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*
البند ( 3ب) من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت
ال مل للتحضير لبدء نضاذ اتضاقية ميناماتا بشأن الزئبق
كلالجتماع األكل لمؤتمر األطراف في االتضاقية:
مسائل تقتضي االتضاقية من مؤتمر األطراف أن يبت
فيها في اجتما ه األكل

تقرير من الرئيسين المشاركين لضريق الخبراء ال امل المخصص الم ني بالتمليل كالمنشأ في
الدكرة السا سة للجنة التضاكو الحالمية الدكلية
مذكرة من األمانة
 - 0ربدد اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،يف مادهتا  ،03آلية لتوفري موارد مالية كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح
يف الوقت ادلناسب لدعم األطراؼ من البلداف النامية واألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ يف تنفيذ
التزاماهتا دبوجب ذذ االتفاقية .وتشمل اآللية الصندوؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية وبرنارلاً دولياً زلدداً لدعم
بناء القدرات وادلساعدة التقنية .وخبصوص ذذا األخري ،ربدد االتفاقية أف الربنامج سيعمل بتوجيه من مؤسبر
األطراؼ ويكوف مسؤوالً أمامه ،ويبت ادلؤسبر يف اجتماعه األوؿ يف مسألة ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج ،اليت
ستكوف كياناً قائماً ،ويقدِّـ التوجيه ذلا ،دبا يف ذلك عن فرتة الربنامج .ويف ادلادة ذاهتا ،يُدعى صبيع األطراؼ
وسائر أصحاب ادلصلحة من ذوي الصلة إىل توفري ادلوارد ادلالية للربنامج على أساس طوعي .وتنص ادلادة أيضاً
على أف يتفق مؤسبر األطراؼ والكيانات اليت تتألف منها اآللية ،يف االجتماع األوؿ دلؤسبر األطراؼ ،على
ترتيبات لتنفيذ اآللية ادلالية.
 - 6ويف الدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية ادلعنية بإعداد صك عادلي ملزـ قانوناً بشأف
الزئبق ،ادلعقودة يف بانكوؾ يف الفرتة من  3إىل  3تشرين الثاين/نوفمرب  ،6102أنشأت اللجنة فريقاً عامبلً
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سلصصاً مؤلفاً من اخلرباء ومعنياً بالتمويل للقياـ دبزيد من العمل يف الفرتة يف ما بني الدورات .وتتمثل مهمة
الفريق يف تقدمي ادلسامهات إىل اللجنة يف دورهتا السابعة يف تنفيذ مقرر مؤسبر ادلفوضني بشأف اتفاقية ميناماتا
مبني يف الفقرة 2
ادلعقود يف كوماموتو ،الياباف ،يومي  01و 00تشرين األوؿ/أكتوبر  ،6103حسب ما ذو ن
من القرار ادلتعلق بالرتتيبات ادلالية للوثيقة اخلتامية ( ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4ادلرفق األوؿ) ،وفيها طُلب إىل
اللجنة أف تُعد مقرتحاً بشأف ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج الدويل احملدند ،يتضمن أية ترتيبات ضرورية مع ادلؤسسة
ادلضيفة باإلضافة إىل توجيهات بشأف تشغيل ذلك الربنامج ومدته ،لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعه
األوؿ.
 - 3وانتخبت اللجنة السيدة جيلياف غوثري (جامايكا) والسيد غريغ فيليك (كندا) كي يعمبل رئيسني
مشاركني لفريق اخلرباء العامل ادلخصص ادلعين بالتمويل ،وطلبت اللجنة إليهما تقدمي ادلسامهات ادلطلوبة إىل
اللجنة يف دورهتا السابعة يف شكل تقرير الرئيسني ادلشاركني عن أعماؿ الفريق .وطلبت اللجنة كذلك إىل األمانة
ادلؤقتة أف تدعو إىل تقدمي تعليقات من أطراؼ اللجنة عن مهمة فريق اخلرباء العامل ادلخصص وأف ذبمع ذذ
التعليقات ،وأف تُعد الحقاً وثيقة توجز اخليارات بشأف ادلؤسسات ادلضيفة للربنامج الدويل احملدند وأية معلومات
ضرورية متوافرة بشأف الرتتيبات مع ادلؤسسات ادلضيفة من أجل توفري ادلعلومات ادلفيدة ألعماؿ فريق اخلرباء
العامل ادلخصص قبل بدء اجتماعه.
 - 2واجتمع فريق اخلرباء العامل ادلخصص مرة فيما بني الدورات قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة يف ساف
باولو ،الربازيل ،يف الفرتة من  62إىل  65تشرين األوؿ/أكتوبر  ،6101بدعوة من احلكومة الربازيلية وبدعم
مايل من حكومة أدلانيا .وحضر االجتماع شبانية عشر خبرياً عيننتهم رلموعات األمم ادلتحدة اإلقليمية اخلمس،
وتلقى االجتماع الدعم من رئيس جلنة التفاوض احلكومية الدولية واألمانة .وشاركت أمانة مرفق البيئة العادلية فيه
بصفة مراقب .وترد قائمة باخلرباء ادلعينني يف ادلرفق الثاين من ذذ ادلذكرة.
 - 1وترد نتائج االجتماع مستنسخة يف ادلرفق األوؿ ذلذ ادلذكرة يف شكل تقرير من الرئيسني ادلشاركني.
ويعكس التقرير ادلناقشات اليت جرت ويبني اآلراء اليت أُبديت بشأف ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج الدويل احملدند ،دبا
يف ذلك أي ترتيبات ضرورية مع ادلؤسسة ادلضيفة وكذلك التوجيهات ادلتعلقة بتنفيذ ذلك الربنامج ومدته.
وال يعترب تقرير الرئيسني ادلشاركني وثيقة متفاوض عليها .ويراد منه نقل عناصر ادلناقشة يف االجتماع ،دبا يف ذلك
رلاالت التفاذم ادلشرتؾ.
 - 2وقد تود اللجنة أف تنظر يف تقرير الرئيسني ادلشاركني وأف تستخدمه كأساس إلعداد مقرتح بشأف
ادلؤسسة ادلضيفة وبشأف مشروع توجيهات إىل الربنامج الدويل احملدند لئلحالة إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعه
األوؿ من أجل النظر فيه واحتماؿ اعتماد .
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المرفق األكل
تقرير الرئيسين المشاركين لضريق الخبراء ال امل المخصص الم ني بالتمليل ،الذي أنشأته
لجنة التضاكو الحالمية الدكلية في كرتها السا سة
السياق
 - 0اجتمع فريق اخلرباء العامل ادلخصص يف ساف باولو ،الربازيل ،يف الفرتة من  62إىل  65تشرين
األوؿ/أكتوبر  6101بدعوة كرمية من حكومة الربازيل ،وجرى تنظيم االجتماع بدعم من اتفاقية استكهومل،
ادلركز اإلقليمي للمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا دلنطقة أمريكا البلتينية والبحر الكارييب.
 - 6وكانت مهمة فريق اخلرباء العامل ادلخصص ادلعين بالتمويل الذي أنشأته جلنة التفاوض احلكومية الدولية
يف دورهتا السادسة ذو تقدمي مسامهات إىل اللجنة يف دورهتا السابعة يف تنفيذ مقرر مؤسبر ادلفوضني ،على النحو
ادلبني يف الفقرة  2من القرار ادلتعلق بالرتتيبات ادلالية للوثيقة اخلتامية ،أي ”إلعداد مقرتح من أجل ادلؤسسة
ن
ادلضيفة للربنامج الدويل احملدند ،دبا يف ذلك أي ترتيبات ضرورية مع ادلؤسسة ادلضيفة ،وكذلك توجيهات بشأف
تنفيذ ذلك الربنامج ومدته ،كي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعه األوؿ“.
 - 3ويعكس ذذا التقرير ادلقدنـ من الرئيسني ادلشاركني ادلشاورات اليت جرت ويبني اآلراء اليت أُبديت بشأف
ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج الدويل احملدند ،دبا يف ذلك أية ترتيبات ضرورية مع ادلؤسسة ادلضيفة ،وكذلك
التوجيهات ادلتعلقة بتشغيل ذلك الربنامج ومدته .ومل يتم التفاوض حوؿ تقرير الرئيسني ادلشاركني .ويراد منه نقل
عناصر مناقشات االجتماع ،دبا يف ذلك رلاالت التفاذم ادلشرتؾ.
ألف  -المؤسسة المضيض ة ،بما في ذلك الترتيبات الضركرية مع المؤسسة المضيضة
 - 2طلبت اللجنة يف دورهتا السادسة إىل األمانة ادلؤقتة إعداد وثيقة توجز اخليارات فيما يتعلق بادلؤسسات
ادلضيفة للربنامج الدويل احملدد وأية معلومات ضرورية متوافرة بشأف الرتتيبات فيما يتصل بادلؤسسات ادلضيفة بغية
توفري معلومات مفيدة لعمل فريق اخلرباء ادلخصص قبل اجتماعه .وتض نمنت الوثيقة اليت أعدهتا األمانة ادلؤقتة
معلومات بشأف قائمة غري شاملة بادلؤسسات ادلضيفة القائمة احملتملة ،أي مرفق البيئة العادلية ،وبرنامج األمم
ادلتحدة اإلمنائي ،وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،والبنك الدويل ،دبا يف ذلك ادلهاـ اخلاصة بكل منها والوظائف
واخلربة ذات الصلة باستضافة الربنامج الدويل احملدند.
-1

وحدند اخلرباء وناقشوا عدداً من ادلبادئ األساسية واخلصائص ادلتعلقة باختيار ادلؤسسة ادلضيفة
(أ)

العبلقة الوثيقة و/أو الروابط مع اتفاقية ميناماتا؛

(ب)

االذتماـ الواضح باستضافة الربنامج الدويل احملدند؛

(ج) التكامل مع الصندوؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية باعتبار العنصر اآلخر لآللية ادلالية
التابعة التفاقية ميناماتا؛
االستخداـ الفعاؿ للموارد من خبلؿ ادلنافع ادلشرتكة اذليكلية والربنارلية مع الكيانات والربامج
(د)
القائمة وذات الصلة؛
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(ذػ) سجل األداء اجليد يف رلاؿ استضافة برامج بناء القدرات وادلساعدة التقنية باعتبار ذلك
مؤشراً دلضيف ناجح للربنامج؛
(و)

االستقبللية والقدرة على ربقيق ذدؼ اتفاقية ميناماتا؛

(ز)

عدـ وجود تضارب يف ادلصاحل؛

(ح)

ادلرونة وسهولة احلصوؿ على الدعم؛

(ط)
ادلكونة له؛
العناصر ِّ

اذليكل ادلؤسسي الذي ميكن أف حيقق بشكل فعاؿ ذدؼ الربنامج واالستجابة الحتياجات

(ي)

القدرة واخلربة والدراية والقابلية للمساءلة يف اجملاالت التقنية وادلالية واإلدارية؛

(ؾ)

القدرة على تعبئة ادلوارد.

 - 2وباالستفادة من ذذ ادلبادئ واخلصائص ،وبعد إجراء مناقشة مستفيضة لنطاؽ الربنامج وأنشطته
صل فريق اخلرباء إىل تفاذم متبادؿ بأف برنامج البيئة ذو أنسب
وأذليته والرتتيبات ادلؤسسية اخلاصة به ،تو ن
مؤسسة مضيفة للربنامج الدويل احملدند .ويف سياؽ برنامج البيئة ،نظر اخلرباء يف عدد من الرتتيبات ادلمكنة
لبلستضافة ربت مظلة برنامج البيئة.
 - 3ويف ضوء تلك اخللفية وبغية تعميق ادلناقشات يف الدورة السابعة للجنة ،دعا فريق اخلرباء ادلدير
التنفيذي لربنامج البيئة إلعداد وثيقة معلومات بشأف اخليارات ،على النحو ادلػُدرج يف الوثيقة ادلتعلقة بادلؤسسات
ادلضيفة للربنامج الدويل احملدند اليت أعدهتا األمانة ادلؤقتة ،وما يتصل بذلك من ترتيبات اإلدارة الرشيدة يف إطار
برنامج البيئة بصفته ادلؤسسة ادلضيفة اليت ميكن أف زبدـ على أفضل وجه الربنامج الدويل احملدند استناداً إىل
ادلبادئ األساسية واخلصائص ادلذكورة أعبل  .ودعا فريق اخلرباء كذلك ادلدير التنفيذي لربنامج البيئة إىل أف يأخذ
يف االعتبار التفاذم ادلشرتؾ بني اخلرباء خبصوص التوجيهات ادلتعلقة بتشغيل الربنامج ،وأف يُدرج يف الوثيقة
معلومات زبص الطريقة اليت يسهم هبا كل ترتيب يف إصلاز ذدؼ الربنامج الدويل احملدند.
 - 4وكاف ذناؾ أيضاً تفاذم مشرتؾ بأف اخليارات األخرى ادلقدنمة يف الوثيقة اليت أعدهتا األمانة ادلؤقتة،
وذي مرفق البيئة العادلية وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي والبنك الدويل ،ال تستويف بشكل واضح ادلبادئ
واخلصائص اليت حددذا اخلرباء .ويف التوصل إىل ذذا التفاذم ادلشرتؾ ،الحظ اخلرباء ،بصفة خاصة ،أف مرفق
البيئة العادلية يقدـ الدعم بالفعل وباقتدار لبلتفاقية باعتبار اجلزء اآلخر من آليتها ادلالية؛ وأف برنامج األمم
ادلتحدة اإلمنائي والبنك الدويل ال يتمتعاف بعبلقة وثيقة أو روابط مع االتفاقية .ومينز اخلرباء أيضاً بني اختيار
ادلؤسسة ادلضيفة وإمكانية أداء دور مستقبلي لدعم تنفيذ اتفاقية ميناماتا؛ وأشري بصفة خاصة إىل أف برنامج
األمم ادلتحدة اإلمنائي ميكن أف يؤدي دوراً ذاماً يف تيسري تنفيذ االتفاقية بصفته وكالة تنفيذ أو إصلاز.
 - 5وبالنسبة للرتتيبات الضرورية مع ادلؤسسة ادلضيفة ،ارتأى فريق اخلرباء أنه ينبغي وضع ترتيب ملزـ ،مثل
مذكرة التفاذم ،بني االتفاقية وادلؤسسة ادلضيفة ،حبيث حيدد ذذا الرتتيب بوضوح األدوار وادلسؤوليات ،والرسوـ
الفعالة من حيث التكلفة (الرسوـ اإلدارية) ،وإطار ادلساءلة ومتطلبات اإلببلغ ،من ضمن مسائل أخرى.
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باء -
-1

َّ
المحد
التلجيهات المت لقة بتشغيل البرنامج الدكلي
النطاق كاألهلية
 - 01استناداً إىل الفقرة ( 2ب) من ادلادة  ،03يهدؼ الربنامج الدويل احملدند إىل دعم بناء القدرات
وادلساعدة التقنية.
 - 00وتصف الفقرة  1من ادلادة  03من االتفاقية ما ذي األطراؼ اليت تعترب ذات أذلية فيما يتعلق بادلوارد
يف إطار اآللية ادلالية ،أي األطراؼ من البلداف النامية واألطراؼ ذات االقتصادات اليت سبر دبرحلة انتقاؿ .وينبغي
أف يأخذ الربنامج الدويل احملدند يف احلسباف بشكل كامل احلاجات احملددة والظروؼ اخلاصة لؤلطراؼ من
البلداف اجلزرية الصغرية النامية والبلداف األقل منواً وفقاً للفقرة  2من ادلادة .03
 - 06وتناقش فريق اخلرباء وتوصل إىل قائمة غري جامعة باألنشطة اليت ميكن اعتبارذا جديرة باحلصوؿ على
موارد دبا يتسق مع االتفاقية .ووجد أف القائمة مفيدة من أجل الفهم اجلماعي للطريقة اليت سوؼ يكوف هبا
الربنامج الدويل احملدند مكمبلً دلرفق البيئة العادلية ،ومن أجل توفري ادلعلومات للمناقشات بشأف ادلؤسسات
ادلضيفة ادلناسبة .وقنرر فريق اخلرباء أال يقدـ القائمة يف التقرير ادلوجز النهائي للرئيسني ادلشاركني ألف وجود قائمة
غري جامعة قد يؤدي إىل تقييدات.
 - 03وتوصل الفريق إىل تفاذم مشرتؾ بشأف ما يلي
على مؤسبر األطراؼ أف ينظر يف اعتماد برنامج لتنفيذ الربنامج الدويل احملدند ،ميكن مراجعته
(أ)
حسب الضرورة .وسيشري الربنامج إىل رلاالت االتفاقية اليت جيب الرتكيز عليها أثناء فرتة زلدندة من الوقت .وذذا
النهج الربنارلي يتم تنفيذ من خبلؿ مشاريع فردية تطرحها أطراؼ ذات أذلية ،ويشتمل كل مشروع على
أنشطة مقرتحة لتنفيذ نطاؽ الربنامج الدويل احملدند؛
(ب) وعلى الربنامج الدويل احملدند أف يكفل التكامل وأف يتجنب االزدواجية مع ترتيبات قائمة
أخرى لتوفري بناء القدرات والدعم التقين ،وخصوصاً مرفق البيئة العادلية ،والربنامج اخلاص لدعم التعزيز ادلؤسسي
على ادلستوى الوطين من أجل تنفيذ اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل ،واتفاقية ميناماتا ،والنهج االسرتاتيجي
إلدارة ادلواد الكيميائية على ادلستوى الدويل ،وكذلك أُطر ادلساعدة األخرى القائمة؛
(ج) على الربنامج الدويل احملدند أف يعمل بناء على الدروس ادلستفادة ،وأف يشارؾ على ادلستويني
الوطين واإلقليمي دبا يف ذلك تشجيع التعاوف فيما بني بلداف اجلنوب؛
ميكن للخصائص ادلتعلقة بتوفري معلومات ألنشطة الربنامج الدويل احملدند أف تشمل هنجاً يدار
(د)
قطرياً؛ وأوليات وطنية؛ وملكية قطرية؛ وتنفيذاً مستداماً لبللتزامات .ولدى عرض ادلشاريع الفردية ،جيوز
لؤلطراؼ ادلؤذلة النظر يف ادلشاركة ادلمكنة لوكاالت التنفيذ واإلصلاز أو جهات فاعلة أخرى ،مثل ادلنظمات غري
احلكومية وادلراكز اإلقليمية التفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود
واتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية الثابتة؛
(ذػ) ينبغي أف يكوف للربنامج الدويل احملدند ذيكل يتسم بالكفاءة والبساطة ويتمتع بادلرونة وسهولة
احلصوؿ على ادلوارد.
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 - 02وكاف ذناؾ تفاذم مشرتؾ بأف الدوؿ غري األطراؼ لن تكوف مؤذلة للتق ّدـ بطلبات التمويل ،ولكن
ميكنها ادلشاركة يف بعض األنشطة اليت يقوـ هبا الربنامج الدويل احملدند بدعوة من طرؼ من األطراؼ ،على
أساس كل حالة على حدة .وأقر الفريق بأف ادلرونة فيما يتعلق بغري األطراؼ منصوص عليها بالفعل يف مصادر
سبويل أخرى ،مثبلً يف الربنامج اخلاص للتعزيز ادلؤسسي ويف التوجيهات ادلؤقتة دلرفق البيئة العادلية اليت اعتمدهتا
اللجنة يف دورهتا السادسة.
 - 2مصا ر الملار
صل فريق اخلرباء إىل تفاذم مشرتؾ بشأف
 - 01بالنسبة دلصادر ادلوارد من أجل الربنامج الدويل احملدند ،تو ن
ما يلي
ينبغي تشجيع ادلسامهة بادلوارد (دبا يف ذلك ادلوارد ادلالية والعينية واخلربة الفنية) من طائفة
(أ)
واسعة من ادلصادر ،وينبغي أف جيتذب الربنامج الدويل احملدند نطاقاً واسعاً من ادلسامهني .وذذا يشمل صبيع
أطراؼ اتفاقية ميناماتا اليت تقدر على ادلسامهة ،وكذلك أصحاب ادلصلحة اآلخرين ،دبا يف ذلك احلكومات
والقطاع اخلاص وادلؤسسات وادلنظمات غري احلكومية ،وادلنظمات احلكومية الدولية واألوساط األكادميية وغري
ذلك من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع ادلدين؛
االتفاقية؛

(ب)

يتسم النهج ادلتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات باألمهية يف تنفيذ

(ج) ينبغي إعداد اسرتاتيجية لتعبئة ادلوارد من أجل إصلاز ذدؼ االتفاقية واجتذاب طائفة واسعة
من ادلاضلني ،باالعتماد على الدروس ادلستفادة يف رلاالت أخرى .وينبغي أف يشمل ذلك ُهنجاً لبلستفادة من
موارد اجلهات الفاعلة من غري الدوؿ ،دبا يف ذلك ادلوارد العينية .وينبغي أف تتبع االسرتاتيجية منوذج الصناديق
االستئمانية وغري االستئمانية؛
(د) ينبغي أف تعزز إىل أقصى حد شلكن الصبلت مع أذداؼ اتفاقية ميناماتا والربامج وادلبادرات
القائمة األخرى اليت تتوفر ذلا بالفعل ادلوارد اجليدة ،وذلك بطريقة منهجية مع التماس الفوائد ادلشرتكة حيثما
أمكن ذلك؛
(ذػ) ينبغي تعزيز الشراكات والتعاوف واالستفادة منها ،على النحو ادلناسب ،لتيسري تنفيذ
االتفاقية ،دبا يف ذلك العمل بناء على الدروس ادلستفادة يف اتفاقيات أخرى.
جيم  -المدة
 - 02أجرى فريق اخلرباء مناقشة بشأف مدة الربنامج الدويل احملدند .وأقر فريق اخلرباء مع ذلك ،بأف ذذ
ادلناقشة ستكوف سابقة ألواهنا ما مل تُفهم بالكامل ترتيبات الضيافة وعناصر الربنامج .ومشلت اآلراء اليت أُبديت
ما يلي
(أ)

ميكن أف يكوف الربنامج الدويل ادلذكور زلدنداً زمنياً؛

(ب) بعض مواد االتفاقية تتضمن التزامات مرتبطة بزمن زلدد ومدهتا زلدودة ،وذناؾ التزامات
أخرى ليست زلددة زمنياً .وأشري إىل أف مدة الربنامج ميكن ربطها بالتزامات واردة يف االتفاقية ،على سبيل ادلثاؿ
بالنظر إىل فرتات اخلفض التدرجيي ادلبيننة يف االتفاقية يف ادلواد احملددة زمنياً؛
(ج)
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المرفق الثاني
قائمة بأسماء الخبراء الذين ينتهم مجمل ات األمم المتحدة اإلقليمية للمشاركة في فريق الخبراء
ال امل المخصص الم ني بالتمليل
كسط أكركبا كأكركبا الشرقية
Ms. Irma Gurguliani
Deputy Head
Waste and Chemicals Management Service
Ministry of Environment and Natural Resources
Protection
Georgia
(Ms. Gurguliani could not participate in the
meeting of the ad hoc expert working group)
Ms. Daina Ozola
Head of Division
Environmental Protection Department Pollution
Prevention Division
Ministry of Environmental Protection and
Regional Development
Latvia

أمرياا الالتينية كالبحر الااريبي
Mr. Alberto Santos Capra
Subsecretaría de Control y Fiscalización
Ambiental y Prevención de la Contaminación
Punto de Contacto Técnico del Convenio de
Basilea
Argentina
Mr. Felipe Ferreira
First Secretary
Division of Climate Change, Ozone and
Chemical Safety
Ministry of External Relations
Brazil
Ms. Yadira González Columbié
International Affairs Department
Ministry of Science, Technology and
Environment
Cuba

كل أكركبا الغربية ك كل أخرى
Mr. Jorge Peydro Aznar
Lead Negotiator – European Union
DG Environment
European Commission
Ms. Simone Irsfeld
Deputy Head of Division IG II 3
Federal Ministry of Environment, Nature
Conservation, Building and Nuclear Safety
(BMUB)
Germany
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أفريقيا
السيد عادؿ شافعي عثماف
ادلدير العاـ
إدارة ادلواد الكيميائية والنفايات
وزارة البيئة
مصر
Mr. Serge Molly Allo'o Allo'o
Directeur Technique
Centre National Antipollution (CNAP)
Ministère de la Forêt, de l'Environnement et
de la Protection des Ressources Naturelles
Gabon
Mr. Oludayo Dada
Policy Advisor
Newport Technologies
African Union Commission (AUC)
Nigeria

آسيا كالمحيط الها ئ
Mr. Sun Yangzhao
Director
Mercury Convention Implementation Division
Foreign Economic Cooperation Office
Ministry of Environmental Protection
China
Mr. Bishwanath Sinha
Joint Secretary, HSM Division
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change
India
Ms. Yuki Takahashi
Official
Global Environment Division
International Cooperation Bureau
Ministry of Foreign Affairs
Japan

السيد زلمد خشاشنه
 مديرية إدارة ادلواد اخلطرة والنفايات،ادلدير
وزارة البيئة
األردف
Ms. Azniza Azmi
Principal Assistant Secretary
Environmental Management and Climate
Ministry of Natural Resources and Environment
Malaysia

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/9

Ms. Gabriela Eigenmann
Senior Policy Advisor
International Affairs Division
Federal Office for the Environment
Switzerland

Mr. Reginald Hernaus
Lead Negotiator Chemicals and Wastes
Department for International Affairs
Ministry of Infrastructure and the Environment
Netherlands

Ms. Sezaneh M. Seymour
Chief, Air Pollution, Chemicals, and Waste
Office of Environmental Quality and
Transboundary Issues, Department of State
United States of America

Ms. Johanna Lissinger-Peitz
Deputy Director
Division for Climate
Ministry of Environment and Energy
Sweden

___________
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