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البند ( 5ب) ’ ‘2من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت

مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراءً
بشأنها في اجتماعو األول :مسائل ينص عليها مؤتمر
المفوضين :األحكام المتعلقة بمهام األمانة الدائمة
التفاقية ميناماتا

التقرير المنقح عن المقترحات المتعلقة بالكيفية التي سيقوم بها المدير التنفيذي لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة بأداء مهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
مذكرة من األمانة
 -2يف الفقرة  9من القرار ادلتعلق بالرتتيبات يف الفرتة االنتقالية ،الذم مت اعتماده يف إطار الوثيقة اخلتامية
( ،FN)C/gH/)E(TD(PENU/4ادلرفق األكؿ) ،طلب مؤسبر ادلفوضني ادلعين باتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،ادلعقود
يف كوماموتو بالياباف يومي  20ك 22تشرين األكؿ/أكتوبر  ،4022إىل ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة
للبيئة أف يقدـ تقريران قبل انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،تنظر فيو جلنة التفاكض احلكومية الدكلية،
كيتناكؿ مقرتحات عن الكيفية اليت سيقوـ هبا ادلدير التنفيذم بأداء مهاـ األمانة ،دبا يف ذلك ربليل اخليارات
دلعاجلة مجلة أمور منها الفعالية ،كالتكاليف كالفوائد ،كسلتلف ادلواقع دلقر األمانة ،كدمج 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.
 -4كبناء على طلب مؤسبر ادلفوضني ،قاـ ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،من خبلؿ األمانة
ادلؤقتة التفاقية ميناماتا ،كبالتشاكر مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،بإعداد تقرير عن ادلقرتحات
ادلتعلقة بالكيفية اليت سيقوـ هبا ادلدير التنفيذم بأداء مهاـ األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا ،كي تنظر فيو جلنة
التفاكض احلكومية الدكلية خبلؿ دكرهتا السابعة.
*
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 -2كيف الدكرة السادسة للجنة التفاكض احلكومية الدكلية ،ادلعقودة يف بانكوؾ يف الفرتة من  2إىل 7
تشرين الثاين/نوفمرب  ،4022طلبت اللجنة إىل األمانة ادلؤقتة أف تدعو احلكومات ادلهتمة باستضافة األمانة
الدائمة التفاقية ميناماتا إىل تقدمي العركض يف ىذا الصدد ،كأف ذبمع كربلل أية عركض من ىذا القبيل لكي
تنظر فيها اللجنة يف دكرهتا السابعة .كيف حزيراف/يونيو  ،4025كرد عرض من حكومة سويسرا الستضافة األمانة
فعليان يف جنيف كتقدمي الدعم ادلايل إىل اتفاقية ميناماتا يف حاؿ دمج أمانتها الدائمة درلان تامان يف أمانة اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل.
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ككاف معركضان على جلنة التفاكض احلكومية الدكلية يف دكرهتا السابعة الوثائق التالية للنظر فيها:

(أ) التقرير عن ادلقرتحات ادلتعلقة بالكيفية اليت سيقوـ هبا ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة
للبيئة بأداء مهاـ األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق  ،/UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15Eالذم يتضمن
ربليبلن خليارات دلعاجلة مجلة أمور منها الفعالية ،كالتكاليف كالفوائد ،كسلتلف ادلواقع دلقر األمانة ،كإدماج األمانة
يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،ككيفية استخداـ األمانة ادلؤقتة .كيتضمن التقرير اخليارات التالية
لؤلمانة الدائمة التفاقية ميناماتا :اخليار ( 2أ) :دمج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،باستخداـ اذليكل احلايل (ادلوقع :جنيف)؛ اخليار ( 2ب) :الدمج يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل عن طريق تشكيل فرع رابع مؤقت؛ اخليار  :4استخداـ األمانة ادلؤقتة (ادلوقعُ :يدد الحقان بناء على
التحليل ،باالختيار بني مراكز العمل التالية لربنامج البيئة :بانكوؾ ،جنيف ،نريكيب ،أكساكا بالياباف ،فيينا،
كاشنطن العاصمة)؛
(ب) عرض آخر قدمتو حكومة سويسرا الستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يف
جنيف ( )UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5كرد يف حزيراف/يونيو 4025؛
(ج) ربليل للعركض ادلقدمة الستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق
ُ
) (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/16يبني ربليل األمانة ادلؤقتة للعرض على النحو الذم طلبو مؤسبر ادلفوضني.
 -5كيف أعقاب ادلناقشة اليت جرت خبلؿ الدكرة السابعة ،اتفق أعضاء اللجنة على أف يتم تنقيح التقرير
عن ادلقرتحات ادلتعلقة بالكيفية اليت سيقوـ هبا ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بأداء مهاـ األمانة
الدائمة ،يف ضوء ادلناقشات اليت جرت سابقان .كسيعاجل التقرير ادلنقح الكيفية اليت ميكن هبا كفالة توفري ما يلزـ
التفاقية ميناماتا اجلديدة من الربكز السياسي كما يبلئمها من كقت ادلوظفني االسرتاتيجيني كاألساسيني كالتقنيني.
كطلبت اللجنة أيضا ادلزيد من ادلعلومات عن التكاليف الكاملة لتشغيل أمانة دائمة يف كل من ادلواقع ادلقرتحة؛
دبا يف ذلك تكاليف عقد االجتماعات يف كل موقع؛ كتكاليف سفر ادلوظفني للمشاركة يف االجتماعات
الرئيسية اليت تُعقد يف جنيف خبصوص ادلواد الكيميائية كالنفايات ،يف حاؿ إقامة األمانة الدائمة يف موقع آخر.
 -6كردان على ادلناقشة اليت جرت بشأف العرض الذم قدمتو حكومة سويسرا الستضافة األمانة الدائمة يف
جنيف ،طلبت اللجنة أيضان إىل احلكومة السويسرية زيادة إيضاح بعض جوانب عرضها ،ال سيما فيما يتعلق
بشركط العرض.
 -7كقدمت حكومة سويسرا الحقان إيضاحان يف  47حزيراف/يونيو .(UNEP/MC/COP.1/INF/8) 4027
كتتضمن الوثيقة  UNEP/MC/COP.1/28ربليبلن لئليضاح.
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 -8كىن ػ ػ ػ ػ ػػاؾ كثيقت ػ ػ ػ ػ ػػاف أخري ػ ػ ػ ػ ػػاف تعلقت ػ ػ ػ ػ ػػاف ب ػ ػ ػ ػ ػػالنظر يف مس ػ ػ ػ ػ ػػألة األمان ػ ػ ػ ػ ػػة الدائم ػ ػ ػ ػ ػػة ،ك ػ ػ ػ ػ ػػا :الوثيق ػ ػ ػ ػ ػػة
 UNEP/MC/COP.1/18/Rev.1الػػيت تتضػػمن مشػػركع مقػػرر عػػن ادلوقػػع اجلغ ػرايف لؤلمانػػة الدائمػػة ،أم بػػانكوؾ أك
جني ػػف أك ن ػػريكيب أك أكس ػػاكا بالياب ػػاف أك فيين ػػا أك كاش ػػنطن العاص ػػمة ،كى ػػي ادلواق ػػع الس ػػتة ا ػػددة يف الوثيق ػػة
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15؛ كالوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/21/Add.2اليت ىي جزء من برنامج العمل كادليزانية
لفػػرتة السػػنتني  ،4029-4028كربػػدد ادل ػوارد ادلطلوبػػة لتػػوفري ادلػػوظفني للخيػػارات ادلقرتحػػة فيمػػا يتعلػػق برتتيبػػات
األمانػػة ،كاالحتياجػػات مػػن م ػوارد ادلػػوظفني يف حػػاؿ إقامػػة أمانػػة قائمػػة بػػذاهتا يف أحػػد ادلواقػػع اخلمسػػة األخػػرل
ادلمكنة.
 -9ككفقان دلا طلبتو اللجنة يف دكرهتا السابعة ،يتضمن مرفق ىذه ادلذكرة التقرير ادلنقح للمدير التنفيذم عن
ادلقرتحات ادلتعلقة بالكيفية اليت سيقوـ هبا بأداء مهاـ األمانة الدائمة لبلتفاقية ،مع مراعاة ادلناقشات اليت دارت
يف الدكرة السابعة للجنة التفاكض احلكومية الدكلية ،كالرد على طلبات تقدمي معلومات إضافية عن جوانب
زلددة إىل مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق خبلؿ اجتماعو األكؿ.
 -20كلدل النظر يف اخليارات ادلقرتحة ،قد يود مؤسبر األطراؼ ادلوازنة بني االحتياجات كادلتطلبات من أجل
فعالية األمانة خبلؿ الفرتة ادلبكرة بعد دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ ،كال سيما الفرتة الواقعة بني االجتماعني األكؿ
كالثاين دلؤسبر األطراؼ ،مع إتاحة فرص طويلة األمد للتعاكف كالتعاضد.
اإلجراء الذي يُقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف

 -22قد يود مؤسبر األطراؼ أف يستعرض كيناقش سلتلف اخليارات ادلقرتحة ألداء مهاـ األمانة ،فضبلن عن
اخليارات ادلقرتحة دلوقعها على النحو ادلبني يف ىذه ادلذكرة كغريىا من الوثائق .كتلك اخليارات ىي باختصار:
اخليار ( 2أ) (الدمج) :دمج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،باستخداـ
اذليكل احلايل؛ اخليار ( 2ب) (األمانة الفرعية) :دمج أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،بإنشاء فرع التفاقية ميناماتا بصفة مؤقتة؛ اخليار ( 4األمانة القائمة بذاهتا) :إنشاء أمانة قائمة بذاهتا
التفاقية ميناماتا.
 -24كإحلاقان بتلك ادلداكالت ،قد يود مؤسبر األطراؼ أف يتخذ مقرران يتضمن توصية للمدير التنفيذم بشأف
أحد اخليارات الثبلثة ادلقرتحة ادلبينة يف ىذه ادلذكرة ،كأف يقدـ أية توجيهات أخرل يراىا مناسبة ،كاضعان يف
اعتباره أف مؤسبر األطراؼ ،كفقان للفقرة  2من ادلادة  42من اتفاقية ميناماتا ،قد يود أف يقدـ توجيهات خبصوص
التعاكف كالتنسيق بني األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا كأمانة االتفاقيات األخرل ادلتعلقة بادلواد الكيميائية
كالنفايات.
 -22كإذا أكصي بإنشاء أمانة قائمة بذاهتا ،فقد يود مؤسبر األطراؼ أف يقدـ توصية عن مكاف إقامتها.
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المرفق

ألف-

التقرير المنقح عن المقترحات المتعلقة بالكيفية التي سيقوم بها المدير التنفيذي لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة بأداء مهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
معلومات أساسية
 -2مت اعتماد اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق كفُتح باب التوقيع عليها خبلؿ مؤسبر ادلفوضني الذم عقد يف
كوماموتو بالياباف يف  20تشرين األكؿ/أكتوبر  .4022كخبلؿ عملية التفاكض ،استفادت أعماؿ جلنة
التفاكض احلكومية الدكلية ادلعنية بإعداد صك عادلي ملزـ قانونان بشأف الزئبق من الدعم الذم قدمو برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة يف رلاؿ خدمات األمانة ،من خبلؿ فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات يف شعبة التكنولوجيا كالصناعة
كاالقتصاد( .)2كدبجرد دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ ،يؤدم ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة مهاـ
أمانتها ،على النحو الوارد يف الفقرة  2من ادلادة  42من االتفاقيػة ،ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ ،بأغلبية ثبلثة
ادلصوتة ،أف يوكِل كظائف األمانة إىل كاحدة أك أكثر من ادلنظمات الدكلية
أرباع عدد األطراؼ احلاضرة ك ّ
األخرل.
اصل النظر يف الكيفية اليت سيقوـ هبا ادلدير التنفيذم لربنامج البيئة بأداء
 -4كخبلؿ مؤسبر ادلفوضني ،تو َ
مهاـ األمانة الدائمة لبلتفاقية .كيف الوثيقة اخلتامية طلبت احلكومات إىل ادلدير التنفيذم أف يقدـ تقريران لكي
تنظر فيو اللجنة قبل انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،يتناكؿ مقرتحات عن الكيفية اليت سيقوـ هبا بأداء
مهاـ األمانة الدائمة لبلتفاقية.
 -2كبالتايل نظرت جلنة التفاكض احلكومية الدكلية يف دكرهتا السابعة يف تقرير عن اخليػارات ادلقرتحػة لكيفيػة
قي ػػاـ ادل ػػدير التنفي ػػذم لربن ػػامج األم ػػم ادلتح ػػدة للبيئ ػػة ب ػػأداء مه ػػاـ األمان ػػة الدائم ػػة التفاقي ػػة مينامات ػػا بش ػػأف الزئب ػػق
 ./UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15Eكقػػد أتاحػػت الػػدكرة السػػابعة للجنػػة التفػػاكض احلكوميػػة الدكليػػة الفرصػػة األكىل
للجنة دلناقشة تلك اخليارات .كتناكلت ادلناقشة طائفة كاسعة مػن ارراء بشػأف ىػذه ادلسػألة( .)4كعقػب ادلناقشػات
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيت أجرهت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا اللجن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يف دكرهت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابعة ،أش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرئي إىل أف األمان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتنقح الوثيق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
) ،(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15آخ ػػذة يف اعتبارى ػػا ادلناقش ػػات ،لك ػػي ينظ ػػر فيه ػػا مػ ػؤسبر األطػ ػراؼ يف اجتماع ػػو
األكؿ.
 -2كيتكوف ىذا التقرير من أربعة أجزاء .يرد يف الفرع باء بياف للمهاـ ادلتوقعة لؤلمانة ،كفقان للمادة ،42
كيكملها التذييل األكؿ ،الذم يتناكؿ بالتفصيل العمل ادلتوقع التفاقية ميناماتا يف السنوات ادلقبلة .كيتضمن
الفرع جيم العوامل اليت يتعني أخذىا يف االعتبار عند ربليل اخليارات ادلتعلقة بالكيفية اليت سيقوـ ادلدير التنفيذم
هبا بأداء مهاـ األمانة الدائمة لبلتفاقية ،على النحو الذم حدده مؤسبر ادلفوضني.

( )2يف عاـ  ، 4027أعيدت تسمية فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات ليصبح فرع ادلواد الكيميائية كالصحة ،يف حني أصبح اسم
شعبة التكنولوجيا كالصناعة كاالقتصاد شعبة االقتصاد.
( )4ترد ادلناقشة بشأف ىذا البند من جدكؿ األعماؿ يف الفقرات  268-260من تقرير جلنة التفاكض احلكومية الدكلية عن
أعماؿ دكرهتا السابعة ).(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1
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 -5أما الفرع داؿ من ىذا التقرير فيتضمن موجزان كربليبلن للمقرتحات اليت قدمها ادلدير التنفيذم من حيث
ىياكل ترتيبات األمانة كاالحتياجات من ادلوظفني لكل ترتيب ،كذلك على النحو التايل:
الخيار ( ١أ) (الدمج) :دمج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
(أ)
كاستكهومل ،باستخداـ اذليكل احلايل (ادلوقع :جنيف)؛
(ب) الخيار ( ١ب) (األمانة الفرعية) :دمج أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،بإنشاء فرع التفاقية ميناماتا بصفة مؤقتة (ادلوقع :جنيف)؛
(ج) الخيار ( ٢األمانة القائمة بذاتها) :إنشاء أمانة قائمة بذاهتا التفاقية ميناماتا(ُ ،)2يدد موقعها
استنادا إىل ربليل دلراكز العمل التالية لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة :بانكوؾ ،جنيف ،نريكيب ،أكساكا بالياباف،
فيينا ،كاشنطن العاصمة).
 -6كتكمل الفرع داؿ ثبلثة تذييبلت .يبني التذييل الثاين ادلوارد ادلطلوبة للخيارات ( 2أ) ك( 2ب) ك.4
كيقدـ التذييل الثالث معلومات إضافية عن ىيكل أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل لتيسري النظر يف
الشكل الفعلي الذم سيتخذه اخلياراف ( 2أ) (الدمج) ،كاخليار ( 2ب) (األمانة الفرعية) .كيبني التذييل الرابع
الشكل الفعلي الذم ستتخذه األمانة القائمة بذاهتا ،أم اخليار ( 4األمانة القائمة بذاهتا).
 -7كيف مجيع أجزاء الفرع داؿ ،أُضيفت إشارات كلما مت تعزيز خيار من اخليارات أك إضافة خيار جديد،
لتشكيل الصيغة األكلية لتقرير ادلدير التنفيذم.
باء -

مهام األمانة
-8

كفقان للمادة  42من نص االتفاقية ،تضطلع أمانة اتفاقية ميناماتا بادلهاـ التالية:
(أ)

كضع الرتتيبات 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 على تبادؿ ادلعلومات ادلتصلة بتنفيذ ىذه االتفاقية؛

(ق) إعداد تقارير دكرية استنادان إىل ادلعلومات الواردة عمبلن بادلادتني  25ك 42كغريىا من ادلعلومات
ادلتاحة ،كإتاحتها لؤلطراؼ؛
(ك)
كظائفها بفعالية؛

الدخوؿ ،بتوجيو عاـ من مؤسبر األطراؼ ،يف ما قد يلزـ من الرتتيبات اإلدارية كالتعاقدية ألداء

(ُ )2سي ىذا اخليار يف الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15باسم ’’استخداـ األمانة ادلؤقتة‘‘ .كنظران ألف األمانة الدائمة
ستحل زلل األمانة ادلؤقتة ،كلكفالة كضوح السرد ،يُسمى ىذا اخليار يف ىذه ادلذكرة ’’إنشاء أمانة قائمة بذاهتا التفاقية
ميناماتا‘‘.
5
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(ز)
األطراؼ.

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

 -9كلدل النظر يف الكيفية اليت سيقوـ هبا ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بأداء مهاـ األمانة
الدائمة ،تُستخدـ االحتياجات ادلتوقعة ألمانة االتفاقية كأساس .كيرد اجلزء السردم تلكل االحتياجات يف
التذييل األكؿ ذلذه ادلذكرة .كعبلكة على ذلك ،فقد أُخذت بعني االعتبار الكيفية اليت دعمت األمانة ادلؤقتة هبا
جلنة التفاكض احلكومية الدكلية( )2ككذلك أُخذت يف احلسباف ذبارب اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل فيما
يعلق بتحقيق التآزر .فبالنسبة لتلك االتفاقيات ،توىل أمني تنفيذم كاحد منذ عاـ  4024اإلدارة ادلشرتكة جلميع
مهاـ األمانة ،كفقان لرتتيب يقتضي تويل أمانة كاحدة خدمة االتفاقيات الثبلث ،مع احرتاـ الطبيعة ادلستقلة قانونان
لكل اتفاقية.
جيم  -العوامل التي يتعين النظر فيها عند تحليل الخيارات المتعلقة بكيفية أداء مهام األمانة الدائمة التفاقية
ميناماتا
 -20كيف الفقرة  9من قرار مؤسبر ادلفوضني ادلعين باتفاقية ميناماتا ،طلب ادلؤسبر إىل ادلدير التنفيذم أف يقدـ
تقريران تنظر فيو جلنة التفاكض احلكومية الدكلية ،كيتناكؿ مقرتحات عن الكيفية اليت سيقوـ هبا بأداء مهاـ األمانة
الدائمة ،دبا يف ذلك ربليل اخليارات دلعاجلة العوامل التالية:
(أ)

الفعالية؛

(ب) التكاليف كالفوائد؛
(ج) سلتلف ادلواقع دلقر األمانة؛
(د)

دمج األمانة يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل؛

(ق) كيفية استخداـ األمانة ادلؤقتة.
 -22كينبغي أف تراعى يف ربليل فعالية اخليارات ادلتعلقة برتتيبات األمانة قدرة ىيكل األمانة على االستجابة
الحتياجات األطراؼ كفقان لنص االتفاقية يف رلموعة متنوعة من السيناريوىات ،كعلى إصلاز مهامها كفقان للمادة
 .42كتُؤخذ يف االعتبار أيضان يف ربليل فعالية الرتتيبات ادلتعلقة خبيارات األمانة مسائل التعاكف كالتنسيق ذات
الصلة مع اجلهات الفاعلة األخرل يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات.
 -24كمن حيث تكاليف كفوائد خيارات ترتيبات األمانة ،يوىل االعتبار لآلثار ادلرتتبة من حيث تكلفة
ادلبلؾ الوظيفي لكل من اخليارات ،إىل جانب الفوائد ا تملة لكل خيار.
 -22أما بالنسبة دلواقع األمانة الدائمة ،فقد اقرتح ادلدير التنفيذم يف تقريره األكيل ستة مواقع (بانكوؾ
كجنيف كنريكيب كأكساكا بالياباف كفيينا ككاشنطن العاصمة) يف حاؿ إنشاء أمانة قائمة بذاهتا .كقد اختريت ىذه
( )2ميك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن االط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلع عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى معلوم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن أنش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطة األمان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ادلؤقت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يف الوث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائق
ك UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/22/Corr.1ك UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/7ك UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/21ك .UNEP/MC/COP.1/20كقػ ػػد
ازبػػذت األمانػػة ادلؤقتػػة الرتتيبػػات لعقػػد سػػبعة اجتماعػػات للجنػػة التفػػاكض احلكوميػػة الدكليػػة ،كاجتماعػػات دلكتبهػػا؛ كيسػػرت تقػػدمي
ادلسػػاعدة إىل البلػػداف لػػدعم التصػػديق علػػى االتفاقيػػة كتنفيػػذىا ادلبكػػر؛ ككفػػرت اخلػربات العلميػػة كالتقنيػػة لػػدعم كإسػػناد عمليػػة إعػػداد
التوجيهات التقنية ،دبا يف ذلك التوجيهات بشأف أفضػل التقنيػات ادلتاحػة كأفضػل ادلمارسػات البيئيػة ،ادلقػرر عرضػها علػى االجتمػاع
األكؿ دلؤسبر األطراؼ من أجل اعتمادىا.

UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/22

6

UNEP/MC/COP.1/14

ادلواقع باعتبار عاملني :الفرصة اليت يتيحها ادلوقع للتعاكف كالتنسيق على ادلستول الفين مع األجزاء األخرل
لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،أك مع الكيانات كادلنظمات األخرل اليت تشارؾ بصورة مباشرة يف األنشطة ادلتصلة
بتنفيذ اتفاقية ميناماتا يف ذلك ادلوقع؛ كالدعم اإلدارم كاللوجسيت كالتشغيلي ادلتاح ،مع مراعاة تكلفة ىذا
الدعم .كلربنامج البيئة حاليان مكاتب يف كل من األماكن الستة ادلقرتحة ،باإلضافة إىل ترتيبات اتفاقات البلد
ادلضيف السارية فيها.
 -22كفيما يتعلق بدمج أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،حيث تقاـ األمانة
الدائمة يف جنيف ربت إشراؼ أمني تنفيذم مشرتؾ (مد ،)4-فقد أُخذ خياراف يف االعتبار :اخليار ( 2أ)
(الدمج) :دمج مهاـ األمانة درلان تامان يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،باستخداـ اذليكل احلايل؛
كاخليار ( 2ب) (األمانة الفرعية) :الدمج يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل بإنشاء فرع التفاقية ميناماتا
بصفة مؤقتة ،حيث تبدأ العملية بدمج جزئي مث تتحوؿ إىل الدمج التاـ يف كقت الحق يتم ربديده.
 -25كإلنشاء أمانة قائمة بذاهتا التفاقية ميناماتا (اخليار ( )4األمانة القائمة بذاهتا) ،يُستعاض عن األمانة
ادلؤقتة بأمانة قائمة بذاهتا يرأسها األمني التنفيذم التفاقية ميناماتا (مد .)2-كيتم النظر يف مواقع سلتلفة ضمن
ىذا اخليار ،مع مراعاة التكاليف النسبية لكل موقع (أم تكاليف ادلرتبات كالتشغيل يف ادلوقع كعقد
االجتماعات كسفر ادلوظفني للمشاركة يف االجتماعات ادلعنية بادلواد الكيميائية كالنفايات اليت تعقد يف جنيف)،
يف حاؿ ازباذ أحد تلك ادلواقع مقران لؤلمانة.
 -26كيف ظل مجيع خيارات ترتيبات األمانة ،يُفرتض أف الدعم سيُوفر ألمانة اتفاقية ميناماتا يف رلايل اإلدارة
كإدارة الصناديق من خبلؿ تكاليف دعم الربامج .ككفقان للنظاـ ادلايل كالقواعد ادلالية لؤلمم ادلتحدة ،تُدفع نسبة
 22يف ادلائة من تكاليف دعم الربامج لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة لتغطية اإلنفاؽ على أنشطة االتفاقية .كسبشيان
مع ادلمارسة ادلعتادة فيما يتعلق باستخداـ تكاليف دعم الربامج ،سيوفر برنامج األمم ادلتحدة للبيئة سلصصات
كُيصص ادلبلغ لتغطية تكاليف كظيفة
سنوية التفاقية ميناماتا دلساعدهتا على تغطية تكاليف خدمات الدعمُ .
برتبة ؼ 2-دلوظف لشؤكف الصناديق كاإلدارة ،ككظيفة كاحدة من فئة اخلدمات العامة .كنظران لكوف ىذا الدعم
متماثبلن جلميع خيارات ترتيبات األمانة ،فإف تكاليف الدعم اإلدارم مل تُربز بشكل زلدد يف التحليل الوارد
أدناه.
دال -

المقترحات المتعلقة بأداء مهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا
 -27ترد يف الفقرات التالية ادلقرتحات ادلتعلقة بالكيفية اليت سيقوـ هبا ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة
للبيئة بأداء مهاـ األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا.

-١

دمج أمانة اتفاقية ميناماتا في أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
 -28يف عاـ  ،4024أصبحت أمانتا اتفاقييت بازؿ كاستكهومل ،ككذلك القسم التابع لربنامج األمم ادلتحدة
للبيئة من أمانة اتفاقية ركترداـ(،)5خاضعة لئلدارة ادلشرتكة ألمني تنفيذم كاحد( )6كمت ربويل اذليكل التنظيمي
لؤلمانات الثبلث إىل ىيكل مصفوفة خلدمة االتفاقيات الثبلث .كخبلؿ اجتماعات مؤسبرات األطراؼ لعاـ
كعرضت
 ،4025سبت ادلوافقة على إجراء استعراض لرتتيبات التآزر كاإلدارة ضمن اذليكل ادلصفويف يف األمانةُ .
( )5يشرتؾ يف إدارة أمانة اتفاقية ركترداـ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف جنيف كمنظمة األغذية كالزراعة لؤلمم ادلتحدة يف ركما.
( )6رتبة األمني التنفيذم ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ىي مد .4-ككانت كظيفة األمني التنفيذم السابق لكل من
أمانات اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل برتبة مد.2-
7
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نتائج االستعراض على اجتماعات مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل لعاـ  .4027كترد
نتائج استعراض ترتيبات التآزر التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل يف الوثيقتني ادلشرتكتني UNEP/CHW.13/22-
 UNEP/FAO/RC/COP.8/21-UNEP/POPS/COP.8/25كUNEP/CHW.13/22/Add.1-UNEP/FAO/RC/COP.8/21/Add.1
.UNEP/POPS/COP.8/25/Add.1.
 -29عقب االستعراض الثاين لرتتيبات التآزر ،ازبذت مؤسبرات األطراؼ الثبلثة قرارات متطابقة تضمنت
عدة أمور منها الرتحيب بالتقارير ،كاإليعاز إىل أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل بأف تواصل البحث عن
فرص لتعزيز التنسيق كالتعاكف بني االتفاقيات بغية ضماف اتساؽ السياسات كربسني الكفاءة هبدؼ ربفيف
األعباء اإلدارية كربقيق أكرب قدر شلكن من الفعالية كالكفاءة يف استخداـ ادلوارد على مجيع ادلستويات.
 -40كمنذ إدماج أمانات اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كافقت مؤسبرات األطراؼ يف تلك االتفاقيات
على جداكؿ إرشادية دلبلؾ ادلوظفني ألغراض حساب التكاليف ،كأذنت لؤلمني التنفيذم بتحديد مستويات
مبلؾ ادلوظفني لؤلمانة كأعدادىم كىيكل ذلك ادلبلؾ ،كذلك على ضلو مرف يظل ضمن التكاليف اإلمجالية
للموظفني ادلشار إليها يف سلتلف ادلقررات ادلتعلقة بادليزانية .كتقرر ادلؤسبرات الثبلثة يف مقرراهتا ادلتعلقة بادليزانية
تقاسم تكاليف ادلوظفني يف صناديقها االستئمانية العامة.
 -42كيتطلب دمج أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركتدراـ كاستكهومل موافقة مؤسبرات
األطراؼ يف تلك االتفاقيات .ككافقت مؤسبرات األطراؼ يف اجتماعاهتا لعاـ  ،4027دبوجب ادلقررات اليت
ازبذىا كل منها بشأف برنامج العمل كادليزانية ،على أف تدعو األمني التنفيذم لبلتفاقيات الثبلث إىل ’’مواصلة
التعاكف مع األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا بشأف ادلسائل الربنارلية ،كتقدمي أم دعم يُطلب يف رلاؿ خدمات
األمانة كميوؿ سبويبلن كامبلن من قِبل مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا‘‘(.)7
 -44كفيما يتعلق بالنظر يف دمج األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،ينطوم ىذا اخليار على احتمالني ا دمج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل ،باستخداـ اذليكل احلايل (ادلوقع :جنيف)؛ أك دمج أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،بإنشاء فرع التفاقية ميناماتا بصفة مؤقتة (ادلوقع :جنيف).
الخيار ( ١أ) (الدمج) :دمج مهام أمانة اتفاقية ميناماتا في أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم،
باستخدام الهيكل الحالي
ادلوقع :جنيف
الهيكل
 -42يف ظل ىذا اخليار يتم دمج أمانة اتفاقية ميناماتا بالكامل يف اذليكل احلايل ألمانة اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل .كتوزع ادلهاـ اليت توكل هبا اتفاقية ميناماتا كمجيع الوظائف ذات الصلة هبا بني الفركع الثبلثة
احلالية لؤلمانة (فرع عمليات االتفاقيات ،كفرع ادلساعدة التقنية ،كفرع الدعم العلمي) ،ككذلك من خبلؿ
ادلكتب التنفيذم لؤلمانة .كتنجز مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف إطار ىذا اذليكل .كيرد يف التذييل الثالث ذلذا
التقرير اذليكل احلايل ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل.
( )7مقرر اتفاقية بازؿ اب ،42/22-كمقرر اتفاقية ركترداـ ار ،42/22-كمقرر اتفاقية استكهومل اس 47/8-بشأف برنامج
العمل كادليزانيات لكل اتفاقية .4029–4028
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مالك الموظفين
 -42يف ظل ىذا اخليار تُدرج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف األمانة ادلدرلة ،كربدد مؤسبرات األطراؼ
لبلتفاقيات األربع كيفية تقاسم الوقت كالتكاليف ادلتعلقة جبميع كظائف األمانة ادلدرلة كتوافق عليها .كمن
ادلتوخى أف تدفع اتفاقية ميناماتا نسبة  40يف ادلائة من تكاليف كظيفة األمني التنفيذم كنائبو ،فضبلن عن 40
يف ادلائة من الوظائف ادلتبقية ادلدرجة حاليان يف ميزانية الصناديق االستئمانية العامة لبلتفاقيات الثبلث .كقد مت
التوصل إىل نسبة لوظائف العاملني يف اتفاقية ميناماتا قدرىا  40يف ادلائة ،مع مراعاة ادلستول ادلتوقع ألنشطة
كل من االتفاقيات ادلعنية .كتُكرس نسبة  80يف ادلائة ادلتبقية من كقت ادلوظفني لتنفيذ برامج عمل اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل.
 -45كنتيجة لذلك فإف ادلوظفني احلاليني سيتولوف مهاـ األمني التنفيذم كنائبو كرؤساء الفركع ،ككذلك
ادلهاـ اليت تدعم حاليان أكثر من اتفاقية كاحدة ،مثل تنسيق االجتماعات ،كالشؤكف القانونية كالتنظيم ،كادلساعدة
التقنية كبناء القدرات ،كالدعم العلمي ،كالتواصل كتوعية اجلمهور ،كإدارة ادلعلومات كالتكنولوجيا ،كالشؤكف
اإلدارية ،كادلالية كادلوارد البشرية كتعبئة ادلوارد ،مع مسا ة اتفاقية ميناماتا يف التكاليف بنسبة  40يف ادلائة .كذبدر
اإلشارة إىل أف مهاـ إدارة الصناديق كالشؤكف اإلدارية ستموؿ من تكاليف دعم الربامج ادلتأتية من اتفاقية
ميناماتا ،كلن تتقاسم االتفاقيات تكاليفها .كسيتم إنشاء كظيفة إلدارة الصناديق كالشؤكف اإلدارية برتبة ؼ،2-
ككظيفة كاحدة من فئة اخلدمات العامة ،سبوؿ من تكاليف دعم الربامج ادلتأتية من اتفاقية ميناماتا.
 -46كفيما يتعلق بتوفري موظفني إضافيني لؤلمانة ادلدرلة حديثان ،كاف من ادلتوقع أف يستلزـ األمر إنشاء
الوظائف اجلديدة التالية :كظيفة كاحدة برتبة ؼ( 2-موظف دعم علمي) ،كظيفة كاحدة برتبة ؼ( 2-موظف
لبناء القدارت كالدعم التقين) ،كظيفة كاحدة برتبة ؼ( 2-موظف دعم علمي) ،كظيفة كاحدة برتبة ؼ2-
(موظف لبناء القدارت كالدعم التقين) ،كظيفة كاحدة برتبة ؼ( 2-موظف لتنسيق ادلؤسبرات) ،كأربع كظائف من
فئة اخلدمات العامة .كسيتوىل شاغلو تلك الوظائف خدمة مجيع االتفاقيات ،كترتتب عليها تكاليف إضافية
تتحملها األطراؼ يف االتفاقيات األربع مجيعها ،كيغطيها ترتيب تقاسم التكاليف فيما بني االتفاقيات األربع،
أم أف من ادلتوقع أف تغطي اتفاقية ميناماتا  40يف ادلائة من الوظائف ادلدرجة حاليان يف ميزانيات الصناديق
االستئمانية العامة التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،فضبلن الوظائف اجلديدة اليت يتم إنشاؤىا.
 -47كعبلكة على ذلك فإف الوفورات يف التكاليف اليت ربققها األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل نتيجة ذلذا اخليار ميكن إعادة استثمارىا جزئيان يف تعزيز ىيكل ادلصفوفة لؤلمانة ادلشرتكة ،بتغطية ما
يعادؿ تكلفة كظيفة كاحدة كنصف دلوظف برامج برتبة ؼ( 2-لتويل مهاـ من قبيل الدعم القانوين كإدارة
ادلعارؼ كالتوعية كخدمات تكنولوجيا ادلعلومات).
التحليل
 -48سيُدمج تنفيذ مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا بالكامل يف اذليكل ادلصفويف ألمانة اتفاقية بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،ربت إشراؼ أمني تنفيذم مشرتؾ التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل كاتفاقية ميناماتا .كسيُحافظ
على االستقبلؿ القانوين لكل من االتفاقيات كبرامج العمل ذات الصلة هبا.
 -49كسينظم تنفيذ مهاـ األمانة حسب رلاالت العمل احلالية التالية :ادلسائل العلمية ،ادلساعدة التقنية
كعمليات االتفاقيات ،إىل جانب رلاالت العمل اليت يتوالىا ادلكتب التنفيذم ،كتشمل اإلدارة كادلالية كادلوارد
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البشرية كتعبئة ادلوارد (انظر التذييل الثالث) .كيُدمج تنفيذ مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا بالكامل يف اذليكل القائم
لؤلمانة ،اليت مل تزؿ تعمل على ىذا ادلنواؿ منذ عاـ .4024
 -20كإلصلاز ادلهاـ اإلضافية ألمانة اتفاقية ميناماتا ،ستحتاج األمانة ادلدرلة إىل كظائف جديدة من الفئة
الفنية رلموعها ست كظائف كنصف ،كأربع كظائف جديدة من فئة اخلدمات العامة .كميثل ىذا العدد زيادة
قدرىا كظيفتاف من الوظائف اجلديدة من الفئة الفنية ،ككظيفة إضافية كاحدة من فئة اخلدمات العامة ،بادلقارنة
إىل ادلقرتح الوارد يف الوثيقة  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15كستتقاسم االتفاقيات األربع تكاليف ادلوظفني
احلاليني ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كالوظائف اإلضافية ادلطلوبة لؤلمانة ادلدرلة ،اليت تؤدم أيضان
مهاـ األمانة التفاقية ميناماتا .كاستنادان إىل االحتياجات من ادلوظفني ادلبينة أعبله ،تقدر التكاليف اإلمجالية
للموظفني التفاقية ميناماتا يف ظل ىذا اخليار (انظر اجلدكؿ  4من التذييل الثاين) دببلغ  ٢ ٧٤٩ ١٣٤دوالراً
يف السنة.
 -22كتضطلع األمانة ادلؤقتة حاليان دبجموعة متنوعة من ادلهاـ تشمل التنسيق السياسي ،كإدارة
االجتماعات ،كإعداد الوثائق ،كالدعم العلمي كالتقين ،كالتوعية كبناء القدرات .كىي مهاـ مشاهبة للمهاـ اليت
تؤديها أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كسيتطلب نقل ادلهاـ من األمانة ادلؤقتة إىل الفركع الثبلثة
كادلكتب التنفيذم يف األمانة إعادة توزيع األدكار دلطابقة ىيكل أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،ككذلك
إعادة تصنيف الوظائف .كسيتكوف تلك العملية شلاثلة للتعديبلت اليت جرت خبلؿ ادلرحلة األكىل لدمج أمانات
اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .ككما ىو احلاؿ يف أم تغيري يف اذليكل التنظيمي ،قد يتعني القياـ بعملية
إلدارة التغيري ،كفقان لقواعد األمم ادلتحدة .كسيتعني على ادلوظفني احلاليني لؤلمانة اكتساب اخلربات يف رلاؿ
الزئبق كفهم اتفاقية ميناماتا ،كإدماج أعماؿ االتفاقية يف أنشطتهم اجلارية ،مع توليهم لؤلدكار اإلضافية.
 -24كمن ادلتوقع أف تؤدم ترتيبات الدمج إىل تعزيز التعاكف كالتآزر يف العمليات بني االتفاقيات األربع يف
عدد من اجملاالت ،منها رلاالت األنشطة العلمية كالتقنية ،كبناء القدرات كادلساعدة التقنية ،كاألنشطة
السياساتية كالقانونية كاإلدارية .كمن ادلنتظر أف تنشأ فرص إضافية لتنفيذ األنشطة ادلشرتكة ،كدلساعدة البلداف
على تعزيز تنفيذىا التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ككضع الرتتيبات اخلاصة هبا من أجل تنفيذ اتفاقية
ميناماتا .كعبلكة على ذلك ،فقد يُظهر ىذا اخليار فرصان لتحسني اإلصلاز على الصعيد اإلقليمي ،دبا يتجاكز
األنشطة احلالية ،عن طريق االستخداـ ادلنسق للمراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهومل ،ككذلك جوانب
اإلصلاز اإلقليمي لربنامج ادلساعدة التقنية.
الخيار ( ١ب) (األمانة الفرعية) :دمج أمانة اتفاقية ميناماتا في أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم،
بإنشاء فرع التفاقية ميناماتا بصفة مؤقتة
ادلوقع :جنيف
الهيكل
 -22يف ظل ىذا اخليار يتم إنشاء فرع التفاقية ميناماتا ربت إشراؼ أمني تنفيذم ألمانة اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل كاتفاقية ميناماتا .كيف حني يتوىل األمني التنفيذم القيادة كالتوجيو التنفيذم كاإلشراؼ على
االتفاقيات األربع عمومان ،فإف فرع اتفاقية ميناماتا سيضطلع خصيصان بتنسيق كتنفيذ السياسات كاألنشطة الفنية
ادلتعلقة دبهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا .كسيُحافظ على االستقبلؿ القانوين لكل من االتفاقيات كبرامج العمل ذات
الصلة هبا.
10

UNEP/MC/COP.1/14

 -22كسيتلقى فرع اتفاقية ميناماتا الدعم من نائب األمني التنفيذم للشؤكف اإلدارية كمن ترتيبات أخرل
على النحو ادلطلوب لبلضطبلع دبهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا بفعالية .كيتلقى رئي الفرع الدعم أيضان من رئي
فرع عمليات االتفاقيات فيما يتعلق بادلهاـ ادلتصلة بوضع الرتتيبات الجتماعات مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
ميناماتا كىيئاتو الفرعية .كيتوىل األمني التنفيذم التوجيو كاإلشراؼ عمومان فيما يتعلق بتقدمي الدعم إىل رئي فرع
اتفاقية ميناماتا ،كنائب األمني التنفيذم ،كرئي فرع عمليات االتفاقيات.
 -25كسيظل ىذا النهج ساريان إىل حني ازباذ قرار آخر بدمج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا بالكامل يف اذليكل
احلايل ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،على النحو الوارد يف اخليار ( 2أ).
مالك الموظفين
 -26سيتضمن فرع اتفاقية ميناماتا الوظائف التالية :كظيفة كاحدة لرئي الفرع ادلعين بتنسيق السياسات برتبة
مد ،2-ككظيفة كاحدة دلوظف معين بادلسائل العلمية برتبة ؼ ،2-ككظيفة كاحدة دلوظف معين بادلسائل التقنية
كالعلم برتبة ؼ ،2-ككظيفة كاحدة دلوظف معين بادلساعدة التقنية كبناء القدرات برتبة ؼ ،2-ككظيفة كاحدة
دلوظف معين بإدارة ادلعارؼ كاإلببلغ برتبة ؼ ، 2-كأربع كظائف من فئة اخلدمات العامة.
 -27كباإلضافة إىل ذلك ،فمن أجل زيادة قدرات اذليكل ادلصفويف لكي يليب احتياجات فرع ميناماتا،
ستدعو احلاجة إىل ما يعادؿ  2,5كظيفة جديدة برتبة ؼ ،2-ربت إشراؼ رئي فرع عمليات االتفاقيات،
لتغطية ادلهاـ من قبيل الشؤكف القانونية ،كالدعوة كتوعية اجلمهور ،كتكنولوجيا ادلعلومات ،كإدارة ادلعلومات.
 -28ككما ىو احلاؿ يف ظل اخليار ( 2أ) ،حيث يتوىل ادلوظفوف احلاليوف ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل مهاـ اتفاقية ميناماتا ،فإف تكاليف ىذه الوظائف سيتم تقاسها بني االتفاقيات األربع .كيف ذلك
الصدد ،كألغراض احلساب ،قُدر بأف تلك الوظائف سبثل  20يف ادلائة من كظيفة كاحدة برتبة مد( 4-األمني
التنفيذم) ،ك 40يف ادلائة من كظيفة كاحدة برتبة مد( 2-نائب األمني التنفيذم) ،ك 20يف ادلائة من كظيفة
كاحدة برتبة ؼ( 5-رئي فرع عمليات االتفاقيات) ،كىي تكاليف تدفعها اتفاقية ميناماتا ،كسبثل مسا تها يف
تكاليف ادلهاـ اخلاصة هبا.
 -29كذبدر اإلشارة إىل أف مهاـ إدارة الصناديق كالشؤكف اإلدارية ستموؿ من تكاليف دعم الربامج ادلتأتية
من اتفاقية ميناماتا ،كلن تتقاسم االتفاقيات تكاليفها .كسيتم إنشاء كظيفة إلدارة الصناديق كالشؤكف اإلدارية
برتبة ؼ ،2-ككظيفة كاحدة من فئة اخلدمات العامة ،سبوؿ من تكاليف دعم الربامج ادلتأتية من اتفاقية ميناماتا.
التحليل
 -20سيسمح إنشاء فرع منفصل كمكرس التفاقية ميناماتا برتكيز االىتماـ على مجيع ادلسائل ادلتصلة بالزئبق
كباتفاقية ميناماتا يف ادلراحل ادلبكرة من كجودىا ،كما سيسمح لفرع اتفاقية ميناماتا باالستفادة من اخلدمات
االسرتاتيجية كالعامة اليت تقدمها بقية أجزاء األمانة .كسيكوف الفرع مسؤكالن عن السياسات كالعناصر الفنية يف
برنامج عمل اتفاقية ميناماتا ،دبا يف ذلك إعداد الوثائق ،كإعداد ادلواد العلمية كالتقنية ،كتيسري ادلساعدة التقنية
كبناء القدرات ،كتقدمي الدعم لؤلطراؼ يف رلايل إعداد التقارير كتبادؿ ادلعلومات .كسيستند ىذا الرتتيب أيضان
إىل الصبلت القائمة بالفعل مع األنشطة اجلارية يف رلاؿ إدارة ادلعارؼ كالتعلم اإللكرتكين فيما بني االتفاقات
ادلتعددة األطراؼ ،دبا يف ذلك بوابة األمم ادلتحدة لتبادؿ ادلعلومات كالتعلم اإللكرتكين يف رلاؿ االتفاقات البيئية
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ادلتعددة األطراؼ  ،//EMrof)IEكبوابة إعداد التقارير اليت أنشأىا ادلركز العادلي لرصد حفظ الطبيعة ،شلا يسمح
باالطبلع على أفضل ادلمارسات كاالستفادة من كفورات احلجم.
 -22كسيعتمد فرع اتفاقية ميناماتا على نائب األمني التنفيذم لتدبري الشؤكف اإلدارية كغري ذلك من
الرتتيبات ،على النحو الذم قد يتطلبو االضطبلع دبهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا بفعالية .كفيما يتعلق برتتيبات
االجتماعات ،سيعتمد الفرع على رئي فرع عمليات االتفاقيات من أجل تنسيق االستعدادات الجتماعات
مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا كىيئاتو الفرعية.
 -24كفيما يتعلق بتكاليف ادلوظفني ،يعين ىذا اخليار التقليل من التكاليف اليت تتحملها اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل عمومان ،حيث ميكن أف تشارؾ اتفاقية ميناماتا يف سبويل ثبلث من الوظائف احلالية التفاقية
بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كيعين أيضان تعزيز ىيكل ادلصفوفة احلايل بإضافة كظيفة كنصف برتبة ؼ 2-لتكملة
موؿ تلك الوظيفة كالنصف من الوفورات
مبلؾ ادلوظفني احلايل يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كستُ َّ
اليت ربققها اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل نتيجة مسا ة اتفاقية ميناماتا.
 -22كستموؿ اتفاقية ميناماتا بالكامل الوظائف اخلم اجلديدة من الفئة الفنية كالوظائف األربع اجلديدة
من فئة اخلدمات العامة اليت يتعني إنشاؤىا لبلضطبلع دبهاـ فرع اتفاقية ميناماتا.
 -22كاستجابة للدعوات ادلوجهة خبلؿ ادلداكالت اليت سبت يف البحر ادليت بإبراز اتفاقية ميناماتا سياسيان
كزيادة االىتماـ هبا ،أُدخلت اإلضافات التالية يف التقرير األكيل للمدير التنفيذم :زيادة الوقت الذم ُُيصصو
األمني التتفيذم برتبة مد 4-لبلتفاقية من  40إىل  20يف ادلائة؛ كزيادة الوقت الذم ُُيصصو رئي فرع دعم
عمليات االتفاقيات برتبة ؼ 5-من  45إىل  20يف ادلائة ،اعرتافان بأف مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا من
ادلتوقع أف يعقد اجتماعني خبلؿ فرتة السنتني  .4029 4-4028كيرفع ادلقرتح ادلنقح أيضان مستول كظيفة
رئي فرع اتفاقية ميناماتا من ؼ 5-إىل مد .2-كعبلكة على ذلك ،ففي حني تضمن ادلقرتح األكىل ثبلث
كظائف من فئة اخلدمات العامة ،فإف ادلقرتح الوارد يف ىذه الوثيقة يتضمن أربع كظائف جديدة من تلك الفئة.
كيتضمن التذييل الثالث عرضان عامان للشكل الذم ميكن أف يتخذه ىذا اخليار يف ادلمارسة العملية.
 -25كاستنادان إىل االحتياجات من ادلوظفني ادلبينة أعبله ،تقدر التكاليف اإلمجالية للموظفني يف ظل خيار
إنشاء فرع التفاقية ميناماتا (انظر اجلدكؿ  4من التذييل الثاين) دببلغ  ٢ ٧٧٢ ٩١٧دوالراً يف السنة.
 -26كنظران لكوف ىذا اخليار مؤقتان يهدؼ إىل الدمج الكامل يف اذليكل القائم ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،فإف خيار إنشاء فرع التفاقية ميناماتا ىو النهج ادلتبع حاليان إىل حني ازباذ قرار آخر.
 -27كسيتطلب نقل ادلهاـ من األمانة ادلؤقتة إىل فرع اتفاقية ميناماتا من األمانة ادلدرلة التفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل كاتفاقية ميناماتا إعادة توزيع األدكار كإسنادىا إىل األجزاء ادلناسبة يف اذليكل احلايل ألمانة
اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كسيتعني القياـ بتصنيف الوظائف اجلديدة ،كإدخاؿ بعض التعديبلت على
الوظائف ذات الصلة.
-٢

إنشاء أمانة قائمة بذاتها التفاقية ميناماتا
 -28طُلب أيضان إىل ادلدير التنفيذم أف ينظر يف استخداـ األمانة ادلؤقتة احلالية يف ربليلو للخيارات ادلتعلقة
بكيفية أداء مهاـ األمانة الدائمة .كتشمل التشكيلة احلالية دلبلؾ ادلوظفني يف األمانة ادلؤقتة  20يف ادلائة من
كقت موظف كاحد برتبة مد 2-كموظف كاحد برتبة ؼ 5-كموظف كاحد برتبة ؼ 2-كموظف كاحد برتبة
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ؼ ،2-ك 22يف ادلائة من كقت موظف فين مبتدء ،كموظفني من فئة اخلدمات العامة( .)8كفيما يتعلق خبيار
اقرتحت ستة مواقع يف الوثيقة .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15
موقع األمانة القائمة بذاهتاُ ،
الخيار ( ٢األمانة القائمة بذاتها) :إنشاء أمانة قائمة بذاتها التفاقية ميناماتا
الهيكل
 -29استنادان إىل الدركس ادلستفادة من األمانة ادلؤقتة القائمة التفاقية ميناماتا ،ميكن إنشاء أمانة دائمة
لبلضطبلع دبهاـ األمانة التفاقية ميناماتا يف ىيئة أمانة قائمة بذاهتا .كبإضافة عدد من الوظائف اجلديدة إىل
اذليكل احلايل لؤلمانة ادلؤقتة ،ستتوىل األمانة الدائمة بوصفها أمانة قائمة بذاهتا إلدارة أنشطتها ،شأاها يف ذلك
شأف غريىا من االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات احلجم ادلماثل اليت يستضيفها برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة ،مثل اتفاقية فيينا حلماية طبقة األكزكف ،كاتفاقية التجارة الدكلية بأنواع احليوانات كالنباتات الربية ادلهددة
باالنقراض.
 -50كسيتوىل موظفو األمانة القائمة بذاهتا التفاقية ميناماتا بالكامل تقدمي الدعم الذم كانت تقدمو سابقان
كيانات أخرل داخل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل األمانة ادلؤقتة( .)9كستتم االستفادة من األنشطة التعاكنية
ادلتعلقة بادلساعدة التقنية كادلسائل العلمية اليت تُنفذ بالتعاكف مع جهات أخرل داخل برنامج البيئة ،كتعزيزىا،
على غرار ما حدث بالفعل خبلؿ فرتة كجود األمانة ادلؤقتة.
مالك الموظفين
األمني التنفيذم التفاقية ميناماتا برتبة مد ،2-كيدعمو فرعاف من فركع اخلدمة.
 -52سيتوىل رئاسة األمانة
ُ
كسريكز الفرع األكؿ (اخلدمات ادلتعلقة بالسياسات) على السياسات العامة كالعلوـ كخدمات االجتماعات،
فضبلن عن التنسيق مع أمانات اذليئات الدكلية ذات الصلة عند االقتضاء .كيركز الفرع الثاين (اخلدمات التقنية)
على مجيع األنشطة ادلتصلة ببناء القدرات كادلساعدة التقنية كتبادؿ ادلعلومات خبصوص تنفيذ االتفاقية .كيعمل
الفرعاف كبل ا على تيسري كدعم تقدمي ادلساعدة إىل األطراؼ ،حسب االقتضاء أك الطلب ،فيما يتعلق بتنفيذ
االتفاقية.
 -54كيرتأس ُكبلًّ من الفرعني رئي فرع برتبة ؼ .5-كيف فرع اخلدمات ادلتعلقة بالسياسات ،الذم يركز
على السياسات كالتنسيق عموما ،يتوىل األعماؿ ادلتعلقة بالعلم كالركابط بني العلوـ كالسياسات موظف معين
بالعلم برتبة ؼ 2-كموظف معين بالتوعية يف رلاؿ السياسات العلمية برتبة ؼ .2-كيعاجل موظف شؤكف
( )8كافق برنامج األمم ادلتحدة للبيئة على عدة مشاريع شلتالية تغطي عمل األمانة ادلؤقتة منذ عاـ  .4009كمشل ذلك العمل
كضع الرتتيبات كتقدمي الدعم لسبعة من اجتماعات جلنة التفاكض احلكومية الدكلية كاجتماعات مكتبها ،كتيسري كدعم أشكاؿ
متنوعة من ادلساعدة التقنية كأنشطة أخرل لتيسري التصديق على االتفاقية كتنفيذىا ادلبكر ،كقيادة أنشطة االتصاؿ كالتوعية بشأف
االتفاقية .كقد كفرت األمانة ادلؤقتة أيضان معارؼ علمية كدعمان تقنيان للعمل يف فرتة ما بني الدكرات من أجل كضع توجيهات تقنية
تشمل توجيهات بشأف أفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية ،كىي جاىزة لعرضها على مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو
األكؿ .كإضافة إىل ذلك ،تعاكنت األمانة ادلؤقتة كنسقت مع أمانات اذليئات الدكلية ذات الصلة ،كأ ها مرفق البيئة العادلية .كقد
قامت األمانة ادلؤقتة باإلعداد لبلجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا ،كدخلت يف ترتيبات إدارية كتعاقدية على النحو
البلزـ لبلضطبلع دبهاـ األمانة ىذه.
دعم ما يُقدـ من دعم إدارم خبلؿ فرع ادلواد الكيميائية كالصحة؛ ككذلك الدعم القانوين الذم تقدمو شعبة
( )9يشمل ىذا ال ُ
القانوف ،كالدعم ادلقدـ يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات من خبلؿ مكتب األمم ادلتحدة يف جنيف؛ كالدعم ادلقدـ يف رلاؿ خدمات
ادلؤسبرات يف فرتات ذركة االجتما عات ،كخدمات إدارة ادلعلومات (ال سيما صيانة خوادمي ادلواقع الشبكية) ادلقدمة من خبلؿ
أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل.
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قانونية برتبة ؼ 2-مسائل التوجيو القانوين كالسياسات العامة ،كيتوىل دعم التنسيق كالتحضري للمؤسبرات موظف
آخر برتبة ؼ .2-كيف فرع اخلدمات التقنية ،الذم يركز على بناء القدرات كادلساعدة التقنية ،يتوىل العمل يف
رلاؿ بناء القدرات كادلساعدة التقنية موظف برتبة ؼ .2-كللمساعدة يف رلاؿ تبادؿ ادلعلومات ،يتوىل موظف
برتبة ؼ 2-إدارة ادلعارؼ كخدمات تكنولوجيا ادلعلومات كالتوعية من أجل دعم بناء القدرات كادلساعدة
التقنية .كيقدـ الدعم خليار ترتيب األمانة القائمة بذاهتا ما رلموعو أربعة موظفني من فئة اخلدمات العامة (انظر
التذييل الرابع لبلطبلع على نبذة عن ىذا اخليار).
التحليل
 -52يعين إنشاء أمانة قائمة بذاهتا يرأسها األمني التنفيذم التفاقية ميناماتا أف ادلبلؾ الوظيفي التكميلي
لؤلمانة سيتوىل مجيع مهامها .كستشكل اخلدمات القانونية جزءان ال يتجزأ من مهاـ فرع اخلدمات ادلتعلقة
بالسياسات ،بينما تشكل خدمات دعم إدارة ادلعلومات جزءا أصيبلن من اخلدمات الفنية للدعم يف رلاؿ
ادلعلومات اليت يوفرىا فرع اخلدمات التقنية .كسيستند ىذا الرتتيب إىل اذليكل احلايل لؤلمانة ادلؤقتة
كشلارساهتا( ،)20كإىل الصبلت القائمة بالفعل مع األنشطة اجلارية يف رلاؿ إدارة ادلعارؼ كالتعلم اإللكرتكين فيما
بني االتفاقات ادلتعددة األطراؼ ،دبا يف ذلك بوابة األمم ادلتحدة لتبادؿ ادلعلومات كالتعلم اإللكرتكين يف رلاؿ
االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ،كبوابة اإلببلغ اليت أنشأىا ادلركز العادلي لرصد حفظ الطبيعة ،شلا يسمح
باالطبلع على أفضل ادلمارسات كاالستفادة من كفورات احلجم.
 -52كستتلقى األمانة القائمة بذاهتا الدعم من كحدة صغرية للخدمات اإلدارية تتكوف من موظف لشؤكف
الصناديق كاإلدارة برتبة ؼ ،2-كموظف من فئة اخلدمات العامة ميوؿ من تكاليف دعم الربامج ،كفقان لنف
ترتيبات التمويل ادلقرتحة يف ظل اخليارين ( 2أ) ك( 2ب) التفاقية ميناماتا.
 -55كقد يتسبب نقل األمانة إىل مركز عمل آخر يف انقطاع العمل إىل حد ما حبسب النسبة ادلئوية دلوظفي
األمانة ادلؤقتة احلاليني الذين يُنقلوف أك ال ينقلوف إىل مركز العمل اجلديد .كقد يؤدم االنتقاؿ إىل موقع خارج
جنيف إىل تقليص الفرص ادلتاحة للتعاكف مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل بشكل يومي على مستول
العمل ،بيد أنو ميكن مواصلة التعاكف كالتنسيق عرب الوسائل اإللكرتكنية ،مع االستعانة بأفضل ادلمارسات احلالية
يف التعاكف مع الشركاء ارخرين ،ككذلك الزيارات اجملدكلة.
اقرتحت ستة مواقع يف التقرير األكيل للمدير التنفيذم ،ىي بانكوؾ كجنيف كنريكيب كأكساكا
 -56كقد ُ
بالياباف كفيينا ككاشنطن العاصمة .كيتضمن اجلدكؿ التايل ربليبل مقتضبا للمواقع الستة:
الوصف
الموقع
بانكوؾ مركز إقليمي لؤلمم ادلتحدة يؤكم ادلكتب
بانكوك
(استنادا إىل التكاليف اإلقليمي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة دلنطقة آسيا كا يط
ن
اذلادئ ،كاللجنة االقتصادية كاالجتماعية رسيا كا يط
القياسية للمرتبات)
اذلادئ ،كرلموعة أخرل من األمانات اإلقليمية كادلكاتب
اإلقليمية التابعة لوكاالت أخرل يف األمم ادلتحدة
كمنظمات غري حكومية .كقد برزت بانكوؾ كمركز
للنقل الدكيل يتسم بإجراءات ميسرة لتأشرية الدخوؿ.

التكاليف
كتبلغ تكاليف مبلؾ ادلوظفني ذلذا اخليار
 ٢ ١٤٥ ٥٥٥دوالر يف السنة (انظر
اجلدكؿ  2من التذييل الثاين).
كعبلكة على ذلك ،فعلى النحو الوارد يف
اجلدكؿ  2من التذييل الثاين:
تبلغ التكاليف ادلقدرة لتشغيل األمانة يف ىذا
ادلوقع  400 000دكالر يف السنة؛

( )20استُضيف ادلوقع الشبكي احلايل التفاقية ميناماتا على خادكـ أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،على الرغم من أف
ادلوقع الشبكي نفسو أُنشئ من خبلؿ عقد خارجي ،كيقوـ موظفو األمانة ادلؤقتة بصيانتو كتعديلو حسب احلاجة.
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الموقع

التكاليف
الوصف
كتوجد يف بانكوؾ أيضان مرافق مؤسبرات مناسبة تابعة كتبلغ التكاليف ادلقدرة لعقد كل اجتماع من
لؤلمم ادلتحدة.
اجتماعات مؤسبر األطراؼ يف ىذا ادلوقع
 840 000دكالر؛
كتبلغ التكاليف ادلقدرة لسفر ادلوظفني إىل
جنيف حلضور االجتماعات ادلتعلقة بادلواد
الكيميائية كالنفايات  20 000دكالر لفرتة
السنتني .4029-4028
كللعلم ،تبلغ تكاليف السفر للمندكبني الفنيني
ادلمولني حلضور اجتماع دلؤسبر األطراؼ يف
بانكوؾ حوايل  270 000دكالر.

يوجد ىذا ادلوقع يف دار البيئة الدكلية ،كسيسمح
جنيف
(استنادان إىل التكاليف بالتعاكف الوثيق مع عدد من الكيانات يف رلموعة ادلواد
الكيميائية كالنفايات ،منها فرع ادلواد الكيميائية
الفعلية للمرتبات)
كالصحة ،كالشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج األمم
ادلتحدة للبيئة على كجو اخلصوص ،كأمانة اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل ،كأمانة النهج االسرتاتيجي لئلدارة
الدكلية للمواد الكيميائية .كعبلكة على ذلك ،كألغراض
التنفيذ ،تؤكم جنيف أيضان ادلكتب اإلقليمي لربنامج
األمم ادلتحدة للبيئة يف أكركبا ،كما تؤكم -بوصفها مركز
ادلقر العادلي دلنظمة الصحة العادلية كمنظمة العمل الدكلية
كمعهد األمم ادلتحدة للتدريب كالبحث كمنظمة التجارة
العادلية .ككذلك توجد يف جنيف مقار مكتب األمم
ادلتحدة يف جنيف ،الذم ىو مركز عمل تابع دلقر األمم
ادلتحدة ،كاللجنة االقتصادية ألكركبا كالعديد من
ادلنظمات احلكومية الدكلية كادلنظمات غري احلكومية
كالرابطات األخرل .ككذلك فإف كجود البعثات الدائمة
يف جنيف – كما يتوافر لديها يف أحياف كثرية من
اخلربات الفنية ا ددة بشأف رلموعة ادلواد الكيميائية
كالنفايات – يتيح الفرصة لتقدمي إحاطات مشرتكة حوؿ
قضايا ادلواد الكيميائية كالنفايات .كتوجد يف جنيف
أيضا مرافق مؤسبرات مناسبة تابعة لؤلمم ادلتحدة.

تبلغ تكاليف مبلؾ ادلوظفني ذلذا اخليار
 ٣ ٢٣٣ ٧٥٩دوالرات يف السنة (انظر
اجلدكلني  4ك 2من التذييل الثاين).
كعبلكة على ذلك ،فعلى النحو الوارد يف
اجلدكؿ  2من التذييل الثاين:
تبلغ التكاليف ادلقدرة لتشغيل األمانة يف ىذا
ادلوقع  400 000دكالر يف السنة؛
كتبلغ التكاليف ادلقدرة لكل اجتماع من
اجتماعات مؤسبر األطراؼ يف ىذا ادلوقع
 2 200 000دكالر.
كتقدر تكاليف السفر للمندكبني الفنيني
ادلمولني حلضور اجتماع دلؤسبر األطراؼ يف
جنيف دببلغ  850 000دكالر.

تتيح نريكيب ،بوصفها مركز العمل دلقر برنامج األمم
نيروبي
(استنادان إىل التكاليف ادلتحدة للبيئة ،الفرصة للتعاكف الوثيق مع اجملاالت
األخرل يف ادلنظمة كتلقي الدعم منها ،كال سيما شعبة
القياسية للمرتبات)
اخلدمات ادلؤسسية ،كشعبة القانوف ،كشعبة النظم
اإليكولوجية ،كشعبة االتصاالت .كعبلكة على ذلك
يوجد مقر أمانة األكزكف يف نريكيب ،ككذلك ادلكتب
اإلقليمي ألفريقيا التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
كالعديد من ادلكاتب اإلقليمية لكيانات األمم ادلتحدة
كادلنظمات احلكومية الدكلية األخرل كالبعثات الدائمة.

تبلغ تكاليف مبلؾ ادلوظفني ذلذا اخليار
 ٢ ٥٧٤ ٥٥٥دوالراً يف السنة (انظر
اجلدكؿ  2من التذييل الثاين).
كعبلكة على ذلك ،فعلى النحو الوارد يف
اجلدكؿ  2من التذييل الثاين:
كتبلغ التكاليف ادلقدرة لتشغيل األمانة يف ىذا
ادلوقع  400 000دكالر يف السنة؛
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الموقع

التكاليف
الوصف
كتوجد يف نريكيب أيضان مرافق مؤسبرات مناسبة تابعة لؤلمم كتبلغ التكاليف ادلقدرة لكل اجتماع من
اجتماعات مؤسبر األطراؼ يف ىذا ادلوقع
ادلتحدة.
 640 000دكالر.
كتبلغ التكاليف ادلقدرة لسفر ادلوظفني إىل
جنيف حلضور االجتماعات ادلتعلقة بادلواد
الكيميائية كالنفايات  62 000دكالر لفرتة
السنتني .4029-4028
كتقدر تكاليف السفر للمندكبني الفنيني
ادلمولني حلضور اجتماع دلؤسبر األطراؼ يف
نريكيب حبوايل  260 000دكالر.

يُعترب من ميزات أكساكا بالياباف كجود ادلركز الدكيل
أوساكا باليابان
(استنادان إىل التكاليف للتكنولوجيا البيئية التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
الذم يقوـ بأعماؿ مكثفة بشأف النفايات ،دبا فيها
القياسية للمرتبات)
نفايات الزئبق .كادلركز الدكيل للتكنولوجيا البيئية جزء كبري
من فرع ادلواد الكيميائية كالصحة التابع لشعبة االقتصاد
يف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة .كنظران لعدـ كجود مرفق
للمؤسبرات تابع لؤلمم ادلتحدة يف أكساكا بالياباف،
فستدعو احلاجة إما إىل استئجار أماكن ذبارية أك عقد
االجتماعات يف بانكوؾ ،كىي أقرب مدينة إىل أكساكا
بالياباف تتوافر فيها مرافق مؤسبرات مناسبة تابعة لؤلمم
ادلتحدة.

تبلغ تكاليف مبلؾ ادلوظفني ذلذا اخليار
 ٢ ٦٧٤ ٨٥٥دوالر يف السنة (انظر
اجلدكؿ  2من التذييل الثاين).
كعبلكة على ذلك ،فعلى النحو الوارد يف
اجلدكؿ  2من التذييل الثاين:
تبلغ التكاليف ادلقدرة لتشغيل األمانة يف ىذا
ادلوقع  400 000دكالر يف السنة؛
كتبلغ التكاليف ادلقدرة لعقد اجتماعات مؤسبر
األطراؼ يف بانكوؾ  820 000دكالر لكل
اجتماع؛
كتبلغ التكاليف ادلقدرة لسفر ادلوظفني إىل
جنيف حلضور االجتماعات ادلتعلقة بادلواد
الكيميائية كالنفايات  25 000دكالر لفرتة
السنتني .4029-4028
كتبلغ تكاليف السفر ادلقدرة للمندكبني الفنيني
ادلمولني حلضور اجتماع دلؤسبر األطراؼ يف
بانكوؾ حوايل  270 000دكالر.

يتيح موقع فيينا الفرصة للتعاكف الوثيق مع منظمة األمم
فيينا
(استنادان إىل التكاليف ادلتحدة للتنمية الصناعية ،كىي إحدل الوكاالت ادلنفذة
الرئيسية دلرفق البيئة العادلية كتشارؾ على نطاؽ كاسع يف
القياسية للمرتبات)
تنفيذ األنشطة ذات الصلة باتفاقية ميناماتا ،كما توجد
فيها بعثات دائمة .كميكن استضافة األمانة الدائمة
ضمن مكتب برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،إىل جانب
األمانة ادلؤقتة لبلتفاقية اإلطارية ادلتعلقة حبماية جباؿ
الكاربات ككفالة تنميتها ادلستدامة .كتوجد يف فيينا أيضان
مرافق مؤسبرات مناسبة تابعة لؤلمم ادلتحدة.

تبلغ تكاليف مبلؾ ادلوظفني ذلذا اخليار
 ٢ ٣٤٦ ٤٥٥دوالر يف السنة (انظر
اجلدكؿ  2من التذييل الثاين).
كعبلكة على ذلك ،فعلى النحو الوارد يف
اجلدكؿ  2من التذييل الثاين:
تبلغ التكاليف ادلقدرة لتشغيل األمانة يف ىذا
ادلوقع  450 000دكالر يف السنة؛
كتبلغ التكاليف ادلقدرة لكل اجتماع من
اجتماعات مؤسبر األطراؼ يف ىذا ادلوقع
 870 000دكالر.
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الموقع

الوصف

يتيح ىذا ادلوقع فرصة للتعاكف الوثيق مع أمانة مرفق البيئة
واشنطن العاصمة
(استنادان إىل التكاليف العادلية ،كما يتيح الفرصة للعمل بشكل كثيق مع البنك
الدكيل ،كىو ككالة أخرل من الوكاالت ادلنفذة ادلشاركة
القياسية للمرتبات)
يف تنفيذ األنشطة ادلتصلة باتفاقية ميناماتا .كيوجد يف
كاشنطن العاصمة مقر ادلكتب اإلقليمي ألمريكا
الشمالية التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كما
تستضيف ادلدينة أيضان الفريق االستشارم العلمي كالتقين
التابع دلرفق البيئة العادلية ،الذم يسدم ادلشورة إىل ادلرفق
بشأف االسرتاتيجيات كالسياسات كادلشاريع ،دبا يف ذلك
ادلسائل ادلتعقلة باتفاقية ميناماتا .ككذلك فإف احلضور
يف أمريكا الشمالية سيسمح بإقامة ادلزيد من الركابط
ادلباشرة مع برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،كىو ككالة
منفذة أخرل دلرفق البيئة العادلية ،تشارؾ يف تنفيذ
األنشطة ادلتعلقة باتفاقية ميناماتا .كيوفر ذلك الفرصة
أيضان للعمل مع البعثات الدائمة .كنظران ألف كاشنطن
العاصمة ال تتضمن مرفقان للمؤسبرات تابعان لؤلمم
ادلتحدة ،فستدعو احلاجة إما إىل إدراج التكاليف
التجارية لعقد ادلؤسبرات ،أك عقد االجتماعات يف
مونرتياؿ ،كىي أقرب موقع توجد فيو مرافق مؤسبرات
مناسبة تابعة لؤلمم ادلتحدة (إىل جانب نيويورؾ).

التكاليف
كتبلغ التكاليف ادلقدرة لسفر ادلوظفني إىل
جنيف حلضور االجتماعات ادلتعلقة بادلواد
الكيميائية كالنفايات  40 000دكالر لفرتة
السنتني .4029-4028
كتقدر تكاليف السفر للمندكبني الفنيني
ادلمولني حلضور اجتماع دلؤسبر األطراؼ يف
فيينا حبوايل  670 000دكالر.
تبلغ تكاليف مبلؾ ادلوظفني ذلذا اخليار
 ٢ ٤٩٥ ٥٥٥دوالراً يف السنة (انظر
اجلدكؿ  2من التذييل الثاين).
كعبلكة على ذلك ،فعلى النحو الوارد يف
اجلدكؿ  2من التذييل الثاين:
تبلغ التكاليف ادلقدرة لتشغيل األمانة يف ىذا
ادلوقع  250 000دكالر يف السنة؛
كتبلغ التكاليف ادلقدرة لعقد اجتماعات مؤسبر
األطراؼ يف مونرتياؿ  980 000دكالر لكل
اجتماع؛
كتبلغ التكاليف ادلقدرة لسفر ادلوظفني إىل
جنيف حلضور االجتماعات ادلتعلقة بادلواد
الكيميائية كالنفايات  20 000دكالر لفرتة
السنتني .4029-4028
كتبلغ تكاليف السفر ادلقدرة للمندكبني الفنيني
ادلمولني حلضور اجتماع دلؤسبر األطراؼ يف
مونرتياؿ حوايل  670 000دكالر.
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التذييل األول
مهام أمانة اتفاقية ميناماتا
 -2لدل النظر يف الكيفية اليت ميكن هبا للمدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة القياـ بأداء مهاـ
األمانة الدائمة ،تُستخدـ االحتياجات ادلتوقعة ألمانة االتفاقية كأساس .كيرد أدناه سرد ذلذه ادلتطلبات .كيتتبع
اجلزء السردم ادلهاـ على النحو ا دد يف ادلادة  ،42كيصف العمل ادلتوقع أف تقوـ بو االتفاقية على مدل
السنوات ادلقبلة استنادان إىل األحكاـ الواردة يف نص االتفاقية كالقرارات ادلتوقع أف تنبثق عن االجتماع األكؿ
دلؤسبر األطراؼ .كبينما يتناكؿ السرد مجيع رلاالت عمل االتفاقية خبلؿ السنوات ادلقبلة ،فإف ادلذكرة اليت أعدهتا
األمانة عن برنامج عمل األمانة العامة كميزانيتها للفرتة  /UNEP/MC/COP.1/21E 4029-4028يصف عمل
األمانة لفرتة السنتني األكىل من نشاطها.
ألف  -وضع الترتيبات الجتماعات مؤتمر األطراف وىيئاتو الفرعية وتزويدىا بالخدمات وفقاً للمقتضى
 -4على الرغم من أف التفاصيل مل ُربدد بعد ،يتوقع أف تطلب األطراؼ عقد اجتماعات مؤسبر األطراؼ
بشكل سنوم بالنسبة لبلجتماعات القليلة األكىل ،كذلك إلتاحة االعتماد السريع للتوجيهات اليت مل تعتمد يف
االجتماع األكؿ للمؤسبر .كتشري التجارب مع اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل إىل أف االجتماعات الثبلثة
ستعقد على األرجح على أساس سنوم ،كأف األطراؼ قد تقرر عندئذ االنتقاؿ إىل عقد الدكرات كل سنتني.
غري أف األطراؼ قد تقرر أنو من ادلبلئم أف تعقد االجتماعات بتواتر أقل ،حسب األعماؿ اليت سيضطلَع هبا.
كقد تشمل بعض جلسات مؤسبر األطراؼ جزءان رفيع ادلستول.
 -2كباإلضافة 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 ( 25عضوان) كيف االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،قد تُ َّ
شكل ىيئات فرعية إضافية لبلتفاقية كسيلزـ تقدمي
خدمات األمانة ذلا.
 -2كتشمل الرتتيبات العامة اليت تتخذىا األمانة الجتماعات 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 انتقالية الذين تُرعى مشاركتهم ،كيشمل
ذلك تيسري التأشريات كحشد ادلوارد للتمكن من دعم سفرىم؛ كحجز مرافق ادلؤسبرات ،دبا يف ذلك مجيع
الرتتيبات اللوجستية ،مثل توفري خدمات األمن ،كذبهيز غرؼ االجتماعات ،كتقدمي طلبات احلصوؿ على
التكنولوجيا ادلناسبة لدعم االجتماع ،كاألنشطة كادلعارض ادلوازية ،كاإلعبلـ كالتوعية؛ كالرتتيبات على الصعيد
ا لي ،دبا يف ذلك يف مراكز العمل من غري ادلقرات الرئيسية (ربديد الفنادؽ ادلناسبة).
 -5كعلى 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.
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 -6كقد تتطلب االجتماعات الرفيعة ادلستول ترتيبات خاصة من أجل دعم حضور كبار ادلمثلني (مثل
الوزراء) ،كيشمل ذلك الطلبات الرسية للسفر كترتيبات تيسري الوصوؿ إىل مكاف انعقاد االجتماع.
باء  -تيسير تقديم المساعدة إلى األطراف ،وال سيما األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر
اقتصاداتها بمرحلة انتقال ،في تنفيذ ىذه االتفاقية ،بناء على طلبها
 -7سيلزـ العمل يف رلاؿ بناء القدرات كادلساعدة التقنية من أجل دعم اجلهود اليت تبذذلا األطراؼ من
لتحقيق التنفيذ الكامل لبلتفاقية ،كمن أجل تقدمي الدعم إىل الدكؿ غري األطراؼ يف سبيل ربقيق التصديق
ادلبكر على االتفاقية كتنفيذىا .كمن ادلتوقع أف يكوف ىذا العمل أكثر تركيزان على االحتياجات اليت جرل
ربديدىا من خبلؿ العمل على تقييمات ميناماتا األكلية كالذم مت القياـ بو يف إطار مرفق البيئة العادلية.
 -8كقد يُطلب من األمانة أف تعمل على مجيع االلتزامات دبوجب االتفاقية ،دبا يف ذلك تقدمي ادلساعدة يف
ادلسائل ادلتعلقة باإلمداد بالزئبق كالتجارة فيو ،فيما يتعلق بادلادة  2من االتفاقية ،فضبلن عن التجارة يف ادلنتجات
ادلضاؼ إليها الزئبق فيما يتعلق بادلادة  2من االتفاقية.
 -9كقد ربتاج األطراؼ أيضان إىل ادلساعدة يف تطوير قوائم اجلرد كتعهدىا ،دبا يف ذلك تلك البلزمة من
أجل ربديد سلزكنات الزئبق (ادلادة  )2كمصادر اإلمداد بالزئبق (ادلادة  ،)2كصناعة ادلنتجات ادلضاؼ إليها
الزئبق (ادلادة  ،)2كادلرافق اليت تستخدـ الزئبق أك مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع (ادلادة  ،)5كتعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ (ادلادة  )7كاالنبعاثات (ادلادة  ،)8كاإلطبلقات (ادلادة  ،)9كإدارة نفايات الزئبق (ادلادة
 ،)22كادلواقع ادللوثة (ادلادة .)24
 -20كقد 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  ،8ككذلك بالنسبة
لئلطبلقات من ادلصادر ا ددة على النحو ادلطلوب يف ادلادة  .9كقد ربتاج أيضان إىل ادلساعدة يف التوصل إىل
التخزين ادلؤقت ادلناسب للزئبق الذم سيوجو إىل االستخدامات ادلسموح هبا لؤلطراؼ دبوجب االتفاقية ،ككذلك
يف اإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق.
 -22كقد تلزـ ادلساعدة أيضان يف تيسري األعماؿ ذات الصلة دبوجب ادلادة ( 27تبادؿ ادلعلومات) ،كادلادة
( 28اإلعبلـ كالتوعية كالتثقيف) كادلادة ( 29البحوث كالتطوير كالرصد) .كقد يلزـ العمل التعاكين مع منظمة
الصحة العادلية للمساعدة يف تنفيذ ادلادة ( 26اجلوانب الصحية).
 -24كستقوـ األمانة بتيسري رلاالت األنشطة ادلذكورة أعبله يف شراكة مع اجلهات الفاعلة ادلعنية ،دبا يشمل
مجلة جهات منها فرع ادلواد الكيميائية كالصحة التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كادلكاتب اإلقليمية لربنامج
البيئة كادلراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهومل ،فضبلن عن مرفق البيئة العادلية كالوكاالت ادلنفذة دلرفق البيئة
العادلية ،دبا يف ذلك برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة كمنظمة األمم ادلتحدة للتنمية
الصناعية .كتشمل الوكاالت الدكلية األخرل اليت تشارؾ يف األعماؿ منظمة الصحة العادلية ،كمنظمة العمل
الدكلية ،كمنظمة اجلمارؾ العادلية كمنظمة التجارة العادلية .كحسب االقتضاء ،ميكن تسهيل العمل عن طريق
التعاكف مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كميكن إقامة التعاكف التقين مع شراكة الزئبق العادلية التابعة
لربنامج البيئة كمعهد األمم ادلتحدة للتدريب كالبحث.
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جيم  -التنسيق ،وفقاً للمقتضى ،مع أمانات الهيئات الدولية ذات الصلة ،وال سيما االتفاقيات األخرى المتعلقة
بالمواد الكيميائية والنفايات
 -22كاف تنسيق األنشطة كال زاؿ ميثل جزءان أساسيان يف الكثري من األعماؿ اليت تقوـ هبا األمانة ادلؤقتة أثناء
عملية التفاكض ،كميثل كذلك جزءان أساسيان من أعماؿ اتفاقية ميناماتا .كيتوقع توسيع ىذا التنسيق ،كال سيما يف
تنفيذ اجلوانب ادلتعلقة بارلية ادلالية بعد بدء النفاذ.
 -22كىذا التنسيق لؤلنشطة يشمل على سبيل ادلثاؿ ال احلصر التنسيق فيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات
كادلساعدة التقنية بالتعاكف مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،فضبلن عن أمانات اذليئات الدكلية ادلعنية
األخرل .كستبذؿ اجلهود أيضان مع أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل من أجل ضماف التنسيق يف األنشطة
األخرل ،مثل كضع اجلداكؿ الزمنية لبلجتماعات ،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 .كيدث قدر كبري من التنسيق بالفعل من خبلؿ تنظيم
اجتماعات متتابعة يف ادلناطق.
 -25ككذلك يلزـ التنسيق مع األمانات األخرل ،كال سيما مثل أمانة مرفق البيئة العادلية ،يف كضع خطط
العمل كتنفيذ التوجيهات الصادرة عن مؤسبر األطراؼ كادلقدمة إىل رلل مرفق البيئة العادلية.
دال  -مساعدة األطراف في تبادل المعلومات المتصلة بتنفيذ ىذه االتفاقية
 -26سيتطلب تبادؿ ادلعلومات تأسي كتعهد ىيكل رسي ،كسيكوف ىذا اذليكل ضركريان لكي تفي
األطراؼ بالتزاماهتا دبوجب االتفاقية .كمن ا تمل أف تتطلب عملية تأسي ىذه ادلنصة لتبادؿ ادلعلومات
زبصيصان للموارد ،كستستفيد ىذه العملية من اجلهود ادلبكرة اليت تبذذلا األمانة ادلؤقتة للتعاكف مع ادلنصات
األخرل لتبادؿ ادلعارؼ ،مثل بوابة األمم ادلتحدة لتبادؿ ادلعلومات كالتعلم اإللكرتكين يف رلاؿ االتفاقات البيئية
ادلتعددة األطراؼ.
 -27كبشكل أكثر ربديدان ،يُطلب إىل األمانة دبوجب ادلادة  27أف 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  27ما يلي:
(أ) ادلعلومات العلمية كالتقنية كاالقتصادية كالقانونية ادلتعلقة بالزئبق كمركباتو ،دبا يف ذلك ادلعلومات
عن السمية كالسمية اإليكولوجية كالسبلمة؛
(ب) ادلعلومات عن خفض أك إاهاء إنتاج الزئبق كمركباتو كاستخدامها أك التجارة فيها ،كانبعاثاهتا
كاطبلقتها؛
(ج) ادلعلومات عن البدائل اجملدية تقنيان كاقتصاديان دلا يلي:
’ ‘2ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق؛

ستخدـ فيها الزئبق أك مرَّكبات الزئبق؛
’ ‘4عمليات التصنيع اليت يُ َ

’ ‘2األنشطة كالعمليات اليت تسبب انبعاث أك إطبلؽ الزئبق أك مركباتو؛
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البدائل؛

دبا يف ذلك ادلعلومات عن ادلخاطر الصحية كالبيئية كالتكاليف كالفوائد االقتصادية كاالجتماعية ذلذه

(د) ادلعلومات الوبائية ادلتعلقة بارثار الصحية ادلرتبطة بالتعرض للزئبق كمركباتو ،كذلك بالتعاكف
الوثيق مع منظمة الصحة العادلية كادلنظمات األخرل ذات الصلة ،كفقان للمقتضى.
 -28كباإلضافة إىل ذلك ،تقتضي بعض األحكاـ األخرل لبلتفاقية أف تقوـ األمانة بتيسري تبادؿ
ادلعلومات ،كمنها األحكاـ دبوجب ادلواد التالية:
(أ)

ادلادة  ،2اليت تطلب من األمانة أف تتعهد سجبلن 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  ،5اليت 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 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  ،6اليت تطلب من األمانة أف تتعهد سجبلن لئلعفاءات.

 -29كأخريان قد تعترب ادلساعدة ادلقدمة من األمانة ضركرية يف رلاالت أخرل تتطلب تبادؿ ادلعلومات ،على
التطورات التكنولوجية اجلديدة
سبيل ادلثاؿ دبوجب ادلادة  ،5كفيها ِّ
تشجع األطراؼ على تبادؿ ادلعلومات بشأف ّ
ذات الصلة كالبدائل اخلالية من الزئبق اجملدية اقتصاديان كتقنيان ،كالتدابري كالتقنيات ادلمكنة خلفض ،كحيثما أمكن،
إلاهاء استخداـ الزئبق كمرّكبات الزئبق يف عمليات التصنيع ادلػُدرجة يف ادلرفق باء أك دبوجب ادلادة  ،28كالقضاء
على انبعاثات كإطبلقات الزئبق كمركبات الزئبق النامجة عنها.
ىاء  -إعداد تقارير دورية استناداً إلى المعلومات الواردة عمالً بالمادتين  ١٥و ٢١وغيرىا من المعلومات
المتاحة ،وإتاحتها لألطراف
 -40يتمل أف ينطوم العمل ادلتعلق بإعداد التقارير الدكرية ،استنادان إىل ادلعلومات الواردة دبوجب ادلادتني
 25ك 42كغريىا من ادلعلومات ادلتاحة ،كبإتاحة تلك التقارير الطبلع األطراؼ ،على عمليات التوعية
كاالتصاؿ مع األطراؼ ،دبا يف ذلك الرسائل التذكريية ادلتعلقة دبتطلبات اإلببلغ ،كتداكؿ استمارات التقارير
كتقدمي ادلشورة بشأف إصلاز التقارير .كنظران لكوف اذلدؼ ادلتوخى ،مثلما عرضتو كناقشتو اللجنة يف دكرهتا
السادسة ،ىو مواصلة إعداد التقارير اإللكرتكنية بالقدر ادلمكن ،سيتعني القياـ بأنشطة إلنشاء ىيكل إلكرتكين
على شبكة اإلنرتنت فضبلن عن الصيانة ادلستمرة ذلذا اذليكل .كيف أعقاب تلقي التقارير ادلقدمة من األطراؼ،
سيتعني 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.
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 -42كستستفيد عملية إنشاء منصة اإلببلغ من اجلهود ادلبكرة اليت تبذذلا األمانة ادلؤقتة للتعاكف مع غريىا
من منصات تبادؿ ادلعارؼ ،كبوابات اإلببلغ اليت تعمل بصورة سليمة ،مثل تلك اليت أنشأىا ادلركز العادلي
لرصد حفظ الطبيعة ألغراض سلتلف االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ األخرل.
واو -الدخول ،بتوجيو عام من مؤتمر األطراف ،في ما قد يكون الزماً من الترتيبات اإلدارية والتعاقدية ألداء
وظائفها بفعالية
 -44ستتأثر الرتتيبات اإلدارية كالتعاقدية البلزمة لتنفيذ مهاـ األمانة إىل حد ما بادلوقع الذم ستتخذه األمانة
مقران ذلا ،باإلضافة إىل مجلة أمور منها:
(أ)

كضع االتفاقات ادلتعلقة بتوفري مرافق مكتبية مناسبة لؤلمانة؛

(ب) كربديد الرتتيبات اإلدارية ادلرتبطة بإدارة الصندكؽ االستئماين ادلخصص لتلقي االشرتاكات
ادلقررة (الصندكؽ االستئماين العاـ) ،كالصندكؽ االستئماين ادلخصص لتلقي التربعات (الصندكؽ االستئماين
اخلاص) ،دبا يف ذلك الرتتيبات ادلتعلقة باستخداـ أم تكاليف لدعم الربامج يتم احتساهبا من أجل دعم أنشطة
األمانة؛
(ج) كالرتتيبات ادلبلئمة لتعيني موظفي األمانة ،دبا يشمل ،حسب االقتضاء ،كضع توصيفات
الوظائف اليت تتماشى مع ادليزانية ادلتفق عليها ،كاستقداـ ادلوظفني ذكم ادلؤىبلت ادلناسبة لشغل ىذه الوظائف؛
(د)

كضع ترتيبات توفري اذلياكل األساسية لتكنولوجيا ادلعلومات ادلناسبة كالدعم ادلستمر ذلا؛

(ىػ) كضع الرتتيبات التعاقدية مع الشركاء اليت قد تلزـ لعقد االجتماعات أك إلصلاز األنشطة عن
طريق ىؤالء الشركاء ،كذلك من أجل دعم أم أنشطة تقوـ هبا األمانة.
زاي  -أداء وظائف األمانة األخرى المحددة في االتفاقية ،وغيرىا من الوظائف التي يقررىا مؤتمر األطراف
 -42كفيما يتعلق بادلهاـ األخرل لؤلمانة ،يتوقع أف يقوـ مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ باعتماد
التوجيهات التقنية اليت تتطلبها االتفاقية فيما يتعلق باالنبعاثات إىل اذلواء .كخببلؼ ربديث تلك التوجيهات عند
اللزكـ ،أك كضع التوجيهات بشأف القطاعات اجلديدة اليت ميكن أف تضاؼ إىل ادلرفق داؿ يف االتفاقية ،يتوقع أف
يكوف العمل اإلضايف ادلطلوب زلدكدان.
 -42كتنص االتفاقية أف يقوـ مؤسبر األطراؼ ،يف أقرب فرصة شلكنة من الناحية العملية ،باعتماد توجيهات
بشأف أفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية فيما يتعلق باإلطبلقات كمنهجيات إعداد قوائم جرد
اإلطبلقات .كنظران ألف األطراؼ ال تُ َلزـ إال بتحديد مصادر اإلطبلقات الثابتة ادلعنية لديها يف غضوف ثبلث
سنوات من تاريخ بدء النفاذ ،فقد ال يبدأ العمل على كضع التوجيهات بشأف اإلطبلقات خبلؿ فرتة
االجتماعات السنوية للمؤسبر.
 -45ككذلك فإف التوجيهات األخرل ادلطلوبة يف إطار االتفاقية ،من قبيل التوجيهات ادلتعلقة باإلمداد
كالنفايات كادلواقع ادللوثة ،قد تتطلب مزيدان من العمل ،ال سيما يف ادلرحلة األكلية بعد االجتماع األكؿ لؤلطراؼ.
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التذييل الثاني
االحتياجات من الموارد لتنفيذ المقترحات المتعلقة بالكيفية التي سيقوم بها المدير التنفيذي لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة بأداء مهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
 -2ىذا التذييل ،دبا يف ذلك اجلداكؿ األربعة اليت يتضمنها ،يقابل الفرع داؿ ،كيقدـ ة عامة عن
االحتياجات من ادلوارد لتنفيذ ادلقرتحات ادلتعلقة بالكيفية اليت سيقوـ هبا ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة
للبيئة بأداء مهاـ األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق.
-4

كيتضمن اجلدكؿ  2ة عامة عن الوظائف لكل من اخليارات التالية:

(أ) اخليار ( 2أ) (الدمج) :دمج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،باستخداـ اذليكل احلايل (ادلوقع :جنيف).
(ب) اخليار ( 2ب) (األمانة الفرعية) :دمج أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،بإنشاء فرع رابع بصفة مؤقتة (ادلوقع :جنيف).
(ج) اخليار ( 4األمانة القائمة بذاهتا) :إنشاء أمانة قائمة بذاهتا التفاقية ميناماتاُ ،يدد موقعها
استنادان إىل ربليل دلراكز العمل التالية لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة :بانكوؾ ،جنيف ،نريكيب ،أكساكا بالياباف،
فيينا ،كاشنطن العاصمة)
 -2كيتضمن اجلدكؿ  4ة عامة عن رلموع التكاليف ادلتوقعة للموظفني يف ظل اخليارات ( 2أ) ك( 2ب)
ك 4فيما يتعلق بالكيفية اليت سيقوـ هبا ادلدير التنفيذم بأداء مهاـ األمانة الدائمة يف جنيف.
 -2كيتضمن اجلدكؿ  2ة عامة عن رلموع التكاليف ادلتوقعة للموظفني يف ظل أمانة قائمة بذاهتا يف أم
من ادلواقع الستة ادلقرتحة (اخليار .)4
 -5أما اجلدكؿ  2فيستجيب للطلب الذم تقدمت بو جلنة التفاكض احلكومية الدكلية للحصوؿ على مزيد
من ادلعلومات عن اجملاالت التالية :تقدير لكامل تكاليف تشغيل أمانة قادرة على أداء مهامها يف كل من ادلواقع
ادلقرتحة؛ كتقدير لكامل تكاليف عقد االجتماعات يف كل موقع؛ كتقدير لتكاليف سفر ادلوظفني للمشاركة يف
االجتماعات الرئيسية ادلعنية بادلواد الكيميائية كالنفايات يف جنيف يف حاؿ إقامة األمانة الدائمة يف أحد ادلواقع
اخلمسة األخرل ادلقرتحة .كقد أُكرد تقدير جملموع معدالت بدؿ اإلقامة اليومي للمشاركني ادلمولني يف
اجتماعات مؤسبر األطراؼ اليت تُعقد يف ادلواقع الستة لؤلمانة ،كذلك ألغراض ادلقارنة بني ادلواقع.

23

UNEP/MC/COP.1/14

اجلدكؿ 2
جداول مالك الموظفين اإلرشادي للخيارات المقترحة ألمانة اتفاقية ميناماتا
اخليار ( 2أ) (الدمج) :دمج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،باستخداـ اذليكل احلايل (ادلوقع:
جنيف)

فئات كمستول ادلوظفني
ألف -الفئات الفنية
مد4-
مد2-
ؼ5-
ؼ2-
ؼ2-
ؼ4-
المجموع الفرعي ألف
باء -فئة اخلدمات العامة
ادلوظفوف من فئة اخلدمات
العامة
المجموع الفرعي باء
المجموع (ألف  +باء)
ادلبلحظات

اجملموع ادلقرتح ألمانة اتفاقية ميناماتا للفرتة 4029-4028
الوظائف اجلديدة ادلطلوب
كظائف اتفاقيات بازؿ
كظائف اتفاقية ميناماتا
سبويلها التفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل
ادلمولة من تكاليف دعم
كركترداـ كاستكهومل
كميناماتا اليت سبوذلا اتفاقية
الربامج
كميناماتا
ميناماتا
 :40من كظيفة كاحدة
 :40من كظيفة كاحدة
 :40من  7كظائف
 :40من  7كظائف
 :40من  26كظيفة
 :40من كظيفتني
٦٨٨٥

 :40من كظيفتني
 :40من  2,5كظيفة

2

١٨٣٥

١

 :40من  24كظيفة
٢٨٤٥
٩٨٢٥
(أ)

 :40من  2كظائف
٥٨٨٥
٢٨١٥
(ب)

2
١
٢
(ج)

اجملموع

0,40
0,40
2,20
2,80
5,20
0,20
٩٨١٥
2,40
٤٨٢٥
١٣٨٣٥

اخليار ( 2ب) (األمانة الفرعية) :دمج أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،بإنشاء فرع دليناماتا بصفة
مؤقتة (ادلوقع :جنيف)

فئات كمستول ادلوظفني

ألف -الفئات الفنية
مد4-
مد2-
ؼ5-
ؼ2-
ؼ2-
ؼ4-
المجموع الفرعي ألف
24

اجملموع ادلقرتح ألمانة اتفاقية ميناماتا للفرتة 4029-4028
الوظائف اجلديدة
كظائف اتفاقيات بازؿ كركترداـ
اليت سبوذلا اتفاقية
كاستكهومل كميناماتا اليت سبوذلا
ميناماتا
اتفاقية ميناماتا
0,20
0,40
0,20
2,50
٢٨٥٥

كظائف اتفاقية ميناماتا
ادلمولة من تكاليف دعم
الربامج

اجملموع

2
2

2

0,20
2,40
0,20
2
5,50

٥

١

٨٨٥٥

2
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باء -فئة اخلدمات العامة

ادلوظفوف من فئة
5
2
2
اخلدمات العامة
٥
١
٤
المجموع الفرعي باء
١٣٨٥٥
٢
٩
٢٨٥٥
المجموع (ألف +باء)
(ج)
(ا)
(أ)
ادلبلحظات
اخليار ( 4األمانة القائمة بذاهتا) :إنشاء أمانة قائمة بذاهتا التفاقية ميناماتا (ادلكاف :يقرر الحقان باالختيار بني بانكوؾ كجنيف
كنريكيب كأكساكا بالياباف كفيينا ،ككاشنطن العاصمة)
اجملموع ادلقرتح ألمانة اتفاقية ميناماتا للفرتة 4 029-4028

فئات ومستوى الموظفين
ألف -الفئات الفنية
مد4-
مد2-
ؼ5-
ؼ2-
ؼ2-
ؼ4-
المجموع الفرعي ألف
باء -فئة اخلدمات العامة
ادلوظفوف من فئة اخلدمات
العامة
المجموع الفرعي باء

كظائف اتفاقيات بازؿ
كركترداـ اكستكهومل كميناماتا
اليت سبوذلا اتفاقية ميناماتا

المجموع (ألف  +باء)

ادلبلحظات

الوظائف اجلديدة اليت سبوذلا
اتفاقية ميناماتا

كظائف اتفاقية
ميناماتا ادلمولة من
تكاليف دعم
الربامج

اجملموع

2
4
4
2

2

2
4
4
5

٩

١

١٥

2
٤
١٣
(د)

2
١
٢
(ج)

5
٥
١٥

المالحظات
(أ) يف حالة دمج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،يشري ىذا البند إىل كظائف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ادلدرجة
يف ميزانية الصناديق االستئمانية العامة التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل للفرتة  ،4029-4028على أف تسهم يف سبويلها االشرتاكات ادلقررة التفاقية
ميناماتا.
(ب) يف حالة دمج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،يشري ىذا البند إىل الوظائف اجلديدة اليت تشرتؾ يف سبويلها
اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كاالشرتاكات ادلقررة التفاقية ميناماتا.
(ج) كظائف اتفاقية ميناماتا ادلمولة من تكاليف دعم الربامج البالغ قدرىا  22يف ادلائة ادلتأتية من اتفاقية ميناماتا.
(د) كظائف اتفاقية ميناماتا ادلمولة من االشرتاكات ادلقررة التفاقية ميناماتا.
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اجلدكؿ 4
التكاليف السنوية المتوقعة للوظائف في ظل المقترحات المتعلقة بالكيفية التي سيقوم بها المدير التنفيذي
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بأداء مهام األمانة الدائمة في جنيف
(بدكالرات الواليات ادلتحدة)
اخليار ( 2أ) (الدمج) :دمج
مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف
أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،باستخداـ اذليكل
احلايل (ادلوقع :جنيف)
رلموع ادلوظفني

١٣٨٣٥

رلموع تكاليف ادلوظفني (ادلوارد
األساسية باستثناء تكاليف دعم
الربامج)
تكاليف دعم الربامج ادلكرسة
لتكاليف ادلوظفني
رلموع تكاليف ادلوظفني (ادلوارد
األساسية دبا يف ذلك تكاليف
دعم الربامج)

اخليار ( 4األمانة القائمة
اخليار ( 2ب) (األمانة
الفرعية) :دمج أمانة اتفاقية بذاهتا) :إنشاء أمانة قائمة
ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ بذاهتا التفاقية ميناماتا
(ادلوقع :جنيف)
كركترداـ كاستكهومل ،بإنشاء فرع
التفاقية ميناماتا بصفة مؤقتة
(ادلوقع :جنيف)
١٥

١٣٨٥٥

4 729 222

4 774 927

2 422 709

257 287

260 279

240 284

٣ ١٥٦ ٥٢١

٣ ١٣٣ ٣٩٦

٣ ٦٥٤ ٥٩١

اجلدكؿ 2
التكاليف السنوية المتوقعة للموظفين في ظل أمانة قائمة بذاتها في المواقع الستة المقترحة
(بدكالرات الواليات ادلتحدة)

رلموع ادلوظفني

اخليار  :4إنشاء أمانة قائمة بذاهتا التفاقية ميناماتا
اكساكا بالياباف
نريكيب
جنيف
بانكوؾ
25

25

25

25

فيينا
25

كاشنطن
25

رلموع تكاليف
ادلوظفني (ادلوارد
األساسية باستثناء
تكاليف دعم الربامج) 4 290 050 4 226 200 4 672 800 4 072 550 2 422 709 4 220 500
تكاليف دعم الربامج
ادلكرسة لتكاليف
242 707 205 024
227 742 469 694 240 284
ادلوظفني 478 465
رلموع تكاليف
ادلوظفني (ادلوارد
األساسية دبا يف ذلك
تكاليف دعم الربامج) ٢ ٨١٣ ٧٥٧ ٢ ٦٥١ ٤٣٢ ٣ ٥٢٢ ٥٢٤ ٢ ٣٤٤ ٢٤٢ ٣ ٦٥٤ ٥٩١ ٢ ٤١٨ ٧٦٥
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اجلدكؿ 2
لمحة عامة للتكاليف الكاملة المقدرة لتشغيل األمانة في كل من المواقع الستة المقترحة (بما في ذلك تكاليف
المكاتب ،االجتماعات وسفر الموظفين للمشاركة االجتماعات التي تُعقد في جنيف)
(بدكالرات الواليات ادلتحدة)
التقديرات التقريبية للتكاليف الكاملة لتشغيل األمانة في المواقع الستة المقترحة
ادلبلحظات

التكاليف ادلقدرة لتشغيل األمانة

2

(دبا يف ذلك احليز ادلكتيب

بانكوؾ

جنيف

نريكيب

أكساكا بالياباف

فيينا

كاشنطن العاصمة

400 000

400 000

400 000

400 000

450 000

250 000

يف السنة

يف السنة

يف السنة

يف السنة

يف السنة

يف السنة

كتكاليف اخلدمات ادلشرتكة)
التكاليف ادلقدرة الجتماعات

4

مؤسبر األطراؼ
سفر ادلندكبني ادلمولني حلضور

2

اجتماع مؤسبر األطراؼ
التكاليف ادلقدرة لسفر موظفي
األمانة إىل جنيف حلضور

2

840 000

2 200 000

640 000

820 000

870 000

980 000

لكل اجتماع

لكل اجتماع

لكل اجتماع

لكل اجتماع

لكل اجتماع

لكل اجتماع

270 000

850 000

620 000

270 000

670 000

850 000

لكل اجتماع

لكل اجتماع

لكل اجتماع

لكل اجتماع

لكل اجتماع

لكل اجتماع

20 000

صفر

26 000

25 000

40 000

20 000

لفرتة السنتني

لفرتة السنتني

لفرتة السنتني

لفرتة السنتني

لفرتة السنتني

االجتماعات ادلتعلقة بادلواد
الكيميائية كالنفايات
ادلبلحظات

5,6

5

ادلبلحظات
 -2ميكن أف تشمل التكاليف ادلقدرة للحيز ادلكتيب كاخلدمات ادلشرتكة ،حسب ادلواقع ،اإلجيار ،كرسوـ استخداـ ادلكاتب كصيانتها ،كالرسوـ
األمنية ،كالتكاليف الكاملة لتجهيز ادلناضد ،كرسوـ اخلدمات ادلشرتكة ،كغري ذلك من الرسوـ ذات الصلة الضركرية لكفالة أداء األمانة مهامها كاملة
على النحو ادلطلوب.
 -4تشري التكاليف ادلقدرة الجتماعات مؤسبر األطراؼ إىل التكاليف يف ادلوقع ا دد ،كقد تشمل تكاليف استئجار األماكن ،كالتكاليف ذات
الصلة من غري اإلجيار لؤلماكن ،كتكاليف األمن يف األماكن ،كرسوـ مكاتب األمم ادلتحدة ،كرسوـ خدمات ادلؤسبرات .كبالنسبة ألكساكا بالياباف
ككاشنطن العاصمة ،تشمل التقديرات أيضان تكاليف سفر موظفي األمانة إىل بانكوؾ كمونرتياؿ باعتبار ا موقعني مقرتحني لعقد ادلؤسبرات .كال تشمل
تكاليف االجتماعات سفر ادلندكبني ادلمولني إىل ادلوقع ادلعين.
 -2كقد مت حساب ىذه التقديرات على أساس ادلعدالت احلالية لبدؿ اإلقامة اليومي لكل من ادلواقع ،كالتكاليف ادلقدرة للرحبلت اجلوية إىل كل
موقع ،كادلصركفات النثرية ،كفقان للنظاـ ادلايل كالقواعد ادلالية لؤلمم ادلتحدة.
 -2كيُضاؼ ىذا ادلبلغ إىل مبلغ  400 000دكالر ادلخصص لسفر ادلوظفني حاليان يف برنامج العمل كادليزانية .كتغطي تكاليف السفر التكاليف
ادلقدرة لسفر موظفي األمانة حلضور اجتماع كاحد من اجتماعات مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كمجعية الصحة العادلية
التابعة دلنظمة الصحة العادلية ،كاجتماعني معنيني بالربنامج ادلشرتؾ بني ادلنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية يُعقداف يف جنيف .كستتيح تلك
البعثات إىل جنيف الفرصة لبلحتكاؾ بالزمبلء العاملني يف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كغريه من ادلنظمات ادلعنية بادلواد الكيميائية كالنفايات ادلوجودة
مقارىا يف جنيف.
 -5كنظران لعدـ كجود مرافق مؤسبرات تابعة لؤلمم ادلتحدة يف أكساكا بالياباف كاشنطن العاصمة ،كإذ يتعذر ،ألسباب تتعلق بادليزانية ،االعتماد على
األماكن التجارية دكف زبصيص مبالغ إضافية ،فإف تكاليف االجتماعات يف حاؿ إقامة األمانة يف أكساكا بالياباف تستند إىل التكاليف ادلقدرة لعقد
اجتماع مؤسبر األطراؼ يف بانكوؾ ،كما تستند يف حاؿ إقامتها يف مونرتياؿ إىل التكاليف ادلقدرة لعقد االجتماع يف كاشنطن العاصمة ،لكواهما أقرب
مدينتني توجد فيهما مرافق مؤسبرات تابعة لؤلمم ادلتحدة ميكن التعويل عليها.
 -6كقد أُكردت تكاليف تشغيل ادل كاتب يف أكساكا بالياباف ألغراض احلساب فقط ،كىي تستند إىل الظركؼ احلالية للمركز الدكيل للتكنولوجيا
البيئية ادلوجود يف أكساكا بالياباف .كادلركز مدعوـ دبسا ة كترتيبات من طرؼ البلد ادلضيف.
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التذييل الثالث
اإلدماج في أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
-2
يلي:

يتضمن ىذا التذييل ة عامة عن ىيكل أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كسياؽ للنظر فيما

(أ) اخليار ( 2أ) (الدمج) :دمج مهاـ أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،باستخداـ اذليكل احلايل (ادلوقع :جنيف)؛
(ب) اخليار ( 2ب) (األمانة الفرعية) :دمج أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،بإنشاء فرع التفاقية ميناماتا بصفة مؤقتة (ادلوقع :جنيف).
لمحة عامة :ىيكل أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
 -4يرتأس أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل أمني تنفيذم يدعمو مكتب تنفيذم كثبلثة فركع ىي:
فرع عمليات االتفاقيات ،كفرع ادلساعدة التقنية ،كفرع الدعم العلمي.
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كيتوىل ادلكتب التنفيذم األنشطة التالية على مستول األمانة:
(أ)

القيادة كالتوجيو التنفيذم؛

(ب) اإلدارة كالرقابة كالرصد؛
(ج) ربقيق التآزر كالتنسيق؛
(د)

إدارة (ادلالية كادلوارد البشرية كادليزانية)

(ىػ) تعبئة ادلوارد؛
(ك) التنسيق مع ارلية ادلالية دبوجب اتفاقية استكهومل.
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كيتوىل فرع عمليات االتفاقيات ادلهاـ التالية:
(أ)

إدارة اجتماعات مؤسبرات األطراؼ كىيئاهتا الفرعية؛

(ب) ادلسائل القانونية كادلتعلقة باحلوكمة؛
(ج) االمتثاؿ؛
(د) التعاكف على الصعيد الدكيل مع االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ كادلنظمات احلكومية الدكلية
كادلنظمات غري احلكومية؛
ركترداـ؛

(ىػ) التعاكف بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة لؤلمم ادلتحدة بشأف اتفاقية
(ك) خدمات ادلؤسبرات؛
(ز)

إدارة ادلعارؼ كادلعلومات كتوعية اجلمهور؛

(ح) تكنولوجيا ادلعلومات.
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كيتوىل فرع ادلساعدة التقنية ادلهاـ التالية:
(أ)
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(ب) تقييم االحتياجات (دبا يف ذلك خطط التنفيذ الوطنية ،كخطط العمل الوطنية ،كما إىل ذلك)؛
(ج) أنشطة بناء القدرات كالتدريب (دبا يف ذلك ادلشاريع كحلقات العمل ،كاحللقات الدراسية
الشبكية ،كالتدريب على اإلنرتنت ،كما إىل ذلك)؛
(د)

الشراكات؛

(ق) ادلراكز اإلقليمية؛
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كيتوىل فرع الدعم العلمي ادلهاـ التالية:
(أ)

تقدمي ادلدخبلت التقنية كالعلمية؛

(ب) دعم العمل العلمي الذم تضطلع بو مؤسبرات األطراؼ كىيئاهتا الفرعية ،دبا يف ذلك العمل يف
فرتة ما بني الدكرات؛
(ج) إعداد الوثائق التقنية ،دبا يف ذلك ادلبادئ التوجيهية كالتوجيهات؛
(د)

إدارة عملية مجع كاستعراض كتقييم ادلعلومات العلمية كالتقنية؛

(ق) إعداد التقارير الوطنية كاإلخطارات كاالعفاءات.
اجلدكؿ 2
الخيار ( ١أ) (الدمج) :دمج مهام أمانة اتفاقية ميناماتا في أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم،
باستخدام الهيكل الحالي (الموقع :جنيف)
الخدمات التنفيذية
األمني التنفيذم

 40يف ادلائة من مد4-

نائب األمني التنفيذم

 40يف ادلائة من مد2-

موظفوف آخركف

 4ؼ 2 ،5-ؼ 4 ،2-خ ع

الوظائف

الموظفون الحاليون التفاقيات بازل وروتردام
واستكهولم (متوسط تقريبي قدره
الموظفون اإلضافيون
 ٢٥في المائة من الوقت التفاقية ميناماتا)

الدعم العلمي

 2ؼ 4,5 ،5-ؼ 2 ،2-ؼ،2-
 2ؼ،4-

 2ؼ 2 ،2-ؼ2-

بناء القدرات كادلساعدة التقنية

 4ؼ 4 ،5-ؼ 2 ،2-ؼ2-

 2ؼ 2 ،2-ؼ2-

ادلؤسبرات

 2ؼ 0,5 ،5-ؼ 5 ،2-ؼ2-

2ؼ2-

الدعم القانوين

 2ؼ 4 ،2-ؼ2-

 0,5ؼ2-

إدارة ادلعارؼ كاالتصاؿ
كتكنولوجيا ادلعلومات

 2ؼ 4 ،5-ؼ 2 ،2-ؼ4-

2ؼ2-

موظفوف آخركف

 20خ ع

2خع

الدعم اإلداري من خالل تكاليف دعم البرنامج
موظف الشؤكف اإلدارية كإدارة الصناديق
موظف كاحد من فئة اخلدمات العامة

 2ؼ2 -
2خع
29
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اجلدكؿ 4
الخيار ( ١ب) (األمانة الفرعية) :دمج أمانة اتفاقية ميناماتا في أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم،
بإنشاء فرع التفاقية ميناماتا بصفة مؤقتة (الموقع :جنيف)
الخدمات التنفيذية

األمني التنفيذم

 20يف ادلائة من مد4-

نائب األمني التنفيذم

 40يف ادلائة من مد2-
فرع اتفاقية ميناماتا
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رئي فرع ميناماتا

مد2-

ادلسائل العلمية

2ؼ2-

ادلسائل التقنية كالعلم

2ؼ2-

ادلساعدة التقنية كبناء القدرات

2ؼ2-

إدارة ادلعارؼ كاإلببلغ

2ؼ2-

موظفوف آخركف

2خع

وظائف جديدة أخرى:
االتصاؿ كتوعية اجلمهور ،تكنولوجيا ادلعلومات كإدارة ادلعلومات،
ادلوظف القانوين

 50×4يف ادلائة من ؼ2-
 50يف ادلائة من ؼ2-

وظائف أخرى خاضعة لتقاسم التكاليف:
رئي فرع العمليات

 20يف ادلائة من ؼ5-

الدعم اإلداري من خالل تكاليف دعم البرنامج
موظف الشؤكف اإلدارية كإدارة الصناديق
موظف كاحد من فئة اخلدمات العامة

2ؼ2-
2خع
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التذييل الرابع
إنشاء أمانة قائمة بذاتها التفاقية ميناماتا
الخيار ( ٢األمانة القائمة بذاتها) :إنشاء أمانة قائمة بذاتها التفاقية ميناماتا
الخدمات التنفيذية
األمني التنفيذم
موظفوف آخركف
فرع الخدمات التقنية
فرع الخدمات المتعلقة بالسياسات
رئي الفرع التقين
 2ؼ5-
رئي فرع السياسات
بناء القدرات كادلساعدة التقنية
2ؼ2-
العلم كالسياسات
إدارة ادلعارؼ كاالتصاؿ كتكنولوجيا
التوعية يف رلاؿ السياسات العلمية  2ؼ 2 -
ادلعلومات
2ؼ2-
ادلسائل القانونية
2ؼ2-
ادلؤسبرات
موظفوف آخركف
4خع
موظفوف آخركف

2خع

الدعم اإلداري من خالل تكاليف دعم البرنامج
موظف الشؤكف اإلدارية كإدارة الصناديق
موظف كاحد من فئة اخلدمات العامة

2ؼ2-
2خع

مد2-
2خع
 2ؼ5-
2ؼ2-
2ؼ2-

____________
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