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العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية :مسائل
تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في
اجتماعو األول

تقرير عن المقترحات المتعلقة بالكيفية التي يمكن أن يقوم بها المدير التنفيذي لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة بأداء وظائف األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
مذ ّكرة من األمانة
 - 0يف الفقرة  5من القرار ادلتعلق بالًتتيبات يف الفًتة االنتقالية ،الذم جرل اعتماده يف الوثيقة اخلتامية
( ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4ادلرفق األكؿ) ،قاـ مؤسبر ادلفوضني ادلعين باتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،ادلنعقد يف
كوماموتو ،الياباف ،يومي  01ك 00تشرين األكؿ/أكتوبر  ،6103بالطلب إىل ادلدير التنفيذم ”أف يقدـ تقريران
تنظر فيو اللجنة ،قبل انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،كيتناكؿ مقًتحات عن الكيفية اليت يقوـ أك تقوـ
هبا بأداء كظائف األمانة الدائمة لالتفاقية ،كيشمل ذلك ربليالن خليارات تعاجل مجلة أمور منها اجلوانب ادلتعلقة
باألمانة مثل الفعالية ،كالتكاليف كالفوائد ،كأماكن كضع مقر األمانة ،كإدماج األمانة يف أمانة اتفاقية بازؿ بشأف
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 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،
ككيفية استخداـ األمانة ادلؤقتة“.
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 - 6كيف الدكرة السادسة للجنة التفاكض احلكومية الدكلية ادلعنية بإعداد صك عادلي ملزـ قانونان بشأف الزئبق
كادلنعقدة يف الفًتة من  3إىل  3تشرين الثاين/نوفمرب  ،6102طلبت اللجنة إىل األمانة ادلؤقتة أف تدعو
احلكومات ادلهتمة باستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا ،إىل تقدمي العركض يف ىذا الصدد ،كأف تقوـ جبمع
كربليل العركض ادلتلقاة لكي تنظر فيها اللجنة يف دكرهتا السابعة .كمت تلقي عرض من حكومة سويسرا الستضافة
ادلوقع الفعلي لألمانة يف جنيف .كيقدـ العرض الدعم ادلايل لالتفاقية يف حالة تشكيل أمانة متكاملة مع أمانة
اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كيرد العرض الذم مت تلقيو يف الوثيقة ()UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5
كيقدـ التحليل يف الوثيقة (.)UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/16
 - 3كبناء على طلب مؤسبر ادلفوضني ،أعد ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة (اليونيب) ،عن
طريق األمانة ادلؤقتة ،كبالتشاكر الوثيق مع أمانة اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ،تقريران عن ادلقًتحات بشأف
الكيفية اليت سيقوـ هبا ادلدير التنفيذم دبهاـ األمانة الدائمة لالتفاقية ،لكي تنظر فيو جلنة التفاكض احلكومية
الدكلية.
 - 2كيرد ىذا التقرير يف مرفق ىذه ادلذكرة .كقد ترغب اللجنة يف أف تنظر يف التقرير كربيل نتائج مداكالهتا
إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ.
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المرفق
تقرير عن المقترحات المتعلقة بالكيفية التي يمكن أن يقوم بها المدير التنفيذي لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة بأداء وظائف األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ألف  -معلومات أساسية
 - 0مت اعتماد اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق كفتح باب التوقيع عليها يف مؤسبر ادلفوضني الذم عقد يف
كوماموتو ،الياباف ،يف  01تشرين األكؿ/أكتوبر  .6103كطواؿ عملية التفاكض ،حصلت أعماؿ جلنة
التفاكض احلكومية الدكلية ادلعنية بإعداد صك عادلي ملزـ قانونان بشأف الزئبق على دعم خدمات األمانة اليت
قدمها برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،من خالؿ فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات يف شعبة التكنولوجيا كالصناعة
كاالقتصاد .كبدخوؿ اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق حيز النفاذ ،يؤدم ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة
كظائف األمانة ذلذه االتفاقية ،على النحو الوارد يف الفقرة  3من ادلادة  62من االتفاقيػة ،ما مل يقرر مؤسبر
ادلصوتة ،أف يوكِل كظائف األمانة إىل كاحدة أك أكثر من
األطراؼ ،بأغلبية ثالثة أرباع عدد األطراؼ احلاضرة ك ّ
ادلنظمات الدكلية األخرل.
 - 6كيف مؤسبر ادلفوضني ،تواصل النظر يف الكيفية اليت ؽلكن أف يقوـ هبا ادلدير التنفيذم لربنامج البيئة بأداء
مهاـ األمانة الدائمة لالتفاقية .كيف الوثيقة اخلتامية طلبت احلكومات إىل ادلدير التنفيذم أف يقدـ تقريران لكي
تنظر فيو اللجنة قبل انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،كيتناكؿ مقًتحات عن الكيفية اليت يقوـ أك تقوـ هبا
بأداء كظائف األمانة الدائمة لالتفاقية ،كيشمل ذلك ربليالن خليارات تعاجل مجلة أمور منها اجلوانب ادلتعلقة
باألمانة مثل الفعالية ،كربليل التكاليف-الفوائد ،كأماكن كضع مقر األمانة ،كإدماج األمانة يف أمانة اتفاقية بازؿ
بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 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 ،ككيفية استخداـ األمانة ادلؤقتة.
باء  -مهام األمانة
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ربدَّد مهاـ األمانة يف ادلادة  62من االتفاقية على النحو التايل:
(أ)

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

(ب) تيسري تقدمي ادلساعدة إىل األطراؼ ،كال سيما األطراؼ من البلداف النامية كاألطراؼ اليت سبر
اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،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؛

(ى) إعداد تقارير دكرية استنادان إىل ادلعلومات الواردة عمالن بادلادتني  01ك 60كغريىا من ادلعلومات
ادلتاحة ،كإتاحتها لألطراؼ؛
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(ك) الدخوؿ ،بتوجيو عاـ من مؤسبر األطراؼ ،يف ما قد يكوف الزمان من الًتتيبات اإلدارية كالتعاقدية
ألداء كظائفها بفعالية؛ ك
(ز)
األطراؼ.

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

 - 2كيف غضوف الفًتة اليت انقضت منذ اعتماد االتفاقية ،كعلى النحو ادلطلوب يف الفقرة  00من القرار
ادلتعلق بالًتتيبات يف الفًتة االنتقالية ،ظلت األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا تقوـ دبهاـ األمانة ،معتمدة على
أعماذلا كعن طريق ادلوظفني العاملني يف فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات التابع لشعبة التكنولوجيا كالصناعة
كاالقتصاد .كمشل عمل األمانة ادلؤقتة العديد من مهاـ األمانة ادلبينة يف ادلادة  62من االتفاقية ،كىو مدرج يف
كثيقة مشركع معتمدة يف إطار برنامج عمل اليونيب .كيقدـ كصف تفصيلي لألنشطة كالتوظيف يف األمانة
ادلؤقتة يف التذييل  0ذلذه الوثيقة ،ككذلك يف التقارير ادلرحلية عن عمل األمانة ادلؤقتة اليت أعدت للدكرتني
()0
السادسة كالسابعة للجنة التفاكض احلكومية الدكلية.
 - 1كلدل النظر يف األعماؿ اليت ستقوـ هبا األمانة الدائمة ادلستقبلية يف إطار كل مهمة من ادلهاـ ادلبينة يف
ادلادة  ،62تستخدـ االحتياجات ادلتوقعة لالتفاقية أساسان لذلك .كترد أدناه ادلعلومات ادلتعلقة بأداء ىذه ادلهاـ،
مع بياف يبحث احتياجات األمانة الدائمة من األفراد .كتعترب احتياجات التوظيف الالزمة ألداء ادلهاـ األساسية
لألمانة الدائمة مستقلة عن طريقة إصلاز ىذه األنشطة.
-1

وضع الترتيبات الجتماعات مؤتمر األطراف وىيئاتو الفرعية وتزويدىا بالخدمات وفقاً للمقتضى

 - 2على الرغم من أف التفاصيل مل توضع بعد ،يتوقع أف تطلب األطراؼ عقد اجتماعات ادلؤسبر بشكل
سنوم بالنسبة لالجتماعات القليلة األكىل ،كذلك إلتاحة االعتماد السريع للتوجيهات اليت مل تعتمد يف
االجتماع األكؿ للمؤسبر .كتشري التجارب مع اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل إىل أف االجتماعات الثالثة
األكىل لألطراؼ يف االتفاقية ستعقد على األرجح على أساس سنوم ،كأف األطراؼ قد تقرر عندئذ االنتقاؿ إىل
عقد الدكرات كل سنتني .غري أف األطراؼ قد تقرر أنو من ادلالئم أف تعقد اجتماعات ادلؤسبر بتواتر أقل ،حسب
األعماؿ اليت سيضطلع هبا .كقد تشمل بعض جلسات مؤسبر األطراؼ جزءان رفيع ادلستول.
 - 3كباإلضافة إىل ذلك ،سيحدد مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ عضوية جلنة التنفيذ كاالمتثاؿ ،اليت
ستجتمع بني الدكرات ،كسيتعني عليو إعداد نظامها الداخلي كبدء األعماؿ فيها .كتعترب اللجنة صغرية إىل حد
ما ( 01عضوان) كيف االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،قد ت َّ
شكل ىيئات فرعية إضافية لالتفاقية كسيلزـ تقدمي
خدمات األمانة ذلا.
 - 4كتشمل الًتتيبات العامة اليت تتخذىا أمانة مؤسبر األطراؼ كىيئاتو الفرعية ،إصدار رسائل الدعوة إىل
األطراؼ كادلراقبني ،دبا يف ذلك البلداف كادلنظمات احلكومية الدكلية كادلنظمات غري احلكومية؛ كذبميع قائمة
بادلشاركني؛ كردبا التفاكض على صك قانوين مع البلد الذم يستضيف االجتماع ،إذا كاف االجتماع ينعقد خارج
أحد مقرات األمم ادلتحدة ،مثل جنيف أك نريكيب أك بانكوؾ؛ كترتيبات السفر كدفع بدالت اإلقامة اليومية
للمشاركني من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ الذين ترعى مشاركتهم ،كيشمل ذلك
( )0تت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاح ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي الوثائ ػ ػق  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/22ك،UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/22/Corr.1
ك  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/7ك.UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/21
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تيسري التأشريات كحشد ادلوارد للتمكن من دعم سفرىم؛ كحجز مرافق ادلؤسبرات ،دبا يف ذلك مجيع الًتتيبات
اللوجستية ،مثل توفري خدمات األمن ،كذبهيز غرؼ االجتماعات ،كتقدمي طلبات احلصوؿ على التكنولوجيا
ادلناسبة لدعم االجتماع ،كاألنشطة كادلعارض ادلوازية ،كاإلعالـ كالتوعية؛ كالًتتيبات على الصعيد احمللي ،دبا يف
ذلك يف مراكز العمل من غري ادلقرات الرئيسية (ربديد الفنادؽ ادلناسبة) .كعلى ادلستول التقين ،تتوىل األمانة
ادلسؤكلية عن إعداد مجيع كثائق االجتماعات ،دبا يف ذلك االتصاؿ كالتنسيق مع اجلهات الفاعلة ادلعنية ،كالعمل
مع خدمات ادلؤسبرات من أجل ضماف توفري الوثائق يف الوقت ادلناسب بعد ربريرىا كترمجتها .كقد تتطلب
االجتماعات الرفيعة ادلستول ترتيبات خاصة من أجل دعم حضور كبار ادلمثلني (مثل الوزراء) ،كيشمل ذلك
الطلبات الرمسية للسفر كترتيبات تيسري الوصوؿ إىل مكاف انعقاد االجتماع.
 - 2تيسير تقديم المساعدة إلى األطراف ،وال سيما األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر
اقتصاداتها بمرحلة انتقال ،في تنفيذ ىذه االتفاقية ،بناء على طلبها
 - 5سيلزـ العمل يف رلاؿ بناء القدرات كادلساعدة التقنية من أجل دعم اجلهود اليت تبذذلا األطراؼ من
أجل ربقيق التنفيذ الكامل لالتفاقية ،كمن أجل تقدمي الدعم إىل الدكؿ غري األطراؼ من أجل ربقيق التنفيذ
ادلبكر لالتفاقية كالتصديق عليها .كمن ادلتوقع أف يكوف ىذا العمل أكثر تركيزان على االحتياجات اليت جرل
ربديدىا من خالؿ العمل على تقييمات ميناماتا األكلية كالذم مت القياـ بو يف إطار مرفق البيئة العادلية.
 - 01كقد يطلب من األمانة أف تعمل على مجيع االلتزامات دبوجب االتفاقية ،دبا يف ذلك تقدمي ادلساعدة يف
ادلسائل ادلتعلقة باإلمداد بالزئبق كالتجارة فيو ،فيما يتعلق بادلادة  3من االتفاقية ،فضالن عن التجارة يف ادلنتجات
ادلضاؼ إليها الزئبق فيما يتعلق بادلادة  2من االتفاقية.
 - 00كقد ربتاج األطراؼ أيضان إىل ادلساعدة يف تطوير قوائم اجلرد كتعهدىا ،دبا يف ذلك تلك الالزمة من
أجل ربديد سلزكنات الزئبق (ادلادة  )3كمصادر اإلمداد بالزئبق (ادلادة  ،)3كصناعة ادلنتجات ادلضاؼ
إليها الزئبق (ادلادة  ،)2كادلرافق اليت تستخدـ الزئبق أك مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع (ادلادة  ،)1كتعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ (ادلادة  )3كاالنبعاثات (ادلادة  ،)4كاإلطالقات (ادلادة  ،)5كإدارة نفايات الزئبق
(ادلادة  ،)00كادلواقع ادللوثة (ادلادة .)06
 - 06كقد ربتاج األطراؼ أيضان إىل ادلساعدة يف تلبية التزاماهتا ادلتعلقة بالتحكم بانبعاثات الزئبق من ادلصادر
ادلذكورة يف ادلرفق داؿ من االتفاقية ،أك التقليل منها ما أمكن على النحو ادلطلوب يف ادلادة  ،4ككذلك بالنسبة
لإلطالقات من ادلصادر احملددة على النحو ادلطلوب يف ادلادة  .5كقد ربتاج أيضان إىل ادلساعدة يف التوصل إىل
التخزين ادلؤقت ادلناسب للزئبق الذم سيوجو إىل االستخدامات ادلسموح هبا لألطراؼ دبوجب االتفاقية ،ككذلك
يف اإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق.
 - 03كقد تلزـ ادلساعدة أيضان يف تيسري األعماؿ ذات الصلة دبوجب ادلادة ( 03تبادؿ ادلعلومات) ،كادلادة
( 04اإلعالـ كالتوعية كالتثقيف) كادلادة ( 05البحوث كالتطوير كالرصد) .كقد يلزـ العمل التعاكين مع منظمة
الصحة العادلية للمساعدة يف تنفيذ ادلادة ( 02اجلوانب الصحية).
 - 02كستقوـ األمانة بتيسري رلاالت األنشطة ادلذكورة أعاله يف شراكة مع اجلهات الفاعلة ادلعنية ،دبا يف
ذلك ،يف مجلة أمور ،ادلكاتب اإلقليمية لربنامج البيئة كادلراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهومل ،فضالن عن
مرفق البيئة العادلية كالوكاالت ادلنفذة دلرفق البيئة العادلية ،دبا يف ذلك برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي ،كبرنامج األمم
ادلتحدة للبيئة كمنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية .كتشمل الوكاالت الدكلية األخرل اليت تشارؾ يف األعماؿ
5
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منظمة الصحة العادلية ،كمنظمة العمل الدكلية ،كمنظمة اجلمارؾ العادلية كمنظمة التجارة العادلية .كحسب
االقتضاء ،ؽلكن تسهيل العمل عن طريق التعاكف مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كؽلكن إقامة
التعاكف التقين مع الشراكة الزئبق العادلية التابعة لربنامج البيئة كمعهد األمم ادلتحدة للتدريب كالبحث.
 - 3التنسيق ،وفقاً للمقتضى ،مع أمانات الهيئات الدولية ذات الصلة ،وال سيما االتفاقيات األخرى
المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات
 - 01كاف تنسيق األنشطة كال زاؿ ؽلثل جزءان أساسيان يف الكثري من األعماؿ اليت تقوـ هبا األمانة أثناء عملية
التفاكض ،كؽلثل كذلك جزءان أساسيان من أعماؿ األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا .كيتوقع توسيع ىذا التنسيق،
كال سيما يف تنفيذ اجلوانب ادلتعلقة باآللية ادلالية بعد بدء النفاذ.
 - 02كىذا التنسيق لألنشطة يشمل على سبيل ادلثاؿ ال احلصر التنسيق فيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات
كادلساعدة التقنية بالتعاكف مع أمانة اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ،فضالن عن أمانات اذليئات الدكلية
ادلعنية األخرل .كستبذؿ اجلهود أيضان مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل من أجل ضماف التنسيق يف
األنشطة األخرل ،مثل التخطيط لالجتماعات ككضع اجلداكؿ الزمنية ،كذلك لكفالة أقصى قدر شلكن من
الفعالية يف تنفيذ األنشطة ،ككذلك تفادم ظهور أم تداخل أك ربديات بالنسبة حلضور االجتماعات ذات
الصلة .كسيجرم التنسيق أيضان فيما يتعلق بعمل جلنة التنفيذ كاالمتثاؿ.
 - 03ككذلك يلزـ التنسيق مع األمانات األخرل ،مثل أمانة مرفق البيئة العادلية ،يف كضع خطط العمل
كتنفيذ التوجيهات الصادرة عن مؤسبر األطراؼ كادلقدمة إىل مرفق البيئة العادلية.
-4

مساعدة األطراف في تبادل المعلومات المتصلة بتنفيذ ىذه االتفاقية

 - 04سيتطلب تبادؿ ادلعلومات تأسيس كتعهد ىيكل رمسي ،كسيكوف ىذا اذليكل ضركريان لكي تفي
األطراؼ بالتزاماهتا دبوجب االتفاقية .كمن احملتمل أف يتطلب تأسيس مثل ىذه ادلنصة لتبادؿ ادلعلومات زبصيصان
للموارد.
 - 05كبشكل أكثر ربديدان ،يطلب إىل األمانة دبوجب ادلادة  03أف تيسر التعاكف على صعيد تبادؿ
ادلعلومات بشأف عدد من ادلسائل ،ككذلك مع ادلنظمات ادلعنية ،دبا يف ذلك أمانات ادلنظمات البيئية ادلتعددة
األطراؼ ،كغريىا من ادلبادرات الدكلية ،باإلضافة إىل ادلعلومات الواردة من األطراؼ .كىذه ادلعلومات تشمل
ادلعلومات ادلقدمة من ادلنظمات احلكومية الدكلية كادلنظمات غري احلكومية اليت لديها خربة يف رلاؿ الزئبق ،كمن
ادلؤسسات الوطنية كالدكلية اليت تتمتع بتلك اخلربة .كيشمل تبادؿ ادلعلومات فيما يتعلق بادلادة  03ما يلي:
(أ) ادلعلومات العلمية كالتقنية كاالقتصادية كالقانونية ادلتعلقة بالزئبق كمركباتو ،دبا يف ذلك ادلعلومات
عن السمية كالسمية اإليكولوجية كالسالمة؛
(ب) ادلعلومات عن خفض أك إهناء إنتاج الزئبق كمركباتو كاستخدامها أك التجارة فيها ،كانبعاثاهتا
كاطالقتها؛
(ج) ادلعلومات عن البدائل اجملدية تقنيان كاقتصاديان دلا يلي:
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’‘ 0

ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق؛

’‘ 6

عمليات التصنيع اليت يستخدـ فيها الزئبق أك مرَّكبات الزئبق؛ ك
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’‘ 3

األنشطة كعمليات التصنيع اليت ينتج عنها انبعاث أك إطالؽ الزئبق أك مركباتو؛

دبا يف ذلك ادلعلومات عن ادلخاطر الصحية كالبيئية كالتكاليف كالفوائد االقتصادية كاالجتماعية ذلذه
البدائل؛ ك
ادلعلومات الوبائية ادلتعلقة باآلثار الصحية ادلرتبطة بالتعرض للزئبق كمركباتو ،كذلك بالتعاكف
(د)
الوثيق مع منظمة الصحة العادلية كادلنظمات األخرل ذات الصلة ،كفقان للمقتضى.
 - 61كباإلضافة إىل ذلك ،تقتضي بعض األحكاـ األخرل لالتفاقية أف تقوـ األمانة بتيسري تبادؿ
ادلعلومات ،كمنها األحكاـ دبوجب ادلواد التالية:
(أ)

ادلادة  ،3اليت تطلب من األمانة أف تتعهد سجالن متاحان للعامة يتضمن اإلخطارات بادلوافقة؛

(ب) كادلادة  ،2اليت تطلب من األمانة ،أف تقوـ ،بناء على ادلعلومات اليت تقدمها األطراؼ ،جبمع
كحفظ ادلعلومات عن ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق كبدائلها ،كجعلها متاحة للجمهور،
ككذلك ادلعلومات اليت يقدمها أحد األطراؼ بشأف ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق كاليت مل تكن
مغطاة بأم استخداـ معركؼ للمنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق قبل تاريخ بدء نفاذ االتفاقية
بالنسبة لذلك الطرؼ ،كأم معلومات أخرل تقدمها األطراؼ فيما يتعلق بادلوضوع؛
(ج) كادلادة  ،1اليت تطلب أمانة العامة ،أف تقوـ ،بناء على ادلعلومات اليت تقدمها األطراؼ ،جبمع
كحفظ ادلعلومات عن ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق كبدائلها ،كجعلها متاحة للجمهور،
ككذلك ادلعلومات اليت يقدمها أحد األطراؼ عن ادلرافق ادلوجودة داخل أراضيو اليت تستخدـ
الزئبق أك مركبات الزئبق يف العمليات ادلدرجة يف ادلرفق باء ،كالكمية التقديرية السنوية
ادلستخدمة يف تلك ادلرافق من الزئبق أك مركبات الزئبق ،كأم معلومات أخرل تقدمها األطراؼ
فيما يتعلق بادلوضوع؛
(د) كادلادة  ،2اليت تطلب من األمانة أف تتعهد سجالن لإلعفاءات.
 - 60كأخريان قد تعترب ادلساعدة ادلقدمة من األمانة ضركرية يف رلاالت أخرل تتطلب تبادؿ ادلعلومات ،على
التطورات التكنولوجية اجلديدة
سبيل ادلثاؿ دبوجب ادلادة  ،1كفيها ِّ
تشجع األطراؼ على تبادؿ ادلعلومات بشأف ّ
ذات الصلة كالبدائل اخلالية من الزئبق اجملدية اقتصاديان كتقنيان ،كالتدابري كالتقنيات ادلمكنة خلفض ،كحيثما أمكن،
إلهناء استخداـ الزئبق كمرّكبات الزئبق يف عمليات التصنيع ادلػدرجة يف ادلرفق باء أك دبوجب ادلادة  ،04كالقضاء
على انبعاثات كإطالقات الزئبق كمركبات الزئبق النامجة عنها.
 - 5إعداد تقارير دورية استناداً إلى المعلومات الواردة عمالً بالمادتين  15و 21وغيرىا من
المعلومات المتاحة ،وإتاحتها لألطراف
 - 66ػلتمل أف ينطوم العمل ادلتعلق بإعداد التقارير الدكرية ،استنادان إىل ادلعلومات الواردة دبوجب ادلادتني
 01ك 60كغريىا من ادلعلومات ادلتاحة ،كبإتاحة تلك التقارير الطالع األطراؼ ،على عمليات التوعية
كاالتصاؿ مع األطراؼ ،دبا يف ذلك الرسائل التذكريية ادلتعلقة دبتطلبات اإلبالغ ،كتداكؿ استمارات التقارير
كتقدمي ادلشورة بشأف إصلاز التقارير .كنظران لكوف اذلدؼ ادلتوخى ،مثلما عرضتو كناقشتو اللجنة يف دكرهتا
السادسة ،ىو تعهد التقارير اإللكًتكنية بالقدر ادلمكن ،سيتعني القياـ بأنشطة إلنشاء ىيكل إلكًتكين على
شبكة اإلنًتنت فضالن عن الصيانة ادلستمرة ذلذا اذليكل .كيف أعقاب تلقي التقارير ادلقدمة من األطراؼ ،سيتعني
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على األمانة تأكيد اكتماؿ التقارير كادلتابعة مع الطرؼ الذم قدمها يف حالة عدـ تقدمي بعض ادلعلومات.
كسيتطلب إعداد التقارير الدكرية ادلقدمة إىل األطراؼ ذبميع كربليل ادلعلومات ادلقدمة.
 - 6الدخول ،بتوجيو عام من مؤتمر األطراف ،في ما قد يكون الزماً من الترتيبات اإلدارية والتعاقدية
ألداء وظائفها بفعالية
 - 63ستتأثر الًتتيبات اإلدارية كالتعاقدية الالزمة لتنفيذ مهاـ األمانة إىل حد ما بادلوقع اليت ستتخذه األمانة
مقران ذلا ،باإلضافة إىل مجلة أمور منها:
(أ)

كضع االتفاقات ادلتعلقة بتوفري مرافق مكتبية مناسبة لألمانة؛

(ب) كربديد الًتتيبات اإلدارية ادلرتبطة بإدارة الصندكؽ االستئماين ادلخصص لتلقي ادلساعلات ادلقررة،
كالصندكؽ االستئماين ادلخصص لتلقي التربعات ،دبا يف ذلك الًتتيبات ادلتعلقة باستخداـ أم تكاليف لدعم
الربامج يتم احتساهبا من أجل دعم أنشطة األمانة؛
(ج) كالًتتيبات ادلالئمة لتعيني موظفي األمانة ،دبا يشمل ،حسب االقتضاء ،كضع توصيفات
الوظائف اليت تتماشى مع ادليزانية ادلتفق عليها ،كاستقداـ ادلوظفني ذكم ادلؤىالت ادلناسبة لشغل ىذه الوظائف؛
(د) كضع ترتيبات توفري اذلياكل األساسية لتكنولوجيا ادلعلومات ادلناسبة كالدعم ادلستمر ذلا؛
(ىػ) كضع الًتتيبات التعاقدية مع الشركاء اليت قد تلزـ لعقد االجتماعات أك إلصلاز األنشطة عن
طريق ىؤالء الشركاء ،كذلك من أجل دعم أم أنشطة تقوـ هبا األمانة.
-7
األطراف

أداء وظائف األمانة األخرى المحددة في االتفاقية ،وغيرىا من الوظائف التي يقررىا مؤتمر

 - 62كفيما يتعلق بادلهاـ األخرل لألمانة ،يتوقع أف يقوـ مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ باعتماد
التوجيهات التقنية اليت تتطلبها االتفاقية فيما يتعلق باالنبعاثات إىل اذلواء .كخبالؼ ربديث تلك التوجيهات عند
اللزكـ ،أك كضع التوجيهات بشأف القطاعات اجلديدة اليت ؽلكن أف تضاؼ إىل ادلرفق داؿ يف االتفاقية ،يتوقع أف
يكوف العمل اإلضايف ادلطلوب زلدكدان .كربدد االتفاقية أف مؤسبر األطراؼ سيقوـ ،يف أسرع كقت شلكن عمليان،
باعتماد توجيهات بشأف أفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية فيما يتعلق باإلطالقات كمنهجيات
إعداد قوائم جرد اإلطالقات .كنظران ألف األطراؼ ال تلزـ إال بتحديد مصادر اإلطالقات الثابتة ادلعنية لديها يف
غضوف ثالث سنوات من تاريخ بدء النفاذ ،فقد ال يبدأ العمل على كضع التوجيهات بشأف اإلطالقات خالؿ
فًتة االجتماعات السنوية للمؤسبر .أما التوجيهات األخرل ادلطلوبة دبوجب االتفاقية ،مثلما ىو احلاؿ فيما يتعلق
باإلمداد كالتخزين كالنفايات كادلواقع ادللوثة ،فقد تتطلب ادلزيد من العمل ،كال سيما يف ادلرحلة األكلية بعد
االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ.
جيم  -العوامل التي يتم النظر فيها عند وضع مقترحات اإلنجاز لألمانة
 - 61يف الوثيقة اخلتامية ،أبرزت احلكومات ادلسائل التالية لكي ينظر فيها ضمن تقرير ادلدير التنفيذم ادلتعلق
بكيفية أداء مهاـ األمانة الدائمة لالتفاقية:
’ ‘0الفعالية؛
’ ‘6كربليل الكلفة كالعائد؛
8
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’ ‘3كادلواقع ادلختلفة لألمانة؛
’ ‘2كإدماج األمانة مع أمانة اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 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؛ ك
’ ‘1استخداـ األمانة ادلؤقتة.
 - 62إف ربليل مدل فعالية األمانة سيأخذ يف االعتبار قدرهتا ،يف رلموعة متنوعة من السيناريوىات ،على
االستجابة الحتياجات األطراؼ بشكل يتفق مع نص االتفاقية ،كعلى إصلاز مهامها كفقان للمادة  .62كسيأخذ
ربليل الفعالية يف االعتبار أيضان ،األمور ذات الصلة يف رلاؿ التعاكف كالتنسيق مع اجلهات الفاعلة األخرل يف
رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات.
 - 63كبالنسبة للتكلفة كالعائد ،سًتاعى اآلثار ادلالية لكل من السيناريوىات ،مع الًتكيز على تكاليف
ادلوظفني ،كما سيتم الًتكيز على الفوائد احملتملة.
 - 64كال غلرم ربليل ادلواقع ادلختلفة لألمانة إال يف ادلقًتحات ادلتعلقة باستخداـ األمانة ادلؤقتة التفاقية
ميناماتا .كقد اختريت ادلواقع احملتملة على ضلو يستند أساسان إىل عاملني اثنني .األكؿ ىو الفرصة اليت يتيحها
ادلوقع للتعاكف كالتنسيق على الصعيد ادلوضوعي مع األقساـ األخرل من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة أك مع
ادلنظمات األخرل اليت تشارؾ بصورة مباشرة يف األنشطة ادلتصلة بتنفيذ اتفاقية ميناماتا .كت َّبني فوائد أكجو التآزر
اإلضافية ىذه على أساس نوعي كالعامل الثاين ىو الفرص ادلتاحة للدعم اإلدارم كالتشغيلي ،كالتكاليف النسبية
ادلًتتبة على ىذا الدعم يف ذلك ادلوقع.
 - 65كلدل النظر يف إدماج أمانة اتفاقية ميناماتا مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،جرل حبث
خيارين اثنني كعلا اإلدماج الكامل يف اذليكل احلايل ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،أك اإلدماج يف
أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل عن طريق إنشاء فرع رابع بصفة مؤقتة ربت إشراؼ أمني تنفيذم
مشًتؾ ،كيبدأ ىذا باإلدماج اجلزئي كؽلضي قدمان ضلو اإلدماج الكامل.
 - 31كلدل النظر يف استخداـ األمانة ادلؤقتة ،جرل حبث احلفاظ على ىيكلها احلايل ،على أف يكوف ذلا
أمني تنفيذم خاص هبا .كغلرم حبث مواقع سلتلفة لألمانة العامة يف إطار ىذا اخليار ،مع بعض التقييم
للتكاليف النسبية لكل موقع ،على أساس التكاليف القياسية للمرتبات يف مراكز العمل ادلختلفة.
 - 30كيف اخليارات كلها ،يفًتض أف يقدـ الدعم اإلدارم إىل أمانة اتفاقية ميناماتا من خالؿ تكاليف دعم
الربامج ،اليت تقدـ إىل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بوصفو اجلهة اليت تقدـ اخلدمات اإلدارية إىل االتفاقية .كذبمع
تكاليف دعم الربامج فيما يتعلق جبميع ادلصركفات اليت تنفق على أنشطة االتفاقية؛ كلذلك ،ال يتم إبراز
تكاليف الدعم اإلدارم على كجو التحديد يف ربليل كل خيار من اخليارات أدناه .ككل خيار من ىذه اخليارات
سيتطلب العمل اإلدارم من أجل إنشاء صندكؽ استئماين جديد كىيكل جديد للميزانية يف إطار برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة نظاـ ادلايل.
 - 36كأخريان ،ذبدر اإلشارة إىل كركد عرض من حكومة سويسرا من أجل استضافة ادلقر الفعلي لألمانة ،كفقان
لطلب من جلنة التفاكض احلكومية الدكلية يف دكرهتا السادسة .كيوفر العرض الدعم ادلايل لالتفاقية يف حالة
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تشكيل أمانة متكاملة مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كيقدـ العرض ،على النحو الذم كرد بو ،يف
الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5يف حني يقدـ التحليل يف الوثيقة .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/16
دال  -مقترحات ألداء مهام األمانة الدائمة
 - 33سبشيان مع الوثيقة اخلتامية ،تقدـ ادلقًتحات ادلتعلقة بكيفية أداء مهاـ األمانة الدائمة إما عن طريق
إدماج أمانة اتفاقية ميناماتا مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،أك باستخداـ األمانة ادلؤقتة التفاقية
ميناماتا.
-1

اإلدما مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
 - 32يف عاـ  ،6106ربولت اتفاقية بازؿ كاتفاقية استكهومل ،ككذلك قسم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ادلعين
باتفاقية ركترداـ )6(،من ثالث أمانات منفصلة لكل منها ىيكل برنارلي إىل أمانة كاحدة ذات ىيكل مصفويف
زبدـ االتفاقيات الثالث .كيف اجتماعات عاـ  6101دلؤسبرات األطراؼ ،سبت ادلوافقة على إجراء استعراض
ألكجو التآزر كترتيبات اإلدارة باذليكل ادلصفويف يف األمانة .كستقدـ نتائج االستعراض كإجراءات ادلتابعة ادلتعلقة
هبا ،كسينظر فيها يف اجتماعات مؤسبر األطراؼ لعاـ .6103
 - 31كمنذ إدماج أمانات اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كافقت مؤسبرات األطراؼ يف تلك االتفاقيات
على اجلداكؿ االسًتشادية دلالؾ ادلوظفني ألغراض حساب التكاليف ،كأذنت لألمني التنفيذم بتحديد
مستويات مالؾ ادلوظفني لألمانة ،كأعدادىم كىيكلهم كذلك على ضلو مرف يظل ضمن التكاليف اإلمجالية
للموظفني ادلشار إليها يف سلتلف قرارات ادليزانية .كتوافق ادلؤسبرات الثالثة يف مقررات ادليزانية لكل منها على
تقاسم تكاليف ادلوظفني يف الصندكؽ االستئماين العاـ.
 - 32كسيتطلب إدماج أمانة اتفاقية ميناماتا مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل اتفاؽ مؤسبرات
األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ،على مفهوـ أف األمني التنفيذم سيكلف عندئذ بإجراء
التعديالت الالزمة على ىيكل كمالؾ موظفي األمانة.
 - 33كيف إطار االقًتاح ادلتعلق بأداء مهاـ األمانة الدائمة من خالؿ اإلدماج مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،اخليارات ادلمكنة ،يقدـ خياراف شلكناف ،كعلا ،يف اخليار ( 0أ) اإلدماج الكامل باستخداـ اذليكل
احلايل ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل كيف اخليار ( 0ب) اإلدماج يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل عن طريق تشكيل فرع رابع بصفة مؤقتة.
الخيار ( 1أ) :اإلدما مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم باستخدام ىيكلها الحالي
ادلوقع :جنيف
الهيكل
 - 34يف إطار ىذا اخليار ،يتم إدماج أمانة اتفاقية ميناماتا بالكامل يف اذليكل احلايل ألمانة اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل .كتوزع ادلهاـ اليت ينبغي أف تؤديها أمانة اتفاقية ميناماتا كالوظائف ادلتعلقة هبا بني الفركع
الفنية الثالثة ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل (فرع عمليات االتفاقيات ،كفرع ادلساعدة التقنية كفرع
( )6تدار أمانة اتفاقية ركترداـ بشكل مشًتؾ من جانب برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف جنيف كمنظمة األغذية كالزراعة لألمم
ادلتحدة يف ركما.
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الدعم العلمي) ،ككذلك من خالؿ ادلكتب التنفيذم ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كتنجز مهاـ
أمانة اتفاقية ميناماتا يف إطار ىذا اذليكل .كيرد يف التذييل الثاين ذلذا التقرير اذليكل احلايل ألمانة اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل.
مالك الموظفين
 - 35يف إطار ىذا اخليار ،ستدرج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف األمانة ادلدرلة كربدد مؤسبرات األطراؼ
لالتفاقيات األربع كيفية تقاسم الوقت كالتكاليف ادلتعلقة جبميع كظائف األمانة ادلدرلة كتوافق عليها .فعلى
سبيل ادلثاؿ ،ؽلكن توخي أف تدفع اتفاقية ميناماتا نسبة  61يف ادلائة من تكاليف كظيفة األمني التنفيذم كنائب
األمني التنفيذم ،فضالن عن  61يف ادلائة من الوظائف ادلتبقية ادلدرجة حاليان يف ميزانية يف الصناديق االستئمانية
العامة لالتفاقيات الثالث .كقد جرل التوصل إىل نسبة لوظائف العاملني يف اتفاقية ميناماتا حبيث تبلغ  61يف
ادلائة مع مراعاة ادلستول ادلتوقع ألنشطة كل من االتفاقيات ادلعنية.
 - 21كنتيجة لذلك ،فإف مهاـ األمني التنفيذم ،كنائب األمني التنفيذم ،كرؤساء الفركع ،ككذلك العديد
من ادلهاـ اليت تقدـ الدعم ألكثر من اتفاقية كاحدة ،مثل تنسيق االجتماعات كالشؤكف القانونية كاإلدارة،
كادلساعدة التقنية كبناء القدرات ،كالدعم العلمي ،كالتواصل كتوعية اجلمهور ،كالتكنولوجيا كإدارة ادلعلومات،
كالشؤكف اإلدارية ،كادلالية ،كادلوارد البشرية ،كتعبئة ادلوارد ،ؽلكن احلصوؿ عليها من ادلوظفني احلاليني ،كتقاسم
التكاليف الناذبة عنها مع اتفاقية ميناماتا.
 - 20كبالنسبة للموظفني اإلضافيني يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كاستنادان إىل التحليل ،يتوقع
أف تلزـ الوظائف ادلؤقتة اجلديدة التالية من أجل الدعم الربنارلي ألنشطة اتفاقية ميناماتا :كظيفة كاحدة برتبة
ؼ( 2-للشؤكف العلمية) ،ككظيفة كاحدة برتبة ؼ( 3-ادلساعدة التقنية) ،ككظيفة كاحدة برتبة ؼ( 3-تنسيق
االجتماعات) ككظيفتاف من فئة اخلدمات العامة .كتنطوم ىذه الوظائف على تكاليف إضافية تتكبدىا
األطراؼ يف االتفاقيات األربع ،كلكنها ستكوف مشمولة أيضان بًتتيبات تقاسم التكاليف يف إطار االتفاقيات
األربع ،أم أنو يتوقع من اتفاقية ميناماتا أف تغطي النسبة ادلئوية ادلتفق عليها من تكاليف ىذه الوظائف.
التحليل
 - 26ستدمج اتفاقية ميناماتا يف هنج اإلدارة ادلصفويف اليت تطبقو أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل،
كتستفيد بذلك من العمل بطريقة متكاملة ،مع احملافظة على االستقالؿ القانوين لكل اتفاقية كبرامج العمل
ادلتصلة بكل منها .كستستفيد أيضان من ىيكل األمانة الذم يتجمع حوؿ ثالثة رلاالت زلورية (الشؤكف العلمية،
كادلساعدة التقنية ،كعمليات االتفاقيات) ،ككذلك االستفادة من اخلدمات اإلدارية كاخلدمات األخرل اليت
يقدمها ادلكتب التنفيذم يف رلاالت من قبيل الشؤكف اإلدارية كادلالية كادلوارد البشرية كتعبئة ادلوارد .كستدمج
اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،اليت تعمل منذ عاـ  ،6106كىي أمانة اعتادت
تسيري أعماؿ اتفاقات بيئية متنوعة من االتفاقات ادلتعددة األطراؼ يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات.
 - 23كيف إطار ىذا اخليار ،ستكوف االحتياجات اإلضافية لعدد ادلوظفني الالزمني للعمل يف اتفاقية ميناماتا
زلدكدة ،نظران لتقاسم تكاليف ادلوظفني العاملني بالفعل يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل بني
االتفاقيات األربع .كىذا سيؤدم إىل ربقيق كفورات يف التكاليف اإلمجالية ادلًتتبة على أطراؼ االتفاقيات األربع.
كقد تتعني إعادة استثمار جزء من كفورات التكاليف النامجة عن ىذا اخليار يف تعزيز األمانة ادلدرلة اجلديدة
لالتفاقيات األربع ،يف حني ؽلكن استخداـ جزء آخر للمساعلة يف التكاليف اإلمجالية للموظفني يف إطار
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االتفاقيات األربع .كاستنادان إىل احتياجات مالؾ ادلوظفني ادلذكورة أعاله ،كإىل الوفورات التقديرية ادلتأتية من
تقاسم التكاليف ،يقدر رلموع تكاليف ادلوظفني يف ىذا اخليار دببلغ  6 624 631دكالران.
 - 22كتغطي الوظائف القائمة حاليان يف األمانة ادلؤقتة رلموعة متنوعة من ادلهاـ ،حيث يضطلع ادلوظفوف
بإدارة االجتماعات ،كإعداد الوثائق ،كبادلسائل العلمية كالتقنية ،كالتوعية كبناء القدرات .كنقل ادلهاـ من األمانة
ادلؤقتة إىل فركع زلددة يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل قد يتطلب مواءمة األدكار لكي تتناسب مع
ىياكل بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،ككذلك إعادة تصنيف الوظائف ،كستكوف ىذه اإلجراءات مشاهبة للتعديالت
اليت جرت خالؿ إدماج أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كمثلما ىو احلاؿ بالنسبة ألم تغيري من
تغيريات اذلياكل التنظيمية ،سيتعني القياـ بعملية إدارة التغيري ،كفقان لقواعد األمم ادلتحدة .كإذا انتقل ادلوظفوف
من األمانة ادلؤقتة ،كفقان لقواعد كأنظمة األمم ادلتحدة يف رلاؿ ادلوارد البشرية ،لكي يتولوا مهاـ كظائف يف األمانة
الدائمة ،فقد يؤدم ىذا اخليار إىل بعض حاالت التعطل قصري األجل يف ترتيبات عمل أمانة اتفاقية ميناماتا.
كسيتعني على ادلوظفني احلاليني يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل أف يقوموا أيضان بإدماج أعماؿ اتفاقية
ميناماتا يف األنشطة اليت يقوموف هبا ،معتمدين يف ذلك ،على خرباهتم ادلتعلقة باتفاقية ميناماتا ،عند اضطالعهم
دبهاـ إضافية.
 - 21كستعزز ىذه الًتتيبات التعاكف كنواحي التآزر للعمليات يف عدد من اجملاالت ،من قبيل األنشطة
العلمية كالتقنية ،كبناء القدرات كادلساعدة التقنية ،كاألنشطة السياساتية كالقانونية كاإلدارية .كستنشأ فرص
إضافية من األنشطة ادلشًتكة ،الرامية إىل مساعدة البلداف يف تعزيز تنفيذىا التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل،
كيف كضع الًتتيبات اخلاصة هبا من أجل تنفيذ اتفاقية ميناماتا .كعالكة على ذلك ،يتيح ىذا اخليار فرصان
لتحسني اإلصلاز على الصعيد اإلقليمي ،عن طريق االستخداـ ادلنسق للمراكز اإلقليمية التابعة التفاقييت بازؿ
كاستكهومل ،ككذلك جوانب اإلصلاز اإلقليمي ادلتعلقة بربنامج ادلساعدة التقنية.
الخيار ( 1ب) :اإلدما مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم عن طريق تشكيل فرع رابع بصفة
مؤقتة
ادلوقع :جنيف
الهيكل
 - 22يتم إدماج أمانة اتفاقية ميناماتا مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،باعتبارىا فرعان جديدان
منفصالن (فرع ميناماتا) ،كيعمل الفرع اجلديد ربت سلطة أمني تنفيذم مشًتؾ التفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل كميناماتا .كسيقوـ فرع ميناماتا اجلديد بإصلاز األنشطة الفنية ادلتعلقة دبهاـ األمانة كيستفيد من دعم
ادلهاـ األخرل اليت يقوـ هبا فرع العمليات ،دبا يف ذلك ادلهاـ القانونية (الشركات كمسائل الربامج) ،كالتواصل
كتوعية اجلمهور ،كالتكنولوجيا كإدارة ادلعلومات ،كتنسيق االجتماعات ،فضالن عن رلاالت الدعم اإلدارم كادلايل
كالدعم ادلتعلق بادلوارد البشرية كتعبئة ادلوارد اليت يقدمها ادلكتب التنفيذم .كسيعمل فرع ميناماتا يف تعاكف كثيق
مع الفركع األخرل بشأف األنشطة التعاكنية ادلتعلقة بادلساعدة التقنية ،كادلسائل العلمية ،مع طلب كتلقي
ادلساعلات بشأف ادلسائل ذات الصلة .كيعتمد النموذج على الطريقة اليت نػفِّذ هبا اإلدماج األكؿ ألمانات
اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كسيخضع النهج للتقييم بعد عدد زلدكد من السنوات هبدؼ ربقيق اإلدماج
الكامل التفاقية ميناماتا يف اذليكل احلايل ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،على النحو الوارد يف
اخليار ( 0أ).
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مالك الموظفين
 -23سيكوف ىيكل ادلالؾ الوظيفي ادلستخدـ يف إطار ىذا اخليار مشاهبان للهيكل ادلتبع يف اخليار ( 0أ).
كؽلكن أف تطلب مهاـ ادلوظفني يف ادلكتب التنفيذم كفرع العمليات من ادلوظفني احلاليني التابعني التفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،على أف تشارؾ اتفاقية ميناماتا يف ربمل التكاليف .كألغراض احلساب ،ؽلكن تقدير
ىذه التكاليف لكي تبلغ  61يف ادلائة من كظيفة برتبة مد( 6-أمني تنفيذم) ،ك 61يف ادلائة من كظيفة برتبة
مد( 0-نائب األمني التنفيذم) ،ك 61يف ادلائة من كظيفة برتبة ؼ( 1-رئيس فرع ،فرع عمليات االتفاقيات).
كسيؤدم ىذا إىل توفري عاـ للتكاليف ادلًتتبة على األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كعالكة على
ذلك ،كمن أجل تعزيز قدرات اذليكل ادلصفويف على تلبية احتياجات فرع ميناماتا يلزـ ما يعادؿ  0,1موظف
كنصف برتبة ؼ( 3-لتغطية تكاليف مهاـ من قبيل الشؤكف القانونية ،كالتوعية كتكنولوجيا ادلعلومات كإدارة
ادلعلومات) ككذلك كظيفة كاحدة من فئة اخلدمات العامة.
 - 24كألف فرع ميناماتا سيتوىل مسؤكلية تنفيذ أنشطة بناء القدرات كادلساعدة التقنية ،فضالن عن األنشطة
العلمية ،سيكوف دكر التنفيذ لرئيسي فرعي ادلساعدة التقنية كالدعم العلمي زلدكدان يف العمل اليومي لألمانة.
 - 25كبالنسبة للموظفني ادلضافني إىل الًتتيبات احلالية دلالؾ ادلوظفني يف إطار أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،يتطلب ىذا ادلقًتح الوظائف اجلديدة التالية ،للقياـ بادلهاـ يف فرع ميناماتا ادلستقل يف األمانة :رئيس
لفرع اتفاقية ميناماتا (ؼ ،)1-ككظيفة كاحدة برتبة ؼ( 2-الشؤكف العلمية) ،ككظيفة كاحدة برتبة ؼ3-
(ادلساعدة التقنية) ،ككظيفة كاحدة برتبة ؼ( 3-بناء القدرات) ،ككظيفة كاحدة برتبة ؼ( 3-تنسيق
االجتماعات) ككظيفتاف من فئة اخلدمات العامة .كؽلكن إتاحة الدعم العيين القصري األجل من اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل للتعويض عن النقص احملتمل يف ادلالؾ الوظيفي خالؿ ادلراحل ادلبكرة من عملية اإلدماج.
التحليل
 - 11ستستفيد األمانة من الدعم ادلقدـ كاألنشطة ادلضطلع هبا من جانب فرع عمليات االتفاقيات كادلكتب
التنفيذم.
 - 10كفيما يتعلق بتكاليف ادلوظفني ،ينطوم ىذا اخليار أيضان على احلد من التكاليف اإلمجالية بني
االتفاقيات األربع ،حيث ؽلكن أف تشارؾ اتفاقية ميناماتا يف التمويل ادلشًتؾ لبعض الوظائف احلالية يف اتفاقية
بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كيفًتض مثل ىذا اخليار أف فرع الدعم العلمي كفرع ادلساعدة التقنية يف أمانة اتفاقيات
بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل يتعاكناف بشكل كثيق مع فرع اتفاقية ميناماتا من أجل تقدمي الدعم إىل تلك االتفاقية
األخرية .كسيخضع اخليار للتقييم بعد فًتة من الزمن ،مع مراعاة أنو يعتمد على مساعلة ادلوظفني احلاليني ادلعنيني
ببازؿ كركترداـ كاستكهومل .كاستنادان إىل احتياجات مالؾ ادلوظفني ادلبينة أعاله ،يقدر رلموع تكاليف ادلوظفني
يف ىذا اخليار دببلغ  6 315 130دكالران.
 - 16كإذا انتقل ادلوظفوف من األمانة ادلؤقتة لكي يتولوا مهاـ كظائف يف األمانة الدائمة ،فسيتطلب ىذا
اخليار القياـ بنوع ما من عملية إدارة التغيري ،كما ىو احلاؿ يف أم تغيري من تغيريات اذلياكل التنظيمية.
 - 13كقد تساعد الًتتيبات يف بعض عناصر النهج التعاكنية يف رلاؿ الشؤكف العلمية ،ككذلك يف بناء
القدرات كادلساعدة التقنية .كقد تنشأ فرص إضافية من األنشطة الدعم ادلشًتؾ ،الرامية إىل مساعدة البلداف يف
تعزيز تنفيذىا التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كيف كضع الًتتيبات اخلاصة هبا من أجل تنفيذ اتفاقية
ميناماتا.
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استخدام األمانة المؤقتة
 - 12يف إطار ادلقًتح ادلتعلق بأداء مهاـ األمانة الدائمة باستخداـ األمانة ادلؤقتة ،يقدـ خيار أساسي كاحد
مع عدد من ادلواقع ادلختلفة.
استخدام األمانة المؤقتة
ادلوقع :ػلدد فيما بعد استنادان إىل التحليل
 - 11ربل األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا زلل األمانة ادلؤقتة اليت قامت بإصلاز خدمات األمانة أثناء الفًتة
ادلؤقتة .أما مهاـ الدعم اليت سبق أف قدمتها كيانات أخرل داخل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة (الدعم اإلدارم
ادلقدـ عن طريق فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات؛ كالدعم القانوين ادلقدـ من شعبة القانوف البيئي كاالتفاقيات
البيئية؛ كدعم تكنولوجيا ادلعلومات ادلقدـ من خالؿ مكتب األمم ادلتحدة يف جنيف؛ كالدعم لتنسيق/خدمة
االجتماعات كإدارة ادلعلومات (ال سيما إدارة ادلوقع الشبكي) ادلقدمة عن طريق أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل) فسيقوـ هبا موظفو األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا .كتقدَّـ ادلزايا كالتحديات كالتكاليف ادلرتبطة
دبواقع معينة يف التذييل الثالث ذلذا التقرير .كسيتم تعهد األنشطة التعاكنية ادلتعلقة بادلساعدة التقنية كادلسائل
العلمية على ضلو مشابو دلا ػلدث بالنسبة لألمانة ادلؤقتة ،كتطلب ادلساعلات بشأف ادلسائل ذات الصلة كيتم
إدراجها حسب االقتضاء .كاعتمادان على موقع األمانة ،ؽلكن إصلاز بعض األنشطة التعاكنية من بعد.
مالك الموظفين
 - 12سيًتأس األمانة أمني تنفيذم من الرتبة مد ،0-يتلقى الدعم من منسق من الرتبة ؼ .1-أما األعماؿ
ادلتعلقة ببناء القدرات كادلساعدة التقنية فيضطلع هبا موظف برتبة ؼ 2-كموظف برتبة ؼ .3-كيقوـ دبهاـ
األعماؿ ادلتعلقة بالعلوـ كالسياسات موظف برتبة ؼ 2-كموظف برتبة ؼ ،3-يف حني يضطلع موظف كاحد
برتبة ؼ 3-دبهاـ التنسيق كالتحضري للمؤسبرات .كسيتم تعيني موظف للشؤكف القانونية برتبة ؼ 3-للعمل على
التوجيو القانوين كمسائل السياسات العامة .كسيقدـ موظف برتبة ؼ 3-الدعم ادلتعلق بإدارة ادلعلومات
كخدمات تكنولوجيا ادلعلومات .كيتلقى ىؤالء ادلوظفوف الدعم من ثالثة موظفني من فئة اخلدمات العامة.
الموقع
 - 13لدل حبث ىذا اخليار ،قامت األمانة العامة بتحليل عدد من ادلواقع اليت قد تكوف مناسبة لالستضافة
الفعلية لألمانة .كعند القياـ هبذا البحث جرل النظر يف عاملني رئيسيني :أكذلما ىو فرصة نشوء أكجو للتآزر
يقدمها ادلوقع مع الًتكيز بصفة خاصة على فرصة إقامة عالقات عمل كثيقة مع أقساـ من برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة ،أك مع ادلنظمات األخرل ،اليت تشارؾ يف األنشطة ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية ميناماتا؛ كالعامل الثاين
الذم جرل النظر فيو ىو التكاليف ،مع الًتكيز على ادلرتبات باعتبارىا إحدل أكرب التكاليف ادلرتبطة بإنشاء
األمانة - 14 .كلدل النظر يف أكجو التآزر العمليايت ،كاف من السهل ربديد عدد من ادلواقع مشلت ما يلي:
(أ) جنيف :التعاكف الوثيق مع فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات (دبا يف ذلك ،كال سيما الشراكة
العادلية للزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة) ،كمكتب برنامج البيئة اإلقليمي ألكركبا ،كأمانة اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل ،كأمانة النهج االسًتاتيجي لإلدارة الدكلية للمواد الكيميائية ،كمنظمة الصحة العادلية،
كمنظمة العمل الدكلية ،كمعهد األمم ادلتحدة للتدريب كالبحث ،كاللجنة االقتصادية ألكركبا ،كمنظمة التجارة
العادلية ،كغريىا من ادلنظمات احلكومية الدكلية كالبعثات الدائمة ادلوجودة يف جنيف .كباإلضافة إىل ذلك ،يتيح
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ادلوقع فرصة لتلقي إحاطات إعالمية مشًتكة تتعلق بقضايا ادلواد الكيميائية كالنفايات .كيعترب من ادلزايا توفر
ادلوقع كأماكن ادلكاتب للمؤسبرات لالستئجار بدكف مقابل .كتبلغ تكلفة ىذا اخليار  6 404 543دكالران؛
(ب) نريكيب :التعاكف الوثيق مع األقساـ األخرل من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كبالتحديد شعبة
القانوف البيئي كاالتفاقيات البيئية ،كشعبة االتصاالت كاإلعالـ ،كادلكتب اإلقليمي ألفريقيا ،كمكتب العمليات،
كغريىا من ادلنظمات احلكومية الدكلية ،كالبعثات الدائمة .كيعترب من ادلزايا توفر ادلوقع كأماكن ادلكاتب للمؤسبرات
لالستئجار بدكف مقابل .كتبلغ تكلفة ىذا اخليار  6 615 332دكالران؛
(ج) فيينا :من مزايا ىذا اخليار التعاكف الوثيق مع منظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية ،كىي
إحدل الوكاالت ادلنفذة الرئيسية دلرفق البيئة العادلية كتشارؾ على نطاؽ كاسع يف تنفيذ األنشطة ذات الصلة
باتفاقية ميناماتا ،ككجود البعثات الدائمة كادلرافق ادلناسبة لعقد ادلؤسبرات .كتبلغ تكلفتو  6 311 456دكالران؛
(د) كاشنطن العاصمة :التعاكف الوثيق مع أمانة مرفق البيئة العادلية ،كتتيح الفرصة للعمل بشكل كثيق
مع البنك الدكيل كبرنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي ،ككالعلا من الوكاالت ادلنفذة دلرفق البيئة العادلية اليت تشارؾ يف
تنفيذ األنشطة ذات الصلة باتفاقية ميناماتا .كىي تتيح أيضان الفرصة للعمل مع السفارات ،ككذلك مع ادلكتب
اإلقليمي ألمريكا الشمالية .كيعترب من ادلزايا توفر مرافق عقد ادلؤسبرات .كتبلغ تكلفة ىذا اخليار 6 145 351
دكالران؛
(ىػ) أكساكا :التعاكف الوثيق مع ادلركز الدكيل للتكنولوجيا البيئية ،الذم يقوـ بأعماؿ مكثفة بشأف
النفايات ،دبا يف ذلك نفايات الزئبق .كتبلغ تكلفة ىذا اخليار  6 356 334دكالران.
 - 15كعند حبث التكاليف ذات الصلة ،جرل تقييم مراكز العمل ادلذكورة أعاله للتكاليف ادلرتبطة بكل
موقع (ترد التكاليف التقديرية للمرتبات يف التذييل  .)3كبعد حبث أكيل للتكاليف ،أضيفت بانكوؾ كخيار
إضايف إىل القائمة الواردة أعاله ،كذلك بسبب اطلفاض التكاليف ادلرتبطة بادلوقع ،دبا يف ذلك تكاليف عقد
اجتماعات يف مرافق اللجنة االقتصادية كاالجتماعية آلسيا كاحمليط اذلادئ ،كلوجود مكتب رئيسي لربنامج األمم
ادلتحدة للبيئة ،دبا يف ذلك ادلكتب اإلقليمي آلسيا كاحمليط اذلادئ ،كلوجود كصالت النقل اجليدة .كتبلغ تكلفة
ىذا اخليار  6 606 610من الدكالرات.
التحليل
 - 21ستقوـ األمانة بتقدمي الدعم جلميع ألنشطة اليت تقوـ هبا ،دبا يف ذلك مجيع جوانب اخلدمات اإلدارية
ككذلك اخلدمات القانونية كخدمات دعم تكنولوجيا ادلعلومات ،كإدارة ادلعلومات .كقد يكوف مقر األمانة يف
جنيف أك يف أحد ادلقرات األخرل لألمم ادلتحدة (على أف تبقى ضمن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة).
 - 20كلدل حبث ادلواقع البديلة ،جرل تقييم عدد من اخليارات بشكل مؤقت تبعان لقدراهتا على تقدمي ادلنافع
عن طريق التعاكف الوثيق مع رلاالت برنامج األمم ادلتحدة للبيئة أك غري ذلك من ادلنظمات ادلشاركة يف تنفيذ
األنشطة ذات الصلة باتفاقية ميناماتا ،فضالن عن قدرهتا على تقدمي الدعم اإلدارم كالتشغيلي إىل األمانة العامة
على ضلو فعاؿ من حيث الكلفة .كقد يعين نقل األمانة إىل مركز عمل آخر مزيدان من االنقطاع يف العمل
كاحتماؿ فقداف الذاكرة التنظيمية ،كذلك حسب النسبة ادلئوية دلوظفي األمانة ادلؤقتة احلاليني الذين سينقلوف إىل
مركز العمل اجلديد .كقد يعين ادلوقع اجلديد ببساطة تقليل فرص التعاكف مع أمانة اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ،
كاستكهومل على مستول العمل اليومي ،كلو أنو ؽلكن احلفاظ على قدر معني من التعاكف كالتنسيق بالوسائل
اإللكًتكنية.
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ىاء  -النظر في المقترحات المقدمة من األطراف
 - 26لدل النظر يف االقًتاحات ادلذكورة أعاله ،من أجل أداء مهاـ األمانة ،قد ترغب اللجنة يف ربقيق توازف
بني احتياجات األمانة كمتطلباهتا من أجل فعالية األمانة يف الفًتة األكىل بعد دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ،
كال سيما يف الفًتة الواقعة بني االجتماعيني األكؿ كالثاين دلؤسبر األطراؼ ،مع كجود فرص طويلة األمد للتعاكف
كلتقدمي اخلدمات على ضلو فعاؿ من حيث التكلفة .كلعلها تود النظر يف فعالية اخليارات من حيث التكلفة،
فضالن عن ادلنافع األخرل اليت قد تنجم عن ادلواقع ادلختلفة.
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التذييل 1
ىيكل األمانة المؤقتة وتكاليفها
 - 0يف عاـ  ،6102كافق برنامج األمم ادلتحدة للبيئة على مشركع يتناكؿ أعماؿ األمانة ادلؤقتة ،تضمن
كصفان مفصالن لألنشطة ،فضالن عن ادليزانية اإلمجالية للموظفني كاألنشطة .كعلى الرغم من تغري بعض العناصر
منذ ادلوافقة على ادلشركع ،فهو ؽلثل أساسان صاحلان لوصف احتياجات األمانة ادلؤقتة كيستخدـ كأساس
للمقًتحات ادلقدمة يف ىذه الوثيقة.

مالك الموظفين
األمانة األساسية
 - 6يف كثيقة ادلشركع ،تضم األمانة ”األساسية“ موظفان برتبة ؼ ،2-كموظفان برتبة ؼ ،3-كموظفان فنيان
مبتدئان (ؼ )6-كأربعة موظفني من الرتبة خ.ع ،2-يشرؼ عليهم موظف من الرتبة ؼ 1-بنسبة  11يف ادلائة
من الوقت .كبفضل اجلمع بني عدد من األدكار ،يشرؼ على األمانة حاليان موظف برتبة مد 0-ؼلصص  21يف
ادلائة من كقتة التفاقية ميناماتا ،كذلك بدالن من أف يتوىل ذلك موظف برتبة ؼ .1-كينجز ىؤالء ادلوظفني
أنشطة األمانة ادلؤقتة ،بدعم إضايف من ادلكاتب اإلقليمية ،كالشعب األخرل داخل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
كأمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل كاخلرباء خارجيني عند االقتضاء.
الدعم الفني
 - 3باإلضافة إىل األمانة ”األساسية“ ،مت تقدمي الدعم الفين ألعماؿ األمانة ادلؤقتة من جانب موظفني يف
كل من ادلكاتب اإلقليمية التابعة لربنامج البيئة ،كتشري التقديرات إىل أف ىؤالء ادلوظفني يقضوف فًتات تًتاكح
بني  1يف ادلائة ك 01يف ادلائة من كقتهم يف العمل على أنشطة ميناماتا ،باالستناد إىل برنامج كاسع لبناء
القدرات كالتوعية يف غضوف السنتني األكليني من ادلشركع .أما الدعم الفين بشأف ادلسائل القانونية فقد قدِّـ
مباشرة من شعبة القانوف البيئي كاالتفاقيات البيئية ،اليت أمضت فًتة تقدر بنحو  1يف ادلائة من كقتها يف دعم
أنشطة ميناماتا .كجرل تقدمي الدعم الفين من جانب شعبة االتصاؿ كاإلعالـ حسب االقتضاء كعلى أساس
دفع الرسوـ مقابل اخلدمات .كعلى الرغم من أف ذلك مل يرد يف جدكؿ مالؾ موظفي ادلشركع ،فقد احتسب
يف ادليزانية ربت بند ”تكاليف الطباعة كالًتمجة التحريرية“.
الدعم اإلداري
 - 2جرل تقدمي الدعم إىل الصناديق كاألنشطة ادلتعلقة بإدارة العقود كادلوظفني إما من خالؿ أنشطة فرع
ادلواد الكيميائية كالنفايات التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،الذم ػلتفظ دبوظف كاحد إلدارة الصندكؽ
كموظف مساعد إدارم إلدارة الشؤكف ادلالية كالعقود ،أك من خالؿ مركز الدعم اإلدارم يف برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة الذم يتخذ من دار البيئة الدكلية مقران لو ،كيقدـ الدعم اليومي فيما يتعلق بادلوظفني كيقوـ بدكر االتصاؿ
مع إدارة شؤكف ادلوظفني اليت مقرىا نريكيب .كتغطى تكلفة ىذا الدعم اإلدارم من تكاليف الدعم الربنارلي اليت
تنطبق على التربعات إىل الصندكؽ االستئماين ادلخصص لتقدمي الدعم إىل األمانة ،دبا يف ذلك دعم األنشطة.
كبالنسبة دلعظم التربعات ،تطبق تكاليف دعم الربامج بنسبة  03يف ادلائة من ادلساعلة ،كإف كاف من ادلمكن
تطبيق تكاليف دعم أقل دبوجب اتفاقات معينة .كتغطي تكاليف دعم الربامج أيضان اإلدارة العامة كالصندكؽ
االستئماين كاخلدمات ادلالية (مثل تلقي التربعات) ،اليت تقدـ من خالؿ مقر برنامج األمم ادلتحدة للبيئة.
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األنشطة
 - 1تولت األمانة ادلؤقتة ادلسؤكلية عن مجيع األنشطة الرامية إىل دعم التنفيذ ادلبكر التفاقية ميناماتا بشأف
الزئبق كالتصديق عليها ،دبا يف ذلك ما يلي:
(أ) كضع ترتيبات الدكرات الالحقة للجنة التفاكض احلكومية الدكلية كاالجتماعات ذات الصلة
ادلعقودة فيما بني الدكرات؛
(ب) كضع الًتتيبات لعقد اجتماع فريق اخلرباء التقنيني الذم أنشأه مؤسبر ادلفوضني ،كتقدمي الدعم
لألعماؿ اليت ذبرم فيما بني الدكرات فيما يتعلق بالفريق؛
(ج) تقدمي ادلساعدة التقنية كأنشطة التوعية من أجل تيسري التنفيذ ادلبكر لالتفاقية كالتصديق عليها.
 - 2كحىت اآلف ،كانت ىذه األنشطة تنجز يف موعدىا .كقد أسهمت اخلربة اليت اكتسبتها األمانة ادلؤقتة
أثناء التفاكض على اتفاقية ميناماتا يف قدرهتا على تبسيط األنشطة كضماف كفاءة تنظيم االجتماعات
كالعمليات األخرل .كقد أدت العالقة الوثيقة القائمة بني األمانة ادلؤقتة كالشراكة العادلية للزئبق إىل تيسري العمل
يف النواحي التقنية ،يف حني است ِ
خدمت فرص االستفادة من خربات اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل كأمانتها،
يف اجملاالت الفنية كالتقنية كاللوجستية كالقانونية.
 - 3ككاف العمل الذم اضطلع بو خالؿ عامي  6102ك 6101مكثفان نسبيان ،حيث نظمت األمانة
ادلؤقتة اجتماع جلنة التفاكض احلكومية الدكلية يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،6102مع إعداد  63كثيقة سابقة
لالجتماع ،كتنظيم اجتماع لفريق اخلرباء ادلخصص بشأف التمويل ادلنشأ يف الدكرة السادسة للجنة التفاكض
احلكومية الدكلية ،كثالثة اجتماعات للمكتب ،كتقوـ بالتحضريات الالزمة لعقد االجتماع ادلقبل للجنة التفاكض
احلكومية الدكلية الذم سيعقد يف آذار/مارس  ،6102فضالن عن االجتماعات التحضريية اإلقليمية .كمشل
العمل أيضان كضع التوجيهات التقنية الرئيسية ادلطلوبة دبوجب االتفاقية ،مع عقد أربعة اجتماعات لفريق اخلرباء
التقنيني ،باإلضافة إىل العمل الذم يقوـ بو اخلرباء كاألمانة فيما بني الدكرات .ككانت أنشطة بناء القدرات
كادلساعدة التقنية موضع تركيز كبري أيضان ،كمت تقدمي  06حلقة عمل دكف إقليمية بني آذار/مارس ،6102
كشباط/فرباير  ،6101كما قدمت أربع حلقات عمل إقليمية بالتعاكف مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل يف آذار/مارس كنيساف/أبريل  .6101كدعمان ذلذه األعماؿ ،كضعت األمانة رلموعة من ادلواد
كالعركض إلذكاء الوعي كغلرم استخدامها لتيسري األنشطة اجلارية .كقامت األمانة ادلؤقتة أيضان بالتنسيق مع
أمانة مرفق البيئة العادلية كالوكاالت ادلنفذة يف تقدمي األنشطة التمكينية .كاضطلعت األمانة بعدد زلدكد من
األنشطة القطرية ،حيث اعترب أنو من األنسب أف تقوـ هبا الوكاالت ادلنفذة كجزء من أنشطة الدعم ادلنسق اليت
تقدمها.

الميزانية
 - 4كيف ادلشركع احلايل ادلعتمد ،كضعت ادليزانية السنوية لألمانة ادلؤقتة ،دبا يشمل مالؾ ادلوظفني
كاألنشطة .كخالؿ الفًتة ادلؤقتة ،قاـ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بتوفري ادلوظفني لألمانة ادلؤقتة ،كذلك بوظيفة
كاحدة من الرتبة ؼ 2-كنسبة  21يف ادلائة من كظيفة برتبة مد 0-قدمت عن طريق مساعلات صندكؽ البيئة.
كسيتعني إضافة تكاليف ىذه الوظائف إىل ادليزانية العامة دبجرد إنشاء األمانة الدائمة.
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-5

كيرد أدناه موجز ادليزانية ادلعتمدة يف كثيقة ادلشركع ،مقدمة بدكالرات الواليات ادلتحدة.

6102

6101

ادلوظفوف

341 111

101 111

اخلرباء االستشاريوف/الدعم ادلقدـ من
اخلرباء

021 111

41 111

سفر ادلوظفني

051 111

061 111

الدعم ادلقدـ إىل جلنة التفاكض احلكومية
الدكلية خبالؼ السفر

246 111

213 111

31 111

31 111

السفر  -جلنة التفاكض احلكومية الدكلية

261 111

211 111

سفر فريق اخلرباء كتنظيمو

622 111

621 111

السفر ألغراض التوعية

251 111

211 111

اجتماع ألغراض التوعية

331 111

311 111

التواصل

031 111

31 111

3 558 555

2 667 555

353 211

322 331

3 456 155

3 514 275

السفر  -ادلكتب

المجموع الفرعي
تكاليف الدعم
المجموع

الربنارلي*

* ربسب تكاليف الدعم الربنارلي استنادان إىل ادلعدؿ البالغ  03يف ادلائة .ككانت بعض االشًتاكات دبعدالت أقل استنادان إىل
اتفاؽ ادلساعلة.
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التذييل 2
ىيكل أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
يستند إىل ادلخطط التنظيمي دلهاـ أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل )0(،كيتألف من ثالثة فركع
رئيسية ،يرأسها األمني التنفيذم الذم يتلقى الدعم من ادلكتب التنفيذم .كالفركع الثالثة ىي فرع عمليات
االتفاقيات ،كفرع ادلساعدة التقنية ،كفرع الدعم العلمي.
-0

كيغطي ادلكتب التنفيذم األنشطة ادلؤسسية التالية:
(أ )

القيادة كالتوجيو التنفيذم؛

(ب) كاإلدارة كاإلشراؼ كالرصد؛
(ج) كتنسيق أكجو التآزر؛
(د)

كاإلدارة (ادلالية كادليزانية كادلوارد البشرية)؛

(ق) كتعبئة ادلوارد؛
(ك) كالتنسيق مع اآللية ادلالية يف إطار اتفاقية استكهومل.
-6

كيتوىل فرع عمليات االتفاقيات ادلسؤكلية عن اجلوانب التالية:
(أ )

إدارة اجتماعات مؤسبرات األطراؼ كىيئاتو الفرعية؛

(ب) كالشؤكف القانونية كاإلدارة؛
(ج) كاالمتثاؿ؛
(د)
غري احلكومية؛
ادلتحدة؛

كالتعاكف الدكيل مع االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ كادلنظمات احلكومية الدكلية كادلنظمات

(ق) كالتعاكف بشأف اتفاقية ركترداـ بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة لألمم
(ك) كخدمات ادلؤسبرات؛
(ز)

كإدارة ادلعارؼ/ادلعلومات كالتوعية العامة؛

(ح) كتكنولوجيا ادلعلومات.
-3

كيتوىل فرع ادلساعدة التقنية ادلسؤكلية عن اجلوانب التالية:
(أ)

كضع كإدارة برنامج ادلساعدة التقنية لالتفاقيات؛

(ب) كتقييم االحتياجات (دبا يف ذلك خطط التنفيذ الوطنية ،كخطط العمل الوطنية ،كما إىل ذلك)؛

()0
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(ج) كأنشطة بناء القدرات كالتدريب (دبا يف ذلك ادلشاريع كحلقات العمل كاحللقات الدراسية
الشبكية ،كأنشطة التدريب عن طريق اإلنًتنت ،كما إىل ذلك)؛
(د)

كالشراكات؛

(ق) كادلراكز اإلقليمية.
-2

كيتوىل فرع الدعم العلمي ادلسؤكلية عن اجلوانب التالية:
(أ)

توفري ادلعرفة التقنية كادلساعلات العلمية؛

(ب) كتقدمي الدعم لألنشطة العلمية دلؤسبرات األطراؼ كاذليئات الفرعية التابعة لو ،دبا يف ذلك
أعماذلا فيما بني الدكرات؛
(ج) كإعداد الوثائق التقنية ،دبا يف ذلك ادلبادئ التوجيهية كالتوجيهات؛
(د)

كإدارة عمليات مجع كاستعراض كتقدير كتقييم ادلعلومات العلمية كالتقنية؛

(ق) كذبميع التقارير الوطنية كاإلخطارات كاإلعفاءات.
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التذييل 3
تقييم المواقع التي اختيرت ألمانة اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ادلوقع
جنيف

نريكيب

كاشنطن

أكساكا

فيينا

()0

التكاليف بدكالرات الواليات ادلتحدة
ادلزايا
موقع قريب من أمانة اتفاقيات بازؿ ادلرتبات 6 404 543 :دكالران
كركترداـ كاستكهومل ،كفرع ادلواد الكيميائية ادلكتب :يقدـ دكف مقابل دبوجب اتفاؽ
كالنفايات ،كأمانة النهج االسًتاتيجي البلد ادلضيف
لإلدارة الدكلية للمواد الكيميائية ،كمشركع
الزئبق العادلي التابع لربنامج األمم ادلتحدة
للبيئة ،كادلكتب اإلقليمي ألكركبا ،كمنظمة
الصحة العادلية ،كمنظمة العمل الدكلية،
كمنظمة التجارة العادلية ،كمعهد األمم
ادلتحدة للتدريب كالبحث ،كاللجنة
االقتصادية ألكركبا ،كغريىا من ادلنظمات
احلكومية الدكلية كالبعثات الدائمة (إمكانية
اإلحاطة ادلشًتكة بشأف مسائل ادلواد
الكيميائية كالنفايات)
موقع قريب من مكتب العمليات ،كشعبة ادلرتبات 6 615 332 :دكالران
القانوف البيئي كاالتفاقيات البيئية ،كشعبة ادلكتب :يدمج مع ىيكل برنامج األمم
االتصاالت كاإلعالـ ،كأمانة األكزكف ،ادلتحدة للبيئة ،كيقدـ دكف دفع إغلار
كادلكتب اإلقليمي ألفريقيا كالبعثات الدائمة قد ػلتاج إىل معدات مكتبية جديدة
موقع قريب من مرفق البيئة العادلية ،كالبنك ادلرتبات 6 145 351:دكالران
الدكيل ،ادلكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية ادلكتب :ؽلكن إدماجو ضمن ادلكتب
كالبعثات الدائمة
اإلقليمي ألمريكا الشمالية .التكاليف ربدد
الحقان
قد ػلتاج إىل معدات مكتبية جديدة
موقع قريب من ادلركز الدكيل للتكنولوجيا ادلرتبات 6 351 334 :دكالران
البيئية
ادلكتب :ؽلكن إدماجو مع ادلركز الدكيل
للتكنولوجيا البيئية التكاليف ربدد الحقان
قد ػلتاج إىل معدات مكتبية جديدة
موقع قريب من منظمة األمم ادلتحدة ادلرتبات 6 311 456 :دكالران
للتنمية الصناعية
ادلكتب :ؽلكن إدماجو ضمن مكتب
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كربتمل
االستضافة بشكل مشًتؾ مع األمانة ادلؤقتة
لالتفاقية اإلطارية بشأف محاية منطقة
الكاربات كتنميتها ادلستدامة .التكاليف
ربدد الحقان
قد ػلتاج إىل معدات مكتبية جديدة

( )0تكاليف ادلرتبات على أساس ادلستول القياسي لتكاليف ادلوظفني يف عاـ  ،6103عند استخداـ ىيكل قياسي موحد
لألمانة يف كل موقع.
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ادلوقع
بانكوؾ

()0

التكاليف بدكالرات الواليات ادلتحدة
ادلزايا
ىيكل إدارم قائم ،كعلى مقربة من ادلكتب ادلرتبات 6 606 610 :من الدكالرات
اإلقليمي آلسيا كاحمليط اذلادئ التابع لربنامج ادلكتب :ؽلكن إدماجو ضمن ادلكتب
األمم ادلتحدة للبيئة
اإلقليمي آلسيا كاحمليط اذلادئ التابع لربنامج
األمم ادلتحدة للبيئة

___________
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