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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق

 الثايناالجتماع 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 23-19 جنيف،

 *من جدول األعمال املؤقت (ك) 5البند 

نظر ي لكيعلى مؤمتر األطراف تُعرض مسائل 
 األمانة :بشأهنا تخذ إجراء  فيها أو ي

 التفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف جنيفقائمة بذاهتا سويسرا الستضافة أمانة قدمته عرض 
 مذّكرة من األمانة

انقش مؤمتر األطراف خالل اجتماعه األول املسائل املتعلقة أبمانة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، واختذ املقرر 
كانون األول/ديسمرب   7. ويف وقت الحق أكدت رئيسة سويسرا دوريس لواتر، يف رسالة مؤرخة 1/11-ام

ملؤمتر األطراف الستضافة األمانة ، مضمون العرض الذي قدمته حكومة سويسرا خالل االجتماع األول 2017
وإلعالم مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين، وعلى النحو الذي وافقت عليه حكومة سويسرا، ترد يف  .يف جنيف

 مرفق هذه املذكرة الرسالة اليت تؤكد فيها سويسرا عناصر عرضها.
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 املرفق
 ميناماات بشأن الزئبق يف جنيفعرض قدمته سويسرا الستضافة األمانة الدائمة التفاقية 

 ،حضرة املديرة التنفيذية
. 2017أيلول/سبتمرب  29إىل  24ُعقد االجتماع األول ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات يف جنيف يف الفرتة من 

للنتائج الكثرية اليت توصل إليها االجتماع، إذ تعين اجتياز خطوة إضافية يف مساعينا املشرتكة  مراتحة جدا   إنينو 
 ملواجهة هذا التحدي البيئي والصحي العاملي الرئيسي.

وأرحب بقرار إنشاء أمانة اتفاقية ميناماات أول األمر كأمانة قائمة بذاهتا يف جنيف. وسيتعني علينا يف مرحلة الحقة 
تفاصيل ترتيبات األمانة، أي إمكانية دمج أمانة اتفاقية ميناماات يف اهليكل القائم ألمانة اتفاقيات ابزل مناقشة 

 وروتردام واستكهومل.
الستضافة األمانة يف جنيف. وكما تعلمون فإن هذا  وقد قدمت سويسرا خالل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف عرضا  

 .2015دمته سويسرا يف حزيران/يونيه العرض خيتلف عن العرض األويل الذي ق
افة ضستالوأود هنا أن أؤكد مضمون العرض املقدم خالل املؤمتر األول لألطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق 

 أمانة االتفاقية يف جنيف. ويضم العرض العناصر التالية:
م لألمانة يف تيسري تنفيذ لدعم األداء العا فرنك سويسري سنوي   1 000 000تقدمي مبلغ كلي قدره  •

االتفاقية وعقد االجتماعات. ويشمل هذا املبلغ االشرتاكات املقررة لسويسرا يف الصندوق االستئماين 
 يف االتفاقية. العام، بوصفها طرفا  

يف املائة من مسامهة سويسرا كبلد مضيف البالغة مليون  ٦0ُتكرس للصندوق االستئماين العام نسبة  •
يف املائة للصندوق االستئماين اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية يف  40وفرنك سويسري، 

 اجتماعات االتفاقية.

املقر األورويب لألمم  يف دار البيئة الدولية جبنيف، اليت تؤوي أيضا   وأمانة اتفاقية ميناماات موجودة حاليا   •
ضور يف تلك املدينة. وسُيوفر حيز املتحدة وكثري من املنظمات احلكومية الدولية الرئيسية اليت هلا ح

مكتيب كاف لألمانة الدائمة بدون إجيار يف دار البيئة الدولية، إىل جانب األمانة املشرتكة التفاقيات 
ابزل وروتردام واستكهومل. ويتوىل قسم األمن لألمم املتحدة كامل املسؤولية عن ترتيبات األمن اخلاصة 

 بدار البيئة الدولية.
املؤمترات الدويل يف جنيف دون إجيار لعقد اجتماعات اتفاقية ميناماات. وقد ُبين مركز  استخدام مركز •

الستضافة املؤمترات الدبلوماسية. واملركز ملك للسلطات السويسرية ويقع  املؤمترات الدويل خصيصا  
 ابلقرب من مقر األمم املتحدة.

اليت متنحها احلكومة السويسرية لألمم يتمتع موظفو األمانة وأسرهم جبميع االمتيازات واحلصاانت  •
املتحدة وموظفيها العاملني يف سويسرا، مبا يف ذلك حرية التصرف، وعدم التعرض لالنتهاك، واحلصانة 
القانونية، واالمتيازات الضريبية، واملعاملة اجلمركية التفضيلية. ويتمتع أعضاء الوفود املشاركة يف مؤمترات 

الوافدون يف بعثات بنفس االمتيازات واحلصاانت اليت يتمتع هبا املندوبون  اتفاقية ميناماات وخرباؤها
واخلرباء املشاركون يف اجتماعات األمم املتحدة األخرى. وسويسرا طرف كامل العضوية يف اتفاقية 
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 ويف اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية 19٦1 نيسان/أبريل 18فيينا للعالقات الدبلوماسية املؤرخة 
من األمم املتحدة يف جنيف، فإهنا ستستمر،  . وبوصف األمانة جزءا  19٦3نيسان/أبريل  24املؤرخة 

هي وموظفوها والوفود املشاركة يف مؤمتراهتا وخرباؤها الوافدون يف بعثات، يف التمتع جبميع االمتيازات 
 واحلصاانت املمنوحة لألمم املتحدة.

، مانة وُعشرائهم وشركائهم من نفس اجلنس، نساء ورجاال  توفر سويسرا تسهيالت ألزواج موظفي األ •
لاللتحاق بسوق العمل السويسري. وما داموا مقيمني يف سويسرا، كجزء من األسرة املعيشية 
للمستفيد، فلن خيضعوا ألية حصص حتدد عدد األجانب العاملني يف سويسرا أو ألية لوائح أخرى 

عايل املوظفني فيما يتعلق ُـ ستقبال يف جنيف املساعدة ملحمددة حتكم سوق العمل. ويوفر مركز اال
 ابحلصول على العمل.

من األمم املتحدة، من اتفاق احلكومة املضيفة املربم بني  ستستفيد أمانة اتفاقية ميناماات، بوصها جزءا   •
 األمم املتحدة واحلكومة السويسرية. ولذلك لن تدعو احلاجة إىل إبرام اتفاق مقر.

أن سويسرا ملتزمة ابلعمل مع شركائها من أجل التوصل إىل قرار حُمكم ملؤمتر  تتم بياين أبن أؤكد جمددا  وأود أن أخ
 تفاقية ميناماات.يف جمال خدمات األمانة الاألطراف من أجل أتمني أفضل دعم ممكن 

 ضلوا بقبول فائق االحرتام،وتف

 دوريس لواتر)توقيع( 
 رئيسة االحتاد السويسري

____________ 


