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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
 بشأن الزئبق

 األولاالجتماع 
 2017 سبتمرب/أيلول 29-24 جنيف،

 *من جدول األعمال املؤقت‘4’( أ) 5البند 
مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراًء 
بشأنها في اجتماعه األول: مسائل تنص عليها 
االتفاقية: تدابير تفعيل ترتيبات اآللية المالية المشار 

 ١٣إليها في المادة 

الدولي المحدد لدعم بناء القدرات والمساعدة التقنية ضمن برنامج خيارات موقع البرنامج 
 األمم المتحدة للبيئة والترتيبات اإلدارية الخاصة به ومدته

 مذكرة من األمانة
 السياق -أوال

جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانونا بشأن الزئبق يف دورهتا السابعة، نظرت  - 1
لفريق اخلرباء العامل املخصص املعين بالتمويل يف تقرير الرئيسني املشاركني ، 201٦يف آذار/مارس  اليت عقدت

من أجل للجنة  مدخالت. وقدم التقرير (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/9)الذي أنشئ يف الدورة السادسة للجنة 
ات واملساعدة التقنية، مبا يف ذلك دد لدعم بناء القدر احملدويل الضيفة للربنامج ستوضع اقرتاح بشأن املؤسسة امل

 ذلك، كان معروضا   إىل . إضافة  تهمدالربنامج و  عملبشأن  اتضيفة، وتوجيهستالرتتيبات الالزمة داخل املؤسسة امل
والرتتيبات اإلدارية بشأن اخليارات  ذي لربنامج األمم املتحدة للبيئةاملدير التنفي أعدهاعلى اللجنة وثيقة معلومات 

 ضيفة للربنامجستامل املؤسسةيف إطار برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه ذات الصلة 
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/6). 

ضيفة للربنامج ستبرنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه املؤسسة املختتار قررت اللجنة أن  املداوالت وعقب - 2
اخلاصة بعض التفاصيل  كذلكاللجنة   ووضعت. ه األولمؤمتر األطراف يف اجتماع كذل يعتمدلكي ، دداحملالدويل 

ومل توضع . (1)تهومد هوموارد هعملياتو  هلربنامج ونطاقلبشأن األهلية  توجيهاتاالستضافة، إىل جانب  برتتيبات
                                                           

*  UNEP/MC/COP.1/1. 

 ، وخباصة التذييل الثاين، لالطالع على النص الذي وضع يف الدورة السابعة للجنة.UNEP/MC/COP.1/9(  انظر الوثيقة 1)
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املؤمتر يف اجتماعه األول. ويشمل  فيها ريثما يبت ةس معقوفاقو أبني وهي ترد  النصوص يف صيغتها النهائية بعض
ويقدم ذلك اجلزء من برنامج البيئة الذي سيضطلع مبهمة االستضافة ومدة الربنامج ونوع جملس اإلدارة للربنامج. 

 ضمن برنامجاملوقع  بشأني وضعته اللجنة يف دورهتا السابعة، حملة عامة عن املناقشات ذالشكل الوارد أدناه، ال
 االتفاق حىت اختتام تلك الدورة. يئة وجماالتاألمم املتحدة للب

بصيغتها األمم المتحدة للبيئة  المحدد ضمن برنامجمحتمل للبرنامج الدولي  موقعلكل  اإلدارية الخيارات
لجنة التفاوض لفي االجتماع السابع  تعدتي أ، الUNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1الواردة في الوثيقة 
 الحكومية الدولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، املرفق السادس.UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1: الوثيقة املصدر

لبت اللجنة إىل األمانة املؤقتة احملدد ط امج الدويلنلرب ل دراستهساعدة مؤمتر األطراف على االنتهاء من ومل - 3
برنامج األمم املتحدة  ضمنوقع املطروحة املعن خيارات  إضافية تقدم معلومات أنالتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 

واآلثار القانونية، مبا يف ذلك إمكانية  ،اآلثار املاليةو وظيفة االستعراض التقين،  وموقعالرتتيبات اإلدارية، و للبيئة، 
 .الزمنيةاآلثار و ضيفة واملؤمتر، ستوضع مذكرة تفاهم بني برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه املؤسسة امل

 املعلومات اإلضافية املطلوبة. وتقدم هذه املذكرة - 4
 خيارات الموقع ضمن برنامج األمم المتحدة للبيئة -ثانياً 

رع املواد الكيميائية والصحة، الربنامج الدويل احملدد يف فميكن استضافة برنامج األمم املتحدة للبيئة، ضمن  - 5
كال املوقعني حتت سلطة ويقع  ية ميناماتا. أو يف أمانة اتفاق، (2)االقتصادشعبة يف ويقع يف جنيف  ي يوجد مقرهذال

 املدير التنفيذي.
                                                           

شعبة  أصبح اسمفرع املواد الكيميائية والنفايات ليصبح فرع املواد الكيميائية والصحة، يف حني  أعيد تسمية ،2017 يف عام  (2)
 التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد شعبة االقتصاد.
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 ،دداحمل دويلالامج نرب التخذه مؤمتر األطراف، سيجري إنشاء أمانة إلدارة سيقرار الذي ال واعتمادا  على - ٦
 سواءامليزانية  خارجمن من موارد  على أن جيري متويلهم ا اخلاصون هباهو األمانة موظف وجيوز أن يكون لدى هذه

 ة والصحة أو يف أمانة االتفاقية.يف فرع املواد الكيميائي موجودينكان أولئك املوظفني 
 .نيل  احملتم   نيع  ق  املو  عنترد أدناه معلومات إضافية و  - 7

 الموقع ضمن برنامج األمم المتحدة للبيئة -١
شعبة االقتصاد أو يف أمانة التابع لميكن وضع أمانة الربنامج الدويل احملدد يف فرع املواد الكيميائية والصحة 

 اتفاقية ميناماتا.
 أمانة االتفاقية الفرع

ملعاجلة التلوث بالزئبق على الصعيد العاملي.  شامال   يقدم الفرع هنجا  
ربنامج األمم لوإضافة إىل تنفيذ جزء كبري من الربنامج الفرعي 

املتحدة للبيئة املتعلق باملواد الكيميائية والنفايات ونوعية اهلواء فإنه 
ستضيف جمموعة من الربامج الدولية واألمانات واملبادرات ي

 والصحة باملواد الكيميائية تتعلق والشراكات اليت جتري أعماال  
املركز الدويل و ، عمل األوزونوالنفايات، مبا يف ذلك مبادرة 

للتكنولوجيا البيئية )مقره يف أوساكا، اليابان(، والنهج االسرتاتيجي 
ز ترك اليت والوحدة املشكلة حديثا   ،لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

 على الصحة والتلوث.
وعلى وجه سنوات،  عبضلبشأن الزئبق  ا  حمدد الفرع عمال   وقاد

لربنامج األمم التابعة شراكة الزئبق العاملية  الفرع استضاف اخلصوص
دمات للعملية اخل تستضيف األمانة اليت قدمهو ياملتحدة للبيئة. و 

اآلن األمانة املؤقتة  ت أصبحيتالتفاوضية التفاقية ميناماتا، ال
ييم العاملي للزئبق وعمليات التوقعات الفرع التق ويقودلالتفاقية. 

التحالف العاملي للقضاء على  العاملية للمواد الكيميائية، ويستضيف
ذات  . وتقود شعبة االقتصاد مسارات العملالرصاص يف الدهانات

 وارد والطاقة واالقتصاد الدائري.كفاءة استخدام املب املتعلقة الصلة
الربامج وتعبئة املوارد من  الفرع خربة واسعة يف جمال إدارةولدى 

ويقدم أجل دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية وتعزيز املؤسسات. 
للربنامج مانة مهام األبرنامج األمم املتحدة للبيئة، من خالل الفرع، 

على الصعيد الوطين لتنفيذ اتفاقيات  اتاملؤسستعزيز لدعم اخلاص 
والنهج االسرتاتيجي  ،ابازل وروتردام واستكهومل، واتفاقية مينامات

 .لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

لربنامج الدويل احملدد يف اموقع أمانة وجود 
تيح الرتكيز يالتفاقية سلألمانة الدائمة ا

تيح كما سي  ،الزئبق بشكل مكثف على
التفاقية واألطراف مع ااملباشر  التجاور
دويل الربنامج الاستضافة أمانة وعند فيها. 

تستفيد أمانة االتفاقية سوف  فإن دداحمل
اخلربات ذات الصلة لألمانة املؤقتة.  من

 أمانة االتفاقيةلدى ومن املتوقع أن يكون 
ن كجزء من و قنيتن و و ن علميو موظف
 الوظيفي يف املستقبل. هاهيكل
منصوص عليه  فكما هوعلى ذلك  عالوة  

أمانة فإن  من االتفاقية 24يف املادة 
تيسري تقدمي همة مبلفت االتفاقية ك  

املساعدة، عند الطلب، وتنسيق األنشطة 
 الصلة.انات اهليئات الدولية ذات مع أم

تقرر بعد كيفية توجتدر اإلشارة إىل أنه مل 
 هام األمانة الدائمة.ملاملدير التنفيذي  أداء
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 مجلس اإلدارة -٢
رغم أن أمانة الربنامج الدويل احملدد ستعمل حتت توجيه مؤمتر األطراف وستكون مساءلة أمامه، كما ستكون 
مسؤولة مباشرة عن تشغيل الربنامج وإدارته إال أنه جيوز للمؤمتر أن يوكل عملية الرقابة وتنفيذ توجيهاته، مبا يف 

 تقع بني املؤمتر واألمانة. -هيئة إدارة  -ع، إىل هيئة أخرى ذلك اختاذ القرارات املتعلقة باملشاريع وإدارة املشاري
 االعتبارات

بصرف النظر عن موقع أمانة الربنامج الدويل احملدد، قد يود مؤمتر األطراف أن ينشئ جملس إدارة للربنامج يوفر 
أما املؤمتر وتوفر له أمانة الرقابة على تنفيذ التوجيهات اليت يقدمها مؤمتر األطراف. وخيضع هذا اجمللس للمساءلة 

 الربنامج اخلدمات.
وبغض النظر عن موقع األمانة، يتألف جملس اإلدارة من جمموعة حمددة من األعضاء، مع التمثيل املتوازن ملناطق 
األمم املتحدة والبلدان املاحنة والبلدان املتلقية. وميكن أن يعني األعضاء من قبل مؤمتر األطراف أو عن طريق 

 ب.املكت
 يه الدورة الستتتتتتتتتابعة للجنة التفاوضإىل مشتتتتتتتتتروع املقرر بشتتتتتتتتتأن الربنامج الدويل احملدد الذي وافقت عل واستتتتتتتتتتنادا  

 احلتتكتتومتتيتتتتتتتة التتتتتتتدولتتيتتتتتتتة لتتلتتنتتظتتر فتتيتتتتتتته واعتتتتتمتتتتتتتاده متتن جتتتتتتتانتتتتتتتب متتؤمتتتر األطتتراف يف اجتتتتتمتتتتتتتاعتتتتتتته األول )انتتظتتر
 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1ينشتتتتئ ’’ربنامج هي كما يلي: ، املرفق الستتتتادس(، فإن الرتتيبات اإلدارية لل

مؤمتر األطراف ]جملستتا  تنفيذيا ] ]جلنة  للربنامج الدويل احملدد]، يشتترف على توجيهاته وينفذها، مبا يف ذلك اختاذ 
ويف كل من الربنامج اخلاص لدعم التعزيز املؤستتتتستتتتي على الصتتتتعيد  .‘‘القرارات بشتتتتأن املشتتتتاريع وإدارة املشتتتتاريع

الستتتتتتتتتتتتتريعة فإن جملس اإلدارة هو جملس تنفيذي. ويدعى اجمللس التنفيذي للربنامج اخلاص الوطين وبرنامج البداية 
إىل أن يقدم تقاريره إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة بينما يقدم اجمللس التنفيذي لربنامج البداية السريعة تقاريره إىل 

 املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية.
ألطراف يف أن يطلب إىل جملس إدارة الربنامج الدويل احملدد أن يضع نظامه الداخلي اخلاص وقد يرغب مؤمتر ا

 به.
وإضافة  إىل اخليارين الواردين أعاله هناك منوذج آخر للنظر فيه، وهو منوذج ال يشتمل على جملس إدارة مستقل 

ن األخرى اليت حتتاج إىل مساعدة تقنية يف ويتمثل يف إدارة الصندوق االستئماين ملساعدة البلدان النامية والبلدا
التنفيذ والذي أنشئ يف األصل يف إطار اتفاقية بازل. وإذا رغب مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا يف أن ينظر يف 

ال  اعتماد هذا النموذج الستخدامه فيما يتصل بالربنامج الدويل احملدد فإنه سيجعل الربنامج الدويل احملدد جزءا  
 زأ من أمانة االتفاقية ويقع مباشرة حتت إشراف مؤمتر األطراف.يتج
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 االستعراض التقني -٣
ال و يهدف الربنامج الدويل احملدد إىل دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية ملساعدة البلدان النامية األطراف، 

دول جزرية صغرية نامية، واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،  وأسيما األطراف اليت هي أقل البلدان منواًّ 
 االتفاقية. يف إطارعلى الوفاء بالتزاماهتا 

إال أنه  عملية تقدمي الطلباتو الدعوات لتقدمي الطلبات  نظم وتديرتسوف وعلى الرغم من أن أمانة الربنامج 
 عقو مو االستعراض التقين للطلبات تنظيم كيفية   من حيث هار فيثالثة من النماذج املمكنة املبينة هنا للنظ توجد

 .االستعراضوظيفة 
موقع وظيفة االستعراض يف  اللذين ينطويان على وجود جملسي إدارة منفصلني يكونالنموذجني  وفيما خيص

عن  مستقلة   يها،املوافقة عل إىل تقييم املشاريعإىل  اتطلبالاستعراض  بعدتدفق العمل والقرارات الصادرة إطار 
، منفصلإدارة النموذج الذي ال ينطوي على وجود جملس النموذج الثالث، وهو أما يف حالة مقر أمانة الربنامج. 

 يف أمانة اتفاقية ميناماتا.تقعان االستعراض التقين وظيفة ربنامج و الأمانة فإن 
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 : فريق العمل التقنيوظيفة االستعراض التقني غير الرسمي
مبوجبه و قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف منوذج الربنامج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين، 

بالتشاور مع جيرى تقييم  يلي ذلككتمال، اال ومدى  يةاألهلمن حيث للطلبات  ا  أولي ا  األمانة استعراضجتري 
اخلدمات،  األمانةاالتفاقيات األربع اليت تقدم هلا تألف من ممثلني من أمانات يي ذفريق العمل غري الرمسي، ال

لألنشطة  ا  تقني ا  ع واستعراضو للمشر  نوعيا   مرفق البيئة العاملية. ويشمل هذا التقييم حتليال  و  ،النهج االسرتاتيجيو 
 هذا الربنامج،ة جملس إدار الذي هو لربنامج اخلاص النتائج إىل اجمللس التنفيذي، اأمانة  وتقدَّماليت يتعني تنفيذها. 

 ددها مجعية األمم املتحدة للبيئة.حتإىل التوجيهات واالختصاصات اليت  ، استنادا  بشأهنا واختاذ قرار تهاملناقش
ف مبهمة إجراء كلَّ يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف إنشاء فريق عمل تقين للربنامج الدويل احملدد، سيقد و 

الزئبق وبناء القدرات  جمال هذا الفريق من ممثلني ذوي جتربة وخربة يفغري رمسي. وميكن أن يتألف  تقيناستعراض 
أمانة و  ،لزئبق العامليةاأمانة شراكة و أمانة االتفاقية،  نمثلو وميكن أن يشمل املتنفيذ. الوتقدمي املساعدة التقنية و 

أمانة  وبعد أن جتريلعاملية. ومرفق البيئة ا ،فرع املواد الكيميائية والصحةو اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، 
لسالمة التقنية واجلدوى. من حيث ام الطلبات مع فريق العمل التقين تقي  فإهنا  الربنامج االستعراض األويل للطلبات

واملوافقة على  بشأنه قرار واختاذ هاإلدارة أو اجمللس التنفيذي من أجل تقييم جملسومن مث حتيل التقييم إىل 
 ع.و املشر 

 الرسمي: هيئة االستعراض التقني االستعراض التقنيوظيفة 
تتوىل األمانة مهمة إجراء استعراض  ومبوجبهرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف منوذج برنامج البداية السريعة، يقد 

للمشاريع املقرتحة.  عميقأويل للطلبات، وبعد ذلك تتوىل جلنة تنفيذ الصندوق االستئماين إجراء استعراض 
جلنة التنفيذ من ممثلني للربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية الذي تشارك وتتكون 

ألمم املتحدة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة لألغذية والزراعة ا: منظمة التاليةتسع النظمات املفيه 
ألمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة ا

م جلنة تقي  و والبحث، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
رَّرمث ومن ، يهاتنفيذ املشاريع املقرتحة وتوافق علال شرف يي ذالو ، ارهتجملس إداالذي هو إىل اجمللس التنفيذي،  مت 

 على العملية.
، على سبيل املثال تتألفامج الدويل احملدد ناستعراض تقين للرب  ةقد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف إنشاء هيئو 

ممثلي املنظمات املشاركة يف الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وممثل من ال احلصر، 
ومرفق البيئة العاملية.  ،أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهوملو  ،لزئبق العامليةاشراكة وأمانة عن أمانة االتفاقية، 

اإلدارة أو اجمللس التنفيذي،  جملس من جانبصيات للموافقة عليها املشاريع املقرتحة وتقدم تو هذه اهليئة م وتقي  
 الذي يوافق على املشاريع الناجحة.

 الداخلي: استعراض أمانة االتفاقية االستعراض التقنيوظيفة 
اتفاقية بازل لدعم تقدمي املساعدة  األصليف  تهرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف النموذج الذي استخدميقد 

 تفاقية ميناماتاال التابعالربنامج الدويل احملدد ب ما يتصلفي ههذا النموذج الستخدام جرى تكييفالتقنية. وإذا 
على املوظفني املعنيني  ا  اعتمادكما أنه داخل أمانة اتفاقية ميناماتا،   احملدد سيقعأمانة الربنامج الدويل  فإن مقر

من بداية  التقين،  وظائف االستعراضاملسؤولية عن مجيع  هذه األمانة توىلست، وسع نطاقا  األمن أمانة االتفاقية 
 إدارته. جملسملؤمتر األطراف، بصفتها  وسوف تقوم بذلك مباشرة   .عو تقييم املشر  إىل طلبالاستعراض 
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 االعتبارات واآلثار المالية -٤
املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة ’’دد، فإن احملدويل الربنامج القرر املشار إليه أعاله بشأن املشروع مل وفقا  

 ‘‘.قدم الدعم اإلداري للربنامج، من خالل ختصيص موارد بشرية وموارد أخرىسيللبيئة 
دد، وأموال أخرى احملدويل الامج نرب الامج املتأتية من نبغض النظر عن مكان وجود األمانة فإن تكاليف دعم الرب و 

عت باعتبارها ضرورية أو مناسبة، من شأهنا أن تسهم يف متويل التكاليف اإلدارية للربنامج عمال بالرتتيبات  مج 
يف املائة من  13 هتا ما نسبتهإدار و الصناديق االستئمانية على استضافة األمم املتحدة  وتشكل رسومالقائمة. 

 ماين.نفقات الصندوق االستئ
ملالك املوظفني املطلوب يف  كون مماثال  سيفرع اليف  يف حال وقوع مقرهاألمانة امالك موظفني وعلى األرجح فإن 

 وظفيمل تكون هناك حاجة أن وقع،املاألمانة يف أمانة االتفاقية. ومن املتوقع، بصرف النظر عن  حال وقوع مقر
 .يعمل بدوام نصفي موظف للدعمو  يعمل بدوام نصفي دوقدارة الصنإلنب موظف اإىل ج ،متفرغني اثننيبرامج 
 أمانة االتفاقية الفرع

من خالل برنامج البداية السريعة  مرتاكمة،ربة خبالفرع يتمتع 
توفري خدمات جمال يف  ،دعم التعزيز املؤسسيلوالربنامج اخلاص 

شبيه بالصندوق االستئماين إىل صندوق استئماين  األمانة
برنامج البداية السريعة ميول الدويل احملدد. و  لربامجل املطلوب

دعم وتعزيز التنفيذ على  ترمي إىل أنشطة  كالمها والربنامج اخلاص  
للربنامج الدويل  ىاملتوخ للسياقالصعيد القطري، يف سياق مماثل 

يف ربة اخلو  ةالياملو يتمتع باخلربة اإلدارية دد. وبالتايل فإن الفرع احمل
دارة الصندوق االستئماين ذي الصلة. املطلوبة إلتعبئة املوارد جمال 
كما يعمل   إلدارة الصندوق، متفرغ موظف يعمل يف الفرع وحاليا  

بدوام موظف إلدارة الصندوق  2017 عام من أواخر بداية   فيه
من خالل  ويتمتع بإمكانية احلصول على موظف احتياطي نصفي

شعبة االقتصاد، مبا يف ذلك الدعم من أحد كبار موظفي إدارة 
 ق يف مكتب مدير الشعبة.و الصند

موظفا  أمانة االتفاقية  تعنينشاء سوف اإلعند 
غطي األعمال اليومية ليدارة الصندوق إل إداريا  

 أيضا  مبقدوره سيكون و االتفاقية،  إطار يف
دويل ال مانة الربنامجألدعم إدارة الصندوق 

 دد.احمل
املتعلقني  نياإلضافيوتتوقف اخلربات والدعم 

على الكيفية اليت  جزئيا   ةاإلدار و لصندوق با
ألمانة ااملدير التنفيذي وظائف هبا يؤدي 

الدائمة، ولكن، بصرف النظر عن هذه 
على  تكونمن املتوقع أن فإن الرتتيبات، 

 دد.احملدويل الربنامج المستوى يدعم 

 االعتبارات واآلثار القانونية -٥
العام يف هناية املطاف ضمن اهليكل املؤسسي  فإهنا ستعمل أمانة الربنامج الدويل احملدد بغض النظر عن موقع

ذات  املوارد البشريةوقواعد وأنظمة ة ياحملاسبو نظمة املالية األلربنامج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك القواعد و 
ودورات مراجعة  ،األمم املتحدة، ومتطلبات اإلبالغ، والتزامات الرصد والتقييميف اءلة ، وأطر املسالصلة

 دد.احملدويل الامج نرب العلى  احلسابات. وجتدر اإلشارة إىل أن القواعد املالية لالتفاقية سوف تنطبق أيضا  
 ءلةساوستكون مطراف توجيه مؤمتر األحتت األمانة ، بغض النظر عن موقعها، ستعمل فإن على ذلك  عالوة  

 .هأمام
 أمانة االتفاقية الفرع

جيوز وضع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف واملدير التنفيذي 
 واملسؤولياتدد، من بني أمور أخرى، األدوار واملسؤوليات، حت

على كما تنص ومتطلبات اإلبالغ،   ،إطار املساءلةو اإلدارية، 
مؤمتر األطراف  توجيهوجه اخلصوص، على أن األمانة تعمل حتت 

 .هلة أماماءوتكون مس

مذكرة تفاهم، بالنظر إىل أن أمانة إبرام لزم يال 
مؤمتر  توجيهاالتفاقية تعمل مباشرة حتت 

. ومن املفهوم هأمام اءلةمس وتكون األطراف
 يشكلهذا السيناريو  ه يف إطارأن أيضا  

ال يتجزأ من أمانة  ا  الربنامج الدويل احملدد جزء
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أمام  ال  اءاألمني التنفيذي مسيكون االتفاقية و 
 لربنامج.فيما خيص امؤمتر األطراف 

 العتبارات اإلداريةا ٦
 . احملدد مع وإدارة املسامهات املقدمة إىل الربنامج الدويلجلصندوق استئماين  ءيتعني إنشا

 أمانة االتفاقية الفرع
استئماين جديد مع املراقب املايل تربعات صندوق  ءيتعني إنشا

يف نيويورك عن طريق شعبة اخلدمات املؤسسية لربنامج األمم 
 ى إنشاء هذا الصندوقلن يرتتب علو املتحدة للبيئة يف نريويب. 

الصندوق االستئماين من خالل ويدار أي تكاليف مباشرة. 
اليت يدار هبا الصندوقان االستئمانيان الفرع، بنفس الطريقة 

 .نامج البداية السريعة والربنامج اخلاصلرب 

 :امه نحمتمالن سيناريوهايوجد 
عتتتقتتتتتتتب االجتتتتتتتمتتتتتتتاع األول ملتتتؤمتتتتر  )أ(

عن طريق أمانة االتفاقية، تنشتتتتتتتتتتتتتتئ  األطراف
شعبة اخلدمات املؤسسية يف نريويب، صندوق 

لالتفاقية مع املراقب املايل  ا  تربعات استتتتتتتئماني
ويل امج التتتتتتدنتتتتتتالرب وميكن إدراج يف نيويورك. 

نافذة منفصتتتتتتتتتلة ضتتتتتتتتتمن هذا بوصتتتتتتتتتفه دد احمل
 الصندوق االستئماين؛

لتربعات االستئماين اصندوق  أنشي )ب(
أمانة االتفاقية طلبا تقدم مبوجب االتفاقية و 

نشاء صندوق استئماين مستقل مكرس إل ثانيا  
 دد. احملدويل الامج نللرب 

 مدة البرنامج الدولي المحدد  -ثالثاً 
 قوسنيبني  دداحملدويل الامج نرب المدة  ت ركت للجنة التفاوض احلكومية الدولية الدورة السابعة عند اختتام - 8

للحصول على تلقي مسامهات طوعية وطلبات ل مفتوحا  ميكن للربنامج أن يكون و لبيان ثالثة خيارات.  نيمعقوف
 دعم ملا يلي:
 فرتة زمنية حمددة؛ )أ(

 فرتة زمنية غري حمدودة؛ )ب(
دد كجزء من استعراض اآللية املالية وفقا   )ج(  .االتفاقيةمن  13من املادة  11للفقرة  فرتة حت 

يف ساو باولو، الربازيل، يف الفرتة اجتماعا  رأى فريق اخلرباء العامل املخصص املعين بالتمويل، الذي عقد و  - 9
احملدد. كما أن  دة الربنامج الدويل، أن من السابق ألوانه مناقشة م2015تشرين األول/أكتوبر  29إىل  2٦من 

توصل السابعة. ومن اجلدير بالذكر أن الفريق العامل املخصص  اهذه املسألة يف دورهتحبث تعمق يف تاللجنة مل 
حسب هذا الربنامج  نقحأن يميكن و ، هلتنفيذنظر يف اعتماد برنامج يهم مشرتك بأن الربنامج ينبغي أن إىل ف

بعض االلتزامات وهناك جماالت االتفاقية اليت ينبغي الرتكيز عليها خالل فرتة حمددة. فيه  بنيَّ ت  أن على االقتضاء، 
برناجمي، مع االسرتشاد  هنج ميكن أن يشكل تطبيق على ذلك بناء  دة. مدة حمدهلا االتفاقية يف مبوجب بعض املواد 

 ة الزمنيةلمدللتحديد بارامرتات  وسيلة   ،التخلص التدرجيي املنصوص عليها يف مواد االتفاقية احملددة زمنيا  دد مب
 .(3)دداحملدويل الربنامج التنفيذ االتفاقية من خالل بناء القدرات واملساعدة التقنية املمولة يف إطار ل تكون مالئمة

                                                           
، على سبيل املثال، الصندوق االستئماين للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع يسرتشد به هنج برناجميمثة   (3)

 ولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.البي
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 .املواد احملددة زمنيا  و لتخلص التدرجيي ملواعيد ا عاما   ويقدم اجلدول التايل عرضا   - 10
 اجلدول

 المواد المحددة زمنياً و مواعيد التخلص التدريجي 
 الوصف املادة من االتفاقية واملرفق هبا التاريخ

إنتاج األسيتالدهيد الذي ي ستخدم فيه الزئبق أو مركباته  ( واملرفق باء2) 5 2018
 كمواد حفازة

صنع أو استرياد أو تصدير خمتلف املنتجات عدم السماح ب ( واملرفق ألف1) 4 2020
 واملفاتيحبطاريات الاملضاف إليها الزئبق )مبا يف ذلك 

مصابيح و ، املدجمة والطولية واملرحالت واملصابيح الفلورية
 الكاثود مصابيحو ، ية ذات الضغط العايلالبخار الزئبق

الفلورية اخلارجية  اإللكرتود مصابيحو الفلورية الباردة 
ومواد التجميل، ومبيدات  ،اإللكرتونية العرضألجهزة 

، التعقيم املوضعيةاآلفات، واملبيدات األحيائية، ومواد 
، ومقاييس الرطوبة، واملانومرتاتبارومرتات، الوكذلك 

 ( مقاييس ضغط الدممقاييس احلرارة، و و 
 خفض الفاينيل املوحود ينبغيإنتاج كلوريد يف صناعة  ( واملرفق باء3) 5

يف  50استخدام الزئبق من حيث إنتاج الوحدة بنسبة 
 يف عامستخدام مقابل اال 2020حبلول عام املائة 

2010 
فيما خيص ميثيالت أو إيثيالت البوتاسيوم أو الصوديوم، 
خفض االنبعاثات واإلطالقات من حيث إنتاج الوحدة 

مقارنة بعام  2020يف املائة حبلول عام  50بنسبة 
2010 

 إنتاج الكلور والقلويات ( واملرفق باء2) 5 2025
 ،فيما خيص ميثيالت أو إيثيالت البوتاسيوم أو الصوديوم ( واملرفق باء3) 5 2027

خفض استخدام الزئبق هبدف التخلص التدرجيي من هذا 
سنوات من  10االستخدام بأسرع وقت ممكن وخالل 

 دخول االتفاقية حي ز النفاذ؛

على  يوافق بعدألن مؤمتر األطراف مل  نظرا   ولايف اجلد 21التزامات اإلبالغ مبوجب املادة مل تدرج  - 11
 .هتوقيت اإلبالغ أو تواتر 
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 اإلجراء الذي يُقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف - رابعاً 
قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف هذه املذكرة فيما يتعلق باملعلومات الواردة يف الوثيقة  - 12

UNEP/MC/COP.1/9 ،دد كجزء من احملدويل المج نارب الإنشاء  ملسألة من أجل إمتام دراسته، وخباصة التذييل الثاين
 إىل تفعيل اآللية املالية لالتفاقية.الرامي  القرار العام

____________ 


