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مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراءً
بشأنها في اجتماعه األول :مسائل تنص عليها
االتفاقية :تدابير تفعيل ترتيبات اآللية المالية المشار
إليها في المادة ١٣

خيارات موقع البرنامج الدولي المحدد لدعم بناء القدرات والمساعدة التقنية ضمن برنامج
األمم المتحدة للبيئة والترتيبات اإلدارية الخاصة به ومدته
مذكرة من األمانة
أوال -السياق
 - 1نظرت جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانونا بشأن الزئبق يف دورهتا السابعة،
اليت عقدت يف آذار/مارس  ،201٦يف تقرير الرئيسني املشاركني لفريق اخلرباء العامل املخصص املعين بالتمويل
الذي أنشئ يف الدورة السادسة للجنة ) .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/9وقدم التقرير مدخالت للجنة من أجل
وضع اقرتاح بشأن املؤسسة املستضيفة للربنامج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية ،مبا يف ذلك
الرتتيبات الالزمة داخل املؤسسة املستضيفة ،وتوجيهات بشأن عمل الربنامج ومدته .إضافة إىل ذلك ،كان معروضا
على اللجنة وثيقة معلومات أعدها املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن اخليارات والرتتيبات اإلدارية
ذات الصلة يف إطار برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه املؤسسة املستضيفة للربنامج
).(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/6
 - 2وعقب املداوالت قررت اللجنة أن ختتار برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه املؤسسة املستضيفة للربنامج
الدويل احملدد ،لكي يعتمد ذلك مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول .ووضعت اللجنة كذلك بعض التفاصيل اخلاصة
برتتيبات االستضافة ،إىل جانب توجيهات بشأن األهلية للربنامج ونطاقه وعملياته وموارده ومدته( .)1ومل توضع
*
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( )1انظر الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/9وخباصة التذييل الثاين ،لالطالع على النص الذي وضع يف الدورة السابعة للجنة.
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بعض النصوص يف صيغتها النهائية وهي ترد بني أقواس معقوفة ريثما يبت فيها املؤمتر يف اجتماعه األول .ويشمل
ذلك اجلزء من برنامج البيئة الذي سيضطلع مبهمة االستضافة ومدة الربنامج ونوع جملس اإلدارة للربنامج .ويقدم
الشكل الوارد أدناه ،الذي وضعته اللجنة يف دورهتا السابعة ،حملة عامة عن املناقشات بشأن املوقع ضمن برنامج
األمم املتحدة للبيئة وجماالت االتفاق حىت اختتام تلك الدورة.
الخيارات اإلدارية لكل موقع محتمل للبرنامج الدولي المحدد ضمن برنامج األمم المتحدة للبيئة بصيغتها
الواردة في الوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1التي أعدت في االجتماع السابع للجنة التفاوض
الحكومية الدولية

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

 - 3وملساعدة مؤمتر األطراف على االنتهاء من دراسته للربنامج الدويل احملدد طلبت اللجنة إىل األمانة املؤقتة
التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق أن تقدم معلومات إضافية عن خيارات املوقع املطروحة ضمن برنامج األمم املتحدة
للبيئة ،والرتتيبات اإلدارية ،وموقع وظيفة االستعراض التقين ،واآلثار املالية ،واآلثار القانونية ،مبا يف ذلك إمكانية
وضع مذكرة تفاهم بني برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه املؤسسة املستضيفة واملؤمتر ،واآلثار الزمنية.
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وتقدم هذه املذكرة املعلومات اإلضافية املطلوبة.

ثانياً -خيارات الموقع ضمن برنامج األمم المتحدة للبيئة
 - 5ضمن برنامج األمم املتحدة للبيئة ،ميكن استضافة الربنامج الدويل احملدد يف فرع املواد الكيميائية والصحة،
الذي يوجد مقره يف جنيف ويقع يف شعبة االقتصاد( ،)2أو يف أمانة اتفاقية ميناماتا .ويقع كال املوقعني حتت سلطة
املدير التنفيذي.
( )2يف عام  ،2017أعيد تسمية فرع املواد الكيميائية والنفايات ليصبح فرع املواد الكيميائية والصحة ،يف حني أصبح اسم شعبة
التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد شعبة االقتصاد.
2
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 - ٦واعتمادا على القرار الذي سيتخذه مؤمتر األطراف ،سيجري إنشاء أمانة إلدارة الربنامج الدويل احملدد،
وجيوز أن يكون لدى هذه األمانة موظفوها اخلاصون هبا على أن جيري متويلهم من موارد من خارج امليزانية سواء
كان أولئك املوظفني موجودين يف فرع املواد الكيميائية والصحة أو يف أمانة االتفاقية.
-7

وترد أدناه معلومات إضافية عن املوقعني احملتملني.
 -١الموقع ضمن برنامج األمم المتحدة للبيئة

ميكن وضع أمانة الربنامج الدويل احملدد يف فرع املواد الكيميائية والصحة التابع لشعبة االقتصاد أو يف أمانة
اتفاقية ميناماتا.

الفرع

أمانة االتفاقية

يقدم الفرع هنجا شامال ملعاجلة التلوث بالزئبق على الصعيد العاملي.
وإضافة إىل تنفيذ جزء كبري من الربنامج الفرعي لربنامج األمم
املتحدة للبيئة املتعلق باملواد الكيميائية والنفايات ونوعية اهلواء فإنه
يستضيف جمموعة من الربامج الدولية واألمانات واملبادرات
والشراكات اليت جتري أعماال تتعلق باملواد الكيميائية والصحة
والنفايات ،مبا يف ذلك مبادرة عمل األوزون ،واملركز الدويل
للتكنولوجيا البيئية (مقره يف أوساكا ،اليابان) ،والنهج االسرتاتيجي
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،والوحدة املشكلة حديثا اليت تركز
على الصحة والتلوث.

وجود موقع أمانة الربنامج الدويل احملدد يف
األمانة الدائمة لالتفاقية سيتيح الرتكيز
بشكل مكثف على الزئبق ،كما سيتيح
التجاور املباشر مع االتفاقية واألطراف
فيها .وعند استضافة أمانة الربنامج الدويل
احملدد فإن أمانة االتفاقية سوف تستفيد
من اخلربات ذات الصلة لألمانة املؤقتة.
ومن املتوقع أن يكون لدى أمانة االتفاقية
موظفون علميون وتقنيون كجزء من
هيكلها الوظيفي يف املستقبل.

وقاد الفرع عمال حمددا بشأن الزئبق لبضع سنوات ،وعلى وجه
اخلصوص استضاف الفرع شراكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج األمم
املتحدة للبيئة .وهو يستضيف األمانة اليت قدمت اخلدمات للعملية
التفاوضية التفاقية ميناماتا ،اليت أصبحت اآلن األمانة املؤقتة
لالتفاقية .ويقود الفرع التقييم العاملي للزئبق وعمليات التوقعات
العاملية للمواد الكيميائية ،ويستضيف التحالف العاملي للقضاء على
الرصاص يف الدهانات .وتقود شعبة االقتصاد مسارات العمل ذات
الصلة املتعلقة بكفاءة استخدام املوارد والطاقة واالقتصاد الدائري.
ولدى الفرع خربة واسعة يف جمال إدارة الربامج وتعبئة املوارد من
أجل دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية وتعزيز املؤسسات .ويقدم
برنامج األمم املتحدة للبيئة ،من خالل الفرع ،مهام األمانة للربنامج
اخلاص لدعم تعزيز املؤسسات على الصعيد الوطين لتنفيذ اتفاقيات
بازل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماتا ،والنهج االسرتاتيجي
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية.

عالوة على ذلك فكما هو منصوص عليه
يف املادة  24من االتفاقية فإن أمانة
االتفاقية كلفت مبهمة تيسري تقدمي
املساعدة ،عند الطلب ،وتنسيق األنشطة
مع أمانات اهليئات الدولية ذات الصلة.
وجتدر اإلشارة إىل أنه مل تتقرر بعد كيفية
أداء املدير التنفيذي ملهام األمانة الدائمة.
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 -٢مجلس اإلدارة
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
ذلك اختاذ القرارات املتعلقة باملشاريع وإدارة املشاريع ،إىل هيئة أخرى  -هيئة إدارة  -تقع بني املؤمتر واألمانة.
االعتبارات
بصرف النظر عن موقع أمانة الربنامج الدويل احملدد ،قد يود مؤمتر األطراف أن ينشئ جملس إدارة للربنامج يوفر
الرقابة على تنفيذ التوجيهات اليت يقدمها مؤمتر األطراف .وخيضع هذا اجمللس للمساءلة أما املؤمتر وتوفر له أمانة
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
املكتب.
واس ت ت ت تتتنادا إىل مش ت ت ت تتروع املقرر بش ت ت ت تتأن الربنامج الدويل احملدد الذي وافقت عليه الدورة الس ت ت ت تتابعة للجنة التفاوض
احلتكتتومتي ت ت تتة ال ت ت تتدولتي ت ت تتة لتلتنتظتتر فتي ت ت تته واعتتتم ت ت تتاده متتن ج ت ت تتان ت ت تتب متؤمتتتر األطتراف يف اجتتتم ت ت تتاع ت ت تته األول (انتظتتر
 ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1املرفق الس تتادس) ،فإن الرتتيبات اإلدارية للربنامج هي كما يلي’’ :ينش تتئ
مؤمتر األطراف [جملستتا تنفيذيا[ [جلنة للربنامج الدويل احملدد[ ،يشتترف على توجيهاته وينفذها ،مبا يف ذلك اختاذ
القرارات بشت تتأن املشت تتاريع وإدارة املشت تتاريع‘‘ .ويف كل من الربنامج اخلاص لدعم التعزيز املؤس ت تست تتي على الصت تتعيد
الوطين وبرنامج البداية الس ت ت ت ت ت تريعة فإن جملس اإلدارة هو جملس تنفيذي .ويدعى اجمللس التنفيذي للربنامج اخلاص
إىل أن يقدم تقاريره إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة بينما يقدم اجمللس التنفيذي لربنامج البداية السريعة تقاريره إىل
املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية.
وقد يرغب مؤمتر األطراف يف أن يطلب إىل جملس إدارة الربنامج الدويل احملدد أن يضع نظامه الداخلي اخلاص
به.
وإضافة إىل اخليارين الواردين أعاله هناك منوذج آخر للنظر فيه ،وهو منوذج ال يشتمل على جملس إدارة مستقل
ويتمثل يف إدارة الصندوق االستئماين ملساعدة البلدان النامية والبلدان األخرى اليت حتتاج إىل مساعدة تقنية يف
التنفيذ والذي أنشئ يف األصل يف إطار اتفاقية بازل .وإذا رغب مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا يف أن ينظر يف
اعتماد هذا النموذج الستخدامه فيما يتصل بالربنامج الدويل احملدد فإنه سيجعل الربنامج الدويل احملدد جزءا ال
يتجزأ من أمانة االتفاقية ويقع مباشرة حتت إشراف مؤمتر األطراف.
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 -٣االستعراض التقني
يهدف الربنامج الدويل احملدد إىل دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية ملساعدة البلدان النامية األطراف ،وال
سيما األطراف اليت هي أقل البلدان منواًّ أو دول جزرية صغرية نامية ،واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،
على الوفاء بالتزاماهتا يف إطار االتفاقية.
وعلى الرغم من أن أمانة الربنامج سوف تنظم وتدير الدعوات لتقدمي الطلبات وعملية تقدمي الطلبات إال أنه
توجد ثالثة من النماذج املمكنة املبينة هنا للنظر فيها من حيث كيفية تنظيم االستعراض التقين للطلبات وموقع
وظيفة االستعراض.
وفيما خيص النموذجني اللذين ينطويان على وجود جملسي إدارة منفصلني يكون موقع وظيفة االستعراض يف
إطار تدفق العمل والقرارات الصادرة بعد استعراض الطلبات إىل تقييم املشاريع إىل املوافقة عليها ،مستقلة عن
مقر أمانة الربنامج .أما يف حالة النموذج الثالث ،وهو النموذج الذي ال ينطوي على وجود جملس إدارة منفصل،
فإن أمانة الربنامج ووظيفة االستعراض التقين تقعان يف أمانة اتفاقية ميناماتا.

5
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وظيفة االستعراض التقني غير الرسمي :فريق العمل التقني
قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف منوذج الربنامج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين ،ومبوجبه
جتري األمانة استعراضا أوليا للطلبات من حيث األهلية ومدى االكتمال ،يلي ذلك تقييم جيرى بالتشاور مع
فريق العمل غري الرمسي ،الذي يتألف من ممثلني من أمانات االتفاقيات األربع اليت تقدم هلا األمانة اخلدمات،
والنهج االسرتاتيجي ،ومرفق البيئة العاملية .ويشمل هذا التقييم حتليال نوعيا للمشروع واستعراضا تقنيا لألنشطة
اليت يتعني تنفيذها .وتقدَّم أمانة الربنامج اخلاص النتائج إىل اجمللس التنفيذي ،الذي هو جملس إدارة هذا الربنامج،
ملناقشتها واختاذ قرار بشأهنا ،استنادا إىل التوجيهات واالختصاصات اليت حتددها مجعية األمم املتحدة للبيئة.
وقد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف إنشاء فريق عمل تقين للربنامج الدويل احملدد ،سيكلَّف مبهمة إجراء
استعراض تقين غري رمسي .وميكن أن يتألف هذا الفريق من ممثلني ذوي جتربة وخربة يف جمال الزئبق وبناء القدرات
وتقدمي املساعدة التقنية والتنفيذ .وميكن أن يشمل املمثلون أمانة االتفاقية ،وأمانة شراكة الزئبق العاملية ،وأمانة
اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل ،وفرع املواد الكيميائية والصحة ،ومرفق البيئة العاملية .وبعد أن جتري أمانة
الربنامج االستعراض األويل للطلبات فإهنا تقيم الطلبات مع فريق العمل التقين من حيث السالمة التقنية واجلدوى.
ومن مث حتيل التقييم إىل جملس اإلدارة أو اجمللس التنفيذي من أجل تقييمه واختاذ قرار بشأنه واملوافقة على
املشروع.
وظيفة االستعراض التقني الرسمي :هيئة االستعراض التقني
قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف منوذج برنامج البداية السريعة ،ومبوجبه تتوىل األمانة مهمة إجراء استعراض
أويل للطلبات ،وبعد ذلك تتوىل جلنة تنفيذ الصندوق االستئماين إجراء استعراض عميق للمشاريع املقرتحة.
وتتكون جلنة التنفيذ من ممثلني للربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية الذي تشارك
فيه املنظمات التسع التالية :منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،ومنظمة العمل الدولية ،وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،ومعهد األمم املتحدة للتدريب
والبحث ،ومنظمة الصحة العاملية ،والبنك الدويل ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .وتقيم جلنة
التنفيذ املشاريع املقرتحة وتوافق عليها ،ومن مث متَّرر إىل اجمللس التنفيذي ،الذي هو جملس إدارهتا ،والذي يشرف
على العملية.
وقد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف إنشاء هيئة استعراض تقين للربنامج الدويل احملدد تتألف ،على سبيل املثال
ال احلصر ،من ممثلي املنظمات املشاركة يف الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وممثل
عن أمانة االتفاقية ،وأمانة شراكة الزئبق العاملية ،وأمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل ،ومرفق البيئة العاملية.
وتقيم هذه اهليئة املشاريع املقرتحة وتقدم توصيات للموافقة عليها من جانب جملس اإلدارة أو اجمللس التنفيذي،
الذي يوافق على املشاريع الناجحة.
وظيفة االستعراض التقني الداخلي :استعراض أمانة االتفاقية
قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف النموذج الذي استخدمته يف األصل اتفاقية بازل لدعم تقدمي املساعدة
التقنية .وإذا جرى تكييف هذا النموذج الستخدامه فيما يتصل بالربنامج الدويل احملدد التابع التفاقية ميناماتا
فإن مقر أمانة الربنامج الدويل احملدد سيقع داخل أمانة اتفاقية ميناماتا ،كما أنه اعتمادا على املوظفني املعنيني
من أمانة االتفاقية األوسع نطاقا ،ستتوىل هذه األمانة املسؤولية عن مجيع وظائف االستعراض التقين ،بداية من
استعراض الطلب إىل تقييم املشروع .وسوف تقوم بذلك مباشرة ملؤمتر األطراف ،بصفتها جملس إدارته.
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 -٤االعتبارات واآلثار المالية
وفقا ملشروع املقرر املشار إليه أعاله بشأن الربنامج الدويل احملدد ،فإن ’’املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة
للبيئة سيقدم الدعم اإلداري للربنامج ،من خالل ختصيص موارد بشرية وموارد أخرى‘‘.
وبغض النظر عن مكان وجود األمانة فإن تكاليف دعم الربنامج املتأتية من الربنامج الدويل احملدد ،وأموال أخرى
مجعت باعتبارها ضرورية أو مناسبة ،من شأهنا أن تسهم يف متويل التكاليف اإلدارية للربنامج عمال بالرتتيبات
القائمة .وتشكل رسوم األمم املتحدة على استضافة الصناديق االستئمانية وإدارهتا ما نسبته  13يف املائة من
نفقات الصندوق االستئماين.
وعلى األرجح فإن مالك موظفني األمانة يف حال وقوع مقرها يف الفرع سيكون مماثال ملالك املوظفني املطلوب يف
حال وقوع مقر األمانة يف أمانة االتفاقية .ومن املتوقع ،بصرف النظر عن املوقع ،أن تكون هناك حاجة ملوظفي
برامج اثنني متفرغني ،إىل جانب موظف إلدارة الصندوق يعمل بدوام نصفي وموظف للدعم يعمل بدوام نصفي.

الفرع

يتمتع الفرع خبربة مرتاكمة ،من خالل برنامج البداية السريعة
والربنامج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي ،يف جمال توفري خدمات
األمانة إىل صندوق استئماين شبيه بالصندوق االستئماين
املطلوب للربامج الدويل احملدد .وميول برنامج البداية السريعة
والربنامج اخلاص كالمها أنشطة ترمي إىل دعم وتعزيز التنفيذ على
الصعيد القطري ،يف سياق مماثل للسياق املتوخى للربنامج الدويل
احملدد .وبالتايل فإن الفرع يتمتع باخلربة اإلدارية واملالية واخلربة يف
جمال تعبئة املوارد املطلوبة إلدارة الصندوق االستئماين ذي الصلة.
وحاليا يعمل يف الفرع موظف متفرغ إلدارة الصندوق ،كما يعمل
فيه بداية من أواخر عام  2017موظف إلدارة الصندوق بدوام
نصفي ويتمتع بإمكانية احلصول على موظف احتياطي من خالل
شعبة االقتصاد ،مبا يف ذلك الدعم من أحد كبار موظفي إدارة
الصندوق يف مكتب مدير الشعبة.

أمانة االتفاقية

عند اإلنشاء سوف تعني أمانة االتفاقية موظفا
إداريا إلدارة الصندوق ليغطي األعمال اليومية
يف إطار االتفاقية ،وسيكون مبقدوره أيضا
دعم إدارة الصندوق ألمانة الربنامج الدويل
احملدد.
وتتوقف اخلربات والدعم اإلضافيني املتعلقني
بالصندوق واإلدارة جزئيا على الكيفية اليت
يؤدي هبا املدير التنفيذي وظائف األمانة
الدائمة ،ولكن ،بصرف النظر عن هذه
الرتتيبات ،فإن من املتوقع أن تكون على
مستوى يدعم الربنامج الدويل احملدد.

 -٥االعتبارات واآلثار القانونية
بغض النظر عن موقع أمانة الربنامج الدويل احملدد فإهنا ستعمل يف هناية املطاف ضمن اهليكل املؤسسي العام
لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،مبا يف ذلك القواعد واألنظمة املالية واحملاسبية وقواعد وأنظمة املوارد البشرية ذات
الصلة ،وأطر املساءلة يف األمم املتحدة ،ومتطلبات اإلبالغ ،والتزامات الرصد والتقييم ،ودورات مراجعة
احلسابات .وجتدر اإلشارة إىل أن القواعد املالية لالتفاقية سوف تنطبق أيضا على الربنامج الدويل احملدد.
عالوة على ذلك فإن األمانة  ،بغض النظر عن موقعها ،ستعمل حتت توجيه مؤمتر األطراف وستكون مساءلة
أمامه.

الفرع

جيوز وضع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف واملدير التنفيذي
حتدد ،من بني أمور أخرى ،األدوار واملسؤوليات ،واملسؤوليات
اإلدارية ،وإطار املساءلة ،ومتطلبات اإلبالغ ،كما تنص على
وجه اخلصوص ،على أن األمانة تعمل حتت توجيه مؤمتر األطراف
وتكون مساءلة أمامه.

أمانة االتفاقية

ال يلزم إبرام مذكرة تفاهم ،بالنظر إىل أن أمانة
االتفاقية تعمل مباشرة حتت توجيه مؤمتر
األطراف وتكون مساءلة أمامه .ومن املفهوم
أيضا أنه يف إطار هذا السيناريو يشكل
الربنامج الدويل احملدد جزءا ال يتجزأ من أمانة
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االتفاقية ويكون األمني التنفيذي مساءال أمام
مؤمتر األطراف فيما خيص الربنامج.
 ٦االعتبارات اإلدارية
يتعني إنشاء صندوق استئماين جلمع وإدارة املسامهات املقدمة إىل الربنامج الدويل احملدد.

الفرع

يتعني إنشاء صندوق تربعات استئماين جديد مع املراقب املايل
يف نيويورك عن طريق شعبة اخلدمات املؤسسية لربنامج األمم
املتحدة للبيئة يف نريويب .ولن يرتتب على إنشاء هذا الصندوق
أي تكاليف مباشرة .ويدار الصندوق االستئماين من خالل
الفرع ،بنفس الطريقة اليت يدار هبا الصندوقان االستئمانيان
لربنامج البداية السريعة والربنامج اخلاص.

أمانة االتفاقية

يوجد سيناريوهان حمتمالن مها:
ع تق ت ت تتب االج تت تم ت ت تتاع األول مل تؤمت تتر
(أ)
األطراف تنش ت ت ت ت ت تتئ أمانة االتفاقية ،عن طريق
شعبة اخلدمات املؤسسية يف نريويب ،صندوق
تربعات اس ت تتتئمانيا لالتفاقية مع املراقب املايل
يف نيويورك .وميكن إدراج الربنت ت تامج ال ت تتدويل
احملدد بوص ت ت ت تتفه نافذة منفص ت ت ت تتلة ض ت ت ت تتمن هذا
الصندوق االستئماين؛
(ب) ينشأ صندوق التربعات االستئماين
مبوجب االتفاقية وتقدم أمانة االتفاقية طلبا
ثانيا إلنشاء صندوق استئماين مستقل مكرس
للربنامج الدويل احملدد.

ثالثاً -مدة البرنامج الدولي المحدد

 - 8عند اختتام الدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية تركت مدة الربنامج الدويل احملدد بني قوسني
معقوفني لبيان ثالثة خيارات .وميكن للربنامج أن يكون مفتوحا لتلقي مسامهات طوعية وطلبات للحصول على
دعم ملا يلي:
(أ)

فرتة زمنية حمددة؛

(ب) فرتة زمنية غري حمدودة؛
(ج) فرتة حتدد كجزء من استعراض اآللية املالية وفقا للفقرة  11من املادة  13من االتفاقية.
 - 9ورأى فريق اخلرباء العامل املخصص املعين بالتمويل ،الذي عقد اجتماعا يف ساو باولو ،الربازيل ،يف الفرتة
من  2٦إىل  29تشرين األول/أكتوبر  ،2015أن من السابق ألوانه مناقشة مدة الربنامج الدويل احملدد .كما أن
اللجنة مل تتعمق يف حبث هذه املسألة يف دورهتا السابعة .ومن اجلدير بالذكر أن الفريق العامل املخصص توصل
إىل فهم مشرتك بأن الربنامج ينبغي أن ينظر يف اعتماد برنامج لتنفيذه ،وميكن أن ينقح هذا الربنامج حسب
االقتضاء ،على أن ت َّبني فيه جماالت االتفاقية اليت ينبغي الرتكيز عليها خالل فرتة حمددة .وهناك بعض االلتزامات
مبوجب بعض املواد يف االتفاقية هلا مدة حمددة .بناء على ذلك ميكن أن يشكل تطبيق هنج برناجمي ،مع االسرتشاد
مبدد التخلص التدرجيي املنصوص عليها يف مواد االتفاقية احملددة زمنيا ،وسيلة لتحديد بارامرتات للمدة الزمنية
تكون مالئمة لتنفيذ االتفاقية من خالل بناء القدرات واملساعدة التقنية املمولة يف إطار الربنامج الدويل احملدد(.)3
( )3مثة هنج برناجمي يسرتشد به ،على سبيل املثال ،الصندوق االستئماين للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
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 - 10ويقدم اجلدول التايل عرضا عاما ملواعيد التخلص التدرجيي واملواد احملددة زمنيا.

اجلدول
مواعيد التخلص التدريجي والمواد المحددة زمنياً
التاريخ

املادة من االتفاقية واملرفق هبا

الوصف

2018

 )2( 5واملرفق باء

إنتاج األسيتالدهيد الذي يستخدم فيه الزئبق أو مركباته
كمواد حفازة

2020

 )1( 4واملرفق ألف

عدم السماح بصنع أو استرياد أو تصدير خمتلف املنتجات
املضاف إليها الزئبق (مبا يف ذلك البطاريات واملفاتيح
واملرحالت واملصابيح الفلورية املدجمة والطولية ،ومصابيح
البخار الزئبقية ذات الضغط العايل ،ومصابيح الكاثود
الفلورية الباردة ومصابيح اإللكرتود الفلورية اخلارجية
ألجهزة العرض اإللكرتونية ،ومواد التجميل ،ومبيدات
اآلفات ،واملبيدات األحيائية ،ومواد التعقيم املوضعية،
وكذلك البارومرتات ،ومقاييس الرطوبة ،واملانومرتات،
ومقاييس احلرارة ،ومقاييس ضغط الدم)

 )3( 5واملرفق باء

يف صناعة إنتاج كلوريد الفاينيل املوحود ينبغي خفض
استخدام الزئبق من حيث إنتاج الوحدة بنسبة  50يف
املائة حبلول عام  2020مقابل االستخدام يف عام
2010
فيما خيص ميثيالت أو إيثيالت البوتاسيوم أو الصوديوم،
خفض االنبعاثات واإلطالقات من حيث إنتاج الوحدة
بنسبة  50يف املائة حبلول عام  2020مقارنة بعام
2010

2025

 )2( 5واملرفق باء

إنتاج الكلور والقلويات

2027

 )3( 5واملرفق باء

فيما خيص ميثيالت أو إيثيالت البوتاسيوم أو الصوديوم،
خفض استخدام الزئبق هبدف التخلص التدرجيي من هذا
االستخدام بأسرع وقت ممكن وخالل  10سنوات من
دخول االتفاقية حيز النفاذ؛

 - 11مل تدرج التزامات اإلبالغ مبوجب املادة  21يف اجلداول نظرا ألن مؤمتر األطراف مل يوافق بعد على
توقيت اإلبالغ أو تواتره.
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رابعاً  -اإلجراء الذي يُقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف

 - 12قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف هذه املذكرة فيما يتعلق باملعلومات الواردة يف الوثيقة
 ،UNEP/MC/COP.1/9وخباصة التذييل الثاين ،من أجل إمتام دراسته ملسألة إنشاء الربنامج الدويل احملدد كجزء من
القرار العام الرامي إىل تفعيل اآللية املالية لالتفاقية.
____________
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