ربديث القائمة مع قياـ الدكؿ بإيداع
صكوكها.

ىاء -

تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية ونظام أوموجا في األمانة العامة لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة
للبيئة
 - 62ادلعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ ىي رلموعة من ادلبادئ كادلعايَت احملاسبية ادلوصى هبا باعتبارىا
أفضل ادلمارسات يف إعداد البيانات ادلالية لكيانات القطاع العاـ .كبعد قياـ اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة
باعتماد ادلعايَت احملاسبية الدكلية (قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة  )483/60بدأت األمم ادلتحدة التنفيذ
التدرجيي لتلك ادلعايَت اجلديدة .كاعتمدت األمانة العامة لألمم ادلتحدة كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ادلعايَت
احملاسبية الدكلية اعتباران من  2كانوف الثاين/يناير .4022
 - 64كيف عاـ  ،4025استحدثت األمانة العامة لألمم ادلتحدة ،يف إطار رلهود كاسع لإلصالح اإلدارم،
النظاـ ادلركزم اجلديد لتخطيط ادلوارد ،أكموجا ،الذم يوفر هنجان مبسطان كآنيان من أجل إدارة الشؤكف ادلالية
لألمانة العامة لألمم ادلتحدة كموارد األمانة العامة كأصوذلا .كنظاـ أكموجا مصمم لدعم ادلعايَت احملاسبية الدكلية،
كبالتايل فهو ديتثل ذلا بالكامل .كبدأ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة تنفيذ نظاـ أكموجا يف  2حزيراف/يونيو .4025
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 - 63كألف أمانة اتفاقية ميناماتا سبثل جزءان من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،فهي ستعاجل أنشطتها يف نظاـ
أكموجا ،كستكوف شلتثلة للمعايَت احملاسبية الدكلية.
 - 62كذبدر اإلشارة إىل أف ادلعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ تستند إىل احملاسبة على أساس االستحقاؽ
مع ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة عمومان كادلعايَت الدكلية إلعداد التقارير ادلالية .كىذا سيسمح بإجراء تقييمات
مستنَتة للقرارات ادلتعلقة بتخصيص ادلوارد ،على حنو أفضل من النظاـ السابق الذم كانت تستخدمو األمانة
العامة لألمم ادلتحدة .كتقدـ ادلعلومات ادلالية ادلستندة إىل ادلعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ اإلفصاح الكامل
عن موارد ادلنظمة كالتزاماهتا ادلستقبلية .كاستنادان إىل ادلعايَت احملاسبية الدكلية ،يقوـ نظاـ أكموجا بإنفاذ نظاـ صارـ
إلدارة السيولة ،ينطبق على كل من االشًتاكات ادلقررة كالتربعات .كال جيوز صرؼ األمواؿ إال عندما تصبح
متاحة كنقد حاضر .كلذلك يرتبط بدء تنفيذ ادلشاريع ارتباطان مباشران بتحويل التربعات ادلعلنة .كبناء على ذلك،
سيتعُت على مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا أف يالحظ بعناية كالن من مستول ادلسامهات كتوقيتها من أجل
ضماف فعالية أداء األمانة .ككفقان للقاعدة  5من مشركع القواعد ادلالية لالتفاقية ،يتوقع تلقي ادلسامهات لكل
سنة تقوديية حبلوؿ  2كانوف الثاين/يناير من تلك السنة .كتُدفَع مجيع ادلسامهات بدكالرات الواليات ادلتحدة
األمريكية أك ما يعادذلا بعملة من العمالت القابلة للتحويل.
 - 65كعالكة على ذلك ،كبالنظر إىل صرامة نظاـ إدارة السيولة النقدية ،أكصى رللس مراجعي حسابات
األمم ادلتحدة ،بأف تقوـ مجيع االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ كبرامج اتفاقيات البحار اإلقليمية بإنشاء
احتياطي تشغيلي شلوؿ (احتياطي رأس ادلاؿ ادلتداكؿ) بنسبة تبلغ  25يف ادلائة ،لتخفيف صدمات التدفقات
ادلالية غَت ادلتكافئة كالتقلبات غَت ادلتوقعة يف ادليزانية الربنارلية ،ضمن العتبات احملدكدة اليت كضعتها ىيئات
اإلدارة .كيتعُت بناء االحتياطي العامل التفاقية ميناماتا .كديكن القياـ بذلك على أساس تدرجيي كقد يستغرؽ
بناؤه عدة سنوات ،كفقان جلدكؿ زمٍت حيدده مؤسبر األطراؼ.
واو -

عوامل واعتبارات إضافية
 - 66على الرغم من أف تكاليف نشر نظاـ أكموجا جرل استيعاهبا يف البداية مركزيان يف مقر األمم ادلتحدة
كمن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،ستحاؿ التكاليف التشغيلية ادلستقبلية ،دبا يف ذلك رسوـ الًتخيص ،إىل
الكيانات ادلستخدمة ،دبا يف ذلك أمانة اتفاقية ميناماتا .كسيُطلب من االتفاقية أف تساىم يف تلك التكاليف
على أساس معادلة يقدمها مقر األمم ادلتحدة .كيف إطار ادلعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ ،جيب إصدار
البيانات ادلالية ادلراجعة سنويان ،شلا يتطلب رسومان دلراجعة احلسابات ،ينبغي إدراجها يف ميزانية االتفاقية.
 - 67كقد نفذت األمانة العامة لألمم ادلتحدة نظامان السًتداد الكلفة .كنتيجة لذلك ،فإف بعض التكاليف
اليت كاف برنامج البيئة يديرىا أك يغطيها  -دبا يف ذلك إجيار ادلكاتب ،كالرسوـ اإلدارية ادلتعلقة باحليزات ادلكتبية
ادلعفاة من اإلجيار ،كتكاليف الصيانة ،كرسوـ األمن احمللية كتكاليف تشغيل اذلياكل األساسية لالتصاالت-
ستوزع اآلف بنظاـ الدفع مقابل االستخداـ .كعلى ىذا النحو ،سيلزـ إدراج سلصصات يف ادليزانية ذلذه الرسوـ يف
ادلستقبل ،كستقدـ أمانة االتفاقية ىذه ادلعلومات يف إطار برنامج العمل كادليزانية.
 - 68ككفقان للنظاـ ادلايل كالقواعد ادلالية لألمم ادلتحدة ،يُستحق الدفع لربنامج البيئة رسم يبلغ  23يف ادلائة
لتكاليف دعم الربنامج من أجل اسًتداد التكاليف اإلضافية ادلتكبدة عند سبويل أنشطة الدعم من ادلسامهات.
كسبشيان مع ادلمارسة ادلعتادة بشأف استخداـ تكاليف دعم الربامج ،سيوفر برنامج األمم ادلتحدة للبيئة سلصصات
سنوية لالتفاقية بغرض ادلساعدة يف تغطية تكاليف خدمات الدعم .كتشَت التقديرات إىل أف تكاليف الدعم
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الربنارلي ادلخصصة ألمانة االتفاقية ستغطي جزءان من تكلفة موظف إدارم كمايل (برتبة ؼ )3-كمساعد مايل.
كسيؤدم ادلوظف اإلدارم كادلايل مهاـ إدارة الصناديق ،كاخلدمات ادلالية كالدعم اللوجسيت ،فضالن عن ادلهاـ
اإلدارية كادلتعلقة بادلوارد البشرية يف األمانة.
 - 69كتستند األرقاـ ادلستخدمة يف تقدير تكاليف ادلوظفُت للميزانية ادلقًتحة لفًتة السنتُت 4029-4028
إىل التكاليف الفعلية ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل بالنسبة جلميع اخليارات اليت موقعها جنيف.
ستخدـ التكاليف ادلعيارية دلالؾ ادلوظفُت للخيار  4يف ادلواقع األخرل .كتبُت اخليارات ادلختلفة كالتكاليف
كتُ َ
ادلتنوعة ادلرتبطة هبا دلالؾ ادلوظفُت يف اإلضافة  4ذلذه ادلذكرة (.)UNEP/MC/COP.1/21/Add.2
 - 70كحسب القرارات اليت ازبذت يف االجتماع األكؿ ،فإف موارد االتفاقية قد تشمل مسامهة البلد ادلضيف
يف الصندكؽ االستئماين العاـ كالصندكؽ االستئماين اخلاص للتربعات.
 - 72كبالنظر إىل أف الكثَت من العناصر يؤثر على رلمل برنامج العمل كبارامًتات ادليزانية ،تقدـ إضافة رابعة
ذلذه ادلذكرة ( )UNEP/MC/COP.1/21/Add.4عرضان موجزان لربنامج العمل كادليزانية مصنفة حسب كل خيار من
خيارات ترتيب األمانة.
 - 74كقد أجرت شعبة اخلدمات ادلؤسسية استعراضان للميزانية ادلقًتحة لفًتة السنتُت  4029-4028كذلك
لعناية ادلدير التنفيذم لربنامج البيئة ،يف إطار العملية ادلعًتؼ هبا إلعداد ادليزانيات ادلقًتحة.

ثالثاً  -اإلجراء الذي يُقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف

 - 73بعد النظر يف ادلذكرة احلالية ادلتعلقة بربنامج عمل األمانة كميزانية اتفاقية ميناماتا لفًتة السنتُت -4028
 4029كاإلضافات ادللحقة هبا من  2إىل  ،2باالشًتاكات ادلقررة ،كادلوارد الالزمة لألنشطة ،كادلوارد ادلطلوبة
للمالؾ الوظيفي ،كيف ضوء نتائج القرارات الصادرة عن ادلؤسبر بشأف ترتيبات األمانة الدائمة كموقعها ،قد يود
مؤسبر األطراؼ أف يضع الصيغة النهائية دلداكالتو بشأف ادليزانية كيعتمد مقرران على غرار ما ىو مبُت يف ادلرفق
األكؿ.
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المرفق األول
مشروع المقرر ا/م :x/٠-برنامج عمل األمانة والميزانية المقترحة لفترة السنتين ٨١٠9–٨١٠8
إف مؤسبر األطراؼ،
إذ حييط علمان بادلقرر ادلتعلق بًتتيبات أداء مهاـ األمانة ،كموقع األمانة،

أوالً
الصندوق االستئماني العام التفاقية مياناماتا بشأن الزئبق
 -2حييط علمان بربنامج عمل األمانة لفًتة السنتُت  4029-4028بصيغتو الواردة يف مذكرة األمانة؛
 -4يوافق على ادليزانية الربنارلية التفاقية ميناماتا لفًتة السنتُت  4029-4028دبقدار [ ] دكالران من
دكالرات الواليات ادلتحدة لعاـ  ،4028ك[ ] دكالران من دكالرات الواليات ادلتحدة لعاـ  ،4029لألغراض
الواردة يف اجلدكؿ [ ] من ىذا ادلقرر؛
 -3يأذف لألمُت التنفيذم التفاقية ميناماتا أف يلتزـ بتخصيص موارد مالية دبقدار ادليزانية التشغيلية
ادلعتمدة استنادان إىل ادلوارد النقدية ادلتاحة؛
 - 2يقرر بدء بناء احتياطي رأس ادلاؿ العامل الذم يتعُت أف يبلغ حبلوؿ [ ] مستول  25يف ادلائة من
ادلتوسط السنوم دليزانية تشغيلية ،كربديد [ ] كهدؼ لفًتة السنتُت 4029-4028؛
ل ػ ػ ػ [ ]؛

[ - 5يرحب بادلسامهة السنوية ادلقدمة من سويسرا ،البلد ادلضيف لألمانة ،كاليت تبلغ نسبة [ ] سلصصة

[ - 6يالحظ أف ادلسامهة اليت تقدمها سويسرا كبلد مضيف كقدرىا [ ] ستقسم بنسبة [ ] يف ادلائة
للصندكؽ االستئماين العاـ ،ك[ ] يف ادلائة للصندكؽ االستئماين اخلاص للتربعات لعامي  4028ك 4029كما
بعدمها؛]
 - 7يعتمد اجلدكؿ اإلرشادم لألنصبة ادلقررة لتوزيع النفقات لفًتة السنتُت  4029-4028الوارد يف
ادلقرر ،كيأذف لألمُت التنفيذم ،كفقان للنظاـ ادلايل كالقواعد ادلالية لألمم ادلتحدة ،بتعديل
اجلدكؿ [ ] من ىذا َّ
اجلدكؿ ليشمل مجيع األطراؼ الذين تدخل االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة ذلم قبل  2كانوف الثاين/يناير 4028
بالنسبة لعاـ  4028كقبل  2كانوف الثاين/يناير  4029بالنسبة لعاـ 4029؛
 - 8يشَت إىل أف االشًتاكات يف الصندكؽ االستئماين التفاقية ميناماتا ستستحق حبلوؿ أك يف  2كانوف
الثاين/يناير من السنة اليت تدرج فيها تلك ادلسامهات يف ادليزانية ،كيطلب إىل األطراؼ أف تسدد اشًتاكاهتا على
كجو السرعة لتمكُت األمانة من الشركع يف أعماذلا على الفور؛
 - 9يوافق على اجلدكؿ اإلرشادم دلوظفي األمانة لفًتة السنتُت  4029-4028ادلستخدـ ألغراض
تقديرات التكلفة لتحديد إمجايل ادليزانية كالواردة يف اجلدكؿ [ ] من ىذا ادلقرر؛
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ثانياً
الصندوق االستئماني الخاص التفاقية ميناماتا
 -20يوافق على تقديرات التمويل ادلدرجة يف اجلدكؿ [ ] من ىذا ادلقرر لألنشطة ادلضطلع هبا يف
إطار االتفاقية اليت ستموؿ من الصندكؽ االستئماين اخلاص للتربعات دبقدار [ ] دكالران من دكالرات الواليات
ادلتحدة لسنة  4028ك[ ] دكالران من دكالرات الواليات ادلتحدة لسنة 4029؛
 - 22يطلب إىل األطراؼ ،كيدعو غَت األطراؼ يف االتفاقية كاجلهات األخرل القادرة على القياـ
بذلك ،إىل ادلسامهة يف الصندكؽ االستئماين اخلاص ليتسٌت تقدمي الدعم لبناء القدرات كادلساعدة التقنية كفقا
للمادة 22؛
 - 24يطلب إىل األطراؼ ،كيدعو غَت األطراؼ يف االتفاقية كاجلهات األخرل القادرة على القياـ
بذلك ،إىل ادلسامهة يف الصندكؽ االستئماين اخلاص ،من أجل دعم مشاركة شلثلي البلداف النامية األطراؼ يف
االتفاقية ،يف اجتماعات مؤسبر األطراؼ كىيئاتو الفرعية؛
[ - 23يدعو سويسرا إىل أف تدرج يف مسامهتها يف الصندكؽ االستئماين اخلاص للتربعات تقدمي
الدعم جلملة أمور منها مشاركة البلداف النامية ادلنضمة كأطراؼ يف االتفاقية ،كبوجو خاص أقل البلداف منوان،
كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية ،كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية يف اجتماعات االتفاقية ،كاألنشطة
ادلشًتكة بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل]؛

ثالثاً
فترة السنتين الحالية واألعمال التحضيرية لفترة السنتين المقبلة
 - 22يطلب إىل األمُت التنفيذم أف يقدـ يف االجتماع الثاين دلؤسبر األطراؼ ،معلومات مستكملة
بشأف [ ] ،كعند االقتضاء تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت تنطوم على آثار يف ادليزانية كمل تكن متوقىعة يف
برنامج العمل األكؿ ،لكنها أدرجت يف مشاريع مقررات مقًتحة قبل اعتماد مؤسبر األطراؼ لتلك ادلقررات،
كبالتايل تًتتب عليها آثار يف ادليزانية يف فًتة السنتُت احلالية؛
 - 25يطلب إىل األمُت التنفيذم إعداد ميزانية لفًتة السنتُت  4042-4040لينظر فيها مؤسبر
األطراؼ يف اجتماعو الثالث يف العاـ  ،4029مع توضيح ادلبادئ الرئيسية ،كاالفًتاضات ،كاالسًتاتيجية
الربنارلية اليت تستند إليها ادليزانية ،كعرض النفقات لفًتة السنتُت ادلعنية يف شكل برنارلي.
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المرفق الثاني
قائمة األنشطة المقترحة المدرجة في برنامج العمل لفترة السنتين ٨١٠9-٨١٠8
رقم النشاط

العناكين ككصف النشاط
-٠

المؤتمرات واالجتماعات

2

االجتماع الثاين دلؤسبر األطراؼ

4

االجتماع الثالث دلؤسبر األطراؼ

3

مكتب مؤسبر األطراؼ

2

جلنة التنفيذ كاالمتثاؿ
-٨

5

بناء القدرات والمساعدة التقنية

برنامج بناء القدرات كادلساعدة التقنية التابع التفاقية ميناماتا
-3

األنشطة العلمية والتقنية

6

الدعم العلمي للدكؿ األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا

7

تقييم الفعالية كخطة الرصد العادلية

8

تقدمي التقارير الوطنية دبوجب اتفاقية ميناماتا
-4

إدارة المعارف والمعلومات والتوعية

9

ادلنشورات

20

االتصاالت ،كاالتصاؿ ،كالتوعية العامة
-5

اإلدارة العامة

22

التوجيو التنفيذم كاإلدارة

24

التعاكف كالتنسيق على الصعيد الدكيل

23

ادلوارد كاآللية ادلالية
-6

22

األنشطة القانونية والمتعلقة بالسياسات

األنشطة القانونية كادلتعلقة بالسياسات
-7

صيانة المكاتب والخدمات المتعلقة بها

25

صيانة ادلكاتب كاخلدمات ادلتعلقة هبا

26

خدمات تكنولوجيا ادلعلومات
__________
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