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البند ( 2ب) من جدول األعمال ادلؤقت

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

المقدمة الستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
تحليل العروض ُ
مذكرة األمانة
 -0يف دورهتا السادسة ،طلبت جلنة التفاوض احلكومية الدولية ادلعنية بإعداد صك عادلي ُملزم قانوناً بشأن
الزئبق إىل األمانة ادلؤقتة ،دعوة احلكومات الراغبة يف استضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق تقدمي
عروض بذلك ،وذبميع وربليل أى عروض من ىذا القبيل لكي تبحثها اللجنة يف دورهتا السابعة.
 -1وبناءً على ذلك ،أرسل ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،بتاريخ  4كانون األول/ديسمرب
 ،1103رسالة إىل مجيع احلكومات ،عن طريق جهات االتصال الرمسية التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
يدعوىا إىل تقدمي عروض االستضافة الفعلية ألمانة اتفاقية ميناماتا .واشتملت الرسالة ،يف مرفقها ،على فئات
قدم من احلكومة الراغبة يف االستضافة الفعلية ألمانة اتفاقية ميناماتا.
ادلعلومات اليت قد متثل جزءاً من ُمقًتح يُ َ
وكان ادلوعد النهائي الوارد يف رسالة ادلدير التنفيذي لتقدمي ىذه العروض ىو  21حزيران/يونيو  .1104ويف
اجتماعو ادلعقود يف موسكو يومي  0و 1متوز/يوليو  ،1104قرر مكتب اللجنة متديد ىذا ادلوعد النهائي
بالنسبة لتقدمي مجيع العروض اليت طلبتها اللجنة حىت  20آب/أغسطس  ،1104ووافق ادلكتب أيضاً على أن
يُشجع على تقدمي ادلزيد من العروض ،وخباصة من مناطق إضافية .ونتيجة لذلك ،قامت األمانة ادلؤقتة يف 01
متوز/يوليو  ،1104بتعميم رسالة بريد إلكًتونية على احلكومات هبذا الشأن.
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 -2وخالل ُمهلة ادلوعد النهائي الذي ينتهي يف  21حزيران/يونيو  ،1104والذي حدده ادلدير التنفيذي
لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،ورد عرض من حكومة سويسرا لالستضافة الفعلية ألمانة اتفاقية ميناماتا .ومل ترد
أى عروض أخرى خالل الفًتة من  0متوز/يوليو إىل  20آب/أغسطس .1104
 -3ويقدم عرض احلكومة السويسرية ،بالصورة اليت ورد هبا لبحثو من جانب اللجنة ،يف مذكرة األمانة
ادلتعلقة بالعرض الذي قدمتو حكومة سويسرا باستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يف جينيف
).(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5
-4
(ادلرفق).

ونزوالً على طلب اللجنة يف دورهتا السادسة ،قامت األمانة ادلؤقتة أيضاً بتحليل عرض حكومة سويسرا

 -5وقد ترغب اللجنة يف أن تبحث العرض ادلـُقدم من حكومة سويسرا والتحليل ادلرتبط بو ،وذلك كجزء
من مداوالهتا بشأن االستضافة الفعلية لألمانة الدائمة التفاقية ميناماتا ،وأن ربيل نتائج ىذا البحث لكي ينظر
فيها مؤمتر األطراف يف االتفاقية أثناء اجتماعو األول.
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المرفق

()0

فئة ادلعلومات بالصورة اليت ُعممت هبا

ربليل ادلعلومات اليت قُدمت يف العرض من حكومة سويسرا

اإلطار القانوني

 -0ادلزايا واحلصانات اليت ُمتنح لألمانة وموظفيها ،ودلمثلي احلكومات واألشخاص اآلخرين حيث أن ىذه الًتتيبات موجودة بالفعل يف جينيف ،لكوهنا ادلقر الرئيسي لألمم ادلتحدة ،فال
يلزم إجراء أى مفاوضات أخرى بشأن ىذه ادلزايا واحلصانات.
ادلشتغلني بأعمال رمسية تابعة لالتفاقية.
 -1اإلطار القانوين لضمان ادلعاملة العادلة دلقار ودلوظفي األمم ادلتحدة ووكاالهتا ادلتخصصة.
 -2القواعد ،دبا يف ذلك أى قيود ،تُطبق على تشغيل من يعوذلم ادلوظفون.

 -3طبيعة اتفاق احلكومة ادلـُضيفة (اتفاق منفصل ،أو ُمدرج يف اتفاق آخر قائم).
مقومات موقع المكتب والمسائل المالية ذات الصلة

ال يلزم إجراء اتفاق جديد ألمانة اتفاقية ميناماتا
متديد األحكام ادلـُوحدة اليت تُقدم ذليئات األمم ادلتحدة ادلوجودة يف جينيف

من شأن أمانة اتفاقية ميناماتا أن تستفيد من االتفاق اجلامع القائم بني سويسرا واألمم
ادلتحدة يف جينيف.

 -4ادلقومات الرئيسية للمبين الذي يأوى األمانة ،دبا يف ذلك مساحة ادلكتب ورلال توسعو ،وتُعترب مرافق ادلكاتب مناسبة من حيث ادلوقع واذليكل بالنسبة للعدد الكبري ذليئات األمم
ادلتحدة وأمانات االتفاقية اليت تستضيفها حالياً.
وادلرافق ادلخصصة للمؤمترات ،وتوافر اخلدمات العامة (األمن ،الصيانة ،إخل).
متديد األحكام ادلـُوحدة حبيث تشمل األمانات القائمة يف جينيف.
 -5أساس وضع ادلرافق ادلكتبية ربت تصرف األمانة ،مثال ذلك:
ملكية األمانة ذلا (عن طريق اذلبة أو الشراء)؛
(أ)
(ب) ملكية احلكومة ادلـُضيفة ذلا بدون إجيار؛
(ج) ملكية احلكومة ادلـُضيفة ذلا مقابل إجيار ،ومبلغ ىذا اإلجيار.
 -6ادلسؤولية عن:
الصيانة واإلصالحات الرئيسية للمرافق ادلكتبية؛
(أ)
(ب) الصيانة واإلصالحات العادية؛
(ج) ادلرافق ،ومن بينها تسهيالت االتصال.

 -7مدى تأثيث ادلرافق ادلكتبية من جانب احلكومة ادلـضيفة وتزويدىا بادلعدات.
ُ
ُ -8مدة الًتتيبات ادلتعلقة بادلساحة ادلكتبية.

تكون الرسوم اليت تُطبق على الصيانة واإلصالحات ،واليت ُربسب على أساس ادلًت ادلربع،
شلاثلة لتلك الرسوم اليت تدفعها ىيئات األمم ادلتحدة األخرى وىيئات االتفاقيات اليت تُوجد
مقارىا يف دار البيئة الدولية.

وتُعترب األحكام الواردة يف العرض كافية لإلنشاء.

أمر ُمفيد.
استقرار الًتتيب الدائم ٌ

( )0الفئات ادلـُدرجة ىنا معروضة بالصورة اليت قُدمت هبا يف مرفق الرسالة اليت بعث هبا ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،بتاريخ  4كانون األول/ديسمرب .1103
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المرافق والظروف المحلية
توجد لدى البعثات الدائمة التابعة لألمم ادلتحدة يف جينيف خربة يف التعامل مع
(أ)
 -01وصف ادلرافق والظروف التالية:
القضايا ذات الصلة بادلواد الكيميائية والنفايات ،دبا يف ذلك اتفاقية ميناماتا ،ولديها مستوى
(أ) متثيل دبلوماسي يف ادلدينة ادلـُضيفة؛
ٍ
عال من اخلربة وادلعرفة يف ىذا ادلوضوع؛
(ب) وجود منظمات دولية؛
(ج) زلددات جوانب التآزر بني االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ذات الصلة بادلواد (ب) (ج) توجد لدى مرافق موقع جينيف عالقات عمل وثيقة مع ادلنظمات الدولية
األخرى ادلوجودة يف جينيف ومع أمانات االتفاقيات ،دبا يف ذلك اجملموعة النوعية للمواد
الكيميائية ،وبني الوكاالت ادلوجودة يف ادلوقع ادلـُقًتح؛
الكيميائية والنفايات؛
(د) توافر مرافق ادلؤمترات الدولية وشروط استخدامها (رلاناً ،باإلجيار ،إخل)؛
(د) أما مرافق ادلؤمترات ادلوجودة لدى مركز ادلؤمترات الدويل يف جينيف ،واليت ربتاج إىل
(ىـ) إمكانية تدبري موظفني مؤىلني خلدمة ادلؤمترات ،مثال ذلك ادلًتمجون الشفهيون،
احلجز مقدماً ،فهي ُمعفاة من دفع القيمة االجيارية .وتُدفع الرسوم ُمقابل استئجار ادلعدات،
وادلًتمجون التحريريون  ،واحملررون ،ومنسقو االجتماعات ادللمون دبؤمترات األمم
ادلوِرد الواحد
واألمن ،والعمل اإلضايف من جانب موظفي ادلرفق ،وذلك باستخدام ترتيب ُ
ادلتحدة وشلارساهتا؛
ادلوجود لدى مركز ادلؤمترات الدويل يف جينيف .وىذا حيتاج إىل إعفاء من قواعد الشراء
(و) تسهيالت النقل الدولية؛
ادلعمول هبا لدى األمم ادلتحدة ،وُُينَ ْح من مقر األمم ادلتحدة على أساس كل اجتماع على
(ز) تسهيالت النقل احمللية وقرهبا من ادلرافق ادلكتبية ادلوضوعة ربت تصرف األمانة؛ حدة .وُيكن احلجز لدى قصر األمم ادلتحدة ،وداخل مرافق ادلنظمات األخرى اليت توجد
مقارىا يف جينيف وىي ُمعفاة من الرسوم وترهتن بالتوافر وأولوياتو اليت حيددىا مكتب األمم
(ح) توافر ادلوظفني ادلـُدربني زللياً إلمكانية تشغيلهم يف األمانة ،مع مراعاة اللغة
ادلتحدة يف جينيف.
وادلهارات األخرى؛
(ىـ) وفيما يتعلق دبوظفي خدمات ادلؤمترات ينبغي مالحظة أن األمم ادلتحدة تنتقل مع
(ط) ادلرافق الصحية وإمكانية حصول موظفي األمانة عليها؛
(ى) توافر اإلسكان ادلناسب ،دبا يف ذلك معلومات عن األسعار ومعدالت الشغور ،مرور الوقت إىل شبكة ُمنسقة عادلياً هتدف إىل تقدمي اخلدمات األكثر فعالية تكاليفية؛
(و) وحيث أن عرض االستضافة ي ِ
قدم خطوط الطريان على أساس وجود مواصلة يف
وقرب ىذه ادلساكن من مرافق ادلكتب ادلتاحة لألمانة؛
ُ
ُ
ذلك ادلدارس اليت تقدم فصوالً يف اللغات زيورخ داخل فئة الرحالت ادلباشرة ،فإن عدد رحالت الطريان الدولية ادلباشرة إىل جينيف مل
(ك) توافر ادلدارس جبميع ادلستويات ،دبا يف
يتم تقييمها بصورة منفصلة حيث أن بعض الرحالت ادلباشرة ادلشار إليها يف العرض قد ربتاج
غري اللغة احمللية؛
إىل وصلة ترانزيت يف زيورخ؛
(ل) تسهيالت نقل األموال إىل ومن البلدان األجنبية بالنسبة لألمانة وموظفيها؛
(ز)( ،ح)( ،ط)( ،ى) ال تعليق؛
(م) الوقت الالزم لالنتهاء من متطلبات الدخول ،والقدرة على ضمان حصول
ادلشاركني يف االجتماعات اليت تنظمها األمانة داخل أراضي احلكومة ادلـضيفة على (ك) تتوافر ادلدارس اخلاصة والعامة لتالميذ التعليم االبتدائي والثانوي والعايل .وال ترد
ُ
بيانات بشأن توافر األماكن يف دور رعاية األطفال وبرامج التعليم ادلبكرة؛
تصاريح فيزا الدخول ،كلما كان ذلك ضرورياً ودون إبطاء.
(ل) ال تعليق؛
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(م) توجد ترتيبات جيدة لتيسري الدخول إىل سويسرا بالنسبة للمشاركني يف
االجتماعات ،ويتم تنسيقها بني مركز اخلدمات التشغيلية التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
وبني البعثة الدائمة لسويسرا ادلوجودة يف جينيف.
معلومات أخرى ذات صلة
 -00أى مسامهات إضافية تقدمها احلكومة ادلـُضيفة لتغطية تكاليف التشغيل لألمانة أو تقدم حكومة سويسرا اشًتاك مايل سنوي قدره  104110111فرنك سويسري إىل األمانة
لتسديد مصروفات خدمة ادلؤمترات .وجيب تقسيم ىذه االشًتاكات إىل اشًتاكات على النحو ادلتكاملة التفاقية ميناماتا مع األمانة ادلشًتكة التفاقيات بازل ،وروتردام ،واستكهومل .وىذا
يشمل اشًتاك سويسرا ادلقدر كعضو يف اتفاقية ميناماتا.
التايل:
(أ) اشًتاكات غري سلصصة (أى تُقدم إىل األمانة بدون وضع أى قيود على إنفاقها ومن بني اخليارات األخرى ألداء خدمات األمانة يف جنيف ،تقدم حكومة سويسرا اشًتاكها
ادلـُقدر يف اتفاقية ميناماتا.
من جانب احلكومة ادلـُضيفة)؛
ومن أصل مبلغ  104110111فرنك سويسري ،يُبني العقد أن  101110111فرنك
(ب) سلصصة ألغراض ُمعينة ،إىل جانب شرح لطبيعة القيود.
سويسري منها ’’أموال غري سلصصة‘‘ ،وحيدد ،مع ذلك ،استخدام ىذه األموال لدعم
التشغيل الكلي لألمانة ولتيسري تنفيذ االتفاقية ،ولعقد االجتماعات يف جنيف .ومن غري
احملدد ما إذا كان ىذا ادلبلغ بكاملة من األموال غري ادلخصصة يُدفع يف حالة قرر ادلكتب أو
مؤمتر األطراف عقد االجتماعات خارج جنيف .كما أنو مل يتم ربديد اجلزء ’’من األموال
غري ادلخصصة‘‘ الذي يُدفع للميزانية األساسية (اليت تتكون من االشًتاكات ادلقررة الطوعية)
وذلك مقابل اجلزء من األموال الذي يُدفع للصندوق االستئماين الطوعي ادلـُنتظر.
أما ال ـ ـ ـ ـ  4110111فرنك سويسري ادلتبقية فهي ’’أموال سلصصة‘‘ لتمويل وظيفة موظف
لدعم تكامل األمانة ،ومن مث دعم األنشطة ادلشًتكة التابعة التفاقيات ميناماتا ،وبازل،
وروتردام ،واستكهومل.
 -01ادلعلومات بشأن جوانب التآزر احملتملة من التعاون والتنسيق مع ادلنظمات الدولية إلدارة ويوجد توصيف جيد لفرص التعاون بني األمانة وادلنظمات األخرى.
ادلواد الكيميائية األخرى يف ادلواقع ادلـُقًتحة.
 -02أى معلومات أخرى قد ترى احلكومة ادلـُضيفة أهنا ُمهمة.

ال تعليق.

_______________
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