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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
 بشأن الزئبق

 االجتماع األول
 2017 سبتمبر/أيلول 29-24 جنيف،

 *من جدول األعمال املؤقت‘ 3’)ج(  5البند 
عرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراًء بشأنها مسائل ت  

في اجتماعه األول: مسائل توصي بها لجنة التفاوض 
 الحكومية الدولية: الموقع الفعلي لألمانة الدائمة

حكومة سويسرا الستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا  الذي قدمتهتحليل مستكمل للعرض 
 2017حزيران/يونيه  27إلى التوضيحات التي وردت في  بشأن الزئبق في جنيف، استناداً 

 مذكرة من األمانة
يف الدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانونًا بشأن الزئبق  -1

، طلبت اللجنة إىل األمانة املؤقتة التفاقية ميناماتا 2014تشرين الثاين/نوفمرب  7إىل  3 منعقدت يف الفرتة  واليت
بشأن الزئبق أن تدعو احلكومات املهتمة باستضافة األمانة الدائمة لالتفاقية إىل تقدمي العروض يف هذا الصدد، 

 لكي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا السابعة. الواردةوأن تقوم جبمع وحتليل العروض 
، 2014كانون األول/ديسمرب   5يف  ،املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أرسلوبناًء على ذلك  -2

إىل مجيع احلكومات يدعوها إىل تقدمي عروض الستضافة األمانة الدائمة لالتفاقية بشكل فعلي. وتضمنت  رسالةً 
استضافة بمهتمة  ةمن حكوميقدم ، فئات املعلومات اليت ميكن أن تشكل جزءا من اقرتاح قيف شكل ملحالرسالة، 

 . بشكل فعلي األمانة الدائمة
. هذا العرض املذكور املوعد النهائي قبل بشكل فعليالستضافة أمانة اتفاقية ميناماتا واحد عرض  وُقدِّم -3

من حكومة سويسرا  الواردالعرض وُقدِّم مة يف جنيف. حكومة سويسرا، اليت عرضت استضافة األمانة الدائ قدمته
((UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5 ) أعدته األمانة املؤقتة  للعرض حتليلمع(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/16)  إىل

 .2017آذار/مارس  15إىل  10يف البحر امليت يف األردن يف الفرتة من  عقدتاللجنة يف دورهتا السابعة اليت 
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األمانة املؤقتة، الذي أجرته عرض العرض حكومة سويسرا وحتليل يف ونظرت اللجنة يف دورهتا السابعة  -4
النظر مؤمتر األطراف  لكي يواصل احكومة سويسرا النظر يف توضيح شروط اقرتاحهإىل طلبت اللجنة وعقب ذلك 

 يف اجتماعه األول.  فيه
عرضها  إىل متديد يف بعض احلاالتوتشري  الشروط توضح وثيقةً  سويسراقدمت حكومة وبناًء على ذلك  -5

وثيقة ال وتُعرض. 2017حزيران/يونيه  27 الوثيقة يفاألمانة املؤقتة  وتسلمت ،استضافة األمانة الدائمة
(UNEP/MC/COP.1/INF/8) صلياألعرض وال (UNEP/MC/COP.1/INF/7)  لعلم مؤمتر األطراف يف اجتماعه

 األول.
حكومة سويسرا يف ضوء املعلومات  الذي قدمتهاألمانة املؤقتة حتليل العرض اصل تو ويف الفقرات أدناه  -6

 الواردة يف الوثيقة اإليضاحية.
 أمانة اتفاقية بازل وروتردام واستكهولم باستخدام هيكلها الحالي في)أ(: اإلدماج  1الخيار 

أمانة  يفدمج األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا لحكومة سويسرا  اإليضاحية جمددًا دعم الوثيقة تؤكد -7
حكومة  تقدمسوف فاتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل باستخدام اهليكل احلايل لألخرية. وإذا اعتمد هذا اخليار 

 مليون فرنك سويسري. 2.5 قدرها تفاقية ميناماتاالبلد مضيف كسنوية  مسامهة سويسرا 
تتألف من سبلد مضيف كسنوية  ال تهامسامهأن أوضحت سويسرا  األمانة املدجمة هذا يارخبوفيما يتعلق  -8

ذا اجلزء من املسامهة ميكن هل؛ و ألي قيود هاستخداموال خيضع  مليوين فرنك سويسرييبلغ  ولاجلزء األجزأين، 
ت . وأوضحعقدها، على سبيل املثال، لتغطية تكاليف االجتماعات، بغض النظر عن مكان ستخدميأن  السنوية
سويسرا بوصفها لشمل االشرتاكات املقررة سين هذا اجلزء غري املخصص من مسامهتها السنوية أ أيضاً  سويسرا

 حُتدَّدلقواعد املالية، لكجزء من إعداد الصيغة النهائية و يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف، )يف االتفاقية.  طرفاً 
لدعم األنشطة  سينشأصندوق االستئماين العام التفاقية ميناماتا الذي مسامهة بلد مضيف بني التقسيم كيفية 

 .ل عن طريق التربعات لدعم األنشطة اإلضافية(موَّ سيي ذاألساسية، والصندوق االستئماين اخلاص ال
 من املدجمة بشكل تام فسيتكون خيار األمانة يف حال اعتمدسويسرا السنوية مسامهة اجلزء الثاين من أما  -9

بازل وروتردام و ميناماتا اتفاقيات  بني ألنشطة املشرتكةللدعم إدماج األمانة و فرنك سويسري خمصصة  000 500
 واستكهومل.

 000 100 مبلغ أويل قدره دفع عرض سويسرا أيضاً تاملدجمة متاماً األمانة  خياريف حال اعتماد ، وأخرياً  -10
 وتوحيد األمانة. للهياكل األساسية املكتبيةفرنك سويسري 

 لفترةأمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم عن طريق تشكيل فرع رابع  في)ب(: اإلدماج  1الخيار 
 مؤقتة
 اء فرع رابعإنشعن طريق إمكانية دمج األمانة  حكومة سويسرا أيضاً  اإليضاحية اليت قدمتهاالوثيقة  تعاجل -11

 األمانة الدائمة النظر يف هذا اخليار.استضافة باألصلي . وال يتضمن عرض سويسرا ةمؤقتلألمانة بصورة 
 امليونقدرها غري خمصصة  ةسنوي ةهنا ستقدم مسامهفإهذا اخليار  سويسرا إىل أنه يف حال اعتمادشري تو  -12

دون  تتاحميكن استنتاج أن هذه املسامهة السنوية غري املخصصة  أعالهاخليار  يففرنك سويسري. وكما هو احلال 
يف أي مكان تعقد لالجتماعات،  استخدامهال قيود معينةعلى كيفية استخدامها، مبا يف ذلك دون أي أي قيود 
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مليوين فرنك سويسري البالغة املخصصة غري استنتاج أن هذه املسامهة السنوية أيضًا . وكما ذكر أعاله ميكن فيه
 يف االتفاقية. سويسرا بوصفها طرفاً لقررة املشرتاكات االشمل ت

 للهياكل األساسية املكتبية فرنك سويسري 000 100قدره أويل مبلغ دفع  هذا اخليار أيضاً يشمل و  -13
 األمانة. وتوحيد
 : استخدام األمانة المؤقتة2الخيار 

 يقِصر سويسرا األصلي فإن عرض مانة دائمة يف جنيفأل فيما يتعلق خبيار استخدام األمانة املؤقتة أساساً  -14
 الوثيقةتشري يف حكومة سويسرا  بيد أنيف االتفاقية.  املقررة بوصفها طرفاً  ااشرتاكاهت علىذا اخليار هل اسويسر دعم 

 يةكتبهياكل األساسية املفرنك سويسري لل 000 100 قدرها مسامهةً  أيضاً  إىل أهنا سوف تقدم اإليضاحية
 األمانة. وتوحيد

 فيما يخص جميع الخيارات
حكومة فإن  مة يف جنيفموقع األمانة الدائوجود مجيع اخليارات اليت تنطوي على  فيما خيص، أخرياً  -15

استخدام مركز املؤمترات الدويل يف جنيف مع  ياً معفى من اإلجيارتبمك إىل أهنا سوف تقدم حيزاً أشارت سويسرا 
 .اتألغراض االجتماعجماناً 

 اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب مؤتمر األطراف
حكومة سويسرا يف مداوالته املتعلقة مبوقع  الذي قدمتهالنظر يف العرض  يف األطرافقد يرغب مؤمتر  -16

 األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا.
____________ 


