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*
البند ( 5ج) ’ ‘3من جدول األعمال املؤقت

مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراءً بشأنها
في اجتماعه األول :مسائل توصي بها لجنة التفاوض
الحكومية الدولية :الموقع الفعلي لألمانة الدائمة

تحليل مستكمل للعرض الذي قدمته حكومة سويسرا الستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق في جنيف ،استناداً إلى التوضيحات التي وردت في  27حزيران/يونيه 2017
مذكرة من األمانة
 -1يف الدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق
واليت عقدت يف الفرتة من  3إىل  7تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014طلبت اللجنة إىل األمانة املؤقتة التفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق أن تدعو احلكومات املهتمة باستضافة األمانة الدائمة لالتفاقية إىل تقدمي العروض يف هذا الصدد،
وأن تقوم جبمع وحتليل العروض الواردة لكي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا السابعة.
 -2وبناءً على ذلك أرسل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،يف  5كانون األول/ديسمرب ،2014
رسالةً إىل مجيع احلكومات يدعوها إىل تقدمي عروض الستضافة األمانة الدائمة لالتفاقية بشكل فعلي .وتضمنت
الرسالة ،يف شكل ملحق ،فئات املعلومات اليت ميكن أن تشكل جزءا من اقرتاح يقدم من حكومة مهتمة باستضافة
األمانة الدائمة بشكل فعلي.
 -3وقُدِّم عرض واحد الستضافة أمانة اتفاقية ميناماتا بشكل فعلي قبل املوعد النهائي املذكور .هذا العرض
قدمته حكومة سويسرا ،اليت عرضت استضافة األمانة الدائمة يف جنيف .وقُدِّم العرض الوارد من حكومة سويسرا
( )(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5مع حتليل للعرض أعدته األمانة املؤقتة ( )UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/16إىل
اللجنة يف دورهتا السابعة اليت عقدت يف البحر امليت يف األردن يف الفرتة من  10إىل  15آذار/مارس .2017
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 -4ونظرت اللجنة يف دورهتا السابعة يف عرض حكومة سويسرا وحتليل العرض الذي أجرته األمانة املؤقتة،
وعقب ذلك طلبت اللجنة إىل حكومة سويسرا النظر يف توضيح شروط اقرتاحها لكي يواصل مؤمتر األطراف النظر
فيه يف اجتماعه األول.
 -5وبناءً على ذلك قدمت حكومة سويسرا وثيقةً توضح الشروط وتشري يف بعض احلاالت إىل متديد عرضها
استضافة األمانة الدائمة ،وتسلمت األمانة املؤقتة الوثيقة يف  27حزيران/يونيه  .2017وتُعرض الوثيقة
( )UNEP/MC/COP.1/INF/8والعرض األصلي ( )UNEP/MC/COP.1/INF/7لعلم مؤمتر األطراف يف اجتماعه
األول.
 -6ويف الفقرات أدناه تواصل األمانة املؤقتة حتليل العرض الذي قدمته حكومة سويسرا يف ضوء املعلومات
الواردة يف الوثيقة اإليضاحية.
الخيار ( 1أ) :اإلدماج في أمانة اتفاقية بازل وروتردام واستكهولم باستخدام هيكلها الحالي
 -7تؤكد الوثيقة اإليضاحية جمدداً دعم حكومة سويسرا لدمج األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا يف أمانة
اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل باستخدام اهليكل احلايل لألخرية .وإذا اعتمد هذا اخليار فسوف تقدم حكومة
سويسرا مسامهة سنوية كبلد مضيف التفاقية ميناماتا قدرها  2.5مليون فرنك سويسري.
 -8وفيما يتعلق خبيار األمانة املدجمة هذا أوضحت سويسرا أن مسامهتها السنوية كبلد مضيف ستتألف من
جزأين ،اجلزء األول يبلغ مليوين فرنك سويسري وال خيضع استخدامه ألي قيود؛ وميكن هلذا اجلزء من املسامهة
السنوية أن يستخدم ،على سبيل املثال ،لتغطية تكاليف االجتماعات ،بغض النظر عن مكان عقدها .وأوضحت
سويسرا أيضاً أن هذا اجلزء غري املخصص من مسامهتها السنوية سيشمل االشرتاكات املقررة لسويسرا بوصفها
طرفاً يف االتفاقية( .يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف ،وكجزء من إعداد الصيغة النهائية للقواعد املاليةُ ،حتدَّد
كيفية تقسيم مسامهة بلد مضيف بني الصندوق االستئماين العام التفاقية ميناماتا الذي سينشأ لدعم األنشطة
مول عن طريق التربعات لدعم األنشطة اإلضافية).
األساسية ،والصندوق االستئماين اخلاص الذي سي َّ
 -9أما اجلزء الثاين من مسامهة سويسرا السنوية يف حال اعتمد خيار األمانة املدجمة بشكل تام فسيتكون من
 500 000فرنك سويسري خمصصة لدعم إدماج األمانة ولألنشطة املشرتكة بني اتفاقيات ميناماتا وبازل وروتردام
واستكهومل.
 -10وأخرياً ،يف حال اعتماد خيار األمانة املدجمة متاماً تعرض سويسرا أيضاً دفع مبلغ أويل قدره 100 000
فرنك سويسري للهياكل األساسية املكتبية وتوحيد األمانة.
الخيار ( 1ب) :اإلدماج في أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم عن طريق تشكيل فرع رابع لفترة
مؤقتة
 -11تعاجل الوثيقة اإليضاحية اليت قدمتها حكومة سويسرا أيضاً إمكانية دمج األمانة عن طريق إنشاء فرع رابع
لألمانة بصورة مؤقتة .وال يتضمن عرض سويسرا األصلي باستضافة األمانة الدائمة النظر يف هذا اخليار.
 -12وتشري سويسرا إىل أنه يف حال اعتماد هذا اخليار فإهنا ستقدم مسامهة سنوية غري خمصصة قدرها مليونا
فرنك سويسري .وكما هو احلال يف اخليار أعاله ميكن استنتاج أن هذه املسامهة السنوية غري املخصصة تتاح دون
أي قيود على كيفية استخدامها ،مبا يف ذلك دون أي قيود معينة الستخدامها لالجتماعات ،يف أي مكان تعقد
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فيه .وكما ذكر أعاله ميكن أيضاً استنتاج أن هذه املسامهة السنوية غري املخصصة البالغة مليوين فرنك سويسري
تشمل االشرتاكات املقررة لسويسرا بوصفها طرفاً يف االتفاقية.
 -13ويشمل هذا اخليار أيضاً دفع مبلغ أويل قدره  100 000فرنك سويسري للهياكل األساسية املكتبية
وتوحيد األمانة.
الخيار  :2استخدام األمانة المؤقتة

 -14فيما يتعلق خبيار استخدام األمانة املؤقتة أساساً ألمانة دائمة يف جنيف فإن عرض سويسرا األصلي ِ
يقصر
دعم سويسرا هلذا اخليار على اشرتاكاهتا املقررة بوصفها طرفاً يف االتفاقية .بيد أن حكومة سويسرا تشري يف الوثيقة
اإليضاحية إىل أهنا سوف تقدم أيضاً مسامهةً قدرها  100 000فرنك سويسري للهياكل األساسية املكتبية
وتوحيد األمانة.
فيما يخص جميع الخيارات
 -15أخرياً ،فيما خيص مجيع اخليارات اليت تنطوي على وجود موقع األمانة الدائمة يف جنيف فإن حكومة
سويسرا أشارت إىل أهنا سوف تقدم حيزاً مكتبياً معفى من اإلجيار مع استخدام مركز املؤمترات الدويل يف جنيف
جماناً ألغراض االجتماعات.
اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب مؤتمر األطراف
 -16قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف العرض الذي قدمته حكومة سويسرا يف مداوالته املتعلقة مبوقع
األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا.
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