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مؤتمر األطراف في اتفاقية استكهولم بشأن
الملوثات العضوية الثابتة
االجتماع السابع
جنيف ُٓ-ْ ،أيار/مايو َُِٓ

تقرير مؤتمر األطراف في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة عن أعمال
اجتماعو السابع
أوالً  -مقدمة
ُ  -قررت مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب
اغبدكد ،كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة
خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة دبوجب مقرراهتا
ا ب َِ/ُُ-كا ر ،ُِ/ٔ -كا س ،ِٓ/ٔ -على التواِف ،عقد االجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهوَف بالتسلسل يف عاـ َُِٓ (كيشار إليها فيما بعد على أهنا ’’اجتماعات عاـ َُِٓ‘‘) .كقررت
مؤسبرات األطراؼ أيضان أف تتضمن اجتماعاهتا لعاـ َُِٓ ’’جلسات مشًتكة ،كفقان ؼبقتضى اغباؿ ،تتناكؿ
مسائل مشًتكة‘‘’’ ،كستحدد األكلويات عبدكؿ األعماؿ كجدكؿ زمٍت يركزاف على اؼبسائل اؼبوضوعية اؼبتعلقة
بتنفيذ االتفاقيات ،كيوفراف الوقت الكايف لبحثها‘‘.
ِ  -ككفقان للمقررات أعبله ،ككما جاء دبزيد من التفصيل يف إطار الفرع رابعان  -جيم تضمنت اجتماعات
عاـ َُِٓ جلسات مشًتكة لتناكؿ القضايا الشاملة اليت هتم االتفاقيات الثبلث ،ككذلك افتتاح االجتماعات
كتنظيمها .كيصف ىذا التقرير اعبلسات اؼبشًتكة ؼبؤسبرات األطراؼ الثبلثة فضبلن عن اعبلسات اؼبنفصلة
لبلجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .ككما ىو اغباؿ يف ىذا التقرير ،يطط تقرير االجتماع
الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ( )UNEP/CHW.12/27كتقرير االجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية ركترداـ ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21اعبلسات اؼبشًتكة الجتماعات مؤسبرات األطراؼ الثبلثة إضافة
إُف اعبلسات اؼبنفصلة لكل اجتماع على حدة.
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ثانياً  -افتتاح االجتماعات (البند  1من جدول األعمال)
ّ  -رحب السيد جاف دكزيك ،مدير الربنامج اإلقليم ألكركبا التابع لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،القائم
بدكر مدير اؼبراسم ،باؼبشًتكُت يف اجتماعات عاـ َُِٓ.
ألف  -البيانات االفتتاحية
ْ  -أيلقيت بيانات افتتاحية من جانب كل من السيد ركلف بايت ،األمُت التنفيذم التفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهوَف؛ كالسيد كبليتوف كامباهنوال ،األمُت التنفيذم التفاقية ركترداـ؛ كالسيد بركنو أكبرِف ،كزير
الدكلة االربادم السويسرم لشؤكف البيئة ،كالسيد أكيم شتاينر ،اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛
كالسيدة ناككو إيش  ،كبَتة اؼبوظفُت التنفيذيُت كرئيسة مرفق البيئة العاؼبية.
ٓ  -كرحب السيد بايت يف بيانو باؼبشاركُت يف اجتماعات عاـ َُِٓ ،كأعرب عن التزامو الشخص
دبهمة ربقيق أىداؼ اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف .كقاؿ إف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات
تساىم ،يف اعبوانب االقتصادية للتنمية اؼبستدامة ،ليس ىذا فحسب بل كيف اعبوانب االجتماعية أيضان ،كهبب
على صبيع البلداف ربديد أكلويات إدماجها يف جدكؿ أعماؿ السياسة العاؼبية ،مع ضماف أف تظل على رأس
جدكؿ األعماؿ الوطٍت .كربقيقان ؽبذه الطاية ،قاؿ إنو من اؼبهم تعزيز دكر كقدرة اؼبراكز اإلقليمية ،كتعزيز الشراكة
مع اؼبنظمات غَت اغبكومية كالقطاع اػباص ،كتوسيع عملية التآزر لتشمل اؼبستويات اإلقليمية كالوطنية .كبعد
أف أشار إُف موضوع االجتماعات اغبالية ،االنتقاؿ من العلم إُف العمل :العمل من أجل و
غد أكثر أمانان ،قاؿ
إنو من احملتمل أف تؤدم أىداؼ التنمية اؼبستدامة اعبديدة إُف ربفيز ىذا التحرؾ ،كمع ذلك البد من مؤشرات
قوية جملموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات من أجل ضماف ضباية الصحة البشرية كالبيئة دكف فرض قيود اقتصادية
ال داع ؽبا على البلداف ،كالصناعات ،كاألفراد.
ٔ  -كفيما يتعلق باؼبقررات الرئيسية بشأف جداكؿ األعماؿ الفردية ؼبؤسبرات األطراؼ الثبلثة ،اسًتع
االىتماـ بشكل خاص إُف تلك اؼبتعلقة باؼببادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ بشأف نقل النفايات اإللكًتكنية
كالكهربائية عرب اغبدكد ،ككصف اعتمادىا بأنو يعد خطوة حاظبة لضماف اإلدارة السليمة ؼبسار النفايات الذم
ينمو بسرعة على ىذا الكوكب ،إُف جانب تلك اؼبقررات بشأف إدراج اؼبواد الكيميائية دبوجب اتفاقييت استكهوَف
كركترداـ .كفيما يتعلق باالتفاقيتُت األخَتيُت ،هبب تعليق أنبية خاصة على إنشاء آليات تيسَتية ؼبساعدة
األطراؼ على حل قضاياىا اؼبتعلقة بالتنفيذ كاالمتثاؿ ،كحث األطراؼ يف تلك االتفاقيات على التوصل التفاؽ
بشأف اؼبسائل اؼبتبقية اليت سبنع اعتماد مثل ىذه اآللية.
ٕ  -كأعرب يف ختاـ كلمتو عن امتنانو للبلداف اؼباكبة ،دبا فيها الصُت ،كالدامبرؾ ،كفنلندا ،كفرنسا ،كأؼبانيا،
كالنركيج ،كبولندا ،كالسويد ،كسويسرا ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،اليت أتاحت مسانباهتا مشاركة أطراؼ من
البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ يف االجتماعات التحضَتية اإلقليمية كاجتماعات
األطراؼ عاـ َُِٓ نظران ألف إسهامات البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ تعد حاظبة
للتوصل إُف نتيجة ناجحة.
ٖ  -كبدأ السيد كانبنهوال بيانو بتقدًن عزائو لوفد نيباؿ يف أعقاب الزلزاؿ الذم ضرب بلده ككانت لو
عواقب مدمرة .كأثٍت أيضان على التزاـ البلد األكيد باتفاقية ركترداـ كما يتضح من اإلخطارات الثمانية عشر
للتدابَت التنظيمية النهائية اليت قدمها مؤخران بالنسبة ؼببيدات آفات ـبتلفة بالرغم من تلك اؼبأساة .كاسًتعى
االىتماـ إُف اؼبعرض العلم الذم سينظم على ىامش االجتماعات اغبالية ،كالذم سيقوـ اؼبدير العاـ ؼبنظمة
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األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزراعة عند افتتاحو بإلقاء كلمة أماـ األطراؼ .كأضاؼ أنو أثناء كل اجتماع ؼبؤسبر
األطراؼ ،جرل حبث اؼبواد الكيميائية اليت أكصت عبنة اؼبواد الكيميائية بإدراجها يف اؼبرفق الثالث لبلتفاقية .فإذا
أيضيف مبيداف لآلفات كالصيطتاف ؼببيدات اآلفات الشديدة اػبطورة إُف جدكؿ األعماؿ ،فهذا من شأنو أف
يظهر أنبية االتفاقية ،خاصة بالنسبة للبلداف النامية حيث تشكل الزراعة القطاع الرئيس  ،كحيث تعرض ظركؼ
استخداـ مبيدات اآلفات اؼبزارعُت كأسرىم ؼبخاطر كبَتة يف الطالب.
ٗ  -كبعد أف نبُت أنشطة منظمة األغذية كالزراعة اليت تدعم عمل اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف ،أشار
إُف إف االتفاقيات ستقوـ أيضان بدكر ىاـ يف مساعدة البلداف على ربقيق األىداؼ اإلمبائية ؼبا بعد عاـ َُِٓ.
كيف ختاـ كلمتو ،تعهد بااللتزاـ دبمارسة األمانات اػباصة بالعمل معان بصورة كثيقة لتقدًن مستو ول رفيع من
الدعم لؤلطراؼ ،كسبٌت ؽبم مداكالت ناجحة يف االجتماعات اغبالية.
َُ  -كرحب السيد أكبرِف يف بيانو باؼبشاركُت يف جنيف ،كحثهم على االستفادة من النجاح الذم ربقق يف
االجتماعات اؼبشًتكة السابقة ؼبؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف ،كاالستعانة باستعراض
عملية التآزر ؼبواصلة االتساؽ كالتعاكف يف ؾباالت من قبيل االمتثاؿ ،كاؼبساعدة التقنية كاؼبالية ،كتوجيو اآللية
اؼبالية ،حىت يبكن التصدم للتحديات السياسية كالتقنية كاالسًتاتيجية اليت تواجو االتفاقيات الثبلث بطريقة
شاملة توفر األساس لسياسات مًتابطة كحاكمة ،بينما تزيد من كضوح صورة ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات.
كانتقل إُف بنود جداكؿ أعماؿ االجتماعات الفردية ،فسلط الضوء على األنبية اػباصة ؼبواصلة كضع مبادئ
توجيهية عن اإلدارة السليمة بيئيان لنقل النفايات اػبطرة عرب اغبدكد ،نظران لنمو حجم النفايات اإللكًتكنية،
كربدم التمييز بينها كبُت اؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية اؼبستعملة ،فبا ييسر بدء نفاذ تعديل اغبظر اػباص
باتفاقية بازؿ؛ كاعتماد آليات االمتثاؿ الكفؤه كالفعالة دبوجب اتفاقييت ركترداـ كاستكهوَف لضماف حصوؿ
األطراؼ اليت تواجو صعوبات يف االمتثاؿ على الدعم البلزـ؛ كإدراج صبيع اؼبواد اليت أكصت هبا عبنة استعراض
اؼبواد الكيميائية كعبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة يف االتفاقيتُت األخَتتُت ،دبا يف ذلك تلك اؼبواد اليت
كانت موضوع نقاش يف اجتماعات سابقة .كقاؿ إف اؼبسألة األخَتة تيعد حاظبة لضماف فعالية االتفاقيتُت،
ككذلك مصداقية ىيئاهتما العلمية.
ُُ  -كأعرب يف ختاـ بيانو عن ثقتو يف أف يعمل اؼبشاركوف يف االجتماعات اغبالية بركح اؼبشاركة البناءة
كالرباغماتية اليت اتسمت هبا ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كبذلك ربقق نتائج ملموسة ذبعل االتفاقيات
الثبلث أكثر فعالية ككفاءة كاتساؽ كمشوؿ ككذلك تعزيز كتطوير كل اتفاقية من االتفاقيات.
ُِ  -كرحب السيد شتاينر باؼبشاركُت يف مكاف شهد ساعات طويلة من اؼبفاكضات اؼبكثفة .كأضاؼ أف
عاـ َُِٓ ييعد ببل شك عامان مهمان :فيتعُت ازباذ مقررات ىامة بشأف قضايا من قبيل أىداؼ التنمية
اؼبستدامة ،كتطَت اؼبناخ ،كما أف اجتماعات مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف عاـ َُِٓ
ؽبا صلة كثيقة بتلك اؼبفاكضات .كاسًتعى االىتماـ إُف ثبلثة أرقاـ تيعد شاىدان على أنبيتها األساسية .أكالن ،يف
الفًتة ما بُت عام َُٕٗ ،ََُِ-زادت القيمة السنوية لئلنتاج العاؼب من اؼبواد الكيميائية من َُٕ مليار
دكالر إُف ِ ْ,تريليوف دكالر ،فبا يشَت إُف األنبية االقتصادية ؽبذه اؼبواد اليت يتعُت على البلداف أف تقتنع هبا.
ثانيان ،يوجد أكثر من مائة ألف مادة كيميائية متداكلة كمعًتؼ هبا ،تؤثر على جسم اإلنساف كعلى البيئة ،كما
أف القدرة على فهم آثارىا تتخلف عن قيمتها االقتصادية كتنميتها .ثالثان ،يؤدم التسمم اؼبهٍت يف صناعة اؼبواد
الكيميائية إُف كفاة كبو مليوف شخص كل عاـ .كؽبذا من الضركرم ضماف أف تكوف معرفة كقدرة اؼبنظمات
الدكلية كافية لتمكُت صانع القرار ،كاؼبواطنُت كغَتىم من التعامل مع الفرص اليت يتيحها االقتصاد القائم على
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اؼبواد الكيميائية يف القرف اغبادم كالعشرين .كليس اؽبدؼ ىو إيقاؼ عجلة التنمية االقتصادية ،كإمبا اغبد من
اؼبخاطر كربسُت اؼبعايَت ،كضماف اؼبساءلة فيما يتعلق باؼبواد الكيميائية.
ُّ  -كبعد أف لفت األنظار إُف تكاليف الرعاية الصحية كالعائدات اؼبفقودة اؼبرتبطة باؼبواد الكيميائية اؼبسببة
الضطرابات الطدد الصماء يف االرباد األكركيب ،قاؿ إف ىذه التكاليف كانت مؤشران كاضحان على السبب يف أف
القرارات الصادرة عن اجتماعات االتفاقيات ذات الصلة باؼبواد الكيميائية تكتس ىذه األنبية يف ضماف أف
زبدـ اؼبواد الكيميائية الطرض اؼبقصود منها دكف التسبب يف أضرار ال داع ؽبا .كمن اؼبؤكد ،على سبيل اؼبثاؿ،
أف ىف مقدكرنا مكافحة اؼببلريا دبواد غَت تلك اػباصة دبادة ال ػ دم .دم .يت .الكيميائية اليت عفا عليها الزمن،
كلضماف االبتعاد عن مقايضة تكاليف األضرار مقابل بعض اؼبنافع .كيتطلب ىذا التحوؿ تكافبلن دكليان
كإجراءات كطنية تًتكز حوؿ مبادئ التعاكف كالتكافل .فقد أثبت التاريخ أف ىذه اإلجراءات ليست سهلة
التحقيق ،كقد ذبمع عرب السنوات مَتاث من اإلحباط كخيبة األمل كالتطلعات غَت اؼبتحققة .غَت أف دكرة
استطرقت عقدان من التعاكف يف الوقت اغباضر تركت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف على اعتاب اقبازات
كاعدة ضخمة يف ؾباؿ إدارة اؼبواد الكيميائية .كمن الضركرم لعبور ىذه العتبات االقًتاب من بعض القضايا مثل
إدراج اؼبواد الكيميائية يف قوائم يف االتفاقيات كاالمتثاؿ كالتمويل بركح من اإليباف كالثقة العميقُت حىت يبكن
كضع حزمة كاملة من التدابَت لضماف مسانبة االتفاقيات اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية يف ازدىار كرفاىة اعبميع.
ُْ  -كأبرزت السيدة إشي يف مبلحظاهتا اإلقبازات اليت حققها مرفق البيئة العاؼبية خبلؿ السنتُت اؼباضيتُت
دبا يف ذلك التوسع يف حافظتو اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية كتقدًن الدعم للمشركعات اؼبتعلقة بالقضاء على
اؼبلوثات العضوية الثابتة كرصدىا .كقالت إف من الضركرم التطلع إُف األماـ يف معاعبة القضايا الرئيسية اليت هتدد
بتقويض التنمية يف اؼبستقبل مثل زيادة الضطوط على رأس اؼباؿ الطبيع كالنظم اإليكولوجية الناشئة عن امباط
االستهبلؾ اغبالية ،كالنمو السكاين ،كذباكز حدكد الكوكب .كشددت ،على كجو اػبصوص ،على أف من اؼبهم
معاعبة تأثَتات التلوث الكيميائ الذم ،كما جرل التسليم يف اؼبناقشات اؼبستمرة بشأف أىداؼ التنمية
اؼبستدامة ،يعترب من معوقات التنمية اؼبستدامة .كقالت عبلكة على التنفيذ الفعاؿ التفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهوَف اليت تدعو إُف إحداث تطَت منهج يف النهج اؼبتبعة للتعامل مع اؼبواد الكيميائية كخاصة تلك الداخلة
يف اؼبواد اإللكًتكنية سريعة االنتشار كغَت ذلك من السلع يف االستخداـ اليوم  .كعلى ذلك فإف مرفق البيئة
العاؼبية كاف يشجع االستثمار يف ذبنب التلوث عند مصدره األساس كىو األمر الذم يثبت أكرب قدر من
مردكدية تكاليفو ،كيؤدم إُف إنتاج كاستهبلؾ مأموف كأكثر استدامة .كبعد أف شددت بصورة خاصة على
الشراكات مع القطاع اػباص لفتت األنظار ،ضمن صبلة أمور ،إُف مشركعُت يف الصُت يهدفاف إُف ذبنب
االنبعاثات من اؼبستول العلول كعدـ إنتاج ملوثات عضوية ثابتة لضماف القضاء عليها من منتجات اؼبستول
األدىن .كيف نفس الوقت ،كضع مرفق البيئة العاؼبية أىدافان طموحة للتخلص من َََ َٖ طن من ىذه اؼبلوثات
كقدـ العديد من اؼبشركعات ػبفض كمية تبلغ َََِ طن من اؼبلوثات العضوية الثابتة يف العاـ دبا يف ذلك
مادتُت مت ربديدنبا مؤخران جمللس مرفق البيئة العاؼبية .كيعمل مرفق البيئة العاؼبية بقوة على توفَت قدر أكرب من
الدعم للبلداف من خبلؿ إنشاء منطقة تركيز متكاملة للمواد الكيميائية كالنفايات ،كبرنامج مكرس للدعم
ؼبساعدة الدكؿ اعبزرية الصطَتة النامية .كبعد أف أشادت باتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف باعتبارىا شريكة
ملتزمة ،خلصت إُف حث اؼبشاركُت يف االجتماعات اؼبشًتكة اغبالية على أف يشمركا عن سواعدىم كاؼبشاركة يف
اؼبداكالت اؽبامة اليت يبكن أف تدفع االتفاقيات إُف االماـ.
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باء -

االحتفال بالتعديل الخاص بالحظر
ُٓ  -كجزء من عملية متابعة اؼببادرة القطرية اؼبشًتكة بُت إندكنيسيا كسويسرا لتحسُت فعالية اتفاقية بازؿ،
ترأس السيد أكبرِف (سويسرا) كالسيد راسيو ريدك ساين (إندكنيسيا) احتفاالن دبناسبة التصديق على التعديل
اػباص باغبظر يف اتفاقية بازؿ من جانب ستة بلداف أخرل منذ االجتماع اغبادم عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف تلك
االتفاقية :بنن ،ككولومبيا ،كالكونطو ،ككوت ديفوار ،كغواتيماال كبَتك.

جيم  -البيانات االفتتاحية لرؤساء اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
ُٔ  -كعقب اغبفل الذم أقيم دبناسبة التعديل اػباص باغبظر ،ألقى السيد انديرزيج ساغويسيز (بولندا)،
رئيس مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كالسيد ؿبمد خشاشنو (األردف) ،رئيس مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ،
كالسيدة جوىاناه ليزيطر بيتز (السويد) ،رئيسة مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف ،بيانات افتتاحية أبرزكا فيها
اإلقبازات الرئيسية اليت حققتها االتفاقيات الثبلثة حىت اآلف كالتحديات اؼببينة يف جداكؿ أعماؿ االجتماعات
اعبارية كاليت يتعُت التطلب عليها لضماف التقدـ يف اؼبستقبل .كقالوا إف من الضركرم أف تؤدم االجتماعات
اعبارية إُف زيادة تعزيز حاالت التآزر اليت تطورت عرب السنتُت اؼباضيتُت ،مع تركيز خاص على التعاكف اإلقليم
كتقاسم اؼبعلومات كالوضوح القانوين كاؼبساعدات التقنية كاؼبالية ،كبالنسبة التفاقييت ركترداـ كاستكهوَف إنشاء
آليات لتيسَت االمتثاؿ.
دال -

البيانات اإلقليمية
ُٕ  -كألقى عدد من اؼبمثلُت الذين تكلموا نيابة عن ؾبموعات من البلداف بيانات عامة بشأف القضايا اليت
سيتم مناقشتها خبلؿ االجتماعات .كترد ىذه البيانات بالصيطة اليت قدمت هبا يف الوثائق
.UNEP/CHW.12/INF/57-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/41-UNEP/POPS/COP.7/INF/62

ىاء -

االفتتاح الرسمي
ُٖ  -افتتح السيد انديرزيج ساغويسيز كالسيد خشاشنو كالسيدة ليزيطر على التواِف االجتماع الثاين عشر
التفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهوَف رظبيان عند الساعة ّٓ ُِ/بعد ظهر يوـ ْ أيار/مايو َُِٓ.

ثالثاً  -إقرار جدول األعمال (البند  2من جدول األعمال)
ُٗ  -اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف جدكؿ األعماؿ التاِف الجتماعو السابع يف ضوء جدكؿ
األعماؿ اؼبؤقت الوارد يف الوثيقة :UNEP/POPS/COP.7/1
ُ  -افتتاح االجتماع.
ِ  -إقرار جدكؿ األعماؿ.
ّ  -اؼبسائل التنظيمية:
(أ)

انتخاب أعضاء اؼبكتب؛

(ب) تنظيم العمل؛
(ج) تقرير عن كثائق تفويض اؼبمثلُت لبلجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ.
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ْ  -النظاـ الداخل ؼبؤسبر األطراؼ.
ٓ  -مسائل متصلة بتنفيذ االتفاقية:
(أ)

تدابَت ػبفض اإلطبلقات من اإلنتاج كاالستخداـ اؼبقصودين أك القضاء عليها:
’ُ‘ اإلعفاءات؛
’ِ‘ الػ ػ ػ ػ دم .دم .يت؛
’ّ‘ اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور؛
’ْ‘ اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ كحامض السلفونيك البَتفلورككتاين
كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين؛
’ٓ‘ تقييم اغباجة اؼبستمرة لئلجراء دبوجب الفقرة ِ (ب) من اؼبادة ّ؛

(ب) تدابَت ػبفض اإلطبلقات من اإلنتاج غَت اؼبقصود أك القضاء عليها؛
(ج) تدابَت ػبفض اإلطبلقات من النفايات أك القضاء عليها؛
(د)

خطط التنفيذ؛

(ى) إدراج اؼبواد الكيميائية يف اؼبرفقات ألف ،أك باء أك جيم لبلتفاقية؛
(ك) اؼبساعدة التقنية؛
(ز)

اؼبوارد اؼبالية كاآلليات؛

(ح) تقدًن التقارير عمبلن باؼبادة ُٓ؛
(ط) تقييم الفعالية؛
(م) عدـ االمتثاؿ؛
(ؾ) التعاكف كالتنسيق الدكلياف.
ٔ  -برنامج العمل كاؼبيزانية.
ٕ  -مكاف انعقاد االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ كموعده.
ٖ  -مسائل أخرل.
ٗ  -اعتماد التقرير.
َُ  -اختتاـ االجتماع.
َِ  -ككافق مؤسبر األطراؼ لدل اعتماد جدكؿ أعمالو على أف يناقش ربت البند ٖ ،مسائل أخرل ،مذكرة
تفاىم ؿبتملة بُت برنامج البيئة كمؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف ،كقبوؿ للمراقبُت يف االجتماعات يف إطار
االتفاقية كاالتصاالت الرظبية .كعقب ذلك ،اتفق مؤسبر األطراؼ على أف يتناكؿ بالنقاش ربت بند مسائل أخرل
مسألة أكجو التآزر يف منع كمكافحة االذبار غَت اؼبشركع كالتجارة غَت اؼبشركعة يف اؼبواد الكيميائية كالنفايات
اػبطرة.
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رابعاً  -المسائل التنظيمية (البند  3من جدول األعمال)
ألف  -الحضور
ُِ  -حضر االجتماع فبثلو األطراؼ البالغ عددىا ُٓٓ التالية :االرباد األكركيب ،كاالرباد الركس  ،كإثيوبيا،
كأذربيجاف ،كاألرجنتُت ،كاألردف ،كأرمينيا ،كإريًتيا ،كإسبانيا ،كأسًتاليا ،كإستونيا ،كأفطانستاف ،كإكوادكر،
كألبانيا ،كأؼبانيا ،كاإلمارات العربية اؼبتحدة ،كأنتيطوا كبربودا ،كإندكنيسيا ،كأكركغوام ،كأكغندا ،كإيراف (صبهورية -
اإلسبلمية) ،كأيرلندا ،كآيسلندا ،كباراغوام ،كباكستاف ،كباالك ،كالبحرين ،كالربازيل ،كبلجيكا ،كبلطاريا ،كبليز،
كبنما ،كبنن ،كبوتسوانا ،كبوركينا فاسو ،كبوركندم ،كالبوسنة كاؽبرسك ،كبولندا ،كبوليفيا (دكلة  -اؼبتعددة
القوميات) ،كبَتك ،كبيبلركس ،كتايلند ،كتركيا ،كترينيداد كتوباغو ،كتشاد ،كتوغو ،كتونس ،كتونطا ،كجامايكا،
كاعببل األسود ،كاعبزائر ،كجزر القمر ،كجزر كوؾ ،كجزر مارشاؿ ،كصبهورية أفريقيا الوسطى ،كاعبمهورية
التشيكية ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،كاعبمهورية الدكمينيكية ،كاعبمهورية العربية السورية ،كصبهورية كوريا ،كصبهورية
كوريا الشعبية الديبقراطية ،كصبهورية الكونطو الديبقراطية ،كصبهورية الك الديبقراطية الشعبية ،كصبهورية مقدكنيا
اليوغوسبلفية سابقا ،كصبهورية مولدكفا ،كجنوب أفريقيا ،كجورجيا ،كجيبويت ،كالدامبرؾ ،كدكمينيكا ،كركمانيا،
كزامبيا ،كزمبابوم ،كساموا ،كساف توم كبرينسييب ،كسانت كيتس كنيفس ،كسانت لوسيا ،كسرم النكا،
كالسلفادكر ،كسلوفاكيا ،كسنطافورة ،كالسنطاؿ ،كسوازيلند ،كالسوداف ،كسوريناـ ،كالسويد ،كسويسرا ،كسَتاليوف،
كسيشيل ،كشيل  ،كصربيا ،كالصُت ،كعماف ،كالطابوف ،كغامبيا ،كغانا ،كغواتيماال ،كغيانا ،كغينيا ،كغينيا-
بيساك ،كفرنسا ،كالفلبُت ،كفنزكيبل (صبهورية  -البوليفارية) ،كفنلندا ،كفيج  ،كفييت ناـ ،كقربص ،كقطر،
كقَتغيزستاف ،كالرأس األخضر ،ككازاخستاف ،كالكامَتكف ،ككركاتيا ،ككمبوديا ،ككندا ،ككوبا ،ككوت ديفوار،
ككوستاريكا ،ككولومبيا ،كالكونطو ،كالكويت ،ككَتيبايت ،ككينيا ،كالتفيا ،كلكسمربغ ،كليربيا ،كليتوانيا ،كليسوتو،
كماِف ،كمدغشقر ،كمصر ،كاؼبطرب ،كاؼبكسيك ،كمبلكم ،كملديف ،كاؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا
الشمالية ،كموريتانيا ،كموريشيوس ،كموزامبيق ،كميامبار ،كناميبيا ،كالنركيج ،كالنمسا ،كنيباؿ ،كالنيجر ،كنيجَتيا،
كنيكاراغوا ،كنيوزيلندا ،كاؽبند ،كىندكراس ،كىنطاريا ،كىولندا ،كالياباف ،كاليمن ،كاليوناف.
ِِ  -كباإلضافة إُف ذلك ،حضر االجتماع فبثلو دكلتُت غَت طرفُت يف االتفاقية :الكرس الرسوِف كالواليات
اؼبتحدة األمريكية .كحضر االجتماع أيضان فبثلو ستة أطراؼ َف تقدـ كثائق تفويضها حسب األصوؿ :أككرانيا،
كبربادكس ،كلبناف ،كليبيا ،كاؼبملكة العربية السعودية ،كمنطوليا.
ِّ  -كمثلت دبراقبُت ىيئات األمم اؼبتحدة كككاالهتا اؼبتخصصة التالية :اللجنة االقتصادية ألكركبا ،كمنظمة
األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة ،كمرفق البيئة العاؼبية ،كمنظمة العمل الدكلية كاالرباد الدكِف لبلتصاالت ،كبرنامج
األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائ  ،كمنظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية،
كمعهد األمم اؼبتحدة للتدريب كالبحث ،كمعهد األمم اؼبتحدة األقاليم لبحوث اعبريبة كالعدالة ،كمكتب األمم
اؼبتحدة ػبدمات اؼبشركعات ،كمكتب مفوض األمم اؼبتحدة السام غبقوؽ اإلنساف ،كمنظمة الصحة العاؼبية.
ِْ -
كمثلت اؼبنظمات اغبكومية الدكلية التالية دبراقبُت :برنامج رصد كتقييم اؼبنطقة القطبية الشمالية ،اللجنة اؼبشًتكة
بُت دكؿ كسط أفريقيا اؼبعنية دببيدات اآلفات ،كجامعة الدكؿ العربية ،كمركز بلداف اعبنوب.
ِٓ  -كمثلت دبراقبُت اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التابعة التفاقية بازؿ كاؼبراكز اإلقليمية كاألقاليمية التابعة
التفاقية استكهوَف التالية :اؼبركز اإلقليم عبنوب شرؽ آسيا التابع التفاقية بازؿ/اؼبركز اإلقليم لبناء القدرات
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كنقل التكنولوجيا يف إندكنيسيا التابع التفاقية استكهوَف؛ اؼبركز اإلقليم التفاقية بازؿ للتدريب كنقل التكنولوجيا
آلسيا كمنطقة احمليط اؽبادئ (مركز بازؿ  -الصُت)/اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف لبناء القدرات كنقل
التكنولوجيا يف الصُت (مركز استكهوَف  -الصُت)؛ اؼبركز اإلقليم التفاقية بازؿ للبلداف الناطقة باللطة الفرنسية
يف أفريقيا (مركز بازؿ  -السنطاؿ)/اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا يف السنطاؿ
(مركز استكهوَف  -السنطاؿ)؛ اؼبركز اإلقليم التفاقية بازؿ للبلداف الناطقة باللطة اإلقبليزية يف أفريقيا (مركز
بازؿ -جنوب أفريقيا)/اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا يف جنوب أفريقيا (مركز
استكهوَف  -جنوب أفريقيا)؛ اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا/مركز النشاط
اإلقليم لئلنتاج األنظف ،خطة عمل البحر اؼبتوسط؛ اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف لبناء القدرات كنقل
التكنولوجيا (مركز استكهوَف  -اعبمهورية التشيكية)؛ اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف لبناء القدرات كنقل
التكنولوجيا (مركز استكهوَف  -اؽبند)؛ اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا (مركز
استكهوَف  -كينيا)؛ اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا (مركز استكهوَف-
الكويت).
ِٔ  -كمثل عدد من اؼبنظمات غَت اغبكومية بصفة مراقب .كقد أدرجت أظباء تلك اؼبنظمات يف قائمة
اؼبشاركُت (.)UNEP/CHW.12/INF/58-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/42-UNEP/POPS/COP.7/INF/63
باء  -انتخاب أعضاء المكتب
ِٕ  -كفقان للمادة ِِ من النظاـ الداخل  ،عمل أعضاء اؼبكتب التالية أظباؤىم اؼبنتخبوف خبلؿ االجتماع
السادس ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف أعضاء ؼبكتب االجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ:
الرئيس:

السيدة جوانا ليزنطَت بيتز (السويد)

نواب الرئيس :السيد فايتويت توبا (جزر كوؾ)
السيد لويس إغناسيو فاياز فالديفيزك (إكوادكر)
السيدة كيونزم تشوم (صبهورية كوريا)
السيد فوسوموزم سيمبلين (سوازيلند)
ِٖ َ -ف يتمكن السيد أندرك ماكٍت (أسًتاليا) ،كالسيد موديبو ديالو (ماِف) كالسيدة إيلينا دكميًتك (ركمانيا)
كالسيدة تاتينا ماركوؼ-ميلنكوفيتش (صربيا) كالسيدة ناليٍت سوكبلؿ (ترينيداد كتوباغو) الذين انتخبوا نوابان
للرئيس خبلؿ االجتماع السادس من استكماؿ فًتة كاليتهم .كإعماالن للمادة ِٓ ،حل مواطنوىم ،السيدة سارا
بركمهاؿ ،كالسيد عبداهلل تركرم ،كالسيدة ميشيبل باكف ،كالسيدة غوردانا بتكوفيتش كالسيدة كيما غاردينار ،على
التواِف ،ؿبلهم .كَف تتمكن السيدة كوينزم تشوم (صبهورية كوريا) من حضور االجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ.
كقد حلت السيدة كيم بيونطسوف من نفس البلد ؿبلها يف فًتة غياهبا.
ِٗ  -كعمبلن باؼبادة ِِ ،عمل السيد فاياز فالديفسو مقرران.
َّ  -كعمبلن بأحكاـ اؼبادة ِِ أيضان ،انتخب مؤسبر األطراؼ التالية أظباؤىم أعضاء يف اؼبكتب اعبديد تبدأ
فًتة كاليتهم من هناية االجتماع اغباِف كتنته بنهاية االجتماع العادم التاِف ؼبؤسبر األطراؼ:
الرئيس:
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نواب الرئيس:

السيد أندرك ماكٍت (أسًتاليا)
السيد لويس إغناسيو فاياز فالديفيزك (إكوادكر)
السيدة آنا بَتهبياين (جيورجيا)
السيدة داينا أكزكال (التفيا)
السيد رهبينالد ىَتناككس (ىولندا)
السيد ماركوس الـ ناتا (سانت كيتس كنيفيس)
السيد على ؿبمد على ؿبمود (السوداف)
السيد نطوين أهنتواف ( فييت ناـ)
السيد على الضبحاين (اليمن)

كما انتخب السيد ماكٍت أيضا للعمل مقرران.
جيم  -تنظيم العمل
ُّ  -يرد يف الفرع التاِف بشأف تنظيم العمل (البند ّ (ج) من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت دارت
أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ
يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كتستنسخ الفقرات ِّ ّٓ-أدناه يف
تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ( )UNEP/CHW.12/27يف الفقرات ِّ-
ّٓ ،كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف
الفقرات ُّ.ّْ-
ِّ  -كافقت مؤسبرات األطراؼ الثبلثة على تعديل كاحد يف جدكؿ األعماؿ اقًتح خبلؿ مناقشة البند ،بأف
تدار اجتماعاهتم كفقان ؼبذكرة التصورات كاعبدكؿ الزمٍت الواردة يف الوثائق UNEP/CHW.12/INF/1-
 UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/1-UNEP/POPS/COP.7/INF/1كUNEP/CHW.12/INF/2-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/2
 ،UNEP/POPS/COP.7/INF/2على التواِف ،كاليت ككفق عليها قبل االجتماعات من جانب مكاتب اؼبؤسبرات
الثبلثة .كسوؼ تتوُف اؼبكاتب تعديل اعبدكؿ الزمٍت كإدارة االجتماعات يوميان حسب مقتضى اغباؿ يف ضوء
تقدـ االجتماعات.
ّّ  -ككفقان للًتتيبات اؼبتفق عليها ،كعلى النحو الوارد يف مذكرة التصورات ،سوؼ تعقد مؤسبرات األطراؼ
يف االتفاقيات الثبلث دكرات مشًتكة كمنفصلة خبلؿ اجتماعاهتا .كخبلؿ الدكرات اؼبشًتكة ،ستناقش مؤسبرات
األطراؼ القضايا الشاملة اليت تؤثر يف اتفاقيتُت على األقل من االتفاقيات الثبلث .كعبلكة على ذلك سوؼ
تنشئ مؤسبرات األطراؼ أفرقة اتصاؿ كصياغة مشًتكة كمنفصلة ،حسبما يًتاءل ؼبختلف االجتماعات دبا يف
ذلك فريق اتصاؿ مشًتؾ بشأف مسائل اؼبيزانية .كسوؼ تعتمد صبيع اؼبقررات رىنان بتأكيد من فريق االتصاؿ
بشأف مسائل اؼبيزانية بأف أم نشاط من األنشطة اؼبتصورة بواسطة مقررات قد أخذ يف االعتبار برامج العمل
كاؼبيزانية اؼبقًتحة للفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أهنا ال تنطوم على أم انعكاسات على اؼبيزانية .كسيكوف
العدد اإلصباِف الجتماع أفرقة االتصاؿ يف أم كقت ؿبدكدان لتيسَت مشاركة صبيع الوفود .كما كافقت مؤسبرات
األطراؼ على أف يتناكب رؤساء اؼبؤسبرات الثبلثة رئاسة اعبلسات اؼبشًتكة كأف كبلن منهم سوؼ يعمل ،لدل
رئاستو ،نيابة عن اؼبؤسبرات الثبلثة.
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ّْ  -ككاف معركضان على مؤسبرات األطراؼ ،أثناء االضطبلع بأعماؽبا يف االجتماعات اغبالية ،كثائق عمل
ككثائق معلومات تتصل دبختلف البنود يف جدكؿ أعماؿ االجتماعات .كترد قوائم كثائق اتفاقات بازؿ كركترداـ
كاستكهوَف على التواِف ،مرتبة طبقان لبنود جدكؿ األعماؿ اليت تتصل هبا تلك الوثائق ،يف الوثائق اإلعبلمية
 ،UNEP/CHW.12/INF/4ك UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/3ك ،UNEP/POPS/COP.7/INF/61على التواِف.
ّٓ  -كأخطرت األمانة اؼبشاركُت يف االجتماع بتطبيق جهاز نقاؿ جديد ’’تطبيق يب آر إس‘‘ ،الذم يقدـ
معلومات عن اعبداكؿ كمعلومات أخرل تتعلق باجتماعات عاـ َُِٓ.
دال -

تقرير بشأن وثائق تفويض الممثلين لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف
ّٔ  -يرد يف الفرع التاِف بشأف كثائق تفويض اؼبمثلُت (البند ّ (د) من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة
اليت دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كتستنسخ الفقرات ّّٕٗ-
أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ( )UNEP/CHW.12/27يف الفقرات
ّٕ ،ّٗ-كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع (،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21
يف الفقرات ّٔ.ّٖ-
ّٕ  -كعند تقدًن ىذا البند الفرع  ،صرح الرئيس بأنو خبلؿ الفًتة اؼبؤدية إُف اجتماعات عاـ َُِٓ،
اتفقت مكاتب اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهوَف على اتباع هنج مشًتؾ إزاء كثائق تفويض اؼبمثلُت اؼبشاركُت
يف االجتماعات ،كيقضى ىذا النهج بقبوؿ كثائق التفويض األصلية بالشكل اؼبطلوب أك نيسخ سليمة منها،
على أساس الفهم بأنو يف حالة قبوؿ النيسخ ،فإف األصوؿ تيقدـ يف أسرع كقت فبكن.
ّٖ  -كبصدد مواصلتها التقدًن ،ذكرت فبثلة األمانة بأنو كفقان للقاعدة ُٖ من النظاـ الداخل ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كالقاعدة ُٗ من النظاـ الداخل ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ،كالقاعدة ُٗ من
النظاـ الداخل ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف ،تقوـ مكاتب اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف بفحص
كثائق تفويض فبثل األطراؼ اغباضرين يف االجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ كاالجتماع
السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف على التواِف،
على أف يقوـ كل مكتب بتقدًن تقريره عن كثائق التفويض إُف مؤسبر األطراؼ يف جلسة منفصلة.
ّٗ  -كقد أيعلن أيضان يف إطار ىذا البند أنو يف بداية اجتماعات عاـ َُِٓ ،كاف ىناؾ ُّٖ طرفان يف
اتفاقية بازؿ ،كُْٓ طرفان يف اتفاقية ركترداـ ،كُٕٗ طرفان يف اتفاقية استكهوَف.
َْ  -كبعد ذلك ،أكرد مكتب مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف أنو فحص كثائق تفويض ُُٔ طرفان يف
تلك االتفاقية من األطراؼ اليت سجلت لبلجتماع ككجد اؼبكتب أف كثائق تفويض ُٓٓ طرفان سليمة حسب
األصوؿ ،كمن أصل تلك األطراؼ البالغ عددىا ُٓٓ ،قدمت ستة أطراؼ نسخان من كثائق تفويض فبثليها،
كقد قبلها اؼبكتب على أف تقدـ لو الوثائق األصلية يف أقرب كقت فبكن .كَف تقدـ ستة أطراؼ كثائق تفويض
ؼبمثليها .كبذلك تعترب تلك األطراؼ الستة مشاركة بصفة مراقبُت يف االجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ كستسجل
بتلك الصفة يف تقرير االجتماع كيف قائمة اؼبشاركُت.
ُْ  -كاعتمد مؤسبر األطراؼ تقرير اؼبكتب بشأف كثائق تفويض اؼبمثلُت.
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خامساً -النظام الداخلي لمؤتمر األطراف (البند  4من جدول األعمال)
ِْ  -أشارت فبثلة األمانة ،يف سياؽ عرضها للبند ،إُف أف مؤسبر األطراؼ اعتمد يف اجتماعو األكؿ نظامو
الداخل بأكملو كما كرد يف مرفق اؼبقرر ا س ،ُ/ُ-باستثناء اعبملة الثانية من الفقرة ُ من اؼبادة ْٓ .كقد
كضعت تلك اعبملة اليت تنص على أف تعتمد اؼبقررات بشأف اؼبسائل اؼبوضوعية بأغلبية الثلثُت يف حالة عدـ
توافق اآلراء ،بُت أقواس معقوفة لئلشارة إُف أهنا َف تعتمد بعد .كقد نظر مؤسبر األطراؼ يف اجتماعاتو الثاين
كالثالث كالرابع كاػبامس كالسادس يف نفس اؼبسألة ،ككافق على إرجاء ازباذ قرارات رظبية بشأهنا.
ّْ  -كقد كافق مؤسبر األطراؼ ،كما فعل يف اجتماعاتو السابقة ،على عدـ ازباذ قرار رظب بشأف ىذا البند
يف االجتماع اغباِف ،كأف تظل األقواس اؼبعقوفة حوؿ اعبملة الثانية يف الفقرة ُ من اؼبادة ْٓ يف مكاهنا ،كأنو
سيستمر يف البت يف اؼبسائل اؼبوضوعية بتوافق اآلراء ،إُف أف يقرر خبلؼ ذلك.

سادساً -مسائل متصلة بتنفيذ االتفاقية (البند  5من جدول األعمال)
ألف-

تدابير لخفض اإلطالقات من اإلنتاج واالستخدام المقصودين ،أو القضاء عليها

-1

اإلعفاءات
ْْ  -قدـ فبثل األمانة ىذا البند الفرع  .كعرضت بإهباز الوثائق ذات الصلة بالبند ،كاليت تتناكؿ الوضع
الراىن يف سجل اإلعفاءات احملددة ككذلك يف سجبلت األغراض اؼبقبولة ،كعملية استعراض القيودات يف سجل
اإلعفاءات احملددة ،كاليت يحددت حاليان لتنته يف عاـ َُِٓ ،كمكونات اؼبواد اليت أنتجت أك استخدمت
بالفعل كقت بدء نفاذ تدابَت الرقابة ذات الصلة كفقان لبلتفاقية ،كاؼبواد الوسيطة ضمن مواقع ؿبددة يف نظاـ
مطلق.
ْٓ  -كأشار إُف أف اإلعفاءات احملددة ؼبادة الليندين كحامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو ،كفلوريد
السلفونيل البَتفلورككتاين ستنته يف ِٓ آب/أغسطس َُِٓ بالنسبة عبميع األطراؼ ماعدا طرفُت قدما
إعبلنات كفقان للفقرة ْ من اؼبادة ِٓ من االتفاقية ،كأف أيان من تلك األطراؼ َف يقدـ حىت تارىبو طلبان لتمديد
إعفاءاهتا .كبعد أف أشار إُف الفقرة ٗ من اؼبادة ْ من االتفاقية ،اليت تنص على أنو ’’يف حاؿ عدـ كجود أم
طرؼ مسجل لنوع معُت من اإلعفاءات احملددة ،ال هبوز إجراء أم تسجيبلت جديدة فيما ىبص تلك
اإلعفاءات ‘‘.كما أشار إُف أف أيا من األطراؼ َف يسجل حىت تارىبو إعفاءات الستخداـ حامض السلفونيك
البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين بالنسبة للسجاد كاعبلود كاؼببلبس كاؼبنسوجات ،كيف
التنجيد كإنتاج الورؽ كالتعبئة كالطبلءات ،كاؼبواد اؼبضافة إُف الطبلءات ،أك اؼبطاط كالببلستيك .كاستجابة
للمقرر ا س ،ِ/ٔ-اضطلعت األمانة ،بالتعاكف مع منظمة الصحة العاؼبية ،بأنشطة لتقييم توافر البدائل كاستمرار
اغباجة الستخداـ مادة اللنداف يف عبلج ال يق ٌمل كاعبرب ،كقد كردت نتائجو يف مذكرة من األمانة
( .)UNEP/POPS/COP.7/INF/4كفضبلن عن ذلك ،قدمت اؽبند إخطاران كتربيران العتزامها سبديد استخدامها ؼبادة
ال ػ دم .دم .يت .لعشر سنوات أخرل كمادة كسيطة ضمن موقع ؿبدد يف نظاـ مطلق إلنتاج الدايكوفوؿ ،بينما
أخطرت الصُت األمانة بأهنا اعتباران من شباط/فرباير َُِْ توقفت عن إنتاج كاستخداـ كالبنزين السداس
الكلور كمادة كسيطة ضمن موقع ؿبدد يف نظاـ مطلق .كباإلضافة إُف ذلك ،توقفت ،اعتباران من أيار/مايو
َُِْ ،عن استخداـ ال ػ دم .دم .يت .ألم غرض مقبوؿ كسحبت استخداـ ىذه اؼبادة كمادة كسيطة ضمن
موقع ؿبدد يف نظاـ مطلق اعتباران من حزيراف/يونيو َُِْ.
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ْٔ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب فبثل يتكلم باسم ؾبموعة من البلداف عن ارتياحو ألف أيان من
األطراؼ اليت بدأ لديها نفاذ أحكاـ االتفاقية اؼبتعلقة دبادة اللنداف كحامض السلفونيك البَتفلورككتاين كاؼبواد
الكيميائية اؼبتصلة بو يف عاـ ََُِ سجلت إعفاءات ؿبددة عن تلك اؼبواد الكيميائية ،كأنو ال يبكن إجراء
تسجيبلت جديدة ألم من ىذه األطراؼ .كفيما يتعلق حبامض السلفونيك البَتفلورككتاين كاؼبواد الكيميائية
ذات الصلة ،ينبط أف يطلب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن إُف األمانة أف تضع خيارات لتقليل عدد
األغراض اؼبقبولة مع مراعاة التطورات فيما يتعلق بتوافر البدائل .كيف الوقت نفسو ،نظران ألف حامض السلفونيك
البَتكفلوركتاين ال يزاؿ ييستخدـ على نطاؽ كاسع ،فمن اؼبهم مواصلة تنقية التوجيهات اػباصة بأفضل
التكنولوجيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية كتشجيع األطراؼ على استخدامها .كأخَتان ،قاؿ إنو ينبط عدـ
إعادة النظر يف سبديد تاريخ االنتهاء بالنسبة إلنتاج كاستخداـ ال ػ دم .دم .يت .كمادة كسيطة إلنتاج
الدايكوفوؿ ،نظران ألف عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة خلصت إُف أف الدايكوفوؿ استوىف معايَت اؼبرفق
داؿ لبلتفاقية.
ْٕ  -كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف الدايكوفوؿ مبيد آفات فعاؿ من حيث التكلفة ،كأف ال ػ دم .دم .يت .ىو اؼبادة
الوسيطة الوحيدة اؼبعركفة إلنتاجو .كأضاؼ أف استخداـ ال ػ دم .دم .يت .ؽبذا الطرض يتم ضمن عملية ؿبددة
اؼبوقع كيف نظاـ مطلق ،كلذلك فإنو ال يشكل أم هتديد لصحة اإلنساف أك البيئة .كقاؿ إف اإلخطار الذم قدمو
طرفو يستويف اؼبعايَت الواردة يف اؼببلحظة ’ّ‘ من اؼبرفق باء لبلتفاقية .كؽبذا ينبط اؼبوافقة على سبديد تاريخ
االنتهاء بالنسبة إلنتاج كاستخداـ ال ػ دم .دم .يت .ؽبذا الطرض حىت ُٓ أيار/مايو َِِْ.
ْٖ  -كأثٌت عدد من اؼبمثلُت على اإلجراءات اليت ازبذهتا األطراؼ إلهناء اغباجة إُف إعفاءات بالنسبة ؼبادة
اللنداف كحامض السلفونيك البَتفلورككتاين كاؼبواد الكيميائية اؼبتصلة بو .كأثار عدة فبثلُت تساؤالت بشأف سبديد
تاريخ االنتهاء بالنسبة إلنتاج كاستخداـ ال ػ دم .دم .يت .كمادة كسيطة يف موقع ؿبدد كنظاـ مطلق إلنتاج
الدايكوفوؿ ،مسًتعُت االىتماـ إُف مقرر عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة بأف الدايكوفوؿ يستويف معايَت
الفرز الواردة يف اؼبرفق داؿ.
ْٗ  -كردان على سؤاؿ يتعلق بتفسَت الفقرة ْ من اؼبادة ْ من االتفاقية ،أشارت فبثلة األمانة إُف أف ىذه
الفقرة تنص على أف ’’تنته مدة كل إعفاء من اإلعفاءات احملددة كاؼبسجلة لطرؼ ما بعد طبس سنوات من
بدء نفاذ ىذه االتفاقية فيما يتعلق دبادة كيميائية معينة ،ما َف يكن الطرؼ قد ٌبُت يف السجل تارىبان أسبق ،أك
ما َف يكن قد يمنح سبديدان عمبلن بالفقرة ٕ ‘‘.كقالت إف تفسَت االتفاقية ييعد من اختصاص مؤسبر األطراؼ.
َٓ  -كعقب اؼبناقشات اتفق عدد من األطراؼ على عقد اجتماع غَت رظب ؼبناقشة ما إذا كانت ىناؾ أم
أجزاء من مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/POPRC/COP.7/4/Rev.1قد تتطلب اخضاعها للمزيد من
النظر يف فريق االتصاؿ اؼبعٍت بإدراج اؼبواد الكيميائية يف مرفقات االتفاقية (أنظر الفرع ىاء ،ُ-أدناه).

ُٓ  -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة ،UNEP/POPS/COP.7/4/Rev.1
رىنان بوركد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت بشؤكف اؼبيزانية بأف أم أنشطة أكصى هبا مشركع اؼبقرر كضع ؽبا
حساب يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك بأهنا لن تًتتب عليها أم آثار يف
اؼبيزانية.
ِٓ  -كيرد اؼبقرر ا س ُ/ٕ-بشأف اإلعفاءات ،بصيطتو اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ ،يف مرفق ىذا التقرير.
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الـ ـ دي دي تي
ّٓ  -لدل تقديبو ؽبذا البند الفرع  ،أشار الرئيس إُف أف االتفاقية ظبحت باستخداـ مادة ال ػ دم .دم .يت.
يف مكافحة ناقبلت اؼبرض ،كطرض مقبوؿ ،طبقان للتوصيات كاؼببادئ التوجيهية ؼبنظمة الصحة العاؼبية ،كذلك
عندما ال تتوافر بدائل يميسرة آمنة كفعالة ؿبليان .كأثناء االجتماع اغباِف ،كما ىو اغباؿ يف كل اجتماع من
اجتماعاتو ،سوؼ يقوـ مؤسبر األطراؼ بتقييم استمرار اغباجة إُف مادة ال ػ دم .دم .يت .ؼبكافحة ناقبلت
األمراض .كبصدد مواصلة التقدًن ،أشار فبثل األمانة إُف أف فريق اػبرباء اؼبعٍت دبادة ال ػ دم .دم .يت .اجتماعو
اػبامس اؼبعقود يف تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ ،كاف قد ىخليص إُف استمرار اغباجة إُف رش مادة ال ػ دم .دم.
يت .الذم تظل أثاره باقية داخل اؼبباين كذلك من أجل مكافحة ناقبلت األمراض يف اغباالت اليت ال تتوافر فيها
بدائل آمنة كفعالة كميسورة على اؼبستول احملل  .كبصدد إهبازه لؤلنشطة األخرل ذات الصلة بال ػ دم .دم .يت،
أفاد بأف األمانة ،من خبلؿ التشاكر مع منظمة الصحة العاؼبية ،قد كضعت توجيهات بشأف فبارسات اإلدارة
السليمة للدم دم يت ،كتشجيع بدائل ال ػ دم .دم .يت .كباإلضافة كضع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،بالتشاكر
مع منظمة الصحة العاؼبية ،كفريق اػبرباء اؼبعٍت بال ػ دم .دم .يت .كاألمانة ،خارطة طريق لتطوير بدائل
ال ػ دم .دم .يت .(UNEP/POPS/COP.7/INF/6) .ككاف قد أعد أيضان تقريران بشأف أنشطة التحالف العاؼب
لتطوير كنشر منتجات كمناىج كاسًتاتيجيات بديلة لل ػ دم .دم .يت .ؼبكافحة ناقبلت األمراض
) .(UNEP/POPS/COP.7/INF/7كأعدت منظمة الصحة العاؼبية أيضان تقريرا وبتول على معلومات عن استمرار
اغباجة لل ػ دم .دم .يت .ؼبكافحة ناقبلت األمراض ) .(UNEP/POPS/COP.7/INF/8كسوؼ وبتاج مؤسبر
األطراؼ أثناء االجتماع اغباِف إُف اختيار طرفُت من كل إقليم من األقاليم اػبمسة لتعيُت أعضاء جدد يف فريق
اػبرباء اؼبعٍت بالػ ػ دم .دم .يت .لقضاء مدد كظيفية للعمل فيو لفًتة ْ سنوات اعتباران من ُ من أيلوؿ/سبتمرب
َُِٓ.
ْٓ  -كبعد توجيو االنتباه إُف مذكرة اؼبعلومات بشأف استخداـ ال ػ دم .دم .يت .كبدائل ال ػ دم .دم .يت.
يف مكافحة ناقبلت األمراض ،صرحت فبثلة منظمة الصحة العاؼبية بأف التقدـ غَت العادم الذم ربقق يف
مكافحة اؼببلريا كمنع حدكثها خبلؿ السنوات ال ػ ُٓ اؼباضية قد جاء نتيجة للزيادة اؼبلحوظة يف نطاؽ التططية
ألنشطة منظمة الصحة العاؼبية ،كبصفة خاصة تقدًن الناموسيات اؼبػيعاعبة باؼببيدات اغبشرية كبرش مبيدات
اغبشرات الذم يظل أثره فبتدان داخل اؼبباين .كأف مقاكمة البعوض ؼببيدات اغبشرات يهتدد اؼبكاسب اليت ربققت،
كأف يهنج اإلدارة اؼبتكاملة لناقبلت األمراض كاليت تشتمل على االستخداـ اؼبوجو ؼبادة ال ػ دم .دم .يت.
كمبيدات اغبشرات األخرل إمبا سبثل أداة يميسرة كمضمونة ؼبكافحة مثل ىذه اؼبقاكمة اؼبوجودة لدل البعوض،
كينبط أف يستمر استخدامها إُف أف تتوافر األدكات كاالسًتاتيجيات البديلة ؼبكافحة ناقبلت األمراض اؼبوجودة
حاليان قيد التطوير.
ٓٓ  -كيف اؼبناقشات اليت تلت ذلك ،أعرب معظم اؼبمثلُت الذم ربدثوا عن تقديرىم لربنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة ،كمنظمة الصحة العاؼبية ،كفريق اػبرباء اؼبعٍت بال ػ دم .دم .يت .كاألمانة ،ؼبا قدموه من معلومات .كىناؾ
تأييد كاسع النطاؽ ػبارطة الطريق اؼبقًتحة لتطوير بدائل لل ػ دم .دم .يت ،اليت كصفها أحدىم بأهنا سوؼ ىرب ًفز
اإلجراءات لبلبتعاد عن ال ػ دم .دم .يت ،ككذلك كضع مشركع اؼبقرر الذم تقوـ بإعداده األمانة .كصرح أحد
اؼبمثلُت ،كىو يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،بأف خارطة الطريق لن تساعد فقط البلداف اؼبتضررة من
اؼببلريا على التعامل مع اؼببلريا ،كمقاكمة اآلفات ؼببيدات اآلفات بل كتسهم أيضان يف تعزيز قدرات البلداف لتنفيذ
يهنج اإلدارة اؼبتكاملة غبامبلت األمراض كذلك استنادان إُف بدائل ال ػ دم .دم .يت .الكيميائية كغَت الكيميائية.
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كرحب فبثل آخر ،يتحدث أيضان نيابة عن ؾبموعة من البلداف بًتكيز خارطة الطريق على تطوير كتوزيع البدائل
غَت الكيميائية للدم دم يت.
ٔٓ  -كاقًتح عدد من اؼبمثلُت بأف يييسر مؤسبر األطراؼ تنفيذ خارطة الطريق إلهباد بدائل للدم دم يت.
كاقًتح أحد اؼبمثلُت إدراج أنشطة خارطة الطريق يف برنامج العمل كاؼبيزانية التفاقية استكهوَف كمناشدة منظمة
الصحة العاؼبية اؼبسانبة يف تنفيذ خارطة الطريق أيضان.
ٕٓ  -كقالت إحدل اؼبمثبلت ،كى تتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف بأنو على الرغم من أف ىذه
اجملموعة تؤيد مشركع اؼبقرر ،فإف األمانة ينبط أف تواصل حبث القدرات الكبَتة اليت تنطوم عليها اإلدارة
اؼبتكاملة غبامبلت األمراض ،كطرؽ اؼبكافحة البيولوجية للمبلريا .كصرح فبثل آخر إُف أف بلده منذ عاـ َََِ
قد نفذ برناؾبان ناجحان لئلدارة اؼبتكاملة لناقبلت األمراض ؼبكافحة اؼببلريا بدكف استخداـ ال ػ دم .دم .يت ،كأف
بلده تقاسم خربتو مع بلداف أخرل.
ٖٓ  -كحث فبثل منظمة الصحة العاؼبية على تقييم التأثَتات الصحية السلبية اليت تنتج عن ال ػ دم .دم .يت.
كصرح عدد من اؼبمثلُت بأف االستخداـ السابق ؼبادة ال ػ دم .دم .يت .قد أدل إُف تلوث البيئة داخل بلداهنم،
كأف من اؼبهم إهباد بدائل لل ػ دم .دم .يت .ؼبكافحة األمراض اؼبنقولة.
ٗٓ  -كعلى الرغم من كجود اتفاؽ كاسع النطاؽ على ضركرة تطوير كنشر بدائل مناسبة للدم دم يت
لتمكُت البلداف من االنتقاؿ من استخداـ ال ػ دم .دم .يت ،فإف العديد من اؼبمثلُت ،من بينهم فبثل يتحدث
نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،رحب باالعًتاؼ يف مشركع اؼبقرر بأف بعض البلداف قد ربتاج إُف استخداـ
ال ػ دم .دم .يت .يف حاالت ؿبدد ؼبكافحة ناقبلت األمراض عندما ال تكوف ىناؾ بدائل آمنة كيتيسر اغبصوؿ
عليها ،مع ترحيب أحد اؼبمثلُت باالعًتاؼ بضركرة تقدًن اؼبساعدة إُف البلداف يف مثل ىذه اغباالت لضماف
االستخداـ الرشيد لل ػ دم .دم .يت .قاؿ عدد من اؼبمثلُت إف بلداهنم قد حققت تقدمان يف مكافحة ناقبلت
األمراض بفضل االستخداـ اؼبوجو لل ػ دم .دم .يت ،مع كجود فبثل كصف جهود بلده باالنتقاؿ كبو بدائل
ال ػ دم .دم .يت.
َٔ  -كصرحت فبثلة منظمة الصحة العاؼبية بأف منظمتها ملتزمة بدعم تطوير بدائل لل ػ دم .دم .يت ،دبا يف
ذلك عن طريق خارطة الطريق اؼبقًتحة اليت قالت عنها أهنا تشتمل على أنشطة تعترب جزءان من العمل الركتيٍت
لدل منظمة الصحة العاؼبية ،أك العمل اؼبخطط بالفعل ،ككذلك تعزيز كضباية صحة صبيع الشعوب عن طريق
مكافحة حامبلت األمراض ،كاالستخداـ اآلمن كالرشيد ؼببيدات اغبشرات ،دبا يف ذلك ال ػ دم .دم .يت ،ريثما
تتوافر بدائل مناسبة.
ُٔ  -كعقب اؼبناقشات ،اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة ،UNEP/POPS/COP.7/5
ريثما يرد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية على أف أم أنشطة موصى هبا يف اؼبقرر قد ركعيت يف
برامج العمل كاؼبيزانيات لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-أك أف ىذه اؼبسائل ليس ؽبا تأثَتات مالية ،كعلى أساس
الفهم بأف أظباء األطراؼ اليت ستيدعى للعمل يف فريق اػبرباء اؼبعٍت بال ػ دم .دم .يت .سوؼ تيضاؼ إُف اؼبقرر
دبجرد كقوع االختيار عليها.
ِٔ  -كيرد اؼبقرر ا س ِ/ٕ-بشأف ال ػ دم .دم .يت ،بصيطتو اؼبعتمدة من مؤسبر األطراؼ ،يف مرفق ىذا
التقرير.
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ّٔ  -كطبقان للمقرر ،عينت األطراؼ الواردة أظباؤىا يف مرفق اؼبقرر ،اػبرباء اآلتية أظباؤىم للعمل أعضاءن يف
فريق اػبرباء اؼبعٍت بال ػ دم .دم .يت .لفًتات تبتدئ من ُ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ إُف ُّ آب/أغسطس
َُِٗ:
من الدكؿ األفريقية:
من دكؿ آسيا كمنطقة احمليط اؽبادم
من دكؿ أكركبا الوسطى كالشرقية

السيدة آيشا ألوزيا إينيطوم فيندريز (الطابوف)
السيدة سالوم مارغريت موليف (جنوب أفريقيا)
السيد نوف سُت ضارمشاكتو (اؽبند)
[يعُت فيما بعد] (باكستاف)
السيد أرتاؾ خشاترياف (أرمينيا)
السيدة بيلجانا أنطونيجيفيتش (صربيا)

من دكؿ أمريكا البلتينية كمنطقة الكارييب [يعُت فيما بعد] (الربازيل)
السيدة إيلينا أغوسوكو (بَتك)
من دكؿ أكركبا الطربية كدكؿ أخرل

[يعُت فيما بعد]

ْٔ َ -ف ربدد ؾبموعة أكركبا الطربية كدكؿ أخرل ،حىت اختتاـ االجتماع الراىن ،األطراؼ اليت تقوـ بتعيُت
خرباء للعمل أعضاء يف فريق اػبرباء اؼبعٍت بال ػ دم .دم .يت .كسيتم إببلغ األمانة بتلك التعيينات عن طريق
أعضاء اؼبكتب ،كمن مث يتم إببلغ األطراؼ عقب اختتاـ االجتماع اغباِف .كباإلضافة إُف ذلك َف تعُت
الباكستاف كالربازيل بعد خرباء للعمل أعضاء يف فريق اػبرباء حيت هناية االجتماع اغباِف .كبناء على ذلك سيتم
إببلغ األمانة بتعييناهتما كمن مث إببلغ األطراؼ فور اختتاـ االجتماع الراىن.
-3

المركبات الثنائية الفينيل المتعددة الكلور
ٓٔ  -أشارت فبثلة األمانة ،يف معرض تقديبها للبند الفرع  ،إُف أف مؤسبر األطراؼ ،يف اجتماعو السادس،
قنرر أف يضطلع يف اجتماعو السابع باستعراض للتقدـ احملرز صوب القضاء على اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة
الكلور كفقان للفقرة (ح) من اعبزء الثاين من اؼبرفق ألف باالتفاقية .كقد قامت األمانة ،استجابة للطيلب اؼبقدـ
إليها ،بإعداد معلومات تتصل باؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور اليت قاـ األطراؼ بإببلغها دبوجب اؼبادة
ُٓ من االتفاقية ،كاختتمت بأف ىذا غَت و
كاؼ ليصلح أساسان لتقييم التقدـ احملرز .كقد أعد برنامج البيئة،
بصفتو اعبهة الرائدة يف شبكة القضاء على اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة لكلور ،كبالتشاكر مع األمانة كاللجنة
االستشارية التابعة للشبكة ،تقييمان للجهود اؼببذكلة للقضاء على اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور ،استنادان
إُف معلومات أخرل .كخلص فرع اؼبواد الكيميائية إُف نتيجة مفادىا أنو يلزـ ،رغم إحراز بعض التقدـ ،بذؿ
مزيد من اعبهود للقضاء على استخداـ اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور يف اؼبعدات قبل حلوؿ سنة
َِِٓ كضماف اإلدارة السليمة لنفايات ىذه اؼبركبات قبل حلوؿ سنة َِِٖ .كقد عقد االجتماع اػبامس
للجنة االستشارية التابعة للشبكة يف تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ ،كعرضت استنتاجات كتوصيات اللجنة على
مؤسبر األطراؼ .كعرض التقييم األ نكِف الذم أعده برنامج البيئة يف الوثيقة .UNEP/POPS/COP.7/INF/9
ٔٔ  -كعقبت تقدًن اؼبقدمة اؼبذكورة عالية ،قدنمت فبثلة فرع اؼبواد الكيميائية معلومات إضافية بشأف أنشطة
شبكة القضاء على اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور كاستخدامها لؤلمواؿ .كذكرت أف الشبكة ال تتبقى
لديها حاليان أية أمواؿ ،كأهنا بالنيابة عن برنامج البيئة ،دعت مؤسبر األطراؼ إُف النظر يف إقامة أساس متُت سليم
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لتشطيل الشبكة ،كذلك بإدراج أنشطتها يف برنامج عمل كميزانية االتفاقية ،رىنان بتوافر التمويل ،لتيسَت عملية
صبع األمواؿ كالتنسيق اؼبستمر لؤلنشطة اؼبتصلة باؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور.
األكِف الذم أعده برنامج البيئة كألعماؿ
ٕٔ  -كيف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك ،أيعرب عن تقدير عاـ للتقييم ن
شبكة القضاء على اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور .كانتهز معظم اؼبتكلمُت الفرصة لوصف جهود
بلداهنم للقضاء على تلك اؼبركبات ،ككثَت منهم أدرؾ ضركرة تعزيز اعبهود اؼببذكلة لتحقيق األىداؼ اؼبتوخاة
للسنتُت َِِٓ كَِِٖ .كيف ىذا الصدد ،كاف ىناؾ تأييد عاـ ؼبشركع اؼبقرر ،رغم أف فبثبلن تكلنم بالنيابة عن
ؾبموعة من البلداف اقًتح إجراء تطيَت يف الصياغة اللطوية هبدؼ دعم اعبهود اؼببذكلة اؼبعنززة .إضافة إُف ذلك،
قاؿ كثَت من فبثل البلداف النامية أف شبة حاجة إُف مساعدات تقنية كمالية إذا ما أريد ربقيق األىداؼ اػباصة
بالقضاء على اؼبركبات اؼبذكورة كإدارهتا.
ٖٔ  -كعقب اؼبناقشة ،طلب مؤسبر األطراؼ إُف األمانة إعداد صيطة منقنحة من مشركع اؼبقنرر الوارد يف
الوثيقة  UNEP/POPS/COP.7/6للنظر فيها ،مع أخذ اؼبناقشات يف االعتبار أثناء انعقاد اعبلسة العامة.
ٗٔ  -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبنقح الذم أعدتو األمانة ،رىنا بتأكيد فريق
االتصاؿ اؼبعٍت بشؤكف اؼبيزانية بأف أم أنشطة أكصى هبا مشركع اؼبقرر قد كضع ؽبا حساب يف برنامج العمل
كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك بأهنا لن تًتتب عليها أم آثار يف اؼبيزانية.
َٕ  -كيرد اؼبقرر ا س ّ/ٕ-بشأف اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور ،بصيطتو اليت اعتمدىا مؤسبر
األطراؼ ،يف مرفق ىذا التقرير.
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اإليثرات الثنائية الفينيل المتعددة البروم وحامض السلفونيك البيرفلوروكتاني وأمالحو وفلوريد السلفونيل
البيرفلوروكتاني
ُٕ  -قاؿ الرئيس ،لدل تقديبو للبند الفرع  ،أف مؤسبر األطراؼ سينظر يف مشركع شكبل منقنحا لتقدًن
اؼبعلومات من أجل تقييم كاستعراض اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ عمبلن بالفقرة ِ من اعبزأين الرابع
كاػبامس من اؼبرفق ألف باتفاقية استكهوَف .ككفقان للفقرة ِ من اعبزأين الرابع كاػبامس من اؼبرفق ألف ،جرل
أكؿ تقييم للحاجة اؼبستمرة لئلعفاءات احملددة اؼبتعلقة بتلك اؼبواد يف االجتماع السادس ؼبؤسبر األطراؼ،
كسيجرم التقييم التاِف يف االجتماع الثامن كفقان للعملية اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اؼبقر ا س  .ّ/ٔ-كمن
اؼبتوقع أف يعتمد مؤسبر األطراؼ ،يف االجتماع اغباِف ،مشركع صيطة منقنحة من أجل تقدًن اؼبعلومات لتقييم
كاستعراض اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ .كستنظر األطراؼ أيضان يف إطار ىذا البند يف تقييم حامض
السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين عمبلن بالفقرتُت ٓ كٔ من اعبزء الثالث من
اؼبرفق باء ،الذم من اؼبقرر أف هبرم يف االجتماع اغباِف مث كل أربع سنوات بعد ذلك ،كفقان للعملية اليت
اعتيمدت يف اؼبقرر ا س  .ْ/ٔ -كيتوقع من مؤسبر األطراؼ يف االجتماع اغباِف أف يقوـ بتقييم ما إذا كانت
األطراؼ يف حاجة إُف االستمرار يف إنتاج كاستخداـ حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد
السلفونيل البَتفلورككتاين لؤلغراض اؼبقبولة ككفقان لئلعفاءات احملددة اؼبدرجة يف اؼبرفق باء باالتفاقية.

(أ)

اإليثرات الثنائية الفينيل المتعددة البروم
ِٕ  -أشار فبثل األمانة إُف أف األمانة ،كفقان للمقرر ا س  ،ّ/ٔ -كبالتشاكر مع فريق عمل ،أعدت مشركعان
منقحان لصيطة من أجل األطراؼ باستخدامها يف إببلغ اؼبعلومات اؼبطلوبة من أجل تقييم كاستعراض اغباجة
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اؼبستمرة لئلعفاءات اؼبتعلقة باإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ ،كالذم يعرض على مؤسبر األطراؼ للنظر فيو
يف االجتماع اغباِف .كقرر مؤسبر األطراؼ ،دبوجب اؼبقنرر ا س  ٕ/ٔ -أنو ينبط أف تيدرج األطراؼ يف عملية
اإلببلغ معلومات عن خرباهتا يف تنفيذ توصيات عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة بشأف اإليثرات الثنائية
الفينيل اؼبتعددة الربكـ.
ّٕ  -كيف اؼبناقشة التالية ،تكلنم عدة فبثلُت ،من بينهم فبثل تكلنم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،فأحاطوا
علمان بالتقرير الذم أعدتو األمانة عن التقدـ احملرز كعن التحديات اليت كاجهتها األطراؼ يف تنفيذ التوصيات
بشأف القضاء على اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ من ؾبارم النفايات ،كأعرب ىؤالء عن تأييد عاـ
لئلجراءات اؼبقًتحة من األمانة كالصيطة اؼبنقحة اؼبقًتحة من أجل األطراؼ الستخدامها يف إببلغ اؼبعلومات
اؼبطلوبة من أجل تقييم كاستعراض اغباجة اؼبستمرة لئلعفاءات اؼبتعلقة باإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ.
كعرضت مقًتحات ؿبددة من أجل مواصلة تنقيح الصيطة ،دبا يف ذلك مقًتحات من أجل تبسيط كتوضيح
كتركيز نوع اؼبعلومات اؼبراد تقديبها.
ْٕ  -كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف ىناؾ حاجة إُف مساعدات تقنية لتيسَت تطوير القدرات اؼبختربية البلزمة
للتمييز بُت اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ اليت توجد يف ـبتلف اؼبنتجات .كقالت فبثلة األمانة ردان على
سؤاؿ إف مشركع الصيطة اؼبنقحة يهدؼ إُف توضيح اؼبعلومات فحسب بشأف اؼبواد الكيميائية اؼبدرجة يف اتفاقية
استكهوَف.
ٕٓ  -كعقب اؼبناقشة ،طلب مؤسبر األطراؼ إُف األمانة أف تعد من أجل النظر صيطة منقحة ؼبشركع اؼبقرر،
دبا يف ذلك شكبلن منقحان ،الوارد يف الوثيقة  UNEP/POPS/COP.7/7مع مراعاة اؼبناقشات أثناء اعبلسة العامة.
ٕٔ  -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبنقح الذم أعدتو األمانة ،رىنان بتأكيد من فريق
االتصاؿ اؼبعٍت بشؤكف اؼبيزانية بأخذ أم أنشطة منصوص عليها يف مشركع اؼبقرر بعُت االعتبار يف برنامج العمل
كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف اؼبشركع ال تنطوم عل أم آثار يف اؼبيزانية.
ٕٕ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ْ/ٕ-الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ بشأف الشكل اؼبنقح لتقدًن
اؼبعلومات من أجل تقييم كاستعراض اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور عمبلن بأحكاـ الفقرة ِ من اعبزأين
الرابع كاػبامس من اؼبرفق ألف من اتفاقية استكهوَف.
(ب)

حامض السلفونيك البيروفلوركتاني وأمالحو وفلوريد السلفونيل البيرفلوروكتاني
ٖٕ  -أكضحت الرئيسة ،بعد ازباذ الًتتيبات البلزمة للمناقشة ،بإهباز أربع فئات من اؼبعلومات الواردة يف
الفقرة ٓ من اعبزء الثالث من اؼبرفق باء باالتفاقية ،لك يأخذىا مؤسبر األطراؼ يف االعتبار عند تقييم اغباجة
اؼبستمرة ؼبختلف األغراض اؼبقبولة كاإلعفاءات احملددة فيما يتعلق حبامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو
كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين ،دبا يف ذلك اؼبعلومات اؼبعركضة يف التقارير اؼبقدنمة من األطراؼ دبوجب اؼبادة
ُٓ من االتفاقية بشأف التق ٌدـ احملرز للقضاء على حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل
البَتفلورككتاين؛ كاؼبعلومات عن إنتاج كاستخداـ حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل
البَتفلورككتاين؛ كاؼبعلومات عن توافر كمبلءمة كتنفيذ بدائل للمواد الكيميائية؛ كاؼبعلومات عن التقدـ احملرز يف
بناء قدرات البلداف إلسباـ انتقاؿ آمن إُف االعتماد على ىذه البدائل .كذكرت أيضان أف مؤسبر األطراؼ ،يف
االجتماع اغباِف ،سينظر أيضان يف توصيات عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة يف اؼبقرر ؿ.ا.ـْ/َُ-
بشأف التدابَت الرامية لضماف سهولة التعرؼ على اؼبواد اليت ربتوم على حامض السلفونيك البَتفلورككتاين
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كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين ،كذلك بوضع بطاقة تعريف أك أية كسائل أخرل طواؿ دكرات
أعمارىا ،ككذلك كضع جدكؿ زمٍت قياس للتقييم .كأكردت فبثلة األمانة بعد ذلك قائمة بالوثائق اؼبعركضة أماـ
مؤسبر األطراؼ خبصوص البند الفرع .
ٕٗ  -كيف اؼبناقشات اليت تلت ذلك ،أحاط اؼبمثلوف علمان بالتقارير اليت أعدهتا األمانة كأعربوا عن تأييدىم
بشكل عاـ لئلجراءات اؼبقًتحة ،دبا يف ذلك اعبدكؿ الزمٍت اؼبعدؿ لعملية تقييم مدل استمرارية اغباجة إُف بعض
األغراض اؼبقبولة .قيدمت اقًتاحات أيضان بشأف اؼبسائل اليت ييبكن حبثها دبزيد من التفاصيل يف حاؿ إنشاء فريق
اتصاؿ.
َٖ  -دعا عدة فبثلُت ،كمن بينهم فبثل ىربدث باسم ؾبموعة من البلداف ،إُف خفض عدد اإلعفاءات اػباصة
غبمض السلفونيك البَتفلورككتاين ( )PFOSكأمبلحو ،كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين ( .)PFOSFكقالوا أيضان أنو
يتعُت على األطراؼ النظر يف استبداؿ بعض األغراض اؼبقبولة غبمض السلفونيك البَتفلورككتاين بإعفاءات
خاصة يؿبددة زمنينا .كهبب أف تعكس عملية تقييم مدل استمرارية اغباجة إُف حامض السلفونيك البَتفلورككتاين
اؼبعلومات اليت قدمتها األطراؼ ،كما ىو مبُت يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة .كقاؿ أحد ىؤالء اؼبمثلُت ،يمتحدثان
باسم ؾبموعة من البلداف ،أنو ينبط على مؤسبر األطراؼ القضاء على األغراض اؼبقبولة اليت تنطوم على إطبلؽ
حامض السلفونيك البَتفلورككتاين يف البيئة .كقاؿ آخر ،متحدثان أيضان باسم ؾبموعة من البلداف ،أنو حيث َف
تعد ىناؾ أم أطراؼ يمسجلة للحصوؿ على إعفاءات ؿبددة إلنتاج كاستخداـ حامض السلفونيك
البَتفلورككتاين كف نقا لعدد اإلعفاءات اػباصة ،فبل هبب أف يذبرل أم تسجيبلت جديدة فيما يتعلق هبذه
اإلعفاءات اػباصة.
ُٖ  -كأشار عدد من اؼبمثلُت ،ربدث كل منهم باسم ؾبموعة من البلداف ،إُف ضركرة القضاء على
استخدامات حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو ،كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين .كيف غضوف ذلك،
ينبط تشجيع األطراؼ اليت تستخدـ ىذه اؼبواد ألغراض مقبولة على أف تتخذ التدابَت اليت تكفل سهولة ربديد
اؼبخزكف كاؼبواد اليت ربتوم عليها ،كذلك بوظبها أك بطَت ذلك من الوسائل طواؿ دكرة حياهتا .كقاؿ أحد اؼبمثلُت
أف اؼبعلومات اؼبقدمة من اؼببادئ التوجيهية اؼبتعلقة بأفضل التقنيات اؼبتاحة كبأفضل اؼبمارسات البيئية بشأف
حامض السلفونيك البَتفلورككتاين يمفيدة يف عملية تقييم حامض السلفونيك البَتفلورككتاين عمبلن بالفقرتُت ٓ
كٔ من اعبزء الثالث من اؼبرفق باء ،كاقًتح اشراؾ اػبرباء يف أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية
اؼبتعلقة حبمض السلفونيك البَتفلورككتاين يف عملية التقييم .كعلى كبو فباثل ،قاؿ أف اؼبعلومات الواردة من
األطراؼ بشأف بدائل حامض السلفونيك البَتفلورككتاين يمفيدة أيضان يف مواصلة كضع اؼبزيد من اؼببادئ
التوجيهية اؼبتعلقة بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية بشأف حامض السلفونيك البَتفلورككتاين ،فبا
من شأنو أف يساعد على ذبنب االزدكاجية يف العمل.
ي

ِٖ  -كقاؿ أحد اؼبمثلُت ،يمتحدثان باسم ؾبموعة من البلداف ،أف إهناء استخداـ حامض السلفونيك
البَتفلورككتاين يف بعض التطبيقات اؼبفتوحة ،مثل رغوة مكافحة اغبريق ،ينبط أف يتوقف على توافر البدائل.
كربقيقان ؽبذه الطاية ،أكضح أف منطقتو دعت إُف كضع جدكؿ زمٍت أكثر طموحان لتطوير كنشر بدائل ؼبكافحة
فصيلتُت من النمل القاطع ألكراؽ الشجر ،كذلك حبيث يبكن تقليص استخداـ اؼبلوثات العضوية الثابتة ؽبذا
الطرض.
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ّٖ  -كقاؿ أحد اؼبمثلُت أف حكومة بلده تلقت معلومات من الصناعة النفطية فيما يتعلق باغباجة إُف مواد
كآليات ربتوم على حامض السلفونيك البَتفلورككتاين ،كىو ما يبدك متناقضان يف بعض النواح مع اؼبعلومات
اليت تقدمها األطراؼ األخرل كعبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة.
ْٖ  -كبعد اؼبناقشات ،كافق مؤسبر ا ألطراؼ على أف يتوُف فريق االتصاؿ اؼبعٍت بإدراج اؼبواد الكيميائية يف
مرفقات االتفاقية (انظر الفرع ىاء ُ-أدناه) مواصلة النظر يف ىذه اؼبسألة ،على أف يسعى الفريق ،مع األخذ يف
االعتبار اؼبناقشات اليت دارت يف اعبلسات العامة ،إُف إعداد مشركع يمقرر لينظر فيو مؤسبر ،يمتخذان من مشركع
اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/POPS/COP.7/8كنقطة انطبلؽ.
ٖٓ  -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبنقح الذم أعده فريق االتصاؿ .كعقب إجراء اؼبزيد
من اؼبشاكرات اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ بصيطتو اؼبعدلة شفويان.
ٖٔ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ٓ/ٕ-الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ بشأف تقييم حامض
السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين عمبلن بأحكاـ الفقرتُت ٓ كٔ من اعبزء
الثالث من اؼبرفق باء من االتفاقية.
-5

تقييم مدى استمرارية الحاجة إلى اإلجراء الوارد في الفقرة ( 2ب) من المادة 3
ٕٖ  -أشار الرئيس أثناء تقدًن البند الفرع إُف أف مؤسبر األطراؼ قد قيٌم خبلؿ اجتماعاتو الثالث كالرابع
كاػبامس كالسادس اغباجة اؼبستمرة لئلجراءات اؼبنصوص عليها يف الفقرة ِ (ب) من اؼبادة ّ من االتفاقية،
اليت تتعلق بصادرات اؼبواد الكيميائية اؼبدرجة يف اؼبرفق ألف أك اؼبرفق باء من االتفاقية ،مع االستخدامات
اؼبسموح هبا ،إُف الدكؿ غَت األطراؼ يف االتفاقية .كسيكرر مؤسبر األطراؼ ىذا اإلجراء مرة أخرل يف االجتماع
اغباِف ،مع أخذ التقرير الذم أعدتو األمانة عن ىذا اؼبوضوع بعُت االعتبار (.)UNEP/POPS/COP.7/10
ٖٖ  -ككاصل فبثل األمانة مقدمتو موضحان أف نشأة التقرير الذم أعدتو األمانة ،يشَت إُف أف مؤسبر األطراؼ
قد خلص خبلؿ اجتماعو السادس يف اؼبقرر ا س  ٓ/ٔ-إُف أف اؼبعلومات اليت مت صبعها حىت اآلف بشأف ذبربة
استخداـ اإلجراء الوارد يف الفقرة ِ (ب) من اؼبادة ّ كانت غَت كافية كأساس لتقييم اغباجة اؼبتواصلة ؽبذا
اإلجراء .كقد طلب مؤسبر األطراؼ كفقان لذلك إُف األمانة أف تعد تقريران للنظر فيو خبلؿ اجتماعو السابع بشأف
اغباجة اؼبتواصلة لئلجراء استنادان إُف تقارير األطراؼ اؼبقدمة كفقان للمادة ُٓ ،كالشهادات اليت تلقتها األطراؼ
اؼبصدرة عمبلن بالفقرة ِ (ب) ’ّ‘ من اؼبادة ّ كغَتىا من اؼبعلومات ذات الصلة.
ٖٗ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك الحظ أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة من البلداف ،أنو ال يبكن تقييم
فعالية اإلجراء اؼبنصوص عليها يف الفقرة ِ (ب) من اؼبادة ّ يف الوقت اغباِف ،نظران لعدـ استخداـ أحكاـ
االتفاقية بعد للمواد الكيميائية العشر اليت أيدرجت مؤخران يف مرفقات االتفاقية ،كمع ذلك ،ستسمح اعبولة اؼبقبلة
لئلببلغ كفقان للمادة ُٓ ،كاليت تشمل معلومات عن اؼبواد الكيميائية العشر اليت أيدرجت مؤخران يف االتفاقية،
بتقييم مستنَت لفعالية اإلجراء خبلؿ االجتماع التاسع ؼبؤسبر األطراؼ.
َٗ  -كعقب اؼبناقشة اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/10رىنان
بتأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبيزانية بأخذ أية أنشطة منصوص عليها يف اؼبقرر بعُت االعتبار يف برامج العمل
كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف ىذا اؼبشركع ال ينطوم على آثار على اؼبيزانية.
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ُٗ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ٔ/ٕ-بشأف استمرار اغباجة لئلجراءات اؼبنصوص عليها يف الفقرة
ِ (ب) من اؼبادة ّ من االتفاقية بصيطتو اؼبعتمدة من مؤسبر األطراؼ.
باء  -تدابير لخفض اإلطالقات الناتجة من االنتاج غير المقصود أو القضاء عليها
ِٗ  -ناقش مؤسبر األطراؼ دبوجب البند الفرع ؾبموعة أدكات لتحديد كتقدير إطبلقات الديوكسينات
كالفيورانات كاؼبلوثات العضوية الثابتة األخرل اؼبنتجة عن غَت قصد كاؼببادئ التوجيهية كالتوجيهات بشأف أفضل
التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية.
-1

مجموعة أدوات لتحديد وتقدير إطالقات الديوكسينات والفيورانات والملوثات العضوية الثابتة األخرى
المنتجة عن غير قصد
ّٗ  -كأشار فبثل األمانة ،لدل عرضو ىذا البند الفرع  ،إُف أف مؤسبر األطراؼ قد طلب يف مقرره ا س -
ٔ ٗ/إُف خرباء ؾبموعة األدكات إعداد ربليل أكِف للمعلومات عن اإلطبلقات غَت اؼبقصودة للملوثات العضوية
الثابتة اليت أبلطت عنها األطراؼ دبوجب اؼبادة ُٓ ،يف ضوء تقييم فعالية االتفاقية كفقان للجداكؿ الزمنية اؼبشار
إليها يف إطار تقييم الفعالية ( ،UNEP/POPS/COP.6/27/Add.1/Rev.1اؼبرفق) .كبناء على ذلك نظمت األمانة
االجتماع الثامن ػبرباء ؾبموعة األدكات الذم عقد يف تشرين الثاين/نوفمرب عاـ َُِْ ،بالتعاكف مع برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة ،الذم كضع اػبرباء خبللو منهجية كخطة عمل إلعداد ربليل أكِف حسبما طلب مؤسبر
األطراؼ .كقد أقر خرباء ؾبموعة األدكات أيضا أف إدراج مواد كيميائية جديدة يف اؼبرفقات ألف أك باء ك/أك يف
اؼبرفق جيم لبلتفاقية سوؼ يؤدم إُف اغباجة إُف مزيد من التحديث أك كضع إرشادات لدعم األطراؼ يف تنفيذ
التزامات جديدة .كتعرض االستنتاجات كالتوصيات الصادرة عن خرباء ؾبموعة األدكات يف اجتماعهم الثامن
على مؤسبر األطراؼ للنظر فيها يف االجتماع اغباِف ).(UNEP/POPS/COP.7/INF/19
ْٗ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك أعرب أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة من البلداف ،عن تقديره لعمل
اػبرباء اؼبعنيُت دبجموعة األدكات كأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية ،فضبلن عن تقدًن الدعم
لبلستنتاجات كالتوصيات اليت قدمها اػبرباء عقب اجتماعهما اؼبشًتؾ يف تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ .كما مت
الًتحيب بالتوصية اليت ينبط أف يواصل اػبرباء االضطبلع هبا يف عملهم يف اؼبستقبل.
ٓٗ  -كعقب اؼبناقشة اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/12رىنان
بتأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبيزانية بأخذ أية أنشطة منصوص عليها يف اؼبقرر بعُت االعتبار يف برامج العمل
كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف ىذا اؼبشركع ال ينطوم على آثار على اؼبيزانية.
ٔٗ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ٕ/ٕ-بشأف ؾبموعة أدكات ربديد كتقدير إطبلقات الديوكسينات
كالفيورانات كاؼبلوثات العضوية الثابتة األخرل اؼبنتجة عن غَت قصد بصيطتو اؼبعتمدة من مؤسبر األطراؼ.

-2

المبادئ التوجيهية والتوجيهات بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية
ٕٗ  -قدـ فبثل األمانة ،لدل عرضو ىذا البند الفرع صورة عامة ألنشطة األمانة استجابة للمقرر
ا س ،َُ/ٔ-حسبما كرد يف مذكرة األمانة (.)UNEP/POPS/COP.7/14
ٖٗ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك أعرب العديد من اؼبمثلُت عن تقديرىم لعمل اػبرباء اؼبعنيُت دبجموعة
األدكات كأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية ،اليت قالوا أهنا قدمت معلومات قيمة من شأهنا أف
تساعد الطرفُت يف التحكم يف انبعاث اؼبلوثات العضوية الثابتة .كقاؿ أحد اؼبمثلُت متحدثان باسم ؾبموعة من
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البلداف أف كثائق مشركع التوجيهات اؼبنقحة اؼبتعلقة بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية إلعادة
التدكير كالتخلص من نفايات األشياء احملتوية على اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ ينبط أف يكوف متسقا
مع العمل يف إطار اتفاقية بازؿ ،كال سيما اؼببادئ التوجيهية التقنية بشأف نفايات اؼبلوثات العضوية الثابتة ،كمع
اؼبادة ٔ من اتفاقية استكهوَف .كما قدـ أحد اؼبمثلُت كرقة قاعة اجتماع اقًتح فيها إجراء بعض التطيَتات على
مشركع القرار الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/14تنص على كجو التحديد على أف يشمل مشركع القرار
خطة العمل كاعبدكؿ الزمٍت احملدد من قبل اػبرباء كعلى ضركرة سبديد خطة العمل لتشجيع مشاركة أكسع
كالتعليق من قبل األطراؼ كاؼبراقبُت .كأعرب العديد من اؼبمثلُت عن تأييدىم الواسع ؼبشركع اؼبقرر الوارد يف كرقة
غرفة االجتماع.
ٗٗ  -كعقب اؼبناقشة طلب مؤسبر األطراؼ إُف األمانة أف تعد نسخة منقحة من مشركع اؼبقرر الوارد يف
الوثيقة  UNEP/POPS/COP.7/14للنظر فيها ،مع أخذ مناقشات اعبلسات العامة ككرقة غرفة االجتماع بالتشاكر
مع األطراؼ اؼبعنية بعُت االعتبار.
ََُ  -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر الذم أعدتو األمانة ،رىنان بتأكيد من فريق االتصاؿ
اؼبعٍت باؼبيزانية بأخذ أية أنشطة منصوص عليها يف اؼبقرر بعُت االعتبار يف برامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة
السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف ىذا اؼبشركع ال ينطوم على آثار على اؼبيزانية.
َُُ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ٖ/ٕ-بشأف اؼببادئ التوجيهية كالتوجيهات بشأف أفضل التقنيات
اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية بصيطتو اؼبعتمدة من مؤسبر األطراؼ.
جيم  -تدابير لتقليل اإلطالقات من النفايات أو القضاء عليها
َُِ  -يرد يف الفرع التاِف بشأف تدابَت ػبفض اإلطبلقات من النفايات أك القضاء عليها (البند ٓ (ج) من
جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ .كتستنسخ الفقرات َُّ ُُٓ-أدناه يف
تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ( )UNEP/CHW.12/27يف الفقرات من
َٕ.ِٖ-
َُّ  -قدـ الرئيس ىذه البنود الفرعية ،مشَتان إُف أف األطراؼ سوؼ تناقش اؼببادئ التوجيهية التقنية بشأف
نفايات اؼبلوثات العضوية الثابتة ،الواردة يف جدكؿ أعماؿ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،إُف جانب تدابَت
خفض أك إزالة إطبلقات اؼبلوثات العضوية الثابتة من النفايات الواردة يف جدكؿ أعماؿ مؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية استكهوَف.
-1

المبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل بشأن نفايات الملوثات العضوية الثابتة
َُْ  -كلدل تقديبو ؽبذا البند الفرع  ،استذكرت فبثلة األمانة اؼبقرر ا ب ّ/ُُ-الصادر عن مؤسبر األطراؼ
يف اتفاقية بازؿ ،كالذم يتعلق بالعمل بشأف اؼببادئ التوجيهية التقنية ،كاؼبسائل األخرل اؼبتعلقة باؼبلوثات
العضوية الثابتة .كدبوجب ىذا اؼبقرر ،كاصل الفريق العامل اؼبصطر ؼبا بُت الدكرات كالذم أينشئ دبوجب مقرر
ي
الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ُ ْ/عملو ربت قيادة كندا ،كأصدر مشاريع يمنقحة للمبادئ التوجيهية التقنية
اؼبختلفة اؼبتعلقة بنفايات اؼبلوثات العضوية الثابتة ،ليقوـ الفريق العامل اؼبفتوح العضوية باستعراضها أثناء
اجتماعو التاسع ،ككذلك مؤسبر األطراؼ أثناء اجتماعو الثاين عشر .كأشار إُف أنو نظران لظركؼ خارجة عن
21

UNEP/POPS/COP.7/36

اإلرادة فإف مشركع اؼببادئ التوجيهية التقنية بشأف اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من مبيدات اآلفات
اؼبكونة من اؼبلوثات العضوية الثابتة أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا غَت متاح سول باللطة اإلقبليزية فقط .كمع
ذلك ،ككفقان ؼبقرر الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ٗ ،ّ/جرل تعميم مشركع اؼببادئ التوجيهية للتعليق عليو ،كمت
تنقيحو بعد ذلك ،كبالتاِف فقد يود مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ أف يعتمد ىذه اؼببادئ التوجيهية يف دكرتو
الراىنة.
َُٓ  -مث قاـ فبثل كندا عندئذ بإهباز عمل الفريق العامل اؼبػيصطر ؼبا بُت الدكرات بشأف كضع كاستكماؿ
اؼببادئ التوجيهية التقنية ،الفتان االنتباه إُف مشركع اؼبقرر اؼبقًتح حوؿ ىذه اؼبسألة ،كالوارد يف الوثيقة
 .UNEP/CHW.12/5ككاف اؼبقصود من اؼببادئ التوجيهية التقنية العامة اليت طورىا الفريق العامل أف تستعمل
جنبان إُف جنب مع اؼببادئ التوجيهية للمواد الكيميائية و
كل على حدة ،كبيذلت اعبهود للتقليل من ازدكاجية
اؼبعلومات بُت الوثائق.
َُٔ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،ىنأ عدد من اؼبمثلُت البلداف كاؼبنظمات الرائدة اليت يتبعها الفريق العامل
اؼبػيصطر ؼبا بُت الدكرات على العمل الذم قاـ بو إلصدار اؼببادئ التوجيهية التقنية ،كاليت أثبتت أهنا مبوذجان
إهبابيان للتعاكف كالتآزر بُت اتفاقييت بازؿ كاستكهوَف .كصرح بعض اؼبمثلُت بأف ىذه اؼببادئ التوجيهية سوؼ تيفيد
بصفة خاصة البلداف النامية ،حيث أهنا طورت منهجيات للتعامل مع النفايات اليت ربتوم على اؼبلوثات
العضوية الثابتة .كطورت أيضان خططها الوطنية للتنفيذ يف إطار اتفاقية استكهوَف .كلفت العديد من اؼبمثلُت
االنتباه إُف أنبية اإلدارة السليمة بيئيان كأنبية تعريف النفايات ذات احملتول اؼبنخفض من اؼبلوثات العضوية الثابتة،
على النحو ال يػمشار إليو يف الفقرة ُ (د) ’ِ‘ من اؼبادة ٔ من اتفاقية استكهوَف .كصرح بعض اؼبمثلُت بضركرة
إعطاء أكلوية متقدمة لصحة البشر ،كالبيئة ،كسبلمة العماؿ ،كذلك يف سياؽ مواصلة العمل بشأف اؼببادئ
التوجيهية .كصرح أحد اؼبمثلُت بأف عددان من اؼببادئ التوجيهية األخرل يف إطار اتفاقية بازؿ ،مثاؿ ،اؼببادئ
التوجيهية التقنية بشأف الًتميد على األرض ،قد عفا عليها الزمن كمن مث كجب تنقيحها .كأعرب العديد من
اؼبمثلُت عن رغبتهم يف إخضاع مشركع اؼببادئ التوجيهية للمزيد من اؼبناقشة يف فريق اتصاؿ ،كاقًتح آخر أيضان
إجراء تعديل على مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/5حبيث ينص على مشاركة اػبرباء التابعُت
التفاقية استكهوَف يف عمل اؼببادئ التوجيهية يف إطار اتفاقية بازؿ.
عٌت باؼبسائل
َُٕ  -كعقب اؼبناقشة ،قاـ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بإنشاء فريق اتصاؿ يف إطار االتفاقية يي ى
التقنية ،كيشًتؾ يف رئاستو السيد براكاش كاكليسر (موريشيوس) كالسيدة ماجدة غوسك (بولندا) .كفيما يتعلق
بالبند الفرع اغباِف ،فقد أيسند إُف فريق االتصاؿ كضع نصوص يمنقحة للمبادئ التوجيهية التقنية كمشركع
مقرر ،مع استخدامو كنقطة بداية ؼبشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/5كمع مراعاة اؼبناقشات اليت
أيجريت أثناء اعبلسة العامة.
َُٖ  -كعقب ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ ،بصورتو
اؼبنقحة شفويان لتصويب أخطاء ربريرية طفيفة.
َُٗ  -كيرد يف مرفق تقرير االجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ( )UNEP/CHW.12/27اؼبقرر
ا ب ّ/ُِ-بشأف اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من اؼبلوثات العضوية الثابتة،
أك احملتوية عليها ،أك اؼبلوثة هبا ،بصورتو اؼبعتمدة من مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
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تدابير لخفض أو إزالة اإلطالقات من النفايات بموجب اتفاقية استكهولم
َُُ  -كلدل تقديبها ؽبذا البند الفرع أشارت فبثلة األمانة إُف اؼبقرر ا س ُُ/ٔ-اؼبتعلق بتدابَت خفض أك
القضاء على اإلطبلقات من النفايات .ككاف مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف قد دعا عن طريق ىذا اؼبقرر إُف
الكيانات اؼبختصة يف اتفاقية بازؿ ،فيما يتعلق بالدكديكاف اغبلق السداس الربكـ ،كى مادة كيميائية أيدرجت
حديثان يف اؼبرفق ألف التفاقية استكهوَف ،لتحديد مستويات التدمَت كالتحويل النهائ الذم ال رجعة فيو
كالضركرم ؼبنع النفايات من إبراز خصائص اؼبلوثات العضوية الثابتة اليت ربددىا الفقرة ُ من اؼبرفق داؿ التفاقية
استكهوَف؛ كذلك لتحديد الطرائق اليت سبثل يسبل التخلص السليم بيئيان ،كربديد مستويات الًتكيز الضركرية
لتعريف احملتول اؼبنخفض للملوثات العضوية الثابتة .كذلك طبقان للفقرة ُ (د) ’ِ‘ من اؼبادة ٔ من اتفاقية
استكهوَف؛ كللتحديث كالتطوير ،حسب اغباجة ،للمبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ بشأف بالنفايات اؼبكونة
من اؼبلوثات العضوية الثابتة ،أك احملتوية عليها ،أك اؼبلوثة هبا ،كذلك بإشراؾ اػبرباء الذين يعملوف يف إطار اتفاقية
استكهوَف ،ككما دعا األمانة إُف مواصلة دعم جهود األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف لتقليل اإلطبلقات من
اؼبخزكنات كمن النفايات كالقضاء عليها.
ُُُ  -كعقب اعتماد اؼبقرر ا س ُُ/ٔ-بدأ فريق عمل يمصطر ؼبا بُت الدكرات تابع التفاقية بازؿ ،كنزكالن
على طلب اؼبقرر ا ب ّ/ُُ-الصادر عن مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كبإشراؾ خرباء التفاقية استكهوَف
بدعوة من مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،بدأ العمل بشأف ربديث اؼببادئ التوجيهية التابعة التفاقية بازؿ ذات
الصلة باؼبلوثات العضوية الثابتة ،ككانت األمانة قد قامت بعدد من أنشطة التدريب كبناء القدرات على تدابَت
خفض اإلطبلقات من اؼبخزكنات كالنفايات أك القضاء عليها.
ُُِ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،صرح فبثل ،يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،بأنو يتطلع إُف اعتماد
اؼببادئ التوجيهية التقنية ،اليت قاؿ عنها إهنا سوؼ تيسهم يف اإلدارة السليمة بيئيان لنفايات اؼبلوثات العضوية
الثابتة .كأعرب عن دعمو العتماد مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/15مع اقًتاح إدخاؿ
تعديبلت طفيفة .كاقًتح فبثل آخر إدخاؿ تعديل على مشركع اؼبقرر .ككجو فبثل آخر االنتباه إُف اؼبصاعب اليت
تواجهها البلداف النامية يف التعامل مع النفايات السمية ،كتلوث الًتبة ،كاؼبخزكنات اؼبتقادمة ،كالعبوات الفارغة.
ُُّ  -كعقب اؼبناقشة طلب مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف إُف األمانة إعداد نسخة يمنقحة من مشركع
اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/15مع مراعاة اؼبناقشات اليت جرت أثناء اعبلسة العامة كإدراج أم
مواد كيميائية أيدرجت حديثان يف مرفقات ىذه االتفاقية يف ىذا االجتماع ،ككذلك أم مبادئ توجيهية جديدة أك
مستكملة يكوف مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ قد اعتمدىا أثناء اجتماعو الثاين عشر.
ُُْ  -كعقب ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة
 ،UNEP/POPS/COP.7/15بصيطتو اؼبعدلة شفويان ،دبا يف ذلك لتضمُت إدراج البوتادائُت السداس الربكـ يف
اؼبرفق ألف لبلتفاقية ،كالفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كأسًتاتو يف اؼبرفق ألف لبلتفاقية كالنفثالينات اؼبتعددة
الكلور يف اؼبرفق ألف كاؼبرفق جيم لبلتفاقية.
ُُٓ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ٗ/ٕ-بشأف تدابَت ػبفض أك إزالة اإلطبلقات من النفايات
بصورتو اؼبعتمدة من مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف.
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دال  -خطط التنفيذ
ُُٔ  -كقاؿ الرئيس ،لدل عرضو ىذا البند الفرع أنو كاف من اؼبتوقع يف االجتماع اغباِف أف نرحب خبطط
التنفيذ الوطنية اعبديدة اؼبنقحة كاحملدثة اليت قدمتها األطراؼ منذ اجتماعها األخَت كأف كبيط علما بثبلثة
مشاريع كثائق توجيهات منقحة.
ُُٕ  -كاصلت فبثلة األمانة مقدمتها حيث قدمت معلومات عن عدد من األطراؼ اليت قدمت حىت اآلف
خطط التنفيذ الوطنية األصلية كاحملدثة اػباصة هبم كفقان للمادة ٕ من االتفاقية ،اليت تبُت اؼبعلومات الواردة يف
الوثائق  UNEP/POPS/COP.7/16ك .UNEP/POPS/COP.7/INF/24كربدثت اؼبمثلة أيضان عن ربديث األمانة
كتنقيحها لوثائق توجيو لوضع كاستعراض كربديث خطط التنفيذ الوطنية لتأخذ يف االعتبار اؼبواد الكيميائية
العشر اليت أيدرجت مؤخران يف مرفقات االتفاقية يف عاـ ََِٗ كَُُِ كَُِّ كتعليقات اؽبيئات اؼبناسبة
التفاقية بازؿ عن اؼببادئ التوجيهية بشأف إعداد قوائم جرد بشأف فلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين كأمبلحو
كفلوريد السلفونيل الفلورككتاين كاإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ ،فضبلن عن إعداده ،لينظر مؤسبر األطراؼ
يف نسخ التوجيهات اؼبنقحة بشأف كضع خطط التنفيذ الوطنية خبلؿ االجتماع اغباِف كفقان للمقرر ا س ُِ،ٔ/
()UNEP/POPS/COP.7/INF/25؛ كمشركع التوجيو بشأف إعداد قوائم جرد بشأف فلوريد السلفونيل
البَتفلورككتاين كاؼبواد الكيميائية ذات الصلة ()UNEP/POPS/COP.7/INF/26؛ كمشركع التوجيو بشأف إعداد
قوائم جرد لئليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ (.)UNEP/POPS/COP.7/INF/27
ُُٖ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك قدمت فبثلة كرقة قاعة اجتماع تناكلت فيها مرفق مشركع اؼبقرر الوارد يف
الوثيقة  .UNEP/POPS/COP.7/16كقالت أف كثائق التوجيهات اليت كضعتها األمانة تعترب أداة مفيدة ،كما أقرت
بأف البلداف قد طلبت ؾبموعة كاسعة من ىذه التوجيهات عند عملية كضع خطط التنفيذ الوطنية .كلفتت
االنتباه إُف عملية استعراض الوثائق التوجيهية كقالت أنو ينبط استمرار طلب التعليقات من األطراؼ كاؼبراقبُت
لتلك الوثائق اليت َف يتم مراجعتها كاإلببلغ عن أية تعديبلت جديدة؛ كباإلضافة إُف ذلك ،يبكن الشركع يف
توجيو مواد كيميائية جديدة كيبكن ازباذ قرار بشأف توجيو أعم يف االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ.
ُُٗ  -أعرب صبيع اؼبمثلُت الذين ربدثوا عن تقديرىم ؼبرفق البيئة العاؼبية كاألمانة ،كاؼبنظمات اغبكومية الدكلية
كاؼبراكز اإلقليمية لتقدًن اؼبساعدة يف تطوير كربديث كتنفيذ خطط التنفيذ الوطنية .كما شكر العديد منظمة
األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية على اغبصوؿ على اؼبساعدة التقنية اؼبقدمة يف التعامل مع ـبزكنات من مركبات
ثنائ الفينيل متعدد الكلور .كأعربوا عن تقديرىم أيضان ألنشطة التدريب كالندكات اليت تنظمها األمانة ،خاصةن
كشجعت األمانة للتأكد
كثائق التوجيو اليت رأل العديد من األطراؼ أهنا كانت مفيدة جدان يف تطوير خططها .ي
من أف كثائق التوجيو ال تزاؿ بسيطة كسهلة االستعماؿ.
َُِ  -كقدـ العديد من اؼبمثلُت تقارير عن تطوير كربديث كتنفيذ أكؿ خطط التنفيذ الوطنية لبلداهنم .كأكد
معظم اؼبمثلُت على ضركرة تقدًن الدعم التقٍت كاؼباِف ،ال سيما يف ضوء الصعوبات اليت تواجهها العديد من
األطراؼ يف ربديث خطط التنفيذ الوطنية لتعكس اؼبواد الكيميائية الػ ُُ اليت أيدرجت مؤخران يف مرفقات
االتفاقية كاإلضافة اؼبتوقعة لثبلث مواد كيميائية أخرل يف االجتماع اغباِف .ككصف العديد من اؼبمثلُت
الصعوبات اؼبتعلقة بتنفيذ اػبطط ،اليت تفاقمت بسبب اغباجة إُف تطوير اؼبخزكف من اؼبواد الكيميائية ال ػ ُُ،
الذم أخر يف بعض اغباالت تقدًن خططهم .كىناؾ حاجة إُف موارد اؼبساعدة اؼبالية كالتقنية أيضا لتمكُت
األطراؼ من تنفيذ خطط التنفيذ الوطنية.
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ُُِ  -كالحظ عدة فبثلُت أيضان ربديات أخرل يف ربديث خطط التنفيذ الوطنية ،دبا يف ذلك ما يتعلق
بالتقييمات االقتصادية  -االجتماعية كحساب تكاليف خطط العمل بشأف مواد كيميائية ؿبددة.
ُِِ  -كربدث أحد اؼبمثلُت باسم ؾبموعة من البلداف فأشار بأف تنشر األمانة يف موقعها الشبك استعراضان
عامان ػبطط التنفيذ الوطنية كتقوـ بتحديثها دكريان على النحو اؼبوضح يف الوثيقة .UNEP/POPS/COP.7/INF/24
كحث صبيع األطراؼ على استكماؿ كربديث خططها .كالحظ أحد اؼبمثلُت اغباجة إُف اؼبساعدة اليت أعرب
عنها الكثَت من فبثل البلداف النامية إضافة مواد كيميائية جديدة إُف االتفاقية كأف عددان قليبلن نسبيان من
األطراؼ احًتاـ اؼبوضع النهائ الستكماؿ خططها فقاؿ إف اؼبوضع النهائ ليس كاقعيان كينبط إعادة النظر فيو.
ُِّ  -كبعد اؼبناقشة طلب مؤسبر األطراؼ من األمانة أف تعد نصان منقحان للمشركع اؼبعركض يف الوثيقة
 ،UNEP/POPS/COP.7/16أخذت يف االعتبار اؼبناقشات اعبارية يف اعبلسة العامة كيف كرقة غرفة االجتماعات.
كذلك لعرضها على اؼبؤسبر للنظر فيها .كباإلضافة إُف ذلك كافق مؤسبر األطراؼ على أف الدعم التقٍت كاؼباِف
لعملية إعداد كربديث كتنفيذ خطط العمل الوطنية يتم بأنبية حاظبة كأف ىذه الرسالة سيتم إببلغها إُف فريق
االتصاؿ الذم يناقش موارد اؼبساعدة التنقية كاؼبوارد اؼبالية.
ُِْ  -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبنقح الذم أعدتو األمانة ،رىنان بتأكيد من فريق
االتصاؿ اؼبعٍت باؼبيزانية بأخذ أية أنشطة منصوص عليها يف اؼبقرر بعُت االعتبار يف برامج العمل كاؼبيزانية
اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف ىذا اؼبشركع ال ينطوم على آثار على اؼبيزانية.
ُِٓ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س َُ/ٕ-بشأف خطط التنفيذ ،بصيطتو اؼبعتمدة من مؤسبر
األطراؼ.
ىاء  -إدراج المواد الكيميائية في المرفقات ألف ،أو باء ،أو جيم لالتفاقية
ُِٔ  -كلدل عرضو ؽبذا البند الفرع  ،أشار الرئيس إُف أف مؤسبر األطراؼ سيناقش توصيات عبنة استعراض
اؼبلوثات العضوية الثابتة بإدراج اؼبواد الكيميائية يف مرفقات االتفاقية ،كعضوية اللجنة ،كالتعاكف بُت اللجنة
كغَتىا من اؽبيئات العلمية ،دبا يف ذلك عبنة استعراض اؼبواد الكيميائية التابعة التفاقية ركترداـ ،ككذلك اؼبشاركة
الفعالة يف أعماؿ اللجنة.
ُِٕ  -كاستكماالن ؽبذا العرض ،أكجز فبثل األمانة األنشطة اليت اضطلعت هبا عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية
الثابتة ،اليت ىعقدت اجتماعيها التاسع كالعاشر يف تشرين األكؿ/أكتوبر َُِّ كتشرين األكؿ/أكتوبر َُِْ،
على التواِف ،كبعد ذلك قدمت السيدة إستيفانيا موريرا (الربازيل) ،الرئيسة اؼبؤقتة للجنة ،تقريران عن أعماؿ اللجنة
يف تلك االجتماعات.
ُِٖ  -كجهت السيدة موريرا الشكر إُف الرئيس السابق للجنة ،السيد رينَت آرندت ،لرئاستو االجتماع التاسع
للجنة كأشارت إُف أف اللجنة قررت يف اجتماعيها التاسع كالعاشر أف تيوص مؤسبر األطراؼ بالنظر يف إدراج
النفثالينات اؼبكلورة كالبيوتادين السداس الكلور يف اؼبرفقُت ألف كجيم لبلتفاقية ،كإدراج الفينوؿ اػبماس
الكلور كأمبلحو كاسًتاتو يف اؼبرفق ألف لبلتفاقية .كأشارت أيضان إُف أف اللجنة بصدد إعداد مشركع ؼبوجز
بيانات اؼبخاطر ؼبادة الديكوفوؿ ،كمشركع يمنقح ؼبوجز بيانات ـباطر الربافينات اؼبكلورة قصَتة السلسلة،
كمشركع تقييم إدارة ـباطر اإليثر الثنائ الفينيل العشارم الربكـ ،كصيطة منقحة من اؼببادئ التوجيهية بشأف
بدائل حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو ،كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين ،كاؼبواد الكيميائية اؼبرتبطة هبا
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لتوحيد اؼبعلومات ذات الصلة اؼبستمدة من كثائق أخرل كضعتها اللجنة كغَتىا من اؼبصادر .كأشارت إُف أف
اللجنة ،باإلضافة إُف ذلك ،قد أكملت تقييمها لبدائل حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو ،كفلوريد
السلفونيل البَتفلورككتاين ،كف نقا للفقرتُت ٓ كٔ من اعبزء الثالث من اؼبرفق باء لبلتفاقية ،كالذم ستنظر فيو
األطراؼ يف االجتماع اغباِف .كقالت أف اللجنة اعتمدت يف اجتماعها التاسع النهج اؼبتبع يف تقييم اؼبواد
الكيميائية كفقان للمرفق ىاء لبلتفاقية كالوارد يف مرفق يمقرر عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة ،ؿ.ا.ؾ-
ٗ ،ٕ/كتوجيهات بشأف تقييم تأثَت تطَت اؼبناخ على عملها ،كهنجان للنظر يف تفاعبلت تطَت اؼبناخ مع اؼبواد
الكيميائية اؼبقًتح إدراجها يف مرفقات االتفاقية .كأعربت عن تقديرىا لتلك األطراؼ كاؼبراقبُت الذين قدموا العوف
يف األعماؿ اليت قامت هبا اللجنة يف فًتة ما بُت الدكرتُت ،يمؤكدةن أف اؼبعلومات اؼبقدمة من األطراؼ كاؼبراقبُت
أثناء عملية اؼبراجعة كانت يف غاية األنبية بالنسبة لقدرة اللجنة على ازباذ القرارات على أساس علم سليم.
-1

المقدمة من لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة بشأن إدراج المواد الكيميائية في
التوصيات ُ
مرفقات االتفاقية
ُِٗ  -كيف اؼبناقشات اليت تلت ذلك ،أيعرب عن التقدير بشكل عاـ لعمل عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية
الثابتة ،مع ترحيب معظم اؼبتحدثُت بتوصياهتا بشأف إدراج النفثالينات اؼبكلورة كالبيوتادين السداس الكلور يف
اؼبرفقُت ألف كجيم لبلتفاقية ،كإدراج الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو يف اؼبرفق ألف .كقاؿ العديد من
اؼبمثلُت ،كمن بينهم يفبثل ربدث باسم ؾبموعة من األطراؼ ،أف تلك اؼبواد الكيميائية زبضع بالفعل للحظر يف
بلداهنم ،كقالت يفبثلة أخرل إف حكومة بلدىا تدرس فرض حظر على النفثالينات اؼبكلورة كالبيوتادين السداس
الكلور .بيد أف أحد اؼبمثلُت قاؿ بأف بلده ال يبكن أف يدعم إدراج أم من اؼبواد الكيميائية اؼبعركضة على مؤسبر
األطراؼ كأنو َف يتم حىت اآلف إثبات أف تلك اؼبواد ربققت فيها اؼبعايَت الدالة على أف ؽبا آثار سلبية كبَتة على
صحة اإلنساف كالبيئة.
َُّ  -كأعرب العديد من اؼبمثلُت ،كمن بينهم فبثل ىربدث باسم ؾبموعة من األطراؼ ،عن شواغلهم من أف
كثَت من البلداف تفتقر إُف القدرة على إجراء عمليات التقييم األكلية ،كإنشاء آليات رصد كربديث خططها
الوطنية للتنفيذ .كربقي نقا ؽبذه الطاية ،ال بد ،على حد قوؽبم ،من الًتكيز بشكل خاص على اؼبساعدة اؼبالية
كالتقنية.
ُُّ  -كاقًتحت احدل اؼبمثبلت إضافة الرقم العاـ يف سجل دائرة اؼبستخلصات الكيميائية إُف قائمة إدراج
النفثالينات اؼبكلورة .كما ىدعت إلدراج نص يف مشركع اؼبقرر ييبُت أف النفثالينات أحادية الكلور غَت يمدرجة
على قائمة اإلدراج .ىذا ،كعارض فبثل آخر إدراج النفثالينات اؼبكلورة ،نظران ألف ىذه اؼبواد الكيميائية ما تزاؿ
تيستخدـ يف قطاع الصناعة يف بلده.
ُِّ  -كعارض فبثل آخر إدراج الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو ألهنا مواد حافظة لؤلخشاب كفعالة
كمبيدات للفطريات ،كالتخلص منها من شأنو أف يزيد من معدؿ تعفن اػبشب ،كبالتاِف ،يزداد الطلب على
أيضا ،كأيده يف ذلك فبثل آخر ،عن قلقو إزاء يظبية بعض البدائل.
األخشاب .كأعرب ن
ُّّ  -أعرب عدة فبثلُت عن تأييدىم إلدراج الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو مع منح اعفاءات
ؿبددة للسماح بالتخلص التدرهب من إنتاجو كاستخدامو يف بلداهنم مع تطوير كإدخاؿ بدائل لو قابلة للتطبيق.
ُّْ  -كأبرزت فبثلة أحدل البلداف النهج الذم اتبعو بلدىا يف التخفيف من أخطار استخداـ الفينوؿ
اػبماس الكلور كمادة حافظة لؤلخشاب ،مشَتة إُف أف كفدىا لن يقف حائبلن أماـ استمرار اؼبفاكضات اؼببنية
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على اؼبقرر اؼبقًتح .كاقًتح آخر ضركرة االشًتاط على األطراؼ اليت تسعى للحصوؿ على إعفاءات أف تيػ ىقدِّـ
تقييمات تثبت أف الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو ليس لو أم تأثَتات سلبية كبَتة على صحة
اإلنساف.
ُّٓ  -كقاؿ العديد من اؼبمثلُت ،ىربدث عدد منهم باسم ؾبموعات من البلداف ،أف الفينوؿ اػبماس الكلور
كأمبلحو كاسًتاتو ينبط إدراجو يف اؼبرفق ألف بدكف إعفاءات ؿبددة .كقاؿ أحد اؼبمثلُت ،كأيده آخر يف ذلك،
أف ببلده مستعدة ؼبساعدة اآلخرين يف التخلص التدرهب من تلك اؼبواد الكيميائية من خبلؿ تبادؿ اػبربات
كالتوجيهات يف ؾباِف ،من بُت أمور أخرل ،العبلجات البديلة لؤلخشاب كمعاعبة اؼبواقع اؼبلوثة.
ُّٔ  -كبعد اؼبناقشات ،أنشأ مؤسبر األطراؼ فريق اتصاؿ ييشارؾ يف رئاستو السيد بيورف ىانسن (االرباد
األكركيب) كالسيد ديفيد كابيندكال (زامبيا) ،لتنقيح مشاريع اؼبقررات الثبلثة بشأف إدراج النفثالينات اؼبكلورة،
كالبيوتادين السداس الكلور ،كالفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو الواردة يف الوثائق
 UNEP/POPS/COP.7/18–20كذلك لك ينظر فيها مؤسبر األطراؼ ،مع األخذ بعُت االعتبار اؼبناقشات اليت
دارت يف اعبلسات العامة.
(أ)

النفثالينات المتعددة الكلور
ُّٕ  -كبعد أف فرغ فريق االتصاؿ من عملو ،عرض رئيسو اؼبشارؾ مشركع مقرر أعده الفريق يتناكؿ إدراج
النفثالينات اؼبتعددة الكلور يف اؼبرفقُت ألف كجيم من االتفاقية .كقاؿ أحد اؼبمثلُت ،بعد أف طلب تسجيل البياف
الذم قدمو يف التقرير اغباِف ،إف بلده ال يعًتض على إدراج النفثالينات اؼبتعددة الكلور كلكنو يف ذات الوقت
يساكره قلق شديد من أف اؼبواد الكيميائية ظلت تضاؼ باستمرار يف االتفاقية دكف أف تصاحب ذلك زيادة يف
توفَت اؼبساعدة التقنية كاؼبالية .كأضاؼ أف البلداف اؼبتقدمة مطالبة ،بنص االتفاقية ،بتقدًن ىذه اؼبساعدة ،كإذا َف
تتمكن باستمرار من القياـ بذلك ،فإف البلداف احملتاجة إُف تلك اؼبساعدة ستكوف غَت قادرة على اؼبوافقة على
إضافة أم مواد كيميائية أخرل لبلتفاقية .كقاؿ فبثل آخر إف كفده ال يستطيع حىت اآلف اؼبوافقة على مشركع
اؼبقرر اؼبقًتح ،ؾبددان قولو بأف النفثالينات اؼبتعددة الكلور ال تزاؿ تستخدـ يف القطاع الصناع يف بلده .كيف أثناء
جلسة الحقة قدـ ىذا اؼبمثل األخَت صيطة منقحة من مشركع اؼبقرر تنص على إعفاء ؿبدد .كبعد ذلك اعتمد
مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر بصيطتو اؼبنقحة.
ُّٖ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ُْ/ٕ-بشأف إدراج النفثالينات اؼبتعددة الكلور ،بصيطتو اؼبعتمدة
من مؤسبر األطراؼ.

(ب)

البوتادايين السداسي الكلور
ُّٗ  -أهنى فريق االتصاؿ عملو ،كمن مث اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع مقررين أعدنبا الفريق ،ينص األكؿ
على إدراج البوتادايُت السداس الكلور يف اؼبرفق ألف لبلتفاقية ،كليس يف اؼبرفق جيم ،كينص الثاين على أف
تقوـ عبنة استعراض اؼبواد الكيميائية دبواصلة تقييم البوتادايُت السداس الكلور بناء على معلومات توفرت
حديثان ،كبتقدًن توصيات بشأف إدراجو يف اؼبرفق جيم لك ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن.
َُْ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ُِ/ٕ-بشأف إدراج البوتادايُت السداس الكلور يف اؼبرفق ألف،
كاؼبقرر ا س ُُ/ٕ-بشأف مواصلة النظر يف البوتادايُت السداس الكلور ،بصيطتهما اؼبعتمدة من مؤسبر
األطراؼ.
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ُُْ  -كعقب اعتماد اؼبقرر أشار عدد من اؼبمثلُت إُف أهنم كافقوا على مضض على اؼبقرر اؼبتعلق دبواصلة
العمل بشأف البوتادايُت السداس الكلور ،قائلُت إف عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة كانت قد أجرت
تقييمان دقيقان ؽبذه اؼبادة الكيميائية كال حاجة للمواصلة يف تقييمها فيما يتعلق باؼبرفق جيم .كقالت فبثلة إف اؼبقرر
يرس سابقة مؤسفة مؤكدة اعتقاد بلدىا يف أف العمل الذم سيتم االضطبلع بو دبوجب اؼبقرر ال يعد استمراران
لعملية اؼبرفق كاك بل ينبط أف يقتصر على النظر يف اؼبعلومات اعبديدة .كقالت أيضان إف الوقت اؼبتاح ؼبناقشة
اؼبسائل التقنية خبلؿ االجتماع اغباِف ؿبدكد ،كطالبت الرئيس كاألمانة أخذ ذلك بعُت االعتبار عند التخطيط
لبلجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ .كأعرب فبثل آخر عن قلقو من أف عدـ التمكن من إدراج البوتادايُت السداس
الكلور يف اؼبرفق جيم سيحوؿ دكف تطوير مبادئ توجيهية بشأف أفضل التكنولوجيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات
البيئية كالتدابَت األخرل اليت تساعد األطراؼ يف إدارة اإلنبعاثات غَت اؼبقصودة.
(ج)

الفينول الخماسي الكلور وأمالحو واستراتو
ُِْ  -أهنى فريق االتصاؿ عملو ،كمن مث نظر مؤسبر األطراؼ يف مشركع مقرر أعده الفريق بشأف إدراج
الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو يف اؼبرفق ألف من االتفاقية .ككرر اؼبمثل الذم اعًتض على إدراج
اؼبادة الكيميائية يف اؼبرفق ألف ما يساكر بلدة من القلق من توصية عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة بإدراج
اؼبادة الكيميائية ،مشَتان إُف كرقة غرفة اجتماع متصلة بذلك األمر .كأعرب فبثلوف كثَتكف ،من بينهم عدد كاف
يتكلم نيابة عن ؾبموعات من البلداف ،عن تأييدىم القول لعمل اللجنة .ككرر فبثل ما أدُف بو من قبل أثناء
مناقشة النفثالينات اؼبتعددة الكلور قائبلن إنو يشعر بقلق بالغ من استمرار إضافة اؼبواد الكيميائية لبلتفاقية دكف
أف تصاحب ذلك زيادة يف توفَت اؼبساعدة التقنية كاؼبالية.
ُّْ  -كبعد ذلك كرر اؼبمثل الذم رفض إدراج الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو يف اؼبرفق ألف
رفض بلده لذلك .كاقًتح بدال عن ذلك أف يدرج يف اؼبرفق باء ،كأف يعُت استخداـ فينات الصوديوـ اػبماس
الكلور ( CAS No: 131-52-2ك( 27735-64-4كمونوىيدرات)) كمادة حافظة لؤلخشاب يف انتاج األلواح الليفية
اؼبتوسطة الكثافة ،كاأللواح اؼبشربة باعتبارىا غرضان مقبوالن لفًتة أدناىا عشر سنوات.
ُْْ  -كاعًتض أحد اؼبمثلُت ،متكلمان نيابة عن ؾبموعة من البلداف كمع تأييد من آخرين ،دبا يف ذلك
أحدىم تكلم نيابة عن ؾبموعة أخرل من البلداف ،على مقًتح إدراج اؼبادة يف اؼبرفق باء ،قائبل إف ذلك كاف
ينبط أف يتم خبلؿ اؼبناقشات اؼبطولة اليت جرت يف فريق االتصاؿ بدالن من عرضو ألكؿ مرة على اعبلسة العامة
يف اللحظات األخَتة من االجتماع.
ُْٓ  -كأعرب فبثل يؤيده كثَتكف آخركف ،دبن فيهم اثناف تكلما نيابة عن ؾبموعتُت من البلداف ،عن خيبة
أملو من استنفاد كل اعبهود للتوصل إُف توافق يف اآلراء بشأف إدراج الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو
يف اؼبرفق ألف لبلتفاقية كدعا إُف إجراء التصويت على ىذه اؼبسألة كفقان للفقرة ّ من اؼبادة ُِ من االتفاقية.
ُْٔ  -كمضى مؤسبر األطراؼ إُف التصويت برفع األيدم على إدراج أك عدـ إدراج الفينوؿ اػبماس الكلور
كأمبلحو كاسًتاتو يف اؼبرفق ألف لبلتفاقية .كعقب عد األصوات ،أفاد الرئيس أف َٗ طرفان صوت يف تأييد إدراج
الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو يف اؼبرفق ألف لبلتفاقية ،كصوت طرفاف ضده فيما امتنعت شبانية
أطراؼ عن التصويت .كىكذا اعتمد مؤسبر األطراؼ بالتصويت مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ اؼبعٍت
بإدراج الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو يف اؼبرفق ألف لبلتفاقية.
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ُْٕ  -كردان على االستفسارات اليت طرحت عقب التصويت ،قاؿ فبثل األمانة إنو كفقان للمادة ِّ من
االتفاقية لكل طرؼ صوت كاحد ،كأف أصوات األطراؼ اؼبنتمية إُف إم منظمة إقليمية للتكامل االقتصادم
ال يبكن أف ربسب سول مرة كاحدة ،كأف قرار إدراج أم مواد كيميائية جديدة يف مرفقات االتفاقية ،كفقان للفقرة
ّ من اؼبادة ُِ من االتفاقية ،هبب أف هباز على األقل بثبلثة أرباع أغلبية األطراؼ اغباضرة كاؼبصوتة كأف
مقًتح تعديل االتفاقية بإدراج الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو قد أرسلتو األمانة إُف األطراؼ قبل
أكثر من ستة أشهر من االجتماع اغباِف ،كفقان ؼبقتضى الفقرة ِ من اؼبادة ُِ من االتفاقية ،كأف عد األصوات
اقتصر على األطراؼ اؼبعتمدة حسب األصوؿ فقط.
ُْٖ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ُّ/ٕ-بشأف إدراج الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كاسًتاتو،
بصيطتو اؼبعتمدة من مؤسبر األطراؼ.
ُْٗ  -كعقب اعتماد اؼبقرر ،أعرب العديد من اؼبمثلُت عن أسفهم لكوف مؤسبر األطراؼ عبأ إُف التصويت،
كقاؿ أحدىم إف األطراؼ ينبط أف تعتمد مقرراهتا بتوافق اآلراء يف اؼبستقبل لضماف اؼبلكية اعبماعية للقرار.
كطلب أحد اؼبمثلُت إبراز بيانو يف التقرير اغباِف قائبلن إف بلده قد امتنع عن التصويت إليبانو الراسخ بأف مبدأ
التوافق ينبط أف يسود يف صبيع األمور الواقعة يف إطار االتفاقية .كباإلضافة إُف ذلك ،يرل بلده أف ىناؾ عدـ
يقُت قانوين فيما يتعلق بعملية صنع القرار يف مؤسبر األطراؼ كأف التصويت يف االجتماع اغباِف يبكن أف يؤدم
إُف تفاقم عدـ اليقُت كتقويض اؼبفاكضات يف اؼبستقبل .كقاؿ فبثل آخر أيضان ،بعد أف طلب تسجيل بيانو يف
التقرير اغباِف ،إف بلده قد امتنع عن التصويت نظران لعدـ معرفة عدد األطراؼ اغباضرة كقت التصويت فبا تعذر
معو معرفة ربقيق اغبصوؿ على األغلبيات اؼبطلوبة.
-2

عضوية لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة وتعاون اللجنة مع الهيئات العلمية األخرى وفعالية
المشاركة في أعمال لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة
للمقرر ا س ُْ/ٔ-السيدة
َُٓ  -كأفاد فبثل األمانة أف أعضاء اللجنة اختاركا يف اجتماعهم التاسع ،ككف نقا ي
موريرا رئيسان مؤقتان للجنة ،كيتوقف ىذا االختيار على تأكيده من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو السابع.
باإلضافة إُف ذلك ،بدأ ُٕ عضو جديد يف اللجنة كاليات مناصبهم يوـ ٓ أيار/مايو َُِْ ،كىم الذين
تتوقف تعييناهتم أيضان على تأكيدىا من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو السابع ،يف حُت أف باق أعضاء
اللجنة ُْ سوؼ تنته كالية مناصبهم يوـ ْ أيار/مايو َُِٔ .كبالتاِف ،يتعُت على مؤسبر األطراؼ أف ييقرر،
يف االجتماع اغباِف ،ما إذا كاف سيؤكد تعيُت السيدة موريرا كالػ ػ ػ ُٕ عضوان جديدان يف مناصبهم باللجنة.
أيضا على اؼبؤسبر أف ييقرر أم األطراؼ ستتم دعوهتم الختيار ُْ عضو جديد يف
كباإلضافة إُف ذلك ،يتعُت ن
اللجنة لفًتة مناصبهم اليت سبتد من ٓ أيار/مايو َُِٔ إُف ْ أيار/مايو ََِِ.
ُُٓ  -كفيما يتعلق بالتعاكف مع اؽبيئات التقنية األخرل ،أفاد بأف األمانة سهلت تبادؿ اؼبعلومات مع الفريق
العامل اؼبفتوح باب العضوية التفاقية بازؿ كعبنة استعراض اؼبواد الكيميائية التفاقية ركترداـ ،دبا يف ذلك من
خبلؿ اتاحة قاعدة بيانات على االنًتنت من اػبرباء يف االتفاقيات الثبلث .كاستطرد قائبلن أف اللجنة ،باإلضافة
إُف ىذا ،عقدت اجتماعيها التاسع كالعاشر بالتسلسل مع االجتماعُت التاسع كالعاشر للجنة استعراض اؼبواد
الكيميائية ،فضبلن عن عقد أكؿ اجتماع مشًتؾ ؽبا مع عبنة استعراض اؼبواد الكيميائية يف تشرين األكؿ/أكتوبر
َُِّ .كأكضح أف اللجنتُت تعتزما عقد اجتماعهما اغبادم عشر بالتواِف مع بعضهما البعض ،كأف رد فعل
اللجنتاف بشأف االجتماع اؼبشًتؾ كانت إهبابينا إُف حد كبَت ،مع تأييد معظم األعضاء ؼبواصلة عقد اؼبزيد من
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عامبل مشًتنكا بُت الدكرات هبدؼ
أيضا فري نقا ن
االجتماعات اؼبشًتكة على أساس عرض  .كما أنشأت اللجنتاف ن
إعداد اؼببادئ التوجيهية البلزمة ؼبساعدة األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ يف حاؿ كجود مادة كيميائية يمدرجة يف
اتفاقية استكهوَف هبرم النظر يف إدراجها يف اتفاقية ركترداـ.
ُِٓ  -مث ػبصت فبثلة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة األعماؿ اليت اضطلع هبا الربنامج كاؽبيئات اؼبتعاكنة ضمن
الربنامج اؼبشًتؾ بُت ىيئات اؼبنظمة لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية .كأكضحت أف من أحد نتائج ذلك تقرير
عاـ َُِِ عن حالة العلوـ بشأف اؼبواد الكيميائية اليت تيسبب اختبلؿ يف الطدد الصماء ،كىو التقرير الذم
رحب بو ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرتو السابعة كالعشرين ،اؼبعقودة يف عاـ َُِّ ،كفيو
طلب ؾبلس اإلدارة إُف اؼبدير التنفيذم توفَت القيادة ،بالشراكة مع اآلخرين ،بشأف اؼبواد الكيميائية اليت تيسبب
اختبلؿ يف الطدد الصماء كاؼبواد الكيميائية الداخلة يف اؼبنتجات .كاستطردت قائلةن أف عبنة استعراض اؼبلوثات
العضوية الثابتة قد ترغب يف إعطاء مزيد من االىتماـ للتأثَتات اؼبسببة الختبلؿ الطدد الصماء لبعض اؼبلوثات
ي
العضوية الثابتة اؼبػيعينة.

ُّٓ  -كيف اؼبناقشات اليت تلت ذلك ،تىقدـ صبيع األطراؼ الذين تناكلوا الكلمة بالشكر إُف السيدة موريرا
لرئاستها اؼبمتازة للجنة كأيدكا إعادة انتخاهبا لوالية ثانية كرئيس للجنة ،كما أعرب كثَت منهم عن تأييدىم أيضان
ؼبشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  .UNEP/POPS/COP.7/17كما كاف ىناؾ تأييد بشكل عاـ لتأكيد تعيُت
قًتحا إلدراج اغبمض البَتفلورككتاين يف
األعضاء اعبيدد يف اللجنة .كأفاد فبثل االرباد األكركيب أف االرباد سيقدـ نم ن
اؼبرفق ألف لبلتفاقية ،كدعا صبيع األطراؼ إُف اقًتاح إدراج اؼبواد الكيميائية يف مرفقات االتفاقية.

ُْٓ  -كأيعرب كذلك عن التقدير للتعليقات الواردة بشأف ذبربة تنظيم اجتماعات متوالية للجنة مع عبنة
كحث أحد اؼبمثلُت أنو ينبط أال يؤدم ىذا إُف عقد
ن
استعراض اؼبواد الكيميائية التابعة التفاقية ركترداـ.
اجتماعات دبدة أقصر من شأهنا أف تؤثر على الوقت اؼبتاح للمناقشات أك ييؤدم إُف كجود عدد أكرب من البلزـ
من أفرقة االتصاؿ تعمل على التوازم.
ُٓٓ  -كاعًتافنا باغباجة إُف تلق معلومات من األطراؼ كاؼبراقبُت دبا يلزـ لدعم عمل اللجنة يف الفًتة الزمنية
بُت اجتماعات اللجنة ،كافقت األطراؼ على إدراج فقرة هبذا اؼبعٌت يف مشركع اؼبػيقرر.

ُٔٓ  -اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/POPS/COP.7/17بصيطتو اؼبعدلة شفويان
إلبراز اؼبناقشات اليت دارت يف اعبلسة العامة كأقر تعيُت السيدة موريَتا رئيسة للجنة استعراض اؼبلوثات العضوية
الثابتة ،كإدراج أظباء أعضاء اللجنة اؼبعينُت اعبدد.
ُٕٓ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ُٓ/ٕ-بشأف عمل عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة،
بصيطتو اؼبعتمدة من مؤسبر األطراؼ.
ُٖٓ  -ككفقان للمقرر ،عينت األطراؼ اؼبذكورة يف مرفق ذلك اؼبقرر اػبرباء اآلتية أظباؤىم ليعملوا أعضاء يف
عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة لفًتات كالية تبدأ من ٓ أيار/مايو َُِٔ إُف ْ ايار/مايو ََِِ:
من الدكؿ األفريقية
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السيدة كاركلُت كامام (كينيا)
السيد آداما تولوفودم (ماِف)
السيد ثابل ندلوفو (سوازيلند)
السيد يوسف زيدم (تونس)
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من دكؿ آسيا كمنطقة احمليط اؽبادئ

السيد ىو شياقبُت (الصُت)
السيد أغوس ىاريونو (إندكنيسيا)
السيد مينيو تاكاتسوك (الياباف)
[يعُت فيما بعد] (نيباؿ)

من دكؿ أكركبا الوسطى كالشرقية

السيدة آنا غراكزيك (بولندا)

من دكؿ أمريكا البلتينية كمنطقة الكارييب:

السيدة استيفانيا موريَتا (الربازيل)
السييدة ىيلُت جاكوب (جامايكا)

من أكركبا الطربية كدكؿ أخرل:

السيدة سارة ميلَتفَت (سويسرا)
السيد مارتيُت جانسُت (ىولندا)
السيدة كاتينكا فاف دير جاغت (لكسمربغ)

ُٗٓ  -ككما ىو مبُت يف اؼبقرر ،مت االتفاؽ على أف تعُت نيباؿ خبَتان ليعمل عضوان يف اللجنة .بيد أف الطرؼ
َف يعُت ذلك اػببَت حىت موعد اختتاـ االجتماع اغباِف .كتبعان لذلك اتفق مؤسبر األطراؼ على أف يتم إببلغ
األمانة بالتعيُت مث إببلغ األطراؼ عقب اختتاـ االجتماع اغباِف.
واو -

المساعدة التقنية
َُٔ  -يرد يف الفرع التاِف بشأف اؼبساعدة التقنية (البند ٓ (ك) من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت
دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كتستنسخ الفقرات ُُٔ-
ُٖٔ كُِٕ ُٖٔ-أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر
( )UNEP/CHW.12/27يف الفقرات ُّٕ ُْْ-كُْٖ ،ُُٔ-كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ
عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف الفقرات ُّٖ ُْٓ-كُْٗ.ُِٔ-
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ُُٔ  -ناقشت األطراؼ تقدًن اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات دبوجب االتفاقيات الثبلث ،كاؼبراكز اإلقليمية
التابعة التفاقييت بازؿ كاستكهوَف كتنفيذ اؼبقرر ٓ ِّ/ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،بشأف توسيع نطاؽ
الصندكؽ االستئماين ؼبساعدة البلداف النامية كالبلداف األخرل اليت يف حاجة إُف اؼبساعدة التقنية لتنفيذ اتفاقية
بازؿ ،كذلك ؼبساعدة البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،كذلك يف حاالت الطوارئ اليت
تنشأ عن نقل النفايات اػبطرة ،كالنفايات األخرل كالتخلص منها عرب اغبدكد .كعند التمهيد إلجراء اؼبناقشات،
الحظ الرئيس بأف تسليم اؼبسانبة التقنية يف الوقت اؼبناسب ،كىو ما تقوـ اؼبراكز اإلقليمية التابعة التفاقييت بازؿ
أمر ضركرم إلقباح تنفيذ االتفاقيات كىو من اؼبوضوعات اليت أفادت إُف أبعد حد
كاستكهوَف بدكر رئيس فيو ه
من حبثها بصورة مشًتكة من أجل االتفاقيات الثبلث ،حيث أف أنشطة بناء القدرات الكثَتة بالنسبة التفاقية ما
قد أفادت كأنتجت آثار تآزرية لبلتفاقيتُت األيخريٍُت.
المساعدة التقنية

ُِٔ  -كبصدد عرض ىذا البند الفرع  ،كصفت فبثلة األمانة اؼبساعدة التقنية اؼبشًتكة كبرنامج بناء القدرات
الذم تقدمو األمانة لبلتفاقيات الثبلثة ،كأكجزت اؼبعلومات الواردة يف الوثيقة UNEP/CHW.12/13-
 .UNEP/FAO/RC/COP.7/13-UNEP/POPS/COP.7/13كأضافت أنو من أجل زيادة الفعالية عن طريق تفادم
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االزدكاجية  ،فإف تلك اؼبساعدة التقنية اؼبشًتكة لؤلمانة قد استفادت من الربامج الفردية السابقة لدل االتفاقيات
الثبلث ،كاليت تكونت من أربع مكونات رئيسية ى  :أدكات كمنهجيات؛ بناء القدرات كالتدريب؛ الشراكات؛
اؼبراكز اإلقليمية التنفيذ على اؼبستول اإلقليم  .مث قامت بإهباز عدد من كثائق اؼبعلومات اؼبتعلقة باحتياجات
األطراؼ من البلداف النامية للمساعدة التقنية كاؼبساعدات اؼبتاحة من البلداف اؼبتقدمة كبالتوجيهات بشأف
اؼبساعدة التقنية كنقل التكنولوجيا دبوجب اتفاقية استكهوَف بشأف اؼبساعدة التقنية اؼباضية كاؼبخططة ؽبا ،كأنشطة
التدريب كبناء القدرات اليت تقوـ هبا أمانات اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ كاستكهوَف
ُّٔ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،رحب العديد من اؼبمثلُت ،دبن فيهم يفبثل ىربدث باسم ؾبموعة من
البلداف ،باألنشطة اليت تقوـ هبا األمانة كبتطويرىا لنىهج يمشًتؾ يف تقدًن اؼبساعدة التقنية ،كىو ما قاؿ عنو عدد
من اؼبمثلُت بأنو ؾباؿ تتجلى فيو فوائد زيادة أكجو التآزر بُت االتفاقيات الثبلث .كقالوا كذلك إف اؼبساعدات
التقنية كاؼبالية يسبثل أمران أساسيان لتنفيذ االتفاقيات الثبلث من جانب البلداف النامية األطراؼ .كحث أحد
اؼبمثلُت على ايبلء اىتماـ أكرب لؤلنشطة اؼبتعلقة بنقل التكنولوجيا ،كىو ؾباؿ قاؿ عنو أنو على نفس القدر من
األنبية اليت وبظى هبا ؾباال اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات ،بيد أف الوثائق اليت أعدهتا األمانة َف تتناكلو .كقاؿ
فبثل آخر إف شبة حاجة ؼبناقشة اؼبعٌت اؼبقصود يف الواقع من مفهوم اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات.
ُْٔ  -اقًتحت احدل اؼبمثبلت ،يمتحدثةن باسم ؾبموعة من البلداف ،أنو من أجل ربقيق أفضل استخداـ
للموارد اؼبتاحة ،ينبط أف تيركز اؼبساعدة التقنية على األنشطة اليت يربقق أكرب األثر .كبالتاِف ،ينبط تفضيل عقد
الندكات على الشبكة الدكلية كاػبيارات األخرل الفعالة من حيث التكلفة على عقد حلقات العمل ،على الرغم
أيضا نتائج إهبابية كمستدامة .كما ىرحبت بإنشاء
من أف عقد الدكرات التدريبية يف موقع العمل ييبكن أف يوبقق ن
األمانة لقاعدة البيانات اؼبتعلقة باحتياجات األطراؼ يف تنفيذىا لبلتفاقيات ،مع قيامها باالستعبلـ عن تكلفة
ذلك كمدل إمكانية إهباد طرؽ أكثر فعالية ككفاءة عبمع مثل ىذه اؼبعلومات .كقاؿ فبثل آخر إف برنامج
اؼبساعدة التقنية هبب أف يتسم بالواقعية كأف يأخذ بعُت االعتبار األدكار اليت تقوـ هبا صبيع اعبهات الفاعلة ذات
الصلة ،دبا يف ذلك األطراؼ ،كشركاء األمم اؼبتحدة ،كاؼبراكز اإلقليمية التابعة التفاقييت بازؿ كاستكهوَف ،كالقطاع
اػباص ،كاؼبؤسسات اؼبالية ،كاألمانة يف تنفيذ اؼبساعدة التقنية.
ُٓٔ  -قىدنـ العديد من فبثل البلداف النامية األطراؼ بيانا باالحتياجات اػباصة لبلداهنم من اؼبساعدة التقنية
كاؼبالية .كأعرب العديد من اؼبمثلُت اآلخرين عن تقديرىم لؤلمانة ،كاؼبراكز اإلقليمية التابعة التفاقييت بازؿ
كاستكهوَف ،كاعبهات اؼباكبة ،كالشركاء اآلخرين للمساعدة اليت تلقتها بالفعل البلداف النامية األطراؼ كاألطراؼ
اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية .كقالت احدل اؼبمثبلت أف بلدىا أنشأت يف عاـ ََِٓ قاعدة بيانات
لتسهيل تبادؿ بيانات الرصد بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة يف شرؽ آسيا ،كأهنا مستمرة منذ عاـ َُُِ يف
عقد حلقات عمل تدريبية سنوية ؼبوظف اؼبختربات هبدؼ بناء قدرات الرصد يف اؼبنطقة.
ُٔٔ  -قىدنـ عدد من اؼبمثلُت اقًتاحات بشأف اجملاالت اليت ينبط تقدًن اؼبساعدة التقنية فيها .كاقًتح أحدىم
أنو ،دبوجب اتفاقية استكهوَف ،هبب أف تيعطى األكلوية لؤلنشطة اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية اؼبدرجة حديثان يف
مرفقات االتفاقية ،دبا يف ذلك كضع قوائم اعبرد كتقييم اآلثار االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالركابط بُت
اؼبلوثات العضوية الثابتة كتطَت اؼبناخ ،كبناء أكجو تآزر مع االتفاقيات األخرل اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية .كحث
فبثل آخر على الًتكيز على النقل اؼبستداـ للتكنولوجيات اػباصة بتدمَت اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور
( )PCBبطية التعامل مع اؼبخزكنات القائمة من ىذه اؼبركبات الثنائية الفينيل.
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ُٕٔ  -قاؿ أحد اؼبمثلُت أف األطراؼ اليت تفتقر إُف خربة التعامل مع اإلخطارات يف إطار إجراء اؼبوافقة
اؼبسبقة عن علم التابع التفاقية بازؿ ينبط أف وبصلوا على الدعم التقٍت ،يمقًتحان إنشاء منصة إلكًتكنية لتسهيل
تبادؿ اؼبعلومات كخفض التكاليف .كاقًتح فبثل آخر نشر مواد حلقات العمل من خبلؿ موقع األمانة
اإللكًتكين يف أقرب كقت فبكن قبل موعدىا من أجل زيادة تأثَت حلقات العمل كأنو ينبط مواصلة تقدًن اؼبزيد
من البيانات عن تأثَتات اؼبواد الكيميائية على صحة اإلنساف إلقناع صناع القرار بازباذ اإلجراءات البلزمة.
ُٖٔ  -كعقب اؼبناقشات ،اتفقت مؤسبرات األطراؼ على أف يواصل فريق االتصاؿ اؼبشًتؾ اؼبعٍت باؼبوارد اؼبالية
كاؼبساعدة التقنية اؼبنشأ بالشكل الوارد كصفو يف الفرع زام ّ-أدناه النظر يف البند الفرع .
ُٗٔ  -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف مشركع اؼبقرر الذم أعدتو األمانة بشأف
اؼبساعدة التقنية ،رىنان بتأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبيزانية بأخذ أية أنشطة منصوص عليها يف اؼبقرر بعُت
االعتبار يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف ىذا اؼبشركع ال ينطوم على
آثار على اؼبيزانية.
َُٕ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ُٔ/ٕ-بشأف اؼبساعدة التقنية ،بصيطتو اؼبعتمدة من مؤسبر
األطراؼ.
ُُٕ  -كباإلضافة إُف ذلك ،اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ مقررين بشأف اؼبساعدة التقنية.
كيرد اؼبقرراف ا ب ٗ/ُِ-كا ر ،ٖ/ٕ-اللذاف اعتمدنبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ على التواِف،
يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ( )UNEP/CHW.12/27كيف مرفق
تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ( )UNEP/FAO/RC/COP.7/21على التواِف.
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تنفيذ المقرر  32/5لمؤتمر األطراف في اتفاقية بازل
ُِٕ  -كفيما يتعلق بتنفيذ اؼبقرر ٓ ِّ/أفادت فبثلة األمانة بأنو كفقان للمطلوب يف ىذا اؼبقرر ،كاصلت األمانة
تعزيز التعاكف مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة/مكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية بصورة مشًتكة ،كحدة البيئة،
كتنظيم طبسة منتديات على االنًتنت على الشبكة العاؼبية باللطات اإلقبليزية ،كالفرنسية ،كالركسية ،كاإلسبانية،
كذلك لزيادة الوع بالدعم اؼبتوافر يف حاالت الطوارئ؛ كأهنا نزكالن على ما طيلب إليها ،تقوـ باقًتاح تعديل
للفرع رابعان من اعبزء األكؿ من اؼببادئ التوجيهية اؼبؤقتة حبيث سبكن كحدة البيئة اؼبشًتكة بُت اليونيب/مكتب
تنسيق الشؤكف اإلنسانية ألف تيشارؾ يف كقت مبكر يف عملية توفَت مساعدات الطوارئ .كقد طيلب إُف األمانة
كذلك يف ىذا اؼبقرر حبث ما إذا كاف ىناؾ حاجة إُف إدخاؿ تطيَتات على اعبزء ّ من اؼببادئ التوجيهية اؼبؤقتة
بشأف تنفيذ اؼبقرر ٓ )ُ(،ِّ/كالذم يقض إُف جانب أمور أخرل بأف تقوـ األمانة بتقدًن اؼبشورة كاؼبساعدة يف
إعداد كتقدًن اؼبقًتحات للمشركعات اليت سيتم تنفيذىا من جانب األطراؼ الطالبة للمساعدة .كَف تيقدـ
مشركعات مقًتحات حىت اآلف .كمع ذلك ،كمن مث فإف األمانة ال تقًتح إدخاؿ أم تطيَتات على اعبزء ّ
باستثناء تعديل ينص على إجراء اؼبشاكرات مع كحدة البيئة اؼبشًتكة بُت اليونيب كمكتب تنسيق الشؤكف
اإلنسانية .كقد كرد اؼبزيد من اؼبعلومات يف الوثيقة .UNEP/CHW.12/14
ُّٕ  -كيف النقاش الذم تبع ذلك ،قالت إحدل اؼبمثبلت ،يمتحدثةن باسم ؾبموعة من البلداف ،إف اإلجراء
اؼبقًتح يف تقرير األمانة بشأف تنفيذ اؼبػيقرر ٓ (UNEP/CHW.12/14) ِّ/يعد أقل كثَتان فبا هبب ازباذه لضماف
(ُ)  ،UNEP/CHW.6/40اؼبقرر ٔ ،ُْ/التذييل.
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أف يتسق دكر األمانة يف حاالت الطوارئ مع مواردىا كخربهتا .كقالت إف األمانة هبب أف تلعب دكران استشاريان
كتًتؾ العمل على أرض الواقع للوكاالت اؼبتخصصة ،مع ضركرة إدراج األنشطة ذات الصلة حباالت الطوارئ يف
برنامج اؼبساعدة التقنية للمساعدة يف بناء قدرات البلداف على منع حدكث حاالت الطوارئ كاالستجابة ؽبا.
كأشارت أيضان إُف أنو نظران لعدـ التقدـ بعد بأم طلبات للحصوؿ على اؼبساعدة يف حاالت الطوارئ ،فلم
تيستخدـ اؼبوارد اؼبقدمة من جانب عدد ؿبدكد من األطراؼ.
ُْٕ  -كقاؿ فبثل آخر إف اؼبػيقرر ٓ ِّ/جاء نىتيجةن غبل كسط مت التوصل إليو بُت اعبهات اؼباكبة كأكلئك
الذين ييفضلوف إنشاء صندكؽ للتعويضات لدعم البلداف النامية يف حاالت الطوارئ ،كقاؿ بتأييد من فبثلة أخرل
بضركرة االحتفاظ دباؿ احتياط غباالت الطوارئ من أمواؿ الصندكؽ االستئماين .كذكر أيضان أف من الضركرم
ربسُت اآلليات اليت من خبلؽبا يبكن للبلداف أف ربصل على ىذه األمواؿ االحتياطية ،قائبلن إف ذبربة كوت
ديفوار يف ذلك اجملاؿ َف تكن مرضية.
ُٕٓ  -كعقب اؼبناقشات ،اتفقت مؤسبرات األطراؼ على أف يواصل فريق االتصاؿ اؼبشًتؾ اؼبعٍت باؼبوارد اؼبالية
كاؼبساعدة التقنية اؼبنشأ بالشكل الوارد كصفو يف الفرع زام ّ-أدناه النظر يف البند الفرع .
ُٕٔ  -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ بشأف تنفيذ
اؼبقرر ٓ ِّ/اؼبتعلق بتوسيع نطاؽ الصندكؽ االستئماين ؼبساعدة البلداف النامية كالبلداف األخرل احملتاجة
للمساعدة التقنية يف تنفيذ اتفاقية بازؿ ،رىنان بتأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت بشؤكف اؼبيزانية بأخذ أية أنشطة
منصوص عليها يف اؼبقرر بعُت االعتبار يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف
ىذا اؼبشركع ال ينطوم على آثار على اؼبيزانية.
ُٕٕ  -كيرد يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر
( )UNEP/CHW.12/27اؼبقرر ا ب ُُ/ُِ-بشأف تنفيذ اؼبقرر ٓ ِّ/اؼبتعلق بتوسيع نطاؽ الصندكؽ
االستئماين ؼبساعدة البلداف النامية كالبلداف األخرل احملتاجة للمساعدة التقنية يف تنفيذ اتفاقية بازؿ ،بصورتو اليت
اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
-3

المراكز اإلقليمية
ُٖٕ  -كلدل عرض ىذا البند الفرع من جدكؿ األعماؿ ،ىسلطت يفبثلة األمانة الضوء على األنشطة اليت
تقوـ هبا األمانة لتعزيز اؼبراكز اإلقليمية ،استجابة للقرارات اليت اعتمدهتا مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ
كاستكهوَف يف اجتماعاهتا اغبادم عشر كالسادس على التواِف ،كمن بينها اجتماعاف مشًتكاف ؼبديرم
اؼبراكز اإلقليمية التابعة التفاقييت بازؿ كاستكهوَف ،حيث قىدنـ فيهما يفبثل مرفق البيئة العاؼبية معلومات
عن التمويل اؼبػيتاح من مرفق البيئة العاؼبية للمراكز ،كتقييمان ألداء اؼبراكز خبلؿ فًتة َُِّ .َُِْ-كقد كردت
معلومات أخرل إضافية عن اؼبراكز اإلقليمية يف الوثائق ،UNEP/CHW.12/12 :ك،UNEP/POPS/COP.7/11
ك ،UNEP/CHW.12/INF/21-UNEP/POPS/COP.7/INF/13ك.UNEP/CHW.12/INF/20-UNEP/POPS/COP.7/INF/14
ُٕٗ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ على أنبية اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية بالنسبة
لبناء القدرات كتوفَت اؼبساعدة التقنية كتبادؿ اؼبعلومات كتنفيذ غَتىا من األنشطة اليت تساعد األطراؼ يف تنفيذ
االتفاقيات الثبلث على كبو متآزر .ككصف عدد من اؼبمثلُت كيفية عمل مراكز خاصة مع حكومات بلداهنم
كشكر اعبهات اؼباكبة على دعمها لربامج ؿبددة تضطلع هبا
كاعبهات الفاعلة األخرل يف األنشطة ذات الصلة ،ى
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ىذه اؼبراكز .ككصف العديد من فبثل البلداف اؼبضيفة الدعم اؼباِف كالعيٍت الذم قدمتو حكومات بلداهنم
للمراكز اليت تقع يف بلداهنم.
َُٖ  -كمع ىذا ،قاؿ كثَت من اؼبمثلُت ،من بينهم اثناف ربدثا باسم ؾبموعتُت من البلداف ،أف من الضركرم
زيادة قدرات اؼبراكز اإلقليمية ،دبا يف ذلك مواردىا اؼبالية كخرباهتا التقنية ،كقدراهتا التكنولوجية كمستويات
اؼبوظفُت هبا هبدؼ سبكينها من االضطبلع بوالياهتا ،كأداء اؼبهاـ اؼبوكلة ؽبا يف الوقت اغباِف كربمل مسؤكليات
إضافية .كقاؿ العديد من اؼبمثلُت أف من الضركرم ضماف سبويل مناسب ييبكن التنبؤ بو لكل مركز من مصادر
التمويل باإلضافة إُف البلد اؼبضيف كاعبهات اؼباكبة األخرل يف اؼبنطقة اليت يقع فيها اؼبركز .كأعرب فبثلو عدة
أطراؼ ماكبة عن االتفاؽ على أنو من اؼبهم عبميع األطراؼ كاعبهات الفاعلة ذات الصلة أف تدعم عمل
اؼبراكز .كالحظ أحد اؼبمثلُت أنو عند إنشاء اؼبراكز اإلقليمية كاف من اؼبتوقع أف تقوـ البلداف اؼبضيفة بتوفَت
التمويل لعملياهتا األساسية كأف تسعى اؼبراكز نفسها للحصوؿ على دعم ماِف خارج إضايف ألنشطتها .كقاؿ
عدد من اؼبمثلُت إف البلداف اؼبضيفة للمراكز اإلقليمية قدمت مسانبات عينية كنقدية كبَتة لتشطيل ىذه اؼبراكز.
ُُٖ  -اقًتح كثَت من اؼبمثلُت اجملاالت اليت ينبط للمراكز أف تيطور فيها اؼبزيد من اؼببادرات ،دبا يف ذلك بناء
القدرات كتوفَت اؼبساعدة التقنية كنقل التكنولوجيا ،كصبع األمواؿ ،كالتدريب التقٍت كتقدًن الدعم ،كالبحوث
كاؼبشاريع اإلرشادية ،كمراقبة اغبدكد كمكافحة التجارة غَت اؼبشركعة ،كاغبشد ؼبشاركة القطاع اػباص ،كزيادة
الكفاءة التشطيلية ،كتعزيز اؼبخزكنات االحتياطية من اػبربات اإلقليمية ،كإجراء عمليات تقييم اؼبخاطر ،كبدء
تنفيذ الربامج اجملتمعية ،كالتوسع يف استخداـ البدائل غَت الكيميائية للملوثات العضوية الثابتة ،كاغبد من إنتاج
النفايات اػبطرة ،كمعاعبة اؼبخزكنات من اؼبواد اؼبنتهية الصبلحية كالنفايات اػبطرة دبا يف ذلك من خبلؿ تنمية
القدرة على إدارهتا كتدمَتىا على قبو سليم بيئينا يف البلداف النامية ،كتعزيز التعاكف فيما بُت بلداف اعبنوب،
كتطوير ركابط أكثق مع اعبامعات كاؽبيئات العلمية ذات الصلة كزيادة الشفافية كتعزيز تبادؿ اؼبعلومات كربسُت
التنسيق فيما بُت اؼبراكز على أساس إقليم كعاؼب  .كقاؿ العديد من اؼبمثلُت أف اؼبراكز اإلقليمية هبب أف
تيستخدـ كنقاط التقاء لزيادة نقل التكنولوجيا ،قائلُت أف نقل التكنولوجيا جزء مت ذباىلو من كالية اؼبراكز.
ُِٖ  -كقاؿ أحد اؼبمثلُت ،متيحدثان باسم ؾبموعة من البلداف ،أف تقييم العملية الذم تقوـ بو األمانة ييقدـ حملة
عامة مفيدة عن نقاط القوة كالتحديات اليت تواجهها اؼبراكز ،كأنو من الضركرم تعزيز كفاءة كفعالية اؼبراكز ،حىت
يبكنها أف تؤدم دكرىا كأدكات مهمة يف دعم تنفيذ االتفاقيات .كأشار إُف أف مشاريع اؼبقررات اليت أكصت هبا
األمانة مقبولة بوجو عاـ كينبط مناقشتها يف أم فريق اتصاؿ يتم تشكيلو ،كما هبب مناقشة تقييم اؼبراكز
كخطط عملها كأنشطتها .كقاؿ فبثل آخر أف اؼبراكز هبب أف تلعب دكران يف تعزيز قدرات تشكيل اؼبشاريع،
كزيادة القدرة على صبع األمواؿ .كيف ىذا الصدد ،ساعد تقييم اؼبراكز على فهم األنشطة اليت يضطلع هبا كل
مركز كمن شأنو أف ييساعد اؼبراكز على التعلم من بعضها البعض كربسُت عملياهتا .كقاؿ إف حكومتو مستعدة
للنظر يف اؼبساعدة بشأف اؼبشاريع اؼبتعلقة باإلدارة السليمة بيئيان كتنفيذ اؼببادئ التوجيهية التقنية يف منطقتها عن
طريق التربعات .كأكضح أنو ينبط النظر يف مقًتحات عقد اجتماعات مشًتكة للمراكز يف عاـ َُِٔ يف
احدل أفرقة االتصاؿ بشأف اؼبيزانية كبرنامج العمل .كدعا فبثل آخر إُف إجراء تقييم مستقل لتحديد كتقييم
األنشطة احملددة اليت يقوـ هبا كل مركز .كقاؿ فبثبلف أنو عند تقييم اؼبراكز تكوف نوعية أنشطتها أكثر أنبية من
كميتها.
ُّٖ  -أعرب العديد من اؼبمثلُت عن قلقهم بشأف تشطيل مركز دكف إقليم يؿبدد يف منطقتهم ،قائلُت أنو
يفتقر إُف اػبربة التقنية ذات الصلة ،كأنو يينفذ عددان قليبلن من األنشطة كيتواصل بشكل سيئ .كأكرد فبثل بلد
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يستضيف مركزان آخر أف اؼبركز ،الذم انسحب من استضافة اؼبركز اإلقليم ألسباب تتعلق بالتزكيد باؼبوظفُت
كاؼبوارد ،قد مت تعزيزه دبساعدة من اغبكومة اعبديدة .كبالنظر إُف أنو اؼبركز اإلقليم الوحيد يف اؼبنطقة اؼبتخصص
يف ضباية صحة البشر ،عليو دكر ينبط أف يؤديو كمركز إقليم  ،كيأمل البلد اؼبضيف أف يتمكن من مواصلة أداء
عملو بدعم من األطراؼ.
ُْٖ  -كقىدنـ أحد اؼبمثلُت ،الذم كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،كرقة غرفة اجتماع بشأف التنسيق
بُت اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية ،كطلب أف يينظر فيها من جانب فريق االتصاؿ يف حاؿ إنشائو .كأعرب
عدد من اؼبمثلُت ،دبا فيهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة من البلداف ،عن تأييدىم للمقًتح ،كأف يينظر فيو من
جانب فريق االتصاؿ يف حاؿ إنشائو.
ُٖٓ  -كبعد اؼبناقشات ،اتفق مؤسبرا األطراؼ على ضركرة أف يواصل فريق االتصاؿ اؼبشًتؾ اؼبعٍت باؼبوارد اؼبالية
كاؼبساعدة التقنية اؼبنشأ كفق ما جاء يف الفرع ّ  -زام أدناه النظر يف البند الفرع أكثر من ذلك.
ُٖٔ  -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ بشأف
اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا التابعة التفاقية استكهوَف ،رىنان بتأكيد من فريق
االتصاؿ اؼبعٍت بشؤكف اؼبيزانية بأخذ أية أنشطة منصوص عليها يف اؼبقرر بعُت االعتبار يف برنامج العمل كاؼبيزانية
اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف ىذا اؼبشركع ال ينطوم على آثار على اؼبيزانية.
ُٕٖ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ُٕ/ٕ-بشأف اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية لبناء القدرات كنقل
التكنولوجيا التابعة التفاقية استكهوَف ،بصورتو اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ.
ُٖٖ  -كباإلضافة إُف ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ مقرران بشأف اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية
التفاقية بازؿ .كيرد اؼبقرر ا ب  َُ/ُِ-بشأف اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية للتدريب كنقل التكنولوجيا التابعة
التفاقية بازؿ ،كما اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن
أعماؿ اجتماعو الثاين عشر (.)UNEP/CHW.12/27
زاي  -الموارد واآلليات المالية
ُٖٗ  -يرد يف الفرع التاِف بشأف اؼبوارد اؼبالية كاآلليات (البند ٓ (ز) من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة
اليت دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع
ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كتستنسخ الفقرات
َُٗ َِْ-كَِٖ َِٗ-أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر
( )UNEP/CHW.12/27يف الفقرات ُِِ ِِٔ -كَِّ ،ُِّ-كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ
عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف الفقرات ُٔٔ َُٖ-كُْٖ.ُٖٓ-
َُٗ  -كناقشت األطراؼ اؼبوارد اؼبالية كاآللية اؼبالية يف إطار اتفاقية استكهوَف ،كتيسَت اؼبوارد اؼبالية للمواد
الكيميائية كالنفايات يف إطار االتفاقيات الثبلث صبيعها .كسبهيدان للمناقشات ،أشار الرئيس إُف أف ىدؼ
األطراؼ يف االتفاقيات الثبلث أثناء االجتماعات اغبالية يتمثل يف ضماف فعالية تنفيذ اإلجراءات كاآلليات
القائمة ،كاليت تتعلق باآللية اؼبالية التابعة التفاقية استكهوَف ،كحبث اعبهود لتنفيذ النهج اؼبتكامل لتمويل اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات يف سياؽ االتفاقيات الثبلث.
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الموارد المالية واآللية المالية بموجب اتفاقية استكهولم
ُُٗ  -كبصدد إشارتو إُف أف اتفاقية استكهوَف ىى االتفاقية الوحيدة من بُت االتفاقيات الثبلث اليت لديها
آلية مالية ،كأف مرفق البيئة العاؼبية ىو مؤقتان الكياف الرئيس الذم أككل إليو عمليات ىذه اآللية ،عرض فبثل
األمانة ىذه اؼبسألة بأف أكضح الوثائق ذات الصلة ،اليت تناكلت تقييم االحتياجات التمويلية بالنسبة للبلداف
األطراؼ النامية كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،كفعالية تنفيذ مذكرة التفاىم اؼبربمة بُت مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف كؾبلس مرفق البيئة العاؼبية ،ككذلك التقرير األخَت الصادر عن ؾبلس مرفق البيئة
العاؼبية إُف مؤسبر األطراؼ ،كاالستعراض الرابع لآللية اؼبالية كاإلرشاد اجملمع لآللية اؼبالية .كقاؿ إف التقرير اػباص
بشأف تقييم االحتياجات من التمويل الذم سيجرم خبلؿ االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ سوؼ يثرم كبلن من
اآللية اؼبالية كاؼبفاكضات بشأف التجديد القادـ للصندكؽ االستئماين ؼبرفق البيئة العاؼبية؛ كمعركض على مؤسبر
األطراؼ يف ىذا االجتماع ألجل اعتمادىا اختصاصات التقييم ،ذلك التقييم الذم سيطط الفًتة َُِٖ-
َِِِ ،كسينظره فيو مؤسبر األطراؼ خبلؿ اجتماعو الثامن ككذلك اختصاصات االستعراض الرابع لآللية اؼبالية
جرل أيضا أثناء االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ .ككانت التوجيهات اؼبوحدة لآللية اؼبالية قد اعتيمدت
الذم سيي ى
أثناء االجتماع السادس ؼبؤسبر األطراؼ ،كسوؼ يتم ربديثيها يف أعقاب االجتماع الثامن للمؤسبر حبيث تعكس
أم توجيهات إضافية من اؼبؤسبر تكوف قد اعتيمدت أثناء اجتماعيو السابع كالثامن.
ُِٗ  -كبعد أف قدمت األمانة عرضها ،قدـ فبثل مرفق البيئة العاؼبية تقرير ىذا اؼبرفق إُف مؤسبر األطراؼ .كقد
أشتمل ىذا التقرير على األنشطة اليت اضطلع هبا مرفق البيئة العاؼبية أثناء الفًتة من ُ أيلوؿ/سبتمرب َُِِ
حىت َّ حزيراف/يونيو َُِْ ،كاؼبتعلقة بتنفيذ اتفاقية استكهوَف؛ ككذلك استكماالن ؼبا توصل إليو ذبديد اؼبوارد
السادس ؼبرفق البيئة العاؼبية ،كالدكرة اػبامسة عبمعية مرفق البيئة العاؼبية ،إُف جانب تفاصيل بشأف العمل األكسع
الذم قاـ بو مرفق البيئة العاؼبية بشأف اؼبواد الكيميائية .كقاؿ فبثل األمانة بصدد تقديبو لتفاصيل عدد من
اؼبشركعات اؼبعتمدة ككميات اؼبواد الكيميائية اليت مت التخلص منها أثناء فًتة اإلببلغ ،إف مرفق البيئة العاؼبية قد
استثمر ََِ مليوف دكالر أمريك يف حافظة اؼبلوثات العضوية الثابتة ،كاستطاع أف هبتذب َٕٔ مليوف دكالر
أمريك من مصادر أخرل ،ؿبققان معدؿ اجتذاب أمواؿ بنسبة ُ  .ّ :ككانت القيمة اإلصبالية الًتاكمية غبافظة
اؼبلوثات العضوية الثابتة لدل مرفق البيئة العاؼبية يف َّ حزيراف/يونيو َُِْ تزيد على ّ مليارات دكالر
أمريك  .كيف أيار/مايو َُِٓ ،كانت عملية ذبديد اؼبوارد السادسة ؼبرفق البيئة العاؼبية قد مت التصديق عليها من
جانب صبعية مرفق البيئة العاؼبية ،حيث تلقت نقطة االتصاؿ اػباصة باؼبواد الكيماكية كالنفايات سبويبلن قدره
ْٓٓ مليوف دكالر أمريك  .كأشار يف ختاـ عرضو إُف أف دكرة خامسة عبمعية مرفق البيئة العاؼبية قد أصلحت
ىيكل جهة االتصاؿ اػباصة دبرفق البيئة العاؼبية ،كأهنا نقلت اؼبلوثات العضوية الثابتة كاؼبواد اؼبستنفدة لطبقة
األكزكف إُف جهة اتصاؿ جديدة معنية باؼبواد الكيماكية كالنفايات ،اشتملت أيضان على الزئبق كعلى النهج
االسًتاتيج لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية .كقد مت التصديق كذلك على الرؤية االسًتاتيجية الطويلة األجل
ؼبرفق البيئة العاؼبية ،كذلك من جانب صبعية مرفق البيئة العاؼبية.
ُّٗ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،رحب عدد من اؼبمثلُت بالعمل الذم هبرم ازباذه يف إطار اآللية اؼبالية
التفاقية استكهوَف كاجتذاب األمواؿ عن طريق مرفق البيئة العاؼبية .كأشار أحد اؼبمثلُت إُف التطور الكبَت يف
سبويل اغبوكمة من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات كذلك خبلؿ السنوات األخَتة ،دبا يف ذلك
عن طريق توسع نطاؽ تركيز مرفق البيئة العاؼبية التفاقييت بازؿ كركترداـ ،ضمن صبلة أمور ،كعن طريق الربنامج
اػباص لدعم التعزيز اؼبؤسس على اؼبستول القطرم من أجل تنفيذ اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهوَف،
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كاتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق كالنهج االسًتاتيج لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية اليت اعتمدت أثناء الدكرة
األكُف عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة كاألمواؿ اؼبتزايدة كاؼبستقرة اؼبتوافرة للصناديق االستئمانية الطوعية لكل من
اتفاقية بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهوَف .كبصدد حديثة عن الربنامج اػباص ،صرح بأف ىذا الربنامج ليس لو صلة
مؤسسية باالتفاقيات الثبلث ،كمن مث ليست ىناؾ حاجة إُف توجيهات ؿبددة من االتفاقيات إُف ىذا الربنامج
اػباص ألهنا يبكن أف تؤدل إُف االرتباؾ.
ُْٗ  -أثار العديد من اؼبمثلُت نقاطان كصفوىا بأهنا تستدع اؼبزيد من اؼبناقشة داخل فريق اتصاؿ ،دبا يف
ذلك ما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كؾبلس مرفق البيئة العاؼبية ،كمشركع االختصاصات
لبلستعراض الرابع لآللية اؼبالية .كفيما يتعلق دبسالة التوجيهات اؼبوحدة لآللية اؼبالية ،صرح فبثل يتحدث نيابة
عن ؾبموعة من البلداف بأف التوجيهات هبب أف تكوف كاضحة ،كملموسة كعملية ،كينبط أف تعكس آراء
البلداف اؼبستفيدة؛ كما ينبط أف تتمشى مع اسًتاتيجية مرفق البيئة العاؼبية اػباصة باؼبواد الكيميائية الستة
كاسًتاتيجية ؾباؿ تركيز النفايات.
ُٓٗ  -صرح بعض اؼبمثلُت بأنو على الرغم من توفَت قدر كبَت من التمويل من جانب مرفق البيئة العاؼبية عبهة
االتصاؿ اػباصة باؼبواد الكيميائية كالنفايات ،فإف اإلجراءات ربتاج إُف تنقيح للمساعدة يف اإلفراج عن األمواؿ
يف الوقت اؼبناسب .كصرح العديد من اؼبمثلُت أنو يف حُت قد جرت ربسينات ،مازاؿ ىناؾ ثيطرة كبَتة بُت
التمويل اؼبتوافر كاحتياجات البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،دبا يف ذلك ما يتعلق
بالتمويل القصَت األجل .كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف البلداف اؼبتقدمة ؾبربة على تقدًن موارد مالية جديدة كإضافية،
كذلك دبوجب اؼبادة ُّ من اتفاقية استكهوَف.
ُٔٗ  -كقدـ فبثل كرقة قاعة اجتماع ،نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،بشأف توجيهات مشًتكة يمنسقة إُف مرفق
البيئة العاؼبية من اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف .كحيث أف مرفق البيئة العاؼبية قد ك نسع ؾباؿ تركيزه بالنسبة
اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،فإف تنفيذ اتفاقييت بازؿ كركترداـ يبكن أيضان أف يصَتا موضوعان للدعم لدل مرفق
البيئة العاؼبية .كينبط ؼبثل ىذه التوجيهات أف تيعتمد أثناء االجتماعات اغبالية ،حيث أف االجتماعات القادمة
قد تنعقد يف كقت متأخر حبيث ال يبكن تقدًن اؼبعلومات إُف التجديد السابع للصندكؽ االستئماين ؼبرفق البيئة
العاؼبية.
ُٕٗ  -كأعرب العديد من اؼبمثلُت عن دعمهم للتوجيهات اؼبشًتكة اؼبقًتحة .غَت أف البعض أبدل ربفظات
قوية ،مشَتان إُف أف اتفاقييت استكهوَف كميناماتا كحدنبا لديهما ترتيبات نظامية للتمويل مع مرفق البيئة العاؼبية،
كمن مث يكوف لديهما اغبق يف تقدًن التوجيهات؛ كباإلضافة إُف ذلك ،ينبط احًتاـ التدابَت كاالسًتاتيجية
اػباصة دبرفق البيئة العاؼبية.
ُٖٗ  -كعقب اؼبناقشات ،اتفق مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف على أف يقوـ فريق االتصاؿ اؼبشًتؾ اؼبعٍت
باؼبوارد اؼبالية كاؼبساعدة التقنية اؼبنشأ كفقان للمنصوص عليو يف الفرع ّ أدناه ،بالنظر كذلك يف ىذا البند
الفرع .
ُٗٗ  -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف مشاريع اؼبقررات اليت أعدىا فريق االتصاؿ
بشأف كل من تقييم احتياجات التمويل ،كفعالية تنفيذ مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كؾبلس مرفق البيئة،
كاالستعراض الرابع لآللية اؼبالية كالتوجيهات اإلضافية لآللية اؼبالية ،رىنان بتأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت بشؤكف
اؼبيزانية بأخذ أية أنشطة منصوص عليها يف اؼبقرر بعُت االعتبار يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت
َُِٔ َُِٕ-أك أف ىذا اؼبشركع ال ينطوم على آثار على اؼبيزانية.
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ََِ  -كترد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقررات ا س ُٖ/ٕ-بشأف تقييم احتياجات التمويل ،ا س ُٗ/ٕ-بشأف
فعالية تنفيذ مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كؾبلس مرفق البيئة ،كا س َِ/ٕ -بشأف االستعراض الرابع لآللية
اؼبالية ،كا س ُِ/ٕ-بشأف التوجيهات اإلضافية لآللية اؼبالية ،بصورهتا اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ.
-2

تيسير الموارد المالية من أجل المواد الكيميائية والنفايات بموجب اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
َُِ  -كلدل تقديبو ؽبذا البند الفرع أفاد فبثل األمانة بأف األمانة تشارؾ مشاركة نشطة يف تنفيذ اؼبقررات
اليت اعتمدهتا صبعية البيئة لؤلمم اؼبتحدة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اؼبعنية باؼبوارد اؼبالية بشأف سبويل
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات ،كمن أجل التعزيز اؼبؤسس على اؼبستول القطرم ،دبا يف ذلك ما
يتعلق بالنهج اؼبتكامل ،كبالربنامج اػباص لدعم التعزيز اؼبؤسس على اؼبستول القطرم ،كذلك من أجل تنفيذ
اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف ،كاتفاقية ميناماتا كالنهج االسًتاتيج لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية اليت
حظيت بالًتحيب كاالعتماد من جانب صبعية البيئة يف مقررىا ُ .ٓ/كنزكالن على طلب اؼبقررات ا ب ا،ُ/ِ-
كا ر ا ُ/ِ-كا س ا ُ/ِ-اليت صدرت عن مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف على
التواِف ،بشأف تعزيز التعاكف كالتنسيق فيما بُت االتفاقيات الثبلث (’’مقررات التآزر لػ ػ ػ َُِّ‘‘) ،فإف األمُت
التنفيذم ،إُف جانب أمور أخرل ،كاف يستخدـ النهج اؼبتكامل كنقطة مرجعية يف إعداد تقاريرىا كزبطيطها،
كأهنا تشارؾ يف فريق مهمات داخل أنشأه برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لتطوير كسائط للربنامج اػباص ،كأنو
يعمل من أجل تعزيز الصبلت كالتعاكف فيما يتعلق بالكيانات األخرل كمصادر التمويل ،دبا يف ذلك مرفق البيئة
العاؼبية ،كذلك ؼبراعاة أىداؼ اتفاقييت بازؿ كركترداـ يف اغبسباف عند زبطيط اؼبشركع كتنفيذه.
َِِ  -كخبلؿ اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك قاؿ أحد اؼبمثلُت ،تكلم نيابة عن ؾبموعة من البلداف أنو يف حُت
أف التمويل اػبارج اؼبخصص يعترب عنصران أساسيان ؽبدؼ النهج اؼبتكامل لضماف التمويل اؼبستداـ كالكايف
إلدارة اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،فإف العنصرين اآلخرين (إشراؾ الصناعة كتعميم اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية كالنفايات يف خطط التنمية الوطنية) ال يقبل عن ذلك أنبية .إذ يتطلب التنفيذ الفعاؿ إشراؾ صبيع
العناصر الفاعلة يف كضع األطر كاآلليات الفعالة على أرض الواقع مع ربمل الصناعة مسؤكلياهتا سبشيان مع
التشريعات الوطنية.
َِّ  -كأعلن العديد من اؼبمثلُت تعهدات من جانب أطرافهم لدعم الربنامج اػباص .كقالت فبثلة االرباد
األكركيب إف منظماهتا التزمت بتقدًن مليوف يورك لدعم أمانة الربنامج اػباص كتعهد آخر دببلغ َُ مبليُت يورك،
ككفق عليها من الناحية التقنية يف األسبوع السابق .كأعلن فبثل السويد مسانبة أكلية دبقدار ْ ُ,مليوف كركنا
سويدية للصندكؽ االستئماين اؼبتعلق بالربنامج اػباص .كأعلنت فبثلة فنلندا اعتزاـ بلدىا تقدًن دعم ماِف
للربنامج اػباص.
َِْ  -كعقب اؼبناقشات ،اتفقت مؤسبرات األطراؼ على أف يقوـ فريق االتصاؿ اؼبشًتؾ اؼبعٍت باؼبوارد اؼبالية
كاؼبساعدة التقنية ،اؼبنشأ كفق ما ىو كارد يف الفرع ّ أدناه ،دبواصلة النظر يف ىذا البند الفرع .
َِٓ  -كاعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف بعد ذلك مشركع اؼبقرر اؼبتعلق بتنفيذ النهج اؼبتكامل إزاء
التمويل الذم أعده فريق االتصاؿ ،كذلك رىنان باغبصوؿ على تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف
أم أنشطة منصوص عليها يف مشركع اؼبقرر قد أخذت بعُت االعتبار يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة
السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أهنا ال تنطوم على أم انعكاسات على اؼبيزانية.
َِٔ  -كيرد اؼبقرر ا س ِِ/ٕ -بشأف تنفيذ النهج اؼبتكامل إزاء التمويل ،بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبر
األطراؼ ،يف مرفق ىذا التقرير.
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َِٕ  -كفضبلن عن ذلك ،اعتمدت األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ مقررات بشأف تنفيذ النهج اؼبتكامل إزاء
التمويل متطابقة إُف حد كبَت مع اؼبقرر الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كيرد اؼبقرراف ا ب-
ُِ ُٖ/كا ر ،ٖ/ٕ-على التواِف ،بالصيطة اليت اعتمدنبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ ،يف مرفق
تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ) ،(UNEP/CHW.12/27كيف مرفق تقرير
مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع (UNEP/FAO/RC/COP.7/21) ،على التواِف.
-3

إنشاء فريق اتصال
َِٖ  -عقب اؼبناقشات اليت يرد موجز ؽبا أعبله يف الفرع كاك كيف ىذا الفرع زام ،بشأف اؼبساعدة التقنية
كاؼبوارد اؼبالية كاآلليات اؼبالية ،كافقت األطراؼ على إنشاء فريق اتصاؿ مشًتؾ بشأف اؼبساعدة التقنية كاؼبوارد
اؼبالية لبلتفاقيات الثبلث ،يرأسو السيد غريك فليك (كندا) كالسيد لويس اسبينوزا (إكوادكر).
َِٗ  -كمهمة ىذا الفريق ،مع مراعاة اؼبناقشات اليت جرت يف اعبلسة العامة ،ى إعداد مشركعات مقررات
للبحث اؼبنفصل من جانب كل مؤسبر لؤلطراؼ مع استخداـ مشركع اؼبقرر ىذا الذم يرد نصو يف الوثائق
 UNEP/CHW.12/13-UNEP/FAO/RC/COP.7/13-UNEP/POPS/COP.7/13كنقطة انطبلؽ فيما يتعلق
باؼبساعدة التقنية؛ كالوثيقتاف  UNEP/CHW.12/12ك UNEP/POPS/COP.7/11فيما يتعلق باؼبراكز اإلقليمية،
ككرقة قاعة اؼبؤسبر بشأف التنسيق بُت اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية التابعة التفاقية بازؿ كاتفاقية استكهوَف
كالوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/22فيما يتعلق بفعالية تنفيذ مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهوَف ،كؾبلس مرفق البيئة العاؼبية ،كالوثائق  UNEP/POPS/COP.7/21كUNEP/POPS/COP.7/24
ك ،UNEP/POPS/COP.7/25فيما يتعلق باؼبوارد اؼبالية كاآللية اؼبالية دبوجب اتفاقية استكهوَف ،كالوثيقة
 ،UNEP/CHW.12/20/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/14/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/26/Rev.1فيما يتعلق
بتيسَت اؼبوارد اؼبالية للمواد الكيميائية كالنفايات؛ ككرقة االجتماع بشأف التوجيهات اؼبشًتكة إُف مرفق البيئة
العاؼبية من اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف .كقد طيلب أيضان إُف الفريق تناكؿ القضايا احملددة اػباصة
باالتفاقية أثناء كل اجتماع من اجتماعات اؼبؤسبرات الثبلث ،كإعداد تقرير إُف كل مؤسبر لؤلطراؼ أثناء اجتماعو
اؼبنفصل.

حاء  -تقديم التقارير عمالً بالمادة 15
َُِ  -عرض فبثل األمانة لدل تقدًن ىذا البند الفرع اؼبعلومات اؼبتعلقة بتقدًن التقارير عمبلن باؼبادة ُٓ من
االتفاقية ،الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/27كاليت تطط يف صبلة أمور نظاـ تقدًن التقارير اإللكًتكين
اؼبعزز كالنسق اؼبنقح لتقدًن التقارير كاإلرشادات اؼبقدمة إُف األطراؼ من خبلؿ اغبلقات الدراسية اإللكًتكنية
ككرش العمل بشأف أحكاـ تقدًن التقارير دبوجب اتفاقية استكهوَف ،اؼبعقودة باالقًتاف باغبلقات الدراسية ككرش
العمل اؼبنعقدة دبوجب اتفاقية بازؿ .كباإلضافة إُف ذلك ،مت إنشاء فريق مكتب مساعدة من أجل الرد
على االستفسارات من األطراؼ فيما يتصل باؼبشاكل اليت تنشأ عند الدخوؿ على النظاـ كاستعمالو .كلفت
االنتباه أيضان إُف تقرير األمانة على اؼبعلومات اؼبقدمة من األطراؼ يف تقاريرىا الوطنية الثالثة
(.)UNEP/POPS/COP.7/INF/36
ُُِ  -كيف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك اتفق معظم اؼبمثلُت الذين أخذكا الكلمة على أف تقارير األطراؼ سبثل
عنصران حيويان يف تقييم فعالية االتفاقية كالتقدـ احملرز يف تنفيذىا على الصعيد الوطٍت.
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ُِِ  -كمت اإلعراب عن تأييد عاـ ؼبشركع اؼبقرر اؼبقًتح ( )UNEP/POPS/COP.7/27كمت تقدًن عدد من
التعديبلت اؼبقًتحة عليو .كربدث أحد اؼبمثلُت باسم ؾبموعة من األطراؼ قائبلن إنو ال يكف أف االقتصار على
دعوة األطراؼ إُف تقدًن تقاريرىا الوطنية الثالثة من خبلؿ سبديد اؼبوعد النهائ كىو ُّ آب/أغسطس
َُِٓ ،على النحو اؼبنصوص عليو يف مشركع القرار ،إذ أف األمر يتطلب ما ىو أقول من ذلك .كأيد ىذا
االقًتاح فبثل آخر كأعرب عن قلقو من البفاض معدؿ تقدًن التقارير حىت اآلف كطلب ربديثان للتقدـ احملرز يف
صياغة مشركع االسًتاتيجية لزيادة ىذا اؼبعدؿ ،كىو اؼبشركع الذم مت تقديبو إُف مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو
السادس .كقاؿ عدة فبثلُت إف اؼبساعدة التنقية كاؼبالية تتسم بأنبية حاظبة لتحسُت االمتثاؿ لتقدًن التقارير،
كطالب أحد اؼبمثلُت األمانة بأف تتعاكف مع اؼبراكز اإلقليمية ربقيقان ؽبذا الطرض .كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف استعماؿ
بلده لنظاـ تقدًن التقارير اإللكًتكين يواجو عقبات بسبب عدـ استقرار شبكة اإلنًتنت كتكرر انقطاع الكهرباء،
كقاؿ فبثل آخر إف كثَتان من األطراؼ غَت اؼبتحدثة باإلنكليزية ال تستطيع االمتثاؿ اللتزاماهتا بتقدًن التقارير
بسبب نسق تقدًن التقارير الذم َف يتم ترصبتو بعد إُف اللطات الرظبية اػبمس األخرل لؤلمم اؼبتحدة .كأبرز عدة
فبثلُت الصعوبات التقنية اليت تواجهها يف ؿباكالهتا استعماؿ النظاـ اإللكًتكين .كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف بلده قدـ
تقريرين جديدين مع ربديثهما دبوجب اؼبادة ُٓ مستعمبلن النظاـ اإللكًتكين كتلقى إقرارات بوصوؽبما؛ كمع ذلك
َف هبد بلده أم إشارة على موقع االتفاقية على اإلنًتنت تفيد بأف التقريرين اؼبذكورين قد قدما أك أف البلد يف
حالة امتثاؿ اللتزاماتو فيما يتعلق بتقدًن التقارير .كطالب فبثبلف ،كاف أحدنبا يتحدث باسم ؾبموعة من
األطراؼ ،بتبسيط ىذا النظاـ ،كخاصة فيما يتعلق بطلبات البيانات .كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف نسق تقدًن التقارير
ينبط أف يسمح بالتمييز بُت اؼبكثفات كاحملوالت اليت ربتوم على اؼبركبات الثنائية الفينيل كاؼبتعددة الكلور عند
التبليغ عن معلومات اعبرد.
ُِّ  -كيف الوقت نفسو ،أعرب عدة فبثلُت عن تقديرىم للتدريب كاإلرشادات اؼبقدمة من خبلؿ اغبلقات
الدراسية اإللكًتكنية ،كأشار أحد اؼبمثلُت بتجميع ؿبتول ىذا التدريب كإرسالو إُف اؼبشاركُت يف هناية كل حلقة
من اغبلقات الدراسية اإللكًتكنية.
ُِْ  -كيف الرد على التعليقات قاؿ فبثل األمانة إنو هبرم بذؿ اعبهود ؼبساعدة األطراؼ يف عملية تقدًن
التقارير اإللكًتكنية .كقد مت إرساؿ اؼبعلومات اؼبتعلقة بتوفر النظاـ كالدخوؿ إليو إُف صبيع نقاط االتصاؿ الرظبية
على أساس قواعد البيانات اغبالية يف األمانة كما ارسلت رسائل تذكَت إلكًتكنية باؼبوعد النهائ للتقدًن إُف
األطراؼ .كلكن ردبا َف تصل صبيع اؼبعلومات أك رسائل التذكَت إُف اؼبتلقُت اؼبعنيُت بسبب عدة أمور منها بأف
نقاط االتصاؿ الرسيمة أك عناكينهم قد مت تطيَتىا بدكف إببلغ األمانة .كتسعى األمانة أيضان إُف ربسُت نظاـ
التبليغ دبا يف ذلك من خبلؿ تنفيذ عناصر مشركع اسًتاتيجية زيادة معدؿ تقدًن التقارير .كلكن ىذه اعبهود،
ككذلك خطط استحداث نظاـ إلكًتكين لتقدًن التقارير باللطة العربية ،كى اللطة الرظبية الوحيدة يف األمم
اؼبتحدة اليت ال يتوفر هبا النظاـ ،تتعطل يف الوقت اغباضر بسبب قيود اؼبوارد .كأضاؼ قائبلن إف النظاـ يسجل
آليان صبيع التقارير اليت مت تقديبها بنجاح كعرض أف يقوـ باالجتماع مع الوفود اليت تواجو مشاكل تقنية على
ىامش االجتماع اغباِف.
ُِٓ  -كبعد ىذه اؼبناقشة ،طلب اؼبؤسبر من األمانة أف تقوـ بإعداد نص منقح ؼبشركع اؼبقرر اؼبعركض يف
الوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/27آخذة يف االعتبار اؼبناقشات اليت جرت يف اعبلسة العامة .كأشَت إُف أنو
سيتعُت تقدًن مشركع اؼبقرر لينظر فيو فريق االتصاؿ اؼبعٍت بشؤكف اؼبيزانية ،نظران لآلثار اؼبالية اؼبًتتبة على بعض
التعديبلت اؼبقًتحة.
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ُِٔ  -كاعتمد مؤسبر األطراؼ بعد ذلك مشركع اؼبقرر اؼبنقح الذم أعدتو األمانة بصيطتو اؼبعدلة شفويان
ليتضمن إدراج الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كأسًتاتو كالبيوتاداين السداس الكلور يف اؼبرفق ألف لبلتفاقية
كالنفثالينات اؼبتعددة الكلور يف اؼبرفق ألف كاؼبرفق جيم لبلتفاقية ،رىنان باغبصوؿ على تأكيد من فريق االتصاؿ
اؼبعٍت بشؤكف اؼبيزانية بأخذ أم أنشطة منصوص عليها يف اؼبقرر بعُت االعتبار يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحة
لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أهنا ال تنطوم على أم انعكاسات على اؼبيزانية.
ُِٕ  -كيرد اؼبقرر ا س  ِّ/ٕ -بشأف اإلببلغ عمبلن باؼبادة ُٓ ،بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ ،يف
مرفق ىذا التقرير.
طاء  -تقييم الفعالية
ُِٖ  -ناقشت األطراؼ يف ىذا البند الفرع فعالية التقييم عمومان كخطط الرصد العاؼبية لتقييم الفعالية.
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تقييم الفعالية
ُِٗ  -عند تقدًن ىذا اؼبوضوع ،أشار الرئيس إُف الطرض من تقييم الفعالية دبوجب اؼبادة ُٔ من اتفاقية
استكهوَف الذم يتمثل يف تقييم مدل فعالية االتفاقية كأداة غبماية صحة اإلنساف كالبيئة من اؼبلوثات العضوية
الثابتة.
َِِ  -كأشار فبثل األمانة إُف أف مؤسبر األطراؼ كاف قد اعتمد دبوجب مقرره ا س  ِِ/ٔ -إطاران منقحان
لتقييم الفعالية ينص على إنشاء عبنة من اػبرباء لتقييم اؼبعلومات اؼبتاحة كتقييم فعالية االتفاقية .كسيقوـ مؤسبر
األطراؼ يف اجتماعو اغباِف بانتخاب األعضاء العشرة للجنة كيطلب من اللجنة أداء مهامها احملددة كتقدًن
تقرير إُف مؤسبر األطراؼ عن ذلك يف دكرتو الثامنة.
ُِِ  -كيف اؼبناقشة اليت اعقبت ذلك ،أكد كثَت من اؼبمثلُت الذين أخذكا الكلمة على أنبية تقييم الفعالية من
أجل كفالة الفعالية الشاملة لبلتفاقية .كأكد أحد اؼبمثلُت على دكر اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية يف تقييم
الفعالية كطالب دبواصلة دعم اؼبراكز من أجل تسهيل عملها.
ِِِ  -كسأؿ أحد اؼبمثلُت عن العملية اليت ستتبعها األمانة يف اختيار اػببَتين اؼبعًتؼ هبما دكليان للعمل
يف عبنة تقييم الفعالية اؼبتوخاة يف مشركع اؼبقرر ،ككذلك اؼبؤىبلت اؼبطلوبة للمرشحُت احملتملُت .كسأؿ فبثل
آخر عما إف كاف ىناؾ موعد هنائ الختيار اػبرباء للعمل يف اللجنة .كقاؿ فبثل األمانة إف األمانة سوؼ تقوـ
باختيار خبَتين على أساس خرباهتما الفنية يف ؾباؿ تقييم الفعالية من قائمة باػبرباء الذين ترشحهم
األطراؼ كسيتم كضع ىذه القائمة بعد العملية اؼبوصوفة يف اختصاصات اللجنة
( ،UNEP/POPS/COP.6/27/Add.1/Rev.1التذييل) .كليس ىناؾ موعد هنائ ؿبدد الختيار خرباء اللجنة كلكن
سيتم القياـ بذلك بأسرع ما يبكن.
ِِّ  -كالحظ أحد اؼبمثلُت أف عددان قليبلن جدان من األطراؼ قدـ تقارير اعبرد اقًتح أحدىم أف تقوـ األمانة
ببحث السبب يف ذلك كأف تستكشف الطرؽ احملتملة لتشجيع مزيد من األطراؼ على تقدًن ىذه التقارير
لكفالة كجود قاعدة قوية لتقييم الفعالية .كأقًتح أيضان أف يأخذ تقرير تقييم الفعالية يف االعتبار االختبلفات
احملتملة يف التبليغ .كقاؿ فبثل آخر إف التقييم سيشمل تقييمان لبلنبعاثات الناشئة عن القطاعات الرئيسية مثل
النفط كالطاز.
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ِِْ  -كبعد اؼبناقشة اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبعركض يف الوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/28يف
انتظار تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت بشؤكف اؼبيزانية بأخذ أم أنشطة منصوص عليها يف اؼبقرر بعُت االعتبار يف
برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أهنا لن تنطوم على أثار يف اؼبيزانية ،كعلى
أساس أف أظباء األعضاء العشرة يف عبنة تقييم الفعالية ستضاؼ إُف اؼبقرر بعد ربديدىا.
ِِٓ  -كيرد اؼبقرر ا س  ِْ/ٕ -بشأف تقييم الفعالية ،بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ ،يف مرفق ىذا
التقرير.
ِِٔ  -كدبوجب اؼبقرر اينتخب اػبرباء اآلتية أظباؤىم لعضوية عبنة تقييم الفعالية لفًتة سبتد من هناية ىذا
االجتماع إُف هناية االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ:

-2

من الدكؿ األفريقية:

السيدة إؽباـ رفعت عبد العزيز (مصر)
السيد عبد الطٍت يونس (نيجَتيا)

من آسيا كاحمليط اؽبادئ:

(عماف)
السيد سعيد عل عيسى الزادجاِف ي
السيدة كينجاى شوم (صبهورية كوريا)

من دكؿ أكركبا الوسطى كالشرقية:

السيدة نرمينا سكيجوفيتش (البوسنة كاؽبرسك)
السيد إيفاف ىولوبيك (اعبمهورية التشيكية)

من دكؿ أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب:

السيد لينركم كريستياف (انتيطوا كبربودا)
السيدة أليخاندرا تورم (أكركغوام)

من دكؿ أكركبا الطربية كدكؿ أخرل:

السيدة آف دانياؿ (كندا)
السيد راموف غواردانز (أسبانيا)

خطة الرصد العالمية

ِِٕ  -لدل تقدًن ىذا البند الفرع  ،أشار فبثل األمانة إُف أف مؤسبر األطراؼ قد طلب من األمانة يف مقرره
ا س  ِّ/ٔ-أف تواصل دعم أفرقة التنظيم اإلقليمية كفرؽ التنسيق اإلقليم يف تنفيذ اؼبرحلة الثانية من خطة
الرصد العاؼبية ،كمواصلة دعم أنشطة بناء القدرات كالتدريب ؼبساعدة البلداف على تنفيذ اػبطة كالعمل مع
الشركاء كغَتىم من اؼبنظمات اؼبعنية لبلضطبلع بأنشطة التنفيذ ،كيف االستجابة ؽبذه اؼبقرر قامت األمانة
بتسهيل االتصاالت اإلقليمية؛ كدعم اؼبناطق ذات القدرات احملدكدة من أجل صبع كذبهيز البيانات من خبلؿ
النقاط اإلقليمية ؼبخزف بيانات خطة الرصد العاؼبية؛ كتنظيم اجتماعات فريق التنسيق العاؼب كأفرقة التنظيم
اإلقليمية يف أيلوؿ/سبتمرب َُِّ ؼبناقشة قضايا التنفيذ كتنظيم اجتماع لفريق التنسيق العاؼب يف تشرين
الثاين/نوفمرب َُِْ لتقييم التقدـ احملرز يف صياغة تقارير الرصد اإلقليمية عن اؼبناطق اػبمس ،كاؼبوافقة على
جدكؿ زمٍت كخطة الستكماؿ تقرير الرصد العاؼب كمواصلة ربديث اإلرشادات اؼبتعلقة خبطة الرصد العاؼبية.
كباإلضافة إُف ذلك ،هبرم تنفيذ اؼبرحلة الثانية من الدراسة االستقصائية العاؼبية عن اغبليب البشرم اليت يقوـ هبا
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة الصحة العاؼبية .كقد عرضت على مؤسبر األطراؼ يف دكرتو اغبالية تقارير
الرصد اإلقليمية اػبمسة كتوجيهات خطة الرصد العاؼبية كاستنتاجات كتوصيات فريق التنسيق العاؼب  ،ككذلك
مشركع مقرر بشأف البند الفرع (.)UNEP/POPS/COP.7/29
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ِِٖ  -كيف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك ربدث أحد اؼبمثلُت باسم ؾبموعة من البلداف كرحب بدعم األمانة
ألفرقة التنظيم اإلقليمية كالتنسيق العاؼب مطالبان باستمرار ىذا الدعم .كقاؿ فبثل آخر إف تقرير الرصد العاؼب يبثل
عنصران أساسيا يف تقييم فعالية االتفاقية.
ِِٗ  -كعرض عدة فبثلُت خربات بلداهنم يف توليد البيانات أك اؼبشاركة يف صياغة تقارير الرصد اإلقليمية يف
مناطقهم ،كأبرز بعضهم االستنتاجات اليت يبكن استخبلصها من التقارير .كركزت التعليقات على الثطرات
اؼبوجودة يف رصد اؼبلوثات العضوية الثابتة كصبع البيانات عنها يف ـبتلف اؼبناطق كضركرة القياـ جبملة أمور منها
تعزيز القدرة التحليلية كإنشاء ـبتربات كتدريب العاملُت يف اؼبختربات يف البلداف النامية ذات اؼبوارد اؼبالية أك
التقنية احملدكدة من أجل رصد اؼبلوثات العضوية الثابتة .كقالت إحدل اؼبمثبلت إف رصد اؼبلوثات العضوية
الثابتة يف لنب األـ يف منطقتها ،الذم قاـ بو مركز إقليم  ،قد ساعد ليس فقط يف توليد البيانات كلكن أيضان يف
بناء القدرات يف ؾباالت البحوث كاؼبختربات كتعزيز الركابط بُت ـبتلف الوزارات كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين؛
كقالت إف األمر سيتطلب دعمان ماليان مستمران لدعم البحث.
َِّ  -كاشار أحد اؼبمثلُت بأف تشمل خطط الرصد العاؼبية أخذ عينات من اؼبلوثات العضوية الثابتة يف
األظباؾ اليت يعتمد عليها سكاف الدكؿ اعبزرية الصطَتة النامية يف غذائها ،كطالب بدعم ىذه البلداف يف
جهودىا لرصد اؼبلوثات العضوية الثابتة.
ُِّ  -كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها أثناء إعداد تقارير الرصد اإلقليمية ،ككذلك
تقرير الرصد العاؼب  ،ينبط نشرىا كإتاحتها للجمهور فور االنتهاء منها كتقديبها إُف صانع القرارات على صبيع
اؼبستويات .كأشار فبثل آخر بنشر صبيع بيانات الرصد على اعبمهور من خبلؿ اؼبوقع الشبك لؤلمانة من أجل
زيادة الوع باؼبلوثات العضوية الثابتة على الصعيدين الوطٍت كاإلقليم .
ِِّ  -كفيما يتعلق دبشركع اؼبقرر اؼبقًتح ،أشار أحد اؼبمثلُت إُف أف األطراؼ قد ترغب ،عند تنفيذ الفقرة ٔ
من اؼبقرر ،أف تستفيد من نتائج الدراسات اليت ذبرم على نطاؽ شامل ،مبلحظان أف حكومتو كانت قد بدأت
يف عاـ َُُِ بأكرب دراسة فئوية على اإلطبلؽ يف بلده بشأف آثار اؼبلوثات العضوية الثابتة كغَتىا من اؼبلوثات
على صحة األطفاؿ كالتنمية.
ِّّ  -كاقًتح أحد اؼبمثلُت تعديبلن يف مشركع اؼبقرر للنص على أف مشركع تقرير الرصد العاؼب الذم سيتم
تقديبو إُف عبنة تقييم الفعالية يف كانوف الثاين/يناير َُِٔ ينبط أف يتضمن ،مثلو مثل النص األخَت للتقرير،
استنتاجات كتوصيات.
ِّْ  -كبعد اؼبناقشة اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبعركض يف الوثيقة ،UNEP/POPS/COP.7/29
بصيطتو اؼبعدلة شفويان ،كانتظارا للتأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف أم أنشطة متوخاة يف اؼبقرر
قد أخذت بعُت االعتبار يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت للفًتة َُِٔ ،َُِٕ-أك أهنا ال لن تنطوم على
آثار يف اؼبيزانية.
ِّٓ  -كيرد اؼبقرر ا س  ِٓ/ٕ -بشأف خطة ارصد العاؼبية ،بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ ،يف مرفق
ىذا التقرير.
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ياء  -عدم االمتثال
ِّٔ  -يرد يف الفرع التاِف بشأف عدـ االمتثاؿ (البند ٓ (ط) من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت
دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كتستنسخ الفقرات ِّٖ ِٖٓ-أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ
عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف الفقرات ُُٔ.ُّٔ-
ِّٕ  -كلدل تقدًن البنود الفرعية بشأف عدـ االمتثاؿ دبوجب اتفاقييت ركترداـ كاستكهوَف ،أشارت رئيسة مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف اُف أف مؤسبرم األطراؼ يف االتفاقيتُت نظرا يف اجتماعهما السادس كاجتماعاهتما
السابقة مشركع اإلجراءات كاآلليات اؼبتعلقة بعدـ االمتثاؿ ،كلكن بدكف التوصل إُف اتفاؽ .ككانت اإلجراءات
كاآلليات بالشكل الذم كصلت إليو يف ختاـ االجتماع السادس معركضة على اؼبؤسبرات ؼبواصلة حبثها أثناء ىذه
االجتماعات.
ِّٖ  -كأبلغ فبثل األمانة ،لدل مواصلتو التقدًن ،أف مكتيب اؼبؤسبرين ،يف اجتماعات منفصلة يف أيار/مايو
كحزيراف/يونيو َُِْ على التواِف طلبان من األمانة إعداد ـبطط موجز للقضايا اليت بقيت دكف حل كالنهج
اؼبستخدمة يف االتفاقيات األخرل ؼبعاعبة قضايا فباثلة .كقد حظى اؼبوجز (UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/12-
) ،UNEP/POPS/COP.7/INF/40بًتحيب اؼبكتبُت أثناء اجتماع مشًتؾ يعقد يف تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ
كعرض على األطراؼ عن طريق طبس حلقات دراسية على االنًتنت ،أثناء االجتماعات اإلقليمية األربعة اليت
ي
يعقدت لئلعداد لبلجتماعات يف عاـ َُِٓ ،كأثناء مأدبة الطذاء اليت حضرىا فبثلو َِ طرفان كرؤساء مؤسبرات
األطراؼ يف اتفاقييت ركترداـ كاستكهوَف ،حيث كاف معركضان على األطراؼ للعلم كؼبواصلة مناقشة مشركعات
اإلجراءات كاآلليات.
ِّٗ  -بناء على طلب رئيسة مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف ،أكجز فبثل األمانة القضايا اليت الزالت
ربتاج إُف االتفاؽ بشأهنا .فف حالة اتفاقية ركترداـ تتمثل ىذه اؼبسائل يف ازباذ القرارات بشأف اؼبسائل اؼبهمة
يف غياب توافق اآلراء؛ كاحتماؿ بدء التدخل لتطبيق إجراءات امتثاؿ من جانب األمانة دبا يف ذلك الوظائف
اليت سوؼ تضطلع هبا األمانة يف كقت بدء التدخل ككذلك ما ى أحكاـ االتفاقية يبكن أف تكوف موضوع بدء
التدخل بتطبيق اإلجراءات من جانب األمانة .كبالنسبة التفاقية استكهوَف فإف اؼبسائل اؼبعلقة تتعلق بعنواف
التدابَت كما إذا كاف يتعُت ربديد أحكاـ معينة يف االتفاقية تسرم عليها التدابَت ،كإذا كانت التدابَت سوؼ تطلق
من جانب األمانة أك عبنة االمتثاؿ ذاهتا ،كإذا كاف األمر كذلك ،ما ىو نطاؽ األحكاـ اليت زبضع ؽبذا االتفاؽ
فضبلن عن نطاؽ األحكاـ الذم ىبضع ؽبذا االتفاؽ ،كما إذا كانت مصادر اؼبعلومات اليت تنظرىا اللجنة سوؼ
تتضمن خطط التنفيذ الوطنية اليت هبب ازباذىا من جانب مؤسبر األطراؼ بالنسبة لطرؼ يف حالة عدـ امتثاؿ،
ككذلك مدل انطباؽ مثل ىذا اإلجراء على البلداف النامية األطراؼ كعلى األطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة
انتقاؿ.
َِْ  -كناقشت األطراؼ بعد ذلك اؼبسألة أكالن فيما يتعلق باتفاقية ركترداـ مث فيما يتعلق باتفاقية استكهوَف.
-1

اتفاقية روتردام
ُِْ  -كقاؿ رئيس مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ إنو يف حُت أف ىناؾ اتفاؽ فيما يتعلق بوظيفة عبنة
االمتثاؿ كاليت تتمثل يف فحص قضايا االمتثاؿ ذات األنبية العامة عبميع األطراؼ ،مازاؿ ىناؾ عدـ اتفاؽ
بشأف االقًتاح بأف اللجنة يف البيانات اؼبتعلقة باالمتثاؿ اليت تقدـ من طرؼ معُت .كبعد أف الحظ أف التدابَت
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كاآلليات اؼبقًتحة ترتكز على اػبربات اليت ربققت يف إطار االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ،شدد على أهنا
ذات طابع تيسَتم كيبكن أف توفر دعمان لؤلطراؼ من البلداف النامية يف جهودىا الرامية اُف االمتثاؿ اللتزاماهتا
دبوجب االتفاقية .كعلى ضوء تلك اػبلفية ،حث األطراؼ على العمل على اعتماد تدابَت كآليات االمتثاؿ
خبلؿ ىذا االجتماع.
ِِْ  -كخبلؿ اؼبناقشة ،كاف ىناؾ اعًتاؼ على نطاؽ كاسع بأف كضع إجراءات لبلمتثاؿ يعترب إلزاميان دبوجب
اؼبعاىدة .ككاف ىناؾ أيضان اتفاؽ عاـ بأف االمتثاؿ لبلتفاقية ييعد حاظبان لنجاحها ،كأف إنشاء آلية لبلمتثاؿ أمر
مرغوب ،كأنو إذا أينشئت ىذه اآللية ،ينبط أف تكوف تيسَتية يف طبيعتها بدالن من أف تكوف عقابية .كدعا
العديد من اؼبمثلُت دبا يف ذلك فبثل ربدث عن ؾبموعة من البلداف اُف كضع اإلجراءات خبلؿ ىذا االجتماع.
كأنو نظران ألف اآللية تيعد تيسَتية بدالن من أف تكوف عقابية ،فإف األطراؼ غَت اؼبمتثلة ليس لديها ما زبشاه ألهنا
ستتلقى اؼبساعدة على االمتثاؿ لبلتفاقية .كأيشَت على سبيل اؼبثاؿ إُف اآلليات اؼبوجودة يف إطار اتفاقييت بازؿ
كميناماتا ،كقاؿ فبثل بلد من البلداف غَت اؼبمتثلة التفاقية بازؿ إف بلده حصل على مساعدة للعودة إُف االمتثاؿ،
كأف التجربة كانت إهبابية .كلوحظ أيضان أف آلية االمتثاؿ يبكن تعديلها على ضوء التجربة ،كما كاف اغباؿ مع
اقًتح أيضان أنو نظران ألف سبويل اؼبواد الكيميائية كالنفايات
آلية اتفاقية بازؿ لعبلج أم حاالت قصور متوقعة .ك ي
أصبح كفَتان ،مثبلن عن طريق النهج اؼبتكامل ذباه خيارات التمويل للمواد الكيميائية كالنفايات ،كالربنامج اػباص
لدعم التعزيز اؼبؤسس على اؼبستول الوطٍت لتنفيذ اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف ،كاتفاقية ميناماتا ،كالنهج
االسًتاتيج لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية ،فإف الوقت ييعد مناسبان إلنشاء آلية لبلمتثاؿ.

ِّْ  -غَت أف فبثلُت آخرين أعربوا عن قلقهم مشَتين إُف أف اؼبوارد اؼبالية تعد أكثر كفرة بعض الش ء كلكنها
مع ذلك ال تزاؿ غَت كافية ،كحىت تصبح كافية ،فإف البلداف النامية ال يبكن أف تتأكد من قدرهتا على تنفيذ
االتفاقية بصورة كاملة ،كأضاؼ آخر بأف العقبة الرئيسية أماـ تنفيذ اتفاقييت ركترداـ كاستكهوَف عقبة مالية يف
طابعها أكثر من كوهنا مسألة عدـ امتثاؿ .كأبديت تعليقات بشأف اعبوانب اؼبقًتحة النوعية ،دبا يف ذلك آلية
االمتثاؿ .دبا يف ذلك بدء التدخل بتطبيق اإلجراءات من قًبل األمانة كقدرة اللجنة على التوصية بالتدابَت العقابية
كالتصويت على اؼبسائل اعبوىرية بدالن من ازباذ القرارات بتوافق اآلراء.

ِْْ  -كيف أعقاب اؼبناقشة ،اتفق مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ على إنشاء فريق اتصاؿ يشارؾ يف رئاستو
السيدة جيلياف غوترم (جامايكا) كالسيد كاريل ببلىا (اعبمهورية التشيكية) .كمع مراعاة اؼبناقشة اليت جرت يف
اعبلسة العامة ،سيقوـ الفريق بإعداد مشركع مقرر للنظر من جانب مؤسبر األطراؼ على أف يتخذ من مشركع
النص الوارد يف الوثيقة  UNEP/FAO/RC/COP.7/12كنقطة بداية لو كيركز على اؼبسألتُت غَت احملسومتُت :صنع
القرار بشأف اؼبسائل اعبوىرية يف حالة عدـ التوصل اُف توافق اآلراء كاحتماؿ بدء التدخل بتطبيق إجراءات
االمتثاؿ من قًبل األمانة.
ِْٓ  -كبعد عمل فريق االتصاؿ ،أفادت رئيستو اؼبشاركة بأنو على الرغم من اؼبناقشات الطويلة كبعد التوصل
إُف اتفاؽ يف فريق أصطر كاف يسعى إُف معاعبة الشواغل اليت أعربت عنها صبيع الوفودَ ،ف يتمكن فريق االتصاؿ
من ربقيق اتفاؽ .كنتيجة لذلك ،أعد الرئيساف اؼبشاركاف مشركع مقرر تنظر فيو األطراؼ يعكس الطالبية
العظمى من اآلراء اليت طرحت أثناء مناقشات فريق االتصاؿ ،كقد مشل مرفقو إجراءات كآلية مؤسسية لتحديد
حاالت عدـ االمتثاؿ ألحكاـ اتفاقية ركترداـ.
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ِْٔ  -كأعرب الكثَت من اؼبمثلُت ،دبا يف ذلك فبثبلف ربدثا باسم ؾبموعة من البلداف عن دعمهم الكامل
ؼبشركع اؼبقرر اؼبقًتح ،معتربين أف إنشاء آلية امتثاؿ دبوجب اتفاقية ركترداـ قد طاؿ انتظاره كسيمثل خطوة كبَتة
لبلتفاقية.
ِْٕ  -كطلبت إحدل اؼبمثبلت ،اليت طلبت إدراج بياهنا يف تقرير االجتماع ،من األمُت التنفيذم أف يوضح
ما إذا كاف االستعراض اؼبشار إليو يف الفقرة ِ من مشركع اؼبقرر اؼبقًتح سيشمل استعراضان لفعالية عملية ازباذ
القرار يف عبنة االمتثاؿ .كأجاب األمُت التنفيذم بأف األمر سيكوف كذلك.
ِْٖ  -كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف بلده يعارض اؼبقرر اؼبقًتح ألنو ال يتضمن طلب بلده بأف ينص على إنشاء آلية
مالية.
ِْٗ  -كبالنظر إُف عدـ التوصل إُف توافق يف اآلراء بشأف مشركع مقرر الرئيسُت اؼبشاركُت ،اعتمد مؤسبر
األطراؼ مقرران أعده الرئيس كافق اؼبؤسبر دبقتضاه على أف يواصل يف اجتماعو الثامن النظر يف إجراءات كآليات
االمتثاؿ اؼبطلوبة دبوجب اؼبادة ُٕ من االتفاقية بطرض اعتمادىا ،على أف يشكل مشركع النص الوارد يف مرفق
ىذا اؼبقرر أساسان لعملو بشأف ىذه اؼبسألة يف ذلك االجتماع.
َِٓ  -كيرد اؼبقرر ا ر  ٔ/ٕ -اؼبتعلق بإجراءات كآليات االمتثاؿ التفاقية ركترداـ ،بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبر
األطراؼ ،يف مرفق التقرير الصادر عن مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع
).(UNEP/FAO/RC/COP.7/21
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اتفاقية استكهولم
ُِٓ  -كىناؾ يف إطار اتفاقية ركترداـ ،كاف ىناؾ قدر كبَت من االتفاؽ على نقاط أساسية ،كى أف كضع
إجراءات امتثاؿ ييعد مطلوبان دبوجب اتفاقية استكهوَف ،كأف االمتثاؿ لبلتفاقية ييعد حاظبان لنجاحها ،كأف آلية
االمتثاؿ مرغوبة ،كينبط أف تكوف تيسَتية بطبيعتها كليست عقابية.
ِِٓ  -كدعى العديد من فبثلُت ،دبا يف ذلك فبثل يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف اُف اعتماد آلية
االمتثاؿ يف ىذا االجتماع .كأشَت اُف أف آلية االمتثاؿ ضركرية لنجاح االتفاقية ،كأف الطبيعة التيسَتية لئلجراءات
اؼبالية اؼبقًتحة ينبط أف تيطمئن تلك األطراؼ اليت لديها شكوؾ ،نظران ألف حالة عدـ االمتثاؿ ستؤدم إُف
تقدًن اؼبساعدة اليت من شأهنا أف تساعد طرفان ما على العودة إُف االمتثاؿ .ككاف ىناؾ تأكيد أيضان بأف الوقت
مناسب إلنشاء آلية امتثاؿ ،نظران لزيادة التمويل اؼبتاح للمواد الكيميائية كالنفايات.
ِّٓ  -كقاؿ فبثلوف آخركف إنو بينما زادت اؼبوارد اؼبالية ،إال أهنا ال تزاؿ غَت كافية ،كؽبذا فإف البلداف النامية
ال تريد إخضاع نفسها آللية امتثاؿ ،خاصة آلية من سلطتها أف تفعل أكثر من ؾبرد تقدًن اؼبساعدة لطرؼ يف
حالة عدـ امتثاؿ .كأعربت أيضان عن القلق على قياـ طرؼ ثالث بتفعيل آلية االمتثاؿ ،كاستخداـ عبنة االمتثاؿ
ؼبعلومات من أم مصدر خبلؼ األطراؼ اؼبعنية؛ كالتصويت على مسائل جوىرية بدالن من ازباذ القرار بتوافق
اآلراء؛ كاالقًتاح اػباص بأف اللجنة قد توص بفرض عقوبات.
ِْٓ  -كبعد اؼبناقشة ،اتفق مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف على إنشاء فريق اتصاؿ ،يشارؾ يف رئاستو
السيدة جيلياف غوترم (جامايكا) كالسيد كاريل ببلىا (اعبمهورية التشيكية) .كمع مراعاة اؼبناقشة اليت جرت يف
اعبلسة العامة ،سيعد الفريق مشركع مقرر للنظر من جانب مؤسبر األطراؼ ،مع ازباذ مشركع النص الوارد يف
الوثيقة  UNEP/POPS/COP.7/30كنقطة بداية ،كتركيز جهوده على اؼبفاىيم الواردة بُت قوسُت مربعُت يف اؼبرفق
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للوثيقة  .UNEP/POPS/COP.7/30كلوحظ أنو بينما كاف يتعُت على الفريق أف يركز على الفقرات الواردة بُت
األقواس ،يبكن أف تقدـ األطراؼ مقًتحات تتعلق بأم جزء من مشركع النص .كلوحظ أيضان أنو بينما سيتوُف
رئيسا الفريق رئاسة فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل االمتثاؿ ،كاؼبنشأ دبوجب اتفاقية ركترداـ ،فسيكوف فريقا االتصاؿ
منفصلُت رظبيان.
ِٓٓ  -كعقب اؼبناقشات اليت أجريت يف فريق االتصاؿ ،أفادت رئيستو اؼبشاركة أف الفريق قد أحرز بعض
التقدـ كلكنو َف يتمكن من التوصل إُف اتفاؽ ،كبالتاِف فقد أع ند مشركع مقرر ينص على مواصلة النظر يف ىذه
اؼبسألة يف االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ على أساس مشاريع النصوص الواردة يف مرفق ىذا اؼبقرر.
ِٔٓ  -كاعتمد مؤسبر األطراؼ بعد ذلك مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ.
ِٕٓ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س  ِٔ/ٕ -بشأف اإلجراءات كاآلليات اؼبتعلقة باالمتثاؿ التفاقية
استكهوَف ،بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ.
كاف -التعاون والتنسيق الدوليان
ِٖٓ  -يرد يف الفرع التاِف بشأف التعاكف كالتنسيق الدكلياف (البند ٓ (ؾ) من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص
اؼبناقشة اليت دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع
السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كتستنسخ
الفقرات َِٔ ِْٔ-أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر
( )UNEP/CHW.12/27يف الفقرات َِّ ،َِٖ-كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ
اجتماعو السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف الفقرات ُٕٖ.ُُٗ-
ِٗٓ  -أشارت فبثلة األمانة ،عند تقدًن ىذه البنود الفرعية ،إُف أف التعاكف كالتنسيق الدكليُت ساعدا على
ربسُت فعالية االتفاقيات ،ككذلك كفاءة كفعالية استخداـ اؼبوارد ،كالدراية الفنية ،كأضافت أف معظم عمل
األمانة يف ىذا اجملاؿ قد مت بصورة مشًتكة بالنسبة لبلتفاقيات الثبلث .مث قدمت فبثلة األمانة الوثائق ذات
الصلة ،اليت ناقشت أنشطة التعاكف اعبارية اليت تقوـ هبا األمانة ،كخاصة مع النهج االسًتاتيج لئلدارة الدكلية
للمواد الكيميائية ،كاتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق؛ كالتطورات الدكلية األخرل ذات الصلة باالتفاقيات ،مثل
النتائج ذات الصلة للدكرة األكِف عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،كالوثيقة اػبتامية للعملية التشاكرية اليت قادهتا
البلداف لتعزيز التعاكف كتنسيقو داخل ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كاليت رحبت هبا صبعية األمم اؼبتحدة
للبيئة؛ كخطة التنمية ؼبا بعد عاـ َُِٓ ،دبا يف ذلك جهود األمانة بالتعاكف مع فرع اؼبواد الكيميائية كاألمانة
اؼبؤقتة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،إلدماج اؼبواد الكيميائية كالنفايات يف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ َُِٓ.
َِٔ  -كتناكؿ فبثل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،يف معرض توضيح اؼبعلومات الواردة يف الوثيقة
 ،UNEP/CHW.12/INF/56-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/40-UNEP/POPS/COP.7/INF/60بناءن على طلب
صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف قرارىا ُ ،ُِ/التقدـ الذم أحرزتو فرقة العمل بشأف فعالية الًتتيبات اإلدارية
كالتعاكف الربناؾب  ،كالفريقاف العامبلف التابعاف ؽبا منذ الدكرة األكُف عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،كبينت خريطة
الطريق الستكماؿ عمل فريق اؼبهاـ كتقدًن تقرير عن طريق عبنة اؼبمثلُت الدائمُت اؼبفتوحة العضوية لدل برنامج
البيئة اُف صبعية البيئة للنظر خبلؿ دكرهتا الثانية يف أيار/مايو َُِٔ .كقاؿ فبثل كاف يتحدث نيابة عن ريتشارد
ليزياميب ،رئيس اؼبؤسبر الدكِف اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ،حيث تناكؿ كيف أف عملية التآزر ساعدت يف تعزيز
اعبهود الدكلية بشأف اؼبواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة كربطت بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف كالنهج
االسًتاتيج لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية؛ كالتوقعات للدكرة الرابعة اؼبرتقبة للمؤسبر يف أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ.
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ُِٔ  -كيف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك ،ساد اتفاؽ عاـ بشأف أنبية تعزيز كتنسيق التعاكف الدكِف ألغراض
االتفاقيات .كدعى فبثل كاف يتحدث عن ؾبموعة من البلداف اُف دراسة متعمقة للبنود الفرعية ،قدـ كرقة مؤسبر
تتضمن صيطة معدلة ؼبشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة UNEP/CHW.12/19-UNEP/FAO/RC/COP.7/15-
 ،UNEP/POPS/COP.7/31featuringمتضمنان صبلة أمور من بينها زيادة الًتكيز على التعاكف مع النهج
االسًتاتيج لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية كاتفاقية ميناماتا ،مؤكدا الدكر األساس إلدارة اؼبواد الكيميائية
كالنفايات يف التنمية اؼبستدامة غَت أف فبثل آخر تساءؿ عن مدل اغباجة اُف اؼبشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة
 UNEP/CHW.12/19-UNEP/FAO/RC/COP.7/15-UNEP/POPS/COP.7/31مشَتان اُف إنو ال يضيف شيئان
ملموسان للوالية اليت منحتها مقررات سابقة بالفعل لؤلمانة .غَت أف التعديبلت على مشركع اؼبقرر اؼبقًتحة ككرقة
قاعة االجتماع ىامة سلط عدد من اؼبمثلُت اآلخرين الضوء على مسائل لوضعها يف االعتبار عند إجراء مزيد
من اؼبناقشات ،دبا يف ذلك التحديات اليت تواجهها البلداف النامية فيما يتعلق بالًتتيبات التعاكنية؛ كالتعاكف مع
رابطة أمم جنوب شرؽ آسيا ،دبا يف ذلك فيما يتعلق باؼبشاريع التجريبية يف الدكؿ األعضاء؛ كالتجارة غَت
اؼبشركعة؛ كتقدير األخطار كاؼبخاطر؛ كتقاسم النتائج.
ِِٔ  -كتكلم اؼبقرر اػباص بشأف االنعكاسات على حقوؽ االنساف من اإلدارة السليمة بيئيان للمواد اػبطرة
كالنفايات كالتخلص منها كفبثلو اللجنة االقتصادية ألكركبا ،فريق إدارة البيئة كبرنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات
البشرية كاألمانة اؼبؤقتة التفاقية ميناماتا كتناكلوا أدكار ىذه اؼبنظمات كأىدافها كإجراءاهتا بشأف اؼبسائل ذات
االىتماـ اؼبشًتؾ للشركاء يف االتفاقيات.
ِّٔ  -كبعد اؼبناقشة ،اتفقت مؤسبرات األطراؼ على أف يواصل فريق االتصاؿ اؼبعٍت بالتنسيق كالتعاكف ،كاؼبنشأ
على النحو الوارد يف الفرع سابعان  -داؿ أدناه النظر يف ىذا البند الفرع .
ِْٔ  -كعقب عمل فريق االتصاؿ ،اعتمدت مؤسبرات األطراؼ نسخة منقحة من مشركع اؼبقرر الوارد يف
الوثيقة  UNEP/CHW.12/19-UNEP/FAO/RC/COP.7/15-UNEP/POPS/COP.7/31الذم أعده فريق االتصاؿ.
ِٓٔ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س  ِٕ/ٕ -بشأف التعاكف كالتنسيق الدكليُت ،بالصيطة اليت اعتمدىا
مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف.
ِٔٔ  -كباإلضافة إُف ذلك اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ مقررات بشأف التعاكف كالتنسيق
الدكليُت كانت متطابقة إُف حد كبَت مع اؼبقرر الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كيرد اؼبقرراف
ا ب ُٕ/ُِ-كا ر ،ٗ/ٕ-على التواِف ،بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ ،يف
مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ) ،(UNEP/CHW.12/27كيف مرفق
تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ) ،(UNEP/FAO/RC/COP.7/21على التواِف.

سابعاً  -برنامج العمل والميزانية (البند  6من جدول األعمال)

ِٕٔ  -يرد يف الفرع التاِف بشأف برنامج العمل كاؼبيزانية (البند ٔ من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت
دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كتستنسخ الفقرات ِٖٔ-
ِٖٕ كِّٖ َِٗ-كِْٗ ِٕٗ-أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين
عشر ( )UNEP/CHW.12/27يف الفقرات ِْٔ ِٓٔ -كَِٔ ،ِٕٔ-كُِٕ ِْٕ-كِٕٕ كيف تقرير مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف الفقرات ُٔٗ-
َِٔ كَُِ ُِٕ-كُِِ ِِْ-كِِٕ.
49

UNEP/POPS/COP.7/36

ِٖٔ  -قاؿ الرئيس عند تقدًن ىذا البند إنو سيتضمن ثبلثة مواضيع عامة :برامج العمل كميزانيات اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهوَف؛ كتعزيز التعاكف كالتنسيق بُت االتفاقيات الثبلث؛ كآلية ؼبراكز تبادؿ اؼبعلومات .كقاؿ
إف البنود اليت ستناقش تعد مهمة لكفالة أف تتضمن برامج العمل للفًتة َُِٔ َُِٕ-األنشطة كاؼبوارد
اؼبطلوبة لدعم تنفيذ االتفاقيات الثبلث ،مع ضماف استمرار األنشطة اؼبنفذة يف فًتة السنتُت السابقة ،كأف
موظف األمانة كمواردىا اؼبالية تيدار بكفاءة كفعالية ،كبطريقة تستجيب الحتياجات االتفاقيات الثبلث ،ككفقان
لسياسات كإجراءات األمم اؼبتحدة.
ألف  -برامج العمل والميزانيات
ِٗٔ  -يف سياؽ تقدًن ىذا البند الفرع  ،قاؿ األمُت التنفيذم إنو قد طيلب من األمانة يف اؼبقررات
ا ب  ِٔ/ُُ -كا ر ُٔ/ٔ-كا س  َّ/ٔ-تقدًن سيناريوىُت للميزانية لتنظر فيهما مؤسبرات األطراؼ .األكؿ
ىو سيناريو النمو اإلظبى الصفرل اؼبفًتض للميزانية مقارنة دبيزانية َُِْ ،َُِٓ-بينما يبثل السيناريو الثاين
تقييم األمناء التنفيذيُت للمبالغ الضركرية لتمويل كل اؼبقًتحات اؼبطركحة أماـ مؤسبرات األطراؼ مع ما يًتتب
على ذلك من آثار يف اؼبيزانية .كقاؿ إنو يف حُت أف السيناريو األكؿ يتيح تشطيل األمانة بصورة كاملة ،يشمل
السيناريو الثاين أنشطة إضافية ترم إُف ربسُت بعض اػبدمات اليت تعزز تنفيذ االتفاقيات ،فضبلن عن تدابَت
إدارية لرفع كفاءة األمانة ،كاغبد من ـباطر عجز اؼبيزانية.
َِٕ  -ككاصلت بعد ذلك فبثلة أخرل لؤلمانة تقدًن العرض موجهة النظر إُف مذكرة األمانة
( )UNEP/CHW.12/22-UNEP/FAO/RC/COP.7/16-UNEP/POPS/COP.7/32اليت قدمت فيها اؼبيزانيات
كبرامج العمل اؼبقًتحة لبلتفاقيات الثبلث اليت أعدت يف شكل متسق مع تقدًن األنشطة اؼبشًتكة كاألنشطة
اػباصة بكل اتفاقية على حدة يف كثيقة كاحدة بطية تقدًن استعراض عاـ للموارد الكلية اؼبطلوبة ،كمع تسليط
الضوء على األنشطة اؼبتعلقة باتفاقيتُت أك أكثر .ككجهت االنتباه أيضان إُف صحائف كقائع األنشطة
( )UNEP/CHW.12/INF/38-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/24-UNEP/POPS/COP.7/INF/44اليت توفر بالنسبة
لكل نشاط مدرج يف برنامج العمل اؼبعلومات عن الواليات التشريعية ،كاألىداؼ ،كاؼبؤشرات ،كالنواتج اؼبتوقعة،
كطرؽ التنفيذ ،كالشركاء ،كاؼبوارد اؼبعتمدة للفًتة َُِْ ،َُِٓ-كاؼبوارد اؼبطلوبة للفًتة َُِٔ.َُِٕ-
كقالت ،موضحة ترتيب اؼبيزانيات كبرامج العمل كاالفًتاضات اؼبستندة إليها ،إف السيناريو األكؿ ،إذا ايعتمد
سيناريو النمو الصفرم ،سيفض إُف زبفيض يف األنصبة اؼبقررة بنسبة ّ ُ,يف اؼبائة مقارنة بالفًتة َُِْ-
َُِٓ ،نتيجة العتماد التكاليف اؼبوحدة اعبديدة للمرتبات بواسطة األمم اؼبتحدة بينما يتطلب السيناريو الثاين
زيادة بنسبة ٓ ٓ,يف اؼبائة .كترد اؼبقارنة بُت السيناريوىُت يف كثيقة اؼبعلومات (UNEP/CHW.12/INF/36-
) .UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/22-UNEP/POPS/COP.7/INF/42كمتابعة لتوصية مكتب خدمات الرقابة
الداخلية التابع لؤلمانة العامة بأف تينشئ األمانة آلية مبسطة لتمويل تكاليف اؼبوظفُت ،كذبميع أرصدة الثبلث
اتفاقيات يف حساب تشطيل كاحد ،تقًتح األمانة إنشاء صندكؽ استئماين مشًتؾ لبلتفاقيات الثبلث لتططية
كل التكاليف اؼبتصلة بتشطيل األمانة ،دبا يف ذلك تكاليف اؼبوظفُت .كاستطردت بعد ذلك موضحة التقارير
اؼبالية لبلتفاقيات ،كمقدمة معلومات عن اإليرادات كالنفقات ،كاؼبتأخرات ،كسبويل سفر اؼبشاركُت يف
االجتماعات اليت تيعقد يف إطار االتفاقيات.
ُِٕ  -كيف سياؽ اؼبناقشات اليت تلت ،رحب معظم اؼبمثلُت الذين ربدثوا بالعرض اؼبتسق الذم قدمتو األمانة
بشأف برامج عمل كميزانيات االتفاقيات الثبلث .كرحب أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة بلداف ،بصحائف
الوقائع اؼبفصلة كالشفافة للطاية اػباصة باؼبيزانية اليت قيدمت ،كلكنو أشار إُف أنو من اؼبستصوب تقدًن اؼبزيد من
اؼبعلومات عن األساس النظرم ؼبختلف مقًتحات األمانة كخطتها لتنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة
الداخلية التابع لؤلمانة العامة.
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ِِٕ  -كفيما يتعلق بالسيناريوىُت اػباصُت باؼبيزانية الذين أعدهتما األمانة ،أعرب عدد من اؼبمثلُت ،دبن فيهم
فبثل ربدث باسم ؾبموعة بلداف ،عن دعمهم لسيناريو النمو اإلظبى الصفرم .كأعرب فبثل آخر عن تأييده
للسيناريو الثاين  -تقييم األمناء التنفيذيُت للتمويل اؼبطلوب  -كنقطة بداية للمناقشة.
ِّٕ  -كقاؿ أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة بلداف ،إف اؼبيزانية ينبط أف تعكس توقعات تتسم بالواقعية
فيما يتعلق بالتربعات ،مشَتان إُف أنو يف عاـ َُِْ قدـ اؼباكبوف َٕ يف اؼبائة من موارد التربعات اؼبدرجة يف
ميزانية اتفاقية استكهوَف ،كَٔ يف اؼبائة من التربعات اؼبدرجة يف ميزانية اتفاقية بازؿ ،كما ال يتجاكز نسبة ُّ يف
اؼبائة من التربعات اؼبدرجة يف اتفاقية ركترداـ ،كلذلك فإف التوقعات اليت ال تتسم بالواقعية بشأف اؼبسانبات
فرضت على األمانة ازباذ خيارات كاف يتعُت على األطراؼ ازباذىا عند كضع اؼبيزانيات.
ِْٕ  -كحث عدد من اؼبمثلُت ،دبن فيهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة بلداف ،األطراؼ اليت ما زالت عليها
متأخرات من اشًتاكاهتا اؼبقررة على الوفاء دبسؤكلياهتا دكف إبطاء ،كأشار أحد اؼبمثلُت إُف إضفاء الطابع الرظب
على الطرؽ اؼبستخدمة يف اؼباض ؼبعاعبة مسألة اؼبتأخرات لضماف سداد اؼبسانبات اؼبقررة يف كقتها ،كاقًتح فبثل
آخر توجيو الوفورات اؼبتحققة بفضل ربقيق أكجو التآزر إُف تنفيذ الثبلث اتفاقيات ،بدالن من التعويض عن عجز
اؼبيزانية بسبب اؼبتأخرات.
ِٕٓ  -كرحب عدد من اؼبمثلُت ،دبن فيهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة بلداف ،االقًتاح بإنشاء صندكؽ استئماين
مشًتؾ عاـ كاحد لبلتفاقيات الثبلث الذم قاؿ عنو أحد اؼبمثلُت إنو سيتيح ؼبوظف األمانة اؼبزيد من الوقت
لتنفيذ االتفاقيات .غَت أف فبثلُت ،دبن فيهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة بلداف ،قاال إف اآلثار اؼبًتتبة على إنشاء
صندكؽ كاحد ستتطلب اؼبزيد من البحث.
ِٕٔ  -كبعد اؼبناقشات ،اتفقت األطراؼ على إنشاء فريق اتصاؿ مشًتؾ معٍت باؼبسائل اؼبتعلقة باؼبيزانية
بالنسبة لبلتفاقيات الثبلث يشارؾ يف رئاستو السيد فايتويت توبا (جزر كوؾ) كالسيد ريطنالد ىَتناكس (ىولندا).
ِٕٕ  -كمع أخذ اؼبناقشات اليت جرت يف اعبلسة العامة يف االعتبار ،طيلب من الفريق إعداد مشركع برنامج
عمل كميزانيات لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-كمشاريع مقررات ذات صلة على أف يستخدـ ،كنقطة بداية،
مشاريع الربامج كاؼبيزانيات الواردة يف الوثيقة UNEP/CHW.12/INF/36-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/22-
 ،UNEP/POPS/COP.7/INF/42كنصػوص مش ػ ػ ػركع اؼبق ػ ػ ػرر ال ػ ػ ػ ػوارد يف الوثيقػ ػ ػة UNEP/CHW.12/22-
 ،UNEP/FAO/RC/COP.7/16-UNEP/POPS/COP.7/32كذلك لينظر فيها كل كاحد من مؤسبرات األطراؼ،
كيعتمدىا بصورة منفصلة.
ِٖٕ  -كأكرد الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بعد ذلك أف الفريق توصل إُف اتفاؽ بشأف
برامج العمل كاؼبيزانيات التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف لفًتة السنتُت َُُٔ ،َُِٕ-كعرض كرقات
اجتماع تضمنت مشركع مقرر منفصبلن بشأف اؼبيزانية كبرنامج العمل لكل اتفاقية من االتفاقيات الثبلث.
ِٕٗ  -كاعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف بعد ذلك مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ بشأف
برنامج العمل كاؼبيزانية التفاقية استكهوَف.
َِٖ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س  ّّ/ٕ -بشأف برنامج العمل كاؼبيزانية التفاقية استكهوَف لفًتة
السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف.
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ُِٖ  -كباإلضافة إُف ذلك اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ مقررات بشأف برامج العمل
كاؼبيزانيات لتلك االتفاقيات لفًتة السنتُت َُِٔ .َُِٕ-كيرد اؼبقرراف ا ب ِٓ/ُِ-كا ر ،ُٓ/ٕ-على
التواِف ،بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ ،يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ) ،(UNEP/CHW.12/27كيف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ
عن أعماؿ اجتماعو السابع ) ،(UNEP/FAO/RC/COP.7/21على التواِف.
باء -

تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين اتفاقيات بازل ،وروتردام ،واستكهولم
ِِٖ  -يف سياؽ تقدًن ىذا البند الفرع  ،قاؿ الرئيس إنو باإلضافة إُف تطيَت عمليات األمانات ،فإف عملية
أكجو التآزر اليت بدأت يف ََِٓ ما برحت تطَت أيضان طريقة تنفيذ االتفاقيات على الصعيدين الوطٍت
كاإلقليم  .كاؼبهمة الرئيسية بالنسبة لؤلطراؼ فيما يتعلق بأكجو التآزر يف االجتماعات اغبالية ى اعتماد
اختصاصات الستعراض ترتيبات أكجو التآزر ؾبددان يف اجتماعات مؤسبرات األطراؼ اؼبزمع عقدىا يف عاـ
َُِٕ .كأكضح األمُت التنفيذم بعد ذلك الوثائق اػباصة بالبند الفرع  ،دبا فيها مذكرة تصف أنشطة األمانة
الرامية إُف تنفيذ اؼبقررات اػباصة بأكجو التآزر اليت ايزبذت يف عاـ َُِّ كاليت اعتمدهتا مؤسبرات األطراؼ يف
اجتماعاهتا االستثنائية الثانية اؼبتزامنة (UNEP/CHW.12/23/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-
) ،UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1كاؼبذكرات عن جهود األمانة الرامية إُف ربسُت التوازف بُت اعبنسُت يف األمانة
( ،)UNEP/CHW.12/INF/49-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/33-UNEP/POPS/COP.7/INF/54كتعميم العلم يف عمل
االتفاقيات الثبلث ).(UNEP/CHW.12/INF/53-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/38-UNEP/POPS/COP.7/INF/57
كدعيت األطراؼ إُف اإلحاطة علمان باؼبعلومات اؼبقدمة ،كالنظر يف اعتماد مشركع اختصاصات
ِّٖ  -ي
الستعراض ترتيبات أكجو التآزر اليت نيقحت من أجل أف تيؤخذ يف االعتبار التعليقات اليت قدمها أعضاء اؼبكتب
كعممت على األطراؼ قبل االجتماعات
يف اجتماعاهتم اؼبشًتكة اليت يعقدت يف تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ ي
اإلقليمية اليت يعقدت يف سياؽ اإلعداد لبلجتماعات لعاـ َُِٓ.

ِْٖ  -كيف اؼبناقشات اليت تلت ،أعرب العديد من اؼبمثلُت ،دبن فيهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة بلداف ،عن
تقديرىم عبهود األمانة الرامية إُف تعزيز أكجو التآزر بشأف تنفيذ االتفاقيات الثبلث ،كدعمهم الشامل للعملية
اليت اقًتحتها األمانة الستعراض ترتيبات أكجو التآزر ؾبددان .كحث أحد اؼبمثلُت على إقباز استعراض متعمق يف
أسرع كقت فبكن.
ِٖٓ  -كأشار فبثل ،كأيده يف ذلك عدد آخر ،إُف أف نطاؽ االستعراض ينبط أف يوبدد كفقان لؤلىداؼ اؼببينة
الصعد
لعملية أكجو التآزر ،كى  ،كما أشار ،أكجو التآزر الرامية إُف تعضيد تنفيذ االتفاقيات الثبلث على ي
الوطنية كاإلقليمية كالعاؼبية ،كتعزيز التوجيو يف ؾباؿ السياسة العامة ،كزيادة الكفاءة يف تقدًن الدعم لؤلطراؼ،
كاغبد من األعباء اإلدارية ،كزيادة فعالية استخداـ اؼبوارد إُف أقصى درجة من الفعالية كالكفاءة على صبيع
اؼبستويات .كمن مث ،فإف الربنامج اػباص لدعم التعزيز اؼبؤسس على الصعيد الوطٍت من أجل تنفيذ اتفاقيات
بازؿ ،كركترداـ ،كستوكهوَف ،كاتفاقية ميناماتا ،كالنهج االسًتاتيج إزاء اإلدارة الدكلية للمواد الكيميائية ،كما
ينطوم عليو من إمكانيات للمسانبة يف أكجو التآزر بشأف تنفيذ اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهوَف ال ينبط
أف يكوف جزءان من االستعراض ،نظران إُف أف ىذا الربنامج قد كضع بتوجيو من صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة كليس
لو أم صلة مباشرة باالتفاقيات .كعبلكة على ذلك َف يدعو اؼبقرر الشامل بشأف التعاكف كالتنسيق بُت الوكاالت
إلجراء استعراض للربنامج اػباص .كعبلكة على ذلك أف الربنامج اػباص َف يدخل حيز التنفيذ كىو سبب
إضايف لكيبل يصبح ىذا الربنامج جزءان من استعراض األنشطة السابقة.
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ِٖٔ  -كاقًتح فبثل آخر توسيع نطاؽ االستعراض ليشمل تنظيم أنشطة من قبيل اجتماعات مؤسبرات
األطراؼ ،كاألحداث اعبانبية ،كالندكات كحلقات العمل اإلقليمية ،نظران إُف أف ىذه األحداث هتيئ لؤلطراؼ
فرصة قيمة لتقاسم اؼبعلومات كالدركس اؼبستفادة .كشدد فبثل آخر أيضان على أنبية تقاسم الدركس اؼبستفادة.
ِٕٖ  -كأعرب أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة بلداف ،عن تقدير اجملموعة ؼبوضوع االجتماعات لعاـ
َُِٓ ،كرحب دبعرض العلوـ كوسيلة لزيادة كع اعبمهور بشأف االتفاقيات ،كسد الفجوة بُت العلم كالسياسة
على الصعيدين اإلقليم كالوطٍت .كدعا إُف ازباذ قرارات تنبثق من االجتماعات اغبالية لربطها باؼبوضوع حيثما
تكوف ذات صلة ،كقاؿ إف ؾبموعتو أعدت كرقة غرفة اجتماع بشأف ىذه اؼبسألة ؼبناقشتها يف فريق االتصاؿ.
ِٖٖ  -كأشار عدد من اؼبمثلُت ،ربدث أحدنبا باسم ؾبموعة بلداف ،إُف أهنما يرغباف يف اقًتاح تطيَتات على
االختصاصات كمشركع اؼبقرر الواردة يف الوثيقة UNEP/CHW.12/23/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-
.UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1
ِٖٗ  -كبعد العرض ،اتفقت األطراؼ على أف فريق االتصاؿ اؼبعٍت بالتعاكف كالتنسيق الذم أينشئ على كبو ما
يكصف يف الفرع داؿ أدناه ينبط أف ينظر ؾبددان يف ىذا البند الفرع .
َِٗ  -كاعتمد مؤسبر األطراؼ بعد ذلك نسخة منقحة من مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة
 UNEP/CHW.12/23/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1أعدىا فريق
االتصاؿ ،إُف جانب مشركع مقرر بعنواف ’’من العلم إُف العمل‘‘.
ُِٗ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرراف ا س  ِٖ/ٕ -بشأف تعزيز التنسيق كالتعاكف بُت اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهوَف كا س َّ/ٕ-بعنواف ’’من العلم إُف العمل‘‘ ،بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية استكهوَف.
ِِٗ  -كباإلضافة إُف ذلك اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ مقررات بشأف تعزيز التعاكف
كالتنسيق بُت اتفاقيات بازؿ كاستكهوَف كركترداـ ،فضبلن عن مقررات بعنواف ’’من العلم إُف العمل‘‘ كانت
متطابقة إُف حد كبَت مع اؼبقررات اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كيرد اؼبقرراف
ا ب َِ/ُِ-كا ب ،ِِ/ُِ-كاؼبقرراف ا ر َُ/ٕ-كا ر ،ُِ/ٕ-على التواِف ،بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبرا
األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ ،يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين
عشر ) ،(UNEP/CHW.12/27كيف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع
) ،(UNEP/FAO/RC/COP.7/21على التواِف.
جيم  -آلية تبادل المعلومات
ِّٗ  -يف سياؽ تقدًن ىذا البند الفرع  ،أشار الرئيس إُف أف اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهوَف تتضمن
العديد من األحكاـ اليت تدعو إُف تبادؿ اؼبعلومات بُت األطراؼ كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ،كما أشار إُف أف
األطراؼ يف االتفاقيات الثبلث اعتمدت قرارات تدعو إُف إنشاء مواقع شبكية مشًتكة ،كنظم لتبادؿ
اؼبعلومات ،دبا يف ذلك آلية تبادؿ معلومات ػبدمة الثبلث اتفاقيات .كقاؿ إف اؼبهمة يف االجتماع اغباِف ى
اإلحاطة علمان باالسًتاتيجية اؼبقًتحة آللية تبادؿ اؼبعلومات للفًتة َُِٔ َُِٗ-اليت كضعتها األمانة للنظر
فيها يف أثناء اجتماعات َُِٕ ؼبؤسبرات األطراؼ .كقاؿ فبثل األمانة ،مواصبلن تقدًن العرض ،إف كصف التقدـ
احملرز بشأف إنشاء آلية تبادؿ اؼبعلومات يرد يف اؼبذكرة ذات الصلة اليت أعدهتا األمانة ((UNEP/CHW.12/26-
 UNEP/FAO/RC/COP.7/20-UNEP/POPS/COP.7/35مث كصف بعد ذلك االسًتاتيجية اؼبقًتحة ؼبواصلة ىذا
التقدـ يف الفًتة َُِٔ.َُِٗ-
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ِْٗ  -كاقًتح فبثل ،كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف مواصلة مناقشة آلية تبادؿ اؼبعلومات اؼبشًتكة
يف فريق االتصاؿ.
ِٓٗ  -كبعد العرض ،اتفقت األطراؼ على أف يعاكد فريق االتصاؿ اؼبعٍت بالتعاكف كالتنسيق الذم أينشئ على
كبو ما يكصف يف الفرع داؿ أدناه النظر ؾبددان يف ىذا البند الفرع .

ِٔٗ  -كعقب عمل فريق االتصاؿ ،أفاد فبثل األمانة بأف الفريق كضع نسخة منقحة من مشركع اؼبقرر الوارد
يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/26-UNEP/FAO/RC/COP.7/20-UNEP/POPS/COP.7/35ربتوم على ؾبموعتُت
من األقواس اؼبعقوفة حوؿ النص الذم َف ينتو الفريق من صياغتو بعد .كبعد إجراء مزيد من اؼبناقشة يف جلسة
عامة توصل مؤسبر األطراؼ إُف اتفاؽ كاعتمد مشركع اؼبقرر اؼبنقح بصيطتو اؼبعدلة شفويان.
ِٕٗ  -يرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ،ِٗ/ٕ-بشأف آلية تبادؿ اؼبعلومات ،على كبو ما اعتمده مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف.
ِٖٗ  -كباإلضافة إُف ذلك ،اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ مقرراف بشأف آلية تبادؿ
اؼبعلومات يتطابقاف إُف حد بعيد مع اؼبقرر الذل اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كيىرد اؼبقرراف
ا ب ُِ/ُِ-ك ا ر ُُ/ٕ-على كبو ما اعتمدنبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ ،على التواِف يف
مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ) .(UNEP/CHW.12/27كيف مرفق
تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ بشأف أعماؿ اجتماعو السابع ) ،(UNEP/FAO/RC/COP.7/21على التواِف.
دال -

إنشاء فريق اتصال بشأن التعاون والتنسيق
ِٗٗ  -كما أشَت يف الفرع السادس كالسابع باء ،كالسابع جيم أعبله ،أنشأت مؤسبرات األطراؼ فريق اتصاؿ
مشًتؾ بشأف التعاكف كالتنسيق ،يشًتؾ يف رئاستو كل من السيدة كاركلينا تينا جوف (إندكنيسيا) كالسيدة جُت
سًتاتفورد (اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالية) ؼبواصلة النظر يف التعاكف كالتنسيق الدكليُت
كتعزيز التعاكف فيما بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف كآلية تبادؿ اؼبعلومات لتبادؿ اؼبعلومات .كمع أخذ
إجراء اؼبناقشات يف جلسات عامة يف عُت االعتبار ،سيسعى الفريق للتحضَت للنظر بشكل مستقل من قًبل كل
من مؤسبرات األطراؼ يف مشركع مقرر بشأف التعاكف كالتنسيق الدكليُت ،انطبلقا من مشركع اؼبقرر الوارد
يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/19-UNEP/FAO/RC/COP.7/15-UNEP/POPS/COP.7/31كمع أخذ كرقة غرفة
االجتماعات اليت ربدد التعديبلت اؼبقًتحة عليها بعُت االعتبار؛ كمشركع االختصاصات الستعراض
ترتيبات التآزر كمشركع مقرر بشأف تعزيز التعاكف كالتنسيق فيما بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف،
انطبلقان من مشركع االختصاصات كمشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة UNEP/CHW.12/23/Rev.1-
 UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1كمشركع قرار بشأف آلية تبادؿ اؼبعلومات،
انطبلقان من مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة UNEP/CHW.12/26-UNEP/FAO/RC/COP.7/20-
.UNEP/POPS/COP.7/35

ثامناً  -مكان وموعد انعقاد االجتماعات المقبلة لمؤتمرات األطراف (البند  7من جدول األعمال)
ََّ  -يرد يف الفرع التاِف بشأف مكاف انعقاد االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ كموعده (البند ٕ من جدكؿ
األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف.
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كتستنسخ الفقرات َُّ َّٔ-أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر
( )UNEP/CHW.12/27يف الفقرات ِٕٗ ،ِْٖ-كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ
اجتماعو السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف الفقرات ِِٗ.ِّْ-
َُّ  -كلدل تقديبو ؽبذا البند ،صرح فبثل األمانة بأف مرافق اؼبؤسبر لدل مركز اؼبؤسبرات الدكلية جبينيف قد
يحجزت ذبريبيان اعتباران من ِّ نسياف/أبريل إُف ٓ أيار/مايو َُِٕ من أجل االجتماعات اليت تيعقد بالتعاقب
للمؤسبرات الثبلثة لؤلطراؼ.
َِّ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،ربقق تأييد عاـ لعقد االجتماعات الثبلثة بالتعاقب ؼبؤسبرات األطراؼ
بصورة ترادفية .كجرت مناقشة كبَتة مع ذلك ،حوؿ ما إذا كاف ينبط ؽبذه االجتماعات أف تشمل جزءان رفيع
اؼبستول ك ،إذا حدث ذلك ،ما إذا كانت نواتج االجتماع ينبط أف تشمل إعبلنان رفيع اؼبستول.
َّّ  -صرح العديد من اؼبمثلُت بأف إشراؾ الوزراء كاؼبندكبُت رفيع اؼبستول اآلخرين يبكن أف يساعد يف
تعميق الوع السياس  ،كأف يدعم االتفاقيات ،كأف يعزز تنفيذىا .كقد أعرب آخركف بينما سلنموا باؼبزايا
احملتملة ،عن قلقهم من أف كجود جزء رفيع اؼبستول كإعبلف من شأنو أف يستهلك جزءان كبَتان من الوقت البلزـ
ؼبعاعبة القضايا التقنية اؼبهمة كالقضايا أخرل اؼبدرجة يف جداكؿ أعماؿ األطراؼ.
اقًتح أيضا على أف يتم تشكيل اعبزء الرفيع اؼبستول حبيث يتفادل إعاقة اؼبفاكضات اؼبوضوعية،
َّْ  -كقد ي
كأف ييسهم مسانبة ذات معٍت يف أىداؼ االتفاقيات ،كذلك على سبيل اؼبثاؿ عن طريق اغبد من طوؿ اعبزء
الرفيع اؼبستول كعن طريق جعل توقيتو يف بداية االجتماعات الثبلثة حبيث يبكن ؼبخرجاتو أف ييستفاد هبا يف
اؼبفاكضات ،كذلك عن طريق عقدىا تزامنيان مع اعبلسات العادية لبلجتماعات لتفادم إطالة كقت
االجتماعات ،كذلك عن طريق عقدىا يف شكل حوارات ذباكبية بدالن من بيانات متسلسلة ،ككذلك عن طريق
اختيار موضوع بعناية للجزء الرفيع اؼبستول يهتم بو الوزراء كتكوف لو فائدة .كقد قيل أيضان إف مسألة ما إذا كاف
اإلعبلف الوزارم الذم سيتم اعتماده ينبط أف ييًتؾ للوزراء أنفسهم ،كأف تيًتؾ الًتتيبات النهائية اػباصة
باالجتماعات ؼبكاتب اؼبؤسبرات ،اليت تىتخذ قراراهتا مع مراعاة اؼبناقشات اليت تدكر أثناء ىذا االجتماع.
َّٓ  -أشار أحد اؼبمثلُت إُف أف أكائل أيار/مايو ىى فًتة إجازات يف بلده ،كاتيفق على أف تيراع األمانة
كاؼبكاتب ،إُف اغبد اؼبمكن عمليان كضع اإلجازات الوطنية يف اغبسباف عند ربديد مواعيد االجتماعات .كمع
ذلك ،مت التسليم بأنو نظران لعدد األطراؼ يف االتفاقيات ،كعدد أياـ اإلجازات الوطنية طواؿ العاـ تصبح قدرات
األمانات كاؼبكاتب على القياـ بذلك قدرات ؿبدكدة.
َّٔ  -كيف أعقاب مناقشات مؤسبرات األطراؼ ،طيلب إُف األمانة إعداد مشاريع مقررات لبحثها بصورة
منفصلة ،حبيث تعتمدىا مؤسبرات األطراؼ بعد ذلك على النحو الذم تيعدؿ بو شفهيان.

َّٕ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س ،ُّ/ٕ-بشأف مكاف كموعد انعقاد االجتماعات التالية ؼبؤسبرات
األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهوَف ،على النحو الذم يعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف.
َّٖ  -كباإلضافة إُف ذلك ،اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقية بازؿ كاتفاقية ركترداـ مقررات بشأف مكاف
كموعد انعقاد االجتماعات التالية ؼبؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ ،كاستكهوَف ،كاليت تتشابو إُف حد
كبَت مع اؼبقرر الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كيرد اؼبقرراف ا ب ِّ/ُِ-كا ر،ُّ/ٕ-
على كبو ما اعتمدنبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ ،على التواِف ،يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية بازؿ بشأف أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ) (UNEP/CHW.12/27كيف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
ركترداـ بشأف أعماؿ اجتماعو السابع ) ،(UNEP/FAO/RC/COP.7/21على التواِف.
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تاسعاً  -مسائل أخرى (البند  8من جدول األعمال)
ألف  -مذكرات تفاىم بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومؤتمرات األطراف في اتفاقيتي بازل واستكهولم ومذكرة
تفاىم بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومؤتمر األطراف في اتفاقية روتردام
َّٗ  -يرد يف الفرع التاِف بشأف مذكرة تفاىم بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمؤسبرم األطراؼ يف اتفاقييت
بازؿ كاستكهوَف كمذكرة تفاىم بُت منظمة األغذية كالزراعة كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمؤسبر األطراؼ
يف اتفاقية ركترداـ (البند ٖ من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع
الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ
كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كتستنسخ الفقرات َُّ ُّٔ-أدناه يف تقرير مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ( )UNEP/CHW.12/27يف الفقرات ِٖٖ ،ِْٗ-كيف
تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف الفقرات
ِّٖ.ِْْ-
َُّ  -قدـ رئيس مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ىذه اؼبسائل ،مشَتان إُف قياـ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
بأداء كظائف أمانة اتفاقيات بازؿ كاستكهوَف ،يف حُت قاـ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة
معان بأداء تلك الوظائف التفاقية ركترداـ .كسبثل الطرض من مذكرات التفاىم يف توضيح مسؤكليات برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة كاالتفاقيات فيما يتعلق باؼبسائل اإلدارية كالربناؾبية ،مع االعًتاؼ بأف
العملية الفعالة كاجملدية من حيث التكاليف اػباصة بأمانة االتفاقية كانت ذم أنبية قصول من أجل التنفيذ
الفعاؿ لبلتفاقيات.
ُُّ  -ككاصل األمُت التنفيذم التقدًن مشَتان إُف أف مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كاستكهوَف قد
استعرضت يف اجتماعاهتا السابقة مشركع مذكرات تفاىم مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف توفَت خدمات
األمانة ،يف حُت طلب مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ يف مقرره ا ر  ُٓ/ٔ -إُف األمانة إعداد مسودة أكُف
ؼبثل ىذا االتفاؽ للنظر فيها خبلؿ اجتماعو السابع .كقد مت إعداد نسخ منقحة من االتفاقات اؼبتعلقة باتفاقييت
بازؿ كاستكهوَف كاؼبسودة األكُف التفاؽ اتفاقية ركترداـ بالتشاكر مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ككانت معركضة
على مؤسبرات األطراؼ اؼبعنية للنظر فيها خبلؿ االجتماعات اعبارية .كأشار الرئيس إُف أف مذكرة التفاىم بُت
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة اؼبتعلقة بتوفَت خدمات األمانة التفاقية ركترداـ ،اليت سبت
اؼبوافقة عليها من قبل مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ يف مقرره ا ر ،ٓ/ِ-كانت ال تزاؿ سارية اؼبفعوؿ كأف
النص اؼبنطوؽ للمقرر ا ر ُٓ/ٔ-يشَت فقط إُف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .ككاف مشركع مذكرة التفاىم
التفاقية ركترداـ كفقا لذلك بُت مؤسبر األطراؼ كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة فقط؛ كَف تكن منظمة األغذية
كالزراعة طرفا يف االتفاؽ.
ُِّ  -يف طلبو إُف األمانة بإعداد مذكرات تفاىم ،أحاط مؤسبر األطراؼ علما باؼبقرر ِٕ ُّ/جمللس إدارة
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،يطلب إُف اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تعميق التشاكر مع االتفاقات
البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت تلقت خدمات أمانة من قبل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .كشاركت األمانة يف فريق
عمل أنشأه اؼبدير التنفيذم استجابة للمقرر ِٕ ُّ/بشأف فعالية الًتتيبات اإلدارية كالتعاكف الربناؾب بُت
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كعدد من االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ،دبا يف ذلك اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهوَف .كطلبت صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا األكُف ،يف قرارىا ُ ،ُِ/أف يتم تقدًن تقرير هنائ
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إليها عن أعماؿ فريق العمل يف دكرهتا الثانية ،كأف تيقدـ اؼبعلومات بشأف التقدـ احملرز يف فريق العمل إُف
االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة يف اجتماعاهتا اليت تعقد قبل انعقاد الدكرة الثانية عبمعية األمم
اؼبتحدة للبيئة.
ُّّ  -كعقب انتهاء مقدمة الرئيس ،قدـ فبثل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة معلومات إضافية حوؿ تطوير
مذكرات التفاىم ،فضبلن عن اؼبعلومات ذات الصلة عن التقدـ احملرز بشأف تنفيذ مقرر صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة
ُ .ُِ/كيف عاـ َُِٔ ستعيد صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا الثانية النظر يف العمل الذم يضطلع بو
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة استجابة للمقرر ُ ُِ/فيما يتعلق بالعبلقات بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
كأمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت يديرىا .كمن مث قد ترغب مؤسبرات األطراؼ ،حسبما اقًتح فبثلة
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،تأجيل مواصلة النظر يف مذكرات التفاىم من أجل أخذ النتائج ذات الصلة لتلك
الدكرة يف عُت االعتبار.
ُّْ  -كخبلؿ اؼبناقشات التالية ،قالت فبثلة ربدثت نيابة عن ؾبموعة من البلداف إنو ينبط على مؤسبرات
األطراؼ أف تبلحظ مع األسف أف التأخَت يف االنتهاء من األعماؿ ذات الصلة قد أدل إُف منعهم من
استكماؿ مذكرات التفاىم على النحو اؼبتوخى يف اؼبقررات اليت مت التوصل إليها خبلؿ اجتماعاهتا السابقة.
كينبط على الرؤساء القادمُت للمؤسبرات الثبلثة كتابة خطاب مشًتؾ إُف اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة يشَتكف فيو إُف أنو سيكوف من اؼبهم التشاكر مع اؼبكاتب دبجرد انتهاء فريق عمل االتفاقات البيئية
اؼبتعددة األطراؼ لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من عملو .كأعربت اؼبمثلة عن قلقها من أف منظمة األغذية
كالزراعة َف تظهر حىت اآلف كجزء من مسودة مذكرة التفاىم التفاقية ركترداـ ،خصوصان كاقًتح فبثل آخر أف
مواصلة تطوير مذكرات التفاىم تشمل دراسة اتفاقات فباثلة أينشأت دبوجب االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ
األخرل.
ُّٓ  -كردان على سؤاؿ مت طرحو ،أكضح فبثل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف الشرط الوارد يف مسودة مذكرات
التفاىم للتوقيع عليها من قبل رؤساء مؤسبرات األطراؼ يعكس دكر الرئيس بصفتو فبثبلن عبميع األطراؼ يف
االتفاقية.
ُّٔ  -كعقب اؼبناقشات ،طلب الرئيس من األمانة أف تعد مشركع مقرر للنظر فيو بشكل مستقل من قبل
كل من مؤسبرات األطراؼ مع أخذ اؼبناقشات يف اعبلسات العامة بعُت االعتبار.
ُّٕ  -كعقب ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف مشركع اؼبقرر الذم أعدتو أمانة تلك
االتفاقية.
ُّٖ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا س  ِّ/ٕ -بشأف مشركع مذكرة التفاىم بُت برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة كمؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف بالصيطة اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ.
ُّٗ  -كباإلضافة إُف ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ مقرران بشأف مشركع مذكرة تفاىم بُت
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمؤسبر األطراؼ اؼبذكور ،كاعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ مقرران بشأف
مشركع مذكرة تفاىم بُت منظمة األغذية كالزراعة ،كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كمؤسبر األطراؼ اؼبذكور .كترد
يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ) (UNEP/CHW.12/27كيف مرفق
تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ) ،(UNEP/FAO/RC/COP.7/21على التواِف،
اؼبقرراف ا ب ِْ/ُِ-كا ر ُْ/ٕ-بالصيطة اليت اعتمدنبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كركترداـ.
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باء  -قبول المراقبين
َِّ  -يرد يف الفرع التاِف قبوؿ اؼبراقبُت (البند ٖ من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت دارت أثناء
اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف .كتستنسخ الفقرات ِِّ ِّٓ-أدناه يف
تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ عن أعماؿ اجتماعو الثاين عشر ( )UNEP/CHW.12/27يف الفقرات ِٗٗ-
َِّ ،كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع (،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21
يف الفقرات ِْٗ.ِِٓ-
ُِّ  -أشار الرئيس خبلؿ حديثو عن ىذه اؼبسألة إُف أف األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف قد
اعتمدت يف اجتماعاهتا اؼباضية استمارات طلب منقحة الستخدامها بواسطة اؽبيئات أك الوكاالت اليت ترغب
أف سبثل بصفة مراقب يف االجتماعات دبوجب االتفاقيات .كيف االجتماعات اغبالية ،كاف على األطراؼ النظر
يف تقرير أعدتو األمانة عن ذبارب تلك الكيانات اليت تستخدـ االستمارات اؼبنقحة كاؼبمارسات اؼبتبعة اؼبتعلقة
بقبوؿ اؼبراقبُت يف اجتماعات ىيئات اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف ،ككفقان للمقررات ا ب ُُ ِِ/كا ر-
ٔ ُْ/كا س ِٖ/ٔ-فقد درست األمانة طلبات اؽبيئات أك الوكاالت اليت تسعى لقبوؽبا بصفة مراقب للتأكد
من أهنا تف باؼبعايَت ذات الصلة .كمت إدراج تلك اؽبيئات أك الوكاالت اليت تف باؼبعايَت يف الوثائق التالية:
UNEP/CHW/COP.12/INF/47/Rev.1؛  UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/23/Rev.1كUNEP/POPS/COP.7/INF/43/Rev.1
كاستوفت ثبلث ىيئات أك ككاالت أخرل اؼبعايَت ذات الصلة منذ االنتهاء من ىذه الوثائق.
ِِّ  -كخبلؿ اؼبناقشات التالية ،سلط العديد من اؼبمثلُت دبا يف ذلك فبثل ربدث نيابة عن ؾبموعة من
البلداف ،الضوء على أنبية حضور اؼبراقبُت .كقد أيقًر أيضان بأف األمانة كاجهت صعوبات كبَتة ،كأمضت كقتان
طويبل يف االستجابة لطلبات القبوؿ غَت اؼبكتملة ،اليت قدمها اؼبراقبوف .كأكد العديد من اؼبمثلُت أنبية تقدًن
اؼبراقبُت معلومات موثوؽ هبا كدقيقة ككافية قائلُت أف التطيَتات اؼبقًتحة سبثل خطوة إهبابية يف ىذا اجملاؿ .كقاؿ
فبثل إف من اؼبهم سبشيان مع عملية التآزر أف يكوف لبلتفاقيات الثبلثة نفس اؼبمارسات بشأف قبوؿ اؼبراقبُت.
ِّّ  -كفيما يتعلق دبقًتح إعادة النظر يف االستمارات اؼبستخدمة لتقدًن طلب للحصوؿ على صفة مراقب،
الحظ العديد من اؼبمثلُت ،دبا يف ذلك فبثل ربدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف أف ىذه اؼبسألة قد نوقشت
على نطاؽ كاسع ،كأنو مت التوصل إُف توافق يف اآلراء ،خبلؿ اجتماعات مؤسبرات األطراؼ يف عاـ َُِّ.
كأعرب اؼبمثلوف عن كجهة نظرىم اليت تفيد بأنو ليس ىناؾ حاجة إُف مزيد من العمل يف الوقت اغباِف كأف على
األمانة مواصلة فبارستها اغبالية ،دبا يف ذلك استخداـ االستمارات اؼبعتمدة يف االجتماعات السابقة.
ِّْ  -كعقب اؼبناقشة ،أحاطت مؤسبرات األطراؼ علمان باؼبعلومات اليت قدمتها األمانة كاتفقت على أف
تتمسك األمانة كخاصة فيما يتعلق بالتحديات اليت ككجهت ككافقت على أف ربافظ األمانة على فبارساهتا
اغبالية فيما يتعلق بقبوؿ اؼبراقبُت ،دبا يف ذلك استخداـ االستمارات اؼبعتمدة سابقان.
جيم  -المراسالت الرسمية
ِّٓ  -عند تقدًن ىذا البند الفرع  ،أشار فبثل األمانة إُف أف مؤسبر األطراؼ كاف قد اعتمد يف مقرره
ا س ِٔ/ٔ-استمارة منسقة منقحة ليستخدمها األطراؼ لتسمية نقاط التنسيق الوطنية من أجل تبادؿ
اؼبعلومات كفقان للمادة ٗ من االتفاقية كنقاط االتصاؿ الرظبية ألداء الوظائف اإلدارية دبوجب االتفاقية كفقان
للمقرر ا س .ُٔ/ِ-ككاف اؼبؤسبر قد قاـ أيضان حبث الدكؿ األطراؼ كغَت األطراؼ معان على تسمية نقاط
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تنسيق كطنية كنقاط اتصاؿ رظبية .كحىت كقت انعقاد االجتماع اعبارم كاف ُِّ طرفان قد قاموا بتسمية نقاط
تنسيق كطنية كقاـ ُٓٔ طرفان بتسمية نقاط اتصاؿ رظبية .كقاـ اثناف من غَت األطراؼ أيضان بتسمية نقاط
اتصاؿ رظبية.
ِّٔ  -كأخذ مؤسبر األطراؼ علمان باؼبعلومات اؼبقدمة كحث األطراؼ على تسمية جهات اتصاؽبا لبلتفاقية
كتقدًن معلومات مستكملة عن جهات االتصاؿ لديها يف الوقت اؼبناسب.
دال -

عناصر التآزر في منع ومكافحة االتجار غير المشروع واالتجار في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة
ِّٕ  -كلدل تقديبو ؽبذا البند الفرع  ،أشار الرئيس إُف أف مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ أثناء اجتماعو الثاين
عشر قد كضع يف اعتباره ربليبلن قامت بو األمانة بشأف عناصر التآزر احملتملة ؼبنع كمكافحة االذبار غَت اؼبشركع
كاالذبار يف اؼبواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة ،مستفيدة يف ذلك من الدركس اؼبستخلصة من اتفاقية بازؿ
) ،(UNEP/CHW.12/INF/51كطيلب إُف األمانة رفع ىذا التحليل إُف مؤسبرم األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاتفاقية
استكهوَف .ييضاؼ إُف ذلك ،أف األمانة ،قد طيلب إليها إعداد توصيات بشأف عناصر التآزر احملتملة بُت
اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف ؼبنع كمكافحة االذبار غَت اؼبشركع كاالذبار يف اؼبواد الكيميائية كالنفايات
اػبطرة عن طريق االستفادة من الدركس اليت استيخلصت من اتفاقية بازؿ لك ينظر فيها يف االجتماع الثالث
عشر ،ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
ِّٖ  -كلدل مواصلتو التقدًن ،قدـ فبثل األمانة التحليل الذم طىىرح بعض اػببلصات اؼببدئية اليت ترم إُف
زيادة التعاكف كالتنسيق ؼبنع كمكافحة االذبار غَت اؼبشركع ،كاالذبار يف اؼبواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة .كمنذ
اعتماد اؼبقررات اػباصة بعناصر التآزر من جانب مؤسبرات األطراؼ الثبلثة يف ََِٖ كََِٗ ،نيفذت
األنشطة اليت ترم إُف زيادة التعاكف كالتنسيق يف ىذا الصدد عن طريق اتباع هنج جزئ  ،مع الًتكيز على التعاكف
الدكِف كاؼبساعدة التقنية .كقد دعا التحليل الذم أجرتو األمانة األطراؼ إُف حبث ما إذا كانت مؤسبرات األطراؼ
الثبلثة قد ترغب يف اعتماد مقررات مشًتكة مستكملة من شأهنا أف تي ً
شكل أساس النهج التآزرم ؼبنع كمكافحة
االذبار غَت اؼبشركع كاالذبار يف اؼبواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة.
ِّٗ  -كعقب التقدًن ،صرح أحد اؼبمثلُت بأف الدكؿ األفريقية مهتمة بصفة خاصة دبنع كمكافحة االذبار غَت
اؼبشركع كاالذبار يف اؼبواد الكيميائية اػبطرة ،كاقًتح أنو عند التعامل مع عناصر التآزر بُت االتفاقيات الثبلث
ينبط لؤلمانة أف تبحث عناصر التآزر مع اتفاقية باماكو بشأف حظر االستَتاد إُف أفريقيا ،كمراقبة انتقاؿ
النفايات اػبطرة عرب اغبدكد كإدارهتا داخل أفريقيا ،قائبلن بأف ذلك يساعد األطراؼ يف أفريقيا على تنفيذ اتفاقية
بازؿ .كيبكن أيضان حبث اؼبزيد من عناصر التآزر مع اتفاقيات أخرل.
َّّ  -كيف أعقاب ىذه اؼبناقشة مت االتفاؽ على أف تقوـ األمانة بإعداد توصيات تيعرض على مؤسبر األطراؼ
أثناء اجتماعو الثامن بشأف عناصر التآزر احملتملة بُت اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهوَف ،ؼبنع كمكافحة
االذبار غَت اؼبشركع كاالذبار يف اؼبواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة ،مستفيدة يف ذلك من الدركس اليت
استخلصتها من اتفاقية بازؿ.

عاشراً -

اعتماد التقرير (البند  9من جدول األعمال)
ُّّ  -اعتمد مؤسبر األطراؼ ىذا التقرير على أساس مشركع التقرير الوارد يف الوثائق
 UNEP/FAO/RC/COP.7/L.1-UNEP/POPS/COP.7/L.1ك UNEP/POPS/COP.7/L.1/Add.1بالصيطة اليت
UNEP/CHW.12/L.1-
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يعدلت هبا شفهيان على أساس أف ييعهد إُف اؼبق ًرر بالتعاكف مع األمانة كضع اللمسات النهائية على التقرير كذلك
يف إطار سلطة رئيس مؤسبر األطراؼ.

حادي عشر -اختتام االجتماع (البند  11من جدول األعمال)
ِّّ  -كبعد تبادؿ عبارات اجملاملة اؼبعتادة أيعلن اختتاـ االجتماع يف سباـ ْٓ ّ:صباح السبت ُٔ أيار/مايو
َُِٓ.
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المرفق األول
المقررات التي اعتمدىا مؤتمر األطراف في اجتماعو السابع
اؼبقرر ا س :ُ/ٕ -

اإلعفاءات

اؼبقرر ا س :ِ/ٕ -

الػ ػ دم .دم .يت

اؼبقرر ا س :ّ/ٕ -

اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور

اؼبقرر ا س :ْ/ٕ -

استمارة منقحة لتقدًن اؼبعلومات اؼبطلوبة لتقييم كاستعراض اإليثرات الثنائية الفينيل
اؼبتعددة الربكـ عمبلن بالفقرة ِ من اعبزأين الرابع كاػبامس من اؼبرفق ألف التفاقية
استكهوَف

اؼبقرر ا س :ٓ/ٕ -

تقييم حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين
عمبلن بالفقرتُت ٓ كٔ من اعبزء الثالث من اؼبرفق باء لبلتفاقية

اؼبقرر ا س :ٔ/ٕ -

تقييم استمرار اغباجة إُف اإلجراء الوارد يف الفقرة ِ (ب) من اؼبادة ّ

اؼبقرر ا س :ٕ/ٕ -

ؾبموعة األدكات لتحديد كتقدير كمية اإلطبلقات من الديوكسينات كالفيورانات
كغَتىا من اؼبلوثات العضوية الثابتة غَت اؼبقصودة

اؼبقرر ا س :ٖ/ٕ -

اؼببادئ التوجيهية بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة كالتوجيهات اؼبؤقتة بشأف أفضل
اؼبمارسات البيئية

اؼبقرر ا س :ٗ/ٕ -

تدابَت ػبفض اإلطبلقات من النفايات أك القضاء عليها

اؼبقرر ا س :َُ/ٕ -

خطط التنفيذ

اؼبقرر ا س :ُُ/ٕ -

مواصلة النظر يف البيوتادايُت السداس الكلور

اؼبقرر ا س :ُِ/ٕ -

إدراج البيوتادايُت السداس الكلور

اؼبقرر ا س :ُّ/ٕ -

إدراج الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كإسًتاتو

اؼبقرر ا س :ُْ/ٕ -

إدراج النفثالينات اؼبكلورة

اؼبقرر ا س :ُٓ/ٕ -

عمل عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة

اؼبقرر ا س :ُٔ/ٕ -

اؼبساعدة التقنية

اؼبقرر ا س :ُٕ/ٕ -

اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا التابعة التفاقية
استكهوَف

اؼبقرر ا س :ُٖ/ٕ -

تقييم احتياجات التمويل

اؼبقرر ا س :ُٗ/ٕ -

فعالية تنفيذ مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كؾبلس آلية مرفق البيئة العاؼبية

اؼبقرر ا س :َِ/ٕ -

االستعراض الرابع لآللية اؼبالية

اؼبقرر ا س :ُِ/ٕ -

توجيو إضايف لآللية اؼبالية
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اؼبقرر ا س :ِِ/ٕ -

تنفيذ النهج اؼبتكامل إزاء التمويل

اؼبقرر ا س :ِّ/ٕ -

اإلببلغ عمبلن باؼبادة ُٓ من اتفاقية استكهوَف

اؼبقرر ا س :ِْ/ٕ -

تقييم الفعالية

اؼبقرر ا س :ِٓ/ٕ -

خطة الرصد العاؼبية لتقييم الفعالية

اؼبقرر ا س :ِٔ/ٕ -

اإلجراءات كاآلليات اؼبتعلقة باالمتثاؿ التفاقية استكهوَف

اؼبقرر ا س:ِٕ/ٕ -

التعاكف كالتنسيق الدكلياف

اؼبقرر ا س :ِٖ/ٕ -

تعزيز التعاكف كالتنسيق بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف

اؼبقرر ا س :ِٗ/ٕ -

آلية مركز تبادؿ اؼبعلومات

اؼبقرر ا س :َّ/ٕ -

من العلم إُف العمل

اؼبقرر ا س :ُّ/ٕ -

مكاف كموعد انعقاد االجتماعات التالية ؼبؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ،
كركترداـ كاستكهوَف

اؼبقرر ا س :ِّ/ٕ -

مشركع مذكرة تفاىم بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة

اؼبقرر ا س :ّّ/ٕ -

برنامج العمل كاؼبيزانية التفاقية استكهوَف لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
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المقرر ا س  :1/7 -اإلعفاءات
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يوافق على تعديل الفقرة ٔ من عملية استعراض القيود اؼبدكنة يف سجل اإلعفاءات احملددة
ليصبح نصها على النحو التاِف:

(ُ)

’’ٔ  -تكوف عملية االستعراض مفتوحة اؼبدل .كيتواصل استعراضها ،حسب الضركرة ،من جانب
مؤسبر األطراؼ يف إطار نظره يف اإلعفاءات احملددة ،كتعديلها إذا رأل مؤسبر األطراؼ ذلك مبلئمان‘‘؛
ِ  -يبلحظ ،عمبلن بالفقرة ٗ من اؼبادة ْ ،أنو نظران لعدـ كجود أم أطراؼ مسجلة إلعفاءات
ؿبددة إلنتاج كاستخداـ حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين يف إنتاج
السجاد كاعبلود كاؼببلبس كاؼبنسوجات كيف التنجيد كإنتاج الورؽ كالتعبئة كالطبلءات كاؼبواد اؼبضافة إُف
الطبلءات ،كاؼبطاط كالببلستيك ،فإنو هبوز عدـ إجراء تسجيبلت جديدة ؽبا؛
ّ-

يهنئ صبيع األطراؼ اليت زبلصت من اغباجة إُف إعفاءات ؿبددة؛

ْ  -يشجع األطراؼ على أف تضع يف االعتبار ،لدل تركيج بدائل لليندين ،تقرير مشاكرة اػبرباء
(ِ)
اؼبعنية باستعراض استخداـ الليندين كبدائلو يف عبلج قمل الرأس كاعبرب؛
ٓ  -ييىذ ِّكر األطراؼ اليت قد ترغب يف أف تسجل إلعفاءات ؿبددة زبص الدكديكاف اغبلق
السداس الربكـ كاإلندكسلفاف التقٍت كاآليسومرات اؼبتصلة بو بأف زبطر األمانة بذلك كفقان للمادة ْ؛
ٔ  -يذكر أيضان األطراؼ اليت قد ترغب يف أف تسجل ،ألغراض مقبولة ،مواد داخلة يف نطاؽ
االستخداـ كمواد كسيطة يف نظاـ مطلق ؿبدد اؼبوقع ،متاحة يف الوقت اغباضر ،بأف زبطر األمانة بذلك
(ّ)
باستخداـ االستمارات ذات الصلة اؼبخصصة ؽبذه اإلخطارات؛
ٕ  -يبلحظ أنو ،استنادان إُف اإلخطار الذم قدمتو اؽبند إُف األمانة يف َُ آذار/مارس َُِْ،
فقد جرل سبديد أجل إنتاج كاستخداـ مادة ال ػ دم .دم .يت ،بوصفها مادة كسيطة يف نظاـ مطلق ؿبدد اؼبوقع،
يف إنتاج الدايكوفوؿ ،حىت ُٓ أيار/مايو َِِْ؛
ٖ  -يطلب إُف األمانة أف تواصل مساعدة األطراؼ يف جهودىا يف تنفيذ أحكاـ االتفاقية اؼبتعلقة
باإلعفاءات احملددة كاألغراض اؼبقبولة.

كعدؿ دبوجب اؼبقرر ا س  ،ّ/ّ -كمع انقضاء تاريخ عملية
(ُ) كفقان ؼبا ايعتمده مؤسبر األطراؼ دبوجب مقرره ا س  ِْ/ُ -ي
االستعراض بالنسبة للقيود اؼبدكنة يف السجل اليت مت سبديدىا إُف عاـ َُِٓ دبقتضى اؼبقرر ا س .ّ/ْ -
(ِ) .UNEP/POPS/COP.7/INF/4
(ّ) ( UNEP/POPS/COP.2/30اؼبرفق الثالث) كاؼبقررات ا س  ،ِّ/ُ -كا س  ،ِٓ/ُ -كا س  ،ٖ/ٓ -كا س .ِ/ٔ -
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المقرر ا س  :2/7 -الـ ـ دي .دي .تي
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -وبيط علمان بتقرير فريق اػبرباء اؼبعٍت دبادة الػ ػ دم .دم .يت عن تقييم استمرار اغباجة إُف
(ْ)
استخداـ مادة الػ ػ دم دم يت ؼبكافحة ناقبلت األمراض ،دبا يف ذلك االستنتاجات كالتوصيات الواردة فيو؛
ِ  -ىبليص إُف أف البلداف اليت تعتمد على الرش اؼبوضع الداخل ؼبكافحة ناقبلت األمراض ردبا
ربتاج إُف مادة الػ دم دم يت يف ىذه االستخدامات يف بيئات ؿبددة حيث ال يزاؿ ىناؾ نقص يف البدائل
للتحوؿ اؼبستداـ عن استخداـ مادة
احمللية اؼبأمونة كالفعالة كمعقولة التكلفة كالسليمة بيئيان
ُّ
ال ػ ػ دم .دم .يت؛
ّ  -يشَت إُف ضركرة تقدًن اؼبساعدة الفنية كاؼبالية كغَتىا من أشكاؿ اؼبساعدة إُف البلداف النامية،
كأقل البلداف مبوان ،كالدكؿ اعبزرية الصطَتة النامية ،كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،من أجل التحوؿ عن
االعتماد على مادة ال ػ ػ دم .دم .يت ،يف مكافحة ناقبلت األمراض ،مع إعطاء األكلوية الواجبة إُف ما يل :
التطبيق اؼبستهدؼ لعمليات الرش اؼبوضع الداخل لضماف االستخداـ الرشيد للموارد ،دبا يف
(أ)
ذلك مادة الػ دم دم يت؛
(ب) ضماف قدرات كطنية مبلئمة يف ؾباِف السياسات كاإلدارة من أجل تطبيق أفضل اؼبمارسات
الدكلية على مكافحة ناقبلت األمراض؛
(ج) ربديد ـبزكنات مادة الػ دم دم يت اليت َف تعد مستعملة كالتخلص منها من أجل القضاء هنائيان
على ىذه اؼبخزكنات؛
ْ  -يعًتؼ بأنو ال ينبط استخداـ مادة الػ دم دم يت يف عمليات الرش اؼبوضع الداخل
ؼبكافحة ناقبلت داء الليشمانيات إال إذا َف تتوافر البدائل احمللية كاؼبأمونة كالفعالة كاؼبعقولة التكلفة ؼبادة ال ػ ػ دم
دم يت؛
ٓ  -كيقرر إجراء تقييم الستمرار اغباجة إُف استخداـ ال ػ ػ دم .دم .يت يف مكافحة ناقبلت
األمراض ،يف اجتماعو الثامن ،استنادان إُف اؼبعلومات العلمية كالفنية كالبيئية كاالقتصادية اؼبتاحة ،بطرض التعجيل
بتحديد كإهباد بدائل ؿبلية مبلئمة كمعقولة التكلفة كمأمونة؛
ٔ  -كيطلب إُف األمانة أف تواصل دعم عملية إعداد تقارير كعمليات تقييم كتقدير بشأف استمرار
اغباجة إُف مادة الػ دم .دم .يت .ؼبكافحة ناقبلت األمراض ،على النحو اؼببُت يف اؼبرفق األكؿ باؼبقرر ا س-
ّ ،ِ/طبقان للفقرة ٔ من اعبزء الثاين للمرفق باء باالتفاقية ،كؼبساعدة األطراؼ على الًتكيج لبدائل ؿبلية مأمونة
التحوؿ اؼبستداـ عن استخداـ مادة ال ػ ػ دم .دم .يت؛
كفعالة كمعقولة التكلفة كسليمة بيئيان من أجل ُّ

ٕ  -يرحب بالتعاكف القائم مع منظمة الصحة العاؼبية ،كيدعو إُف استمرار تعاكهنا خبصوص ىذه
العملية من أجل إعداد تقارير كعمليات تقييم كتقدير بشأف استمرار اغباجة إُف استخداـ مادة ال ػ ػ دم .دم .يت.
ؼبكافحة ناقبلت األمراض حسبما يرد يف الفقرة ٔ أعبله كبأم طريقة من شأهنا أف تدعم مؤسبر األطراؼ يف
عمليات التقييم اؼبستقبلية للحاجة اؼبستمرة إُف مادة الػ دم .دم .يت .ؼبكافحة ناقبلت األمراض كالًتكيج لبدائل
مناسبة ؼبادة ال ػ دم دم يت ؼبكافحة ناقبلت األمراض؛
)ْ( .UNEP/POPS/COP.7/INF/5
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ٖ  -يعتمد قائمة األطراؼ اليت سييطلب إليها تعيُت خرباء للعمل كأعضاء يف فريق اػبرباء اؼبعٍت
دبادة الػ دم دم يت ،لفًتة عمل مدهتا أربع سنوات تبدأ من ُ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ ،على النحو الوارد يف
مرفق ىذا اؼبقرر؛
ٗ  -يأخذ علمان بتقرير برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة عن إعداد خارطة طريق من أجل إهباد بدائل
مادة الػ دم دم يت(ٓ) ،كيؤيد العناصر الرئيسية ػبارطة الطريق ،الواردة يف اؼبرفق الثاين دبذكرة األمانة بشأف تقييم
اغباجة اؼبستمرة إُف مادة الػ دم دم يت ؼبكافحة ناقبلت األمراض كالًتكيج لبدائل مادة الػ دم دم يت(ٔ)،
كيدعو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إُف أف يقود تنفيذ خارطة الطريق بالتشاكر مع منظمة الصحة العاؼبية ،كفريق
اػبرباء اؼبعٍت دبادة الػ دم دم يت كاألمانة ،كيدعو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إُف اإلببلغ عن التقدـ احملرز يف
تنفيذ خارطة الطريق إُف مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن؛
َُ  -يأخذ علمان أيضان بتقرير برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة عن التقدـ احملرز يف تنفيذ التحالف العاؼب
لتطوير كنشر منتجات كطرائق كاسًتاتيجيات بديلة ؼبادة الػ ػ ػ دم .دم .يت ؼبكافحة ناقبلت األمراض (ٕ(،كيدعو
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لئلببلغ عن التقدـ احملرز يف تنفيذ التحالف العاؼب إُف مؤسبر األطراؼ خبلؿ
اجتماعو الثامن؛
ُُ  -كيطلب إُف األمانة أف تواصل اؼبشاركة يف أنشطة التحالف العاؼب ؛
ُِ  -كيدعو اغبكومات كاؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظمات غَت اغبكومية كمؤسسات البحوث
كاؽبيئات الصناعية كغَتىا من اعبهات اؼبعنية إُف توفَت اؼبوارد الفنية كاؼبالية لدعم عمل التحالف العاؼب  ،دبا يف
ذلك األنشطة الواردة يف خارطة الطريق.

مرفق المقرر ا س2/7-
قائمة باألطراف التي انتخبها مؤتمر األطراف في اجتماعو السابع لتعيين أعضاء في فريق
الخبراء المعني بالـ دي دي تي تبدأ فترة عملهم في  1أيلول/سبتمبر 2115
الدول األفريقية
الطابوف
جنوب أفريقيا
دول آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
اؽبند
باكستاف
دول وسط وشرق أوروبا
أرمينيا
صربيا
دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
الربازيل
بَتك
دول أوروبا الغربية ودول أخرى
[ربدد الحقان]

)ٓ( .UNEP/POPS/COP.7/INF/6
)ٔ( .UNEP/POPS/COP.7/5
)ٕ( .UNEP/POPS/COP.7/INF/7
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المقرر ا س  :3/7 -المركبات الثنائية الفينيل المتعددة الكلور
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -وبيط علمان:

اؼبتجمعة من التقارير اؼبق ٌدمة من
(أ) باؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبرٌكبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور
ِّ
اؼبلوثات
األطراؼ عمبلن باؼبادة ُٓ كفقان للفقرة (ز) من اعبزء الثاين من اؼبرفق ألف التفاقية استكهوَف بشأف ِّ
(ٖ)
العضوية الثابتة؛
األكِف للجهود اؼببذكلة للقضاء على اؼبرٌكبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور الذم
(ب) بالتقييم ٌ
كضعو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،بالتعاكف مع األمانة كبالتشاكر مع اللجنة التنفيذية لشبكة القضاء على
(ٗ)
اؼبرٌكبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور؛
(ج) بتقرير برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة عن التق ٌدـ احملرز يف تنفيذ شبكة القضاء على اؼبرٌكبات الثنائية
(َُ)
الفينيل اؼبتعددة الكلور؛
ِ  -يدعو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إُف إعبلـ مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن بأنشطة شبكة
القضاء على اؼبرٌكبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور؛
ّ  -يطلب إُف األطراؼ أف تزيد جهودىا لضماف تقدًن تقاريرىا الوطنية كاملة كيف الوقت اؼبناسب
دبوجب الفقرة ُٓ من اتفاقية استكهوَف ،دبا يف ذلك اؼبعلومات عن التقدُّـ احملرز يف القضاء على اؼبرٌكبات الثنائية
الفينيل اؼبتعددة الكلور؛
ْ  -يشجع األطراؼ على أف تكثف جهودىا للقضاء على اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور
كربقيق أىداؼ اتفاقية استكهوَف يف القضاء على استخداـ اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور يف اؼبعدات
حبلوؿ عاـ َِِٓ كبذؿ جهود جادة لتحقيق اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات السائلة احملتوية على اؼبركبات الثنائية
الفينيل اؼبتعددة الكلور كاؼبعدات اؼبلوثة باؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور اليت يزيد ؿبتول ىذه اؼبركبات
فيها عن ََٓ َ,يف اؼبائة ،كفقان للفقرة ُ من اؼبادة ٔ من االتفاقية ،يف أقرب كقت فبكن كلكن يف أجل أقصاه
عاـ َِِٖ؛
ٓ  -يطلب إُف األمانة ،رىنان بتوفُّر اؼبوارد:
األكِف اؼبشار إليو
(أ) أف تدعم ذبميع اؼبعلومات اؼبشار إليها يف الفقرة ُ (أ) أعبله كالتقييم ٌ
يف الفقرة ُ (ب) أعبله ،آخذة يف االعتبار أم تقارير كطنية ثالثة إضافية تقدنـ استجابة للطلب اؼبو نجو يف
(ُُ)
الفقرة ّ ،كأم معلومات أخرل ذات صلة ،كفقان إلطار فعالية تقييم اتفاقية استكهوَف؛
(ب) أف تتيح تقرير التقييم حبلوؿ ُّ كانوف الثاين/يناير َُِٔ للجنة تقييم الفعالية من أجل دعم
عملها كأف تقدـ التقرير إُف مؤسبر األطراؼ للنظر فيو يف اجتماعو الثامن؛
(ج) أف تواصل اؼبشاركة يف أنشطة شبكة القضاء على اؼبرنكبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور؛
ٔ  -يدعو اغبكومات كاؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظمات غَت اغبكومية كاؼبؤسسات البحثية
كىيئات الصناعة كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة إُف توفَت موارد تقنية كمالية لدعم أعماؿ شبكة القضاء على
اؼبرٌكبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الكلور.
(ٖ) انظر  UNEP/POPS/COP.7/INF/36ك.UNEP/POPS/COP.7/27
(ٗ) .UNEP/POPS/COP.7/INF/9
(َُ) .UNEP/POPS/COP.7/INF/10
(ُُ)  ،UNEP/POPS/COP.6/27/Add.1/Rev.1اؼبرفق.
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المقرر ا س  :4/7 -استمارة منقحة لتقديم المعلومات المطلوبة لتقييم واستعراض اإليثرات
الثنائية الفينيل المتعددة البروم عمالً بالفقرة  2من الجزأين الرابع والخامس من المرفق ألف
التفاقية استكهولم
إف مؤسبر األطراؼ
ُ  -يعتمد استمارة تقدًن اؼبعلومات اؼبطلوبة لتقييم كاستعراض اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة
الربكـ عمبلن بالفقرة ِ من اعبزأين الرابع كاػبامس من اؼبرفق ألف لبلتفاقية ،الوارد يف مرفق ىذا اؼبقرر ،كيقرر أف
يستخدمها ألغراض التقييم كاالستعراض يف اجتماعو الثامن مث يف كل ثاين اجتماع عادم بعد ذلك ،كفقان
للعملية اؼببينة يف اؼبقرر ا س ّ/ٔ-؛
ِ  -وبيط علمان بكل من اؼبعلومات اؼبقدمة من األطراؼ بشأف خرباهتا يف تنفيذ التوصيات الواردة
يف مرفق اؼبقرر ؿ.ا.ـ  ،)ُِ(ِ/ٔ -كالتقرير اؼبقدـ من األمانة بشأف التحديات الرئيسية اليت كاجهتها األطراؼ
يف تنفيذ التوصيات اؼبتعلقة باإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ اؼبدرجة يف اؼبرفق ألف لبلتفاقية(ُّ) ،كيقرر أف
يأخذنبا يف االعتبار لدل تقييم كاستعراض اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ يف اجتماعو الثامن عمبلن
بالفقرة ِ من اعبزأين الرابع كاػبامس من اؼبرفق ألف لبلتفاقية؛
ّ  -يطلب إُف األمانة أف تواصل دعم العملية اؼببينة يف اؼبقرر ا س  ّ/ٔ-من أجل سبكُت مؤسبر
األطراؼ من تقييم التقدـ الذم أحرزتو األطراؼ صوب بلوغ ىدفها اؼبتمثل يف إزالة اإليثرات الثنائية الفينيل
اؼبتعددة الربكـ اؼبدرجة يف اؼبرفق ألف لبلتفاقية؛ كاستعراض مدل استمرار اغباجة إُف إعفاء ؿبدد فيما ىبص تلك
اؼبواد الكيميائية كفقان للفقرة ِ من اعبزأين الرابع كاػبامس لذلك اؼبرفق؛ كأف تدعم األطراؼ ،رىنان بتوافر اؼبوارد،
يف االضطبلع باألنشطة اؼبتعلقة جبمع كتقدًن اؼبعلومات اؼبطلوبة للعملية؛
ْ  -ييىذ ِّكر أم طرؼ وبتاج إُف إعفاء ؿبدد ىبص اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ اؼبدرجة يف
اؼبرفق ألف لبلتفاقية بالتسجيل لذلك اإلعفاء عن طريق إخطار األمانة كتابيان ،كفقان للفقرة ُ (ج) من اعبزأين
الرابع كاػبامس من ذلك اؼبرفق.

مرفق المقرر ا س 4/7 -
استمارة لتقديم المعلومات المطلوبة لتقييم واستعراض اإليثرات الثنائية الفينيل المتعددة البروم عمالً بالفقرة 2
من الجزأين الرابع والخامس من المرفق ألف التفاقية استكهولم
مصطلحات
إيثر سداسي البروم ثنائي الفينيل وإيثر سباعي البروم ثنائي الفينيل:
كفقان للجزء الثالث من اؼبرفق ألف التفاقية استكهوَف ،فإف ’’إيثر سداس الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر سباع الربكـ ثنائ
الفينيل‘‘يعٍت ِ -‘ٓ ،ٓ ،‘ْ ،ْ ،‘ِ ،إيثر سداس الربكـ ثنائ الفينيل (إيثر الربكـ ثنائ الفينيل ،ُّٓ -الرقم يف سجل
اؼبستخلصات الكيميائية ُّٖٔٔ )ِ-ْٗ-كِ -‘ٔ ،ٓ ،‘ْ ،ْ ،‘ِ،إيثر سداس الربكـ ثنائ الفينيل (إيثر الربكـ ثنائ
الفينيل  ،ُْٓ -الرقم يف سجل اؼبستخلصات الكيميائية ،)ْ-ُٓ-َُِِِٕ :كِ - ٔ ،‘ٓ ،ْ ،‘ّ ،ّ ،‘ِ ،إيثر
(ُِ) .UNEP/POPS/COP.7/INF/12
(ُّ)  ،UNEP/POPS/COP.7/8اؼبرفق الرابع.
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سباع الربكـ ثنائ الفينيل (إيثر الربكـ ثنائ الفينيل ،ُٕٓ -الرقم يف سجل اؼبستخلصات الكيميائية،)ٕ-ِِ-ِْْٔٓٓ :
كِ -ٔ ،‘ٓ ،‘ْ ،ْ ،ّ ،‘ِ ،إيثر سباع الربكـ ثنائ الفينيل (إيثر الربكـ ثنائ الفينيل  ،ُّٖ -الرقم يف سجل
اؼبستخلصات الكيميائية َُِِِٕ )ٓ-ُٔ-كمرٌكبات إيثر سداس كسباع الربكـ ثنائ الفينيل األخرل اؼبوجودة يف إيثر
شباين الربكـ ثنائ الفينيل التجارم.
إيثر رباعي البروم ثنائي الفينيل وإيثر خماسي البروم ثنائي الفينيل:
كفقان للجزء الثالث من اؼبرفق ألف التفاقية استكهوَف ،فإف ’’إيثر رباع الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر طباس الربكـ ثنائ الفينيل‘‘
يعٍت ِ - ‘ْ،ْ،‘ِ،إيثر رباع الربكـ ثنائ الفينيل (إيثر الربكـ ثنائ الفينيل  ،ْٕ -الرقم يف سجل اؼبستخلصات الكيميائية:
ّْٔٓ )ُ-ّْ-كِ - ٓ,‘ْ,ْ,‘ِ,إيثر طباس الربكـ ثنائ الفينيل (إيثر الربكـ ثنائ الفينيل  ،ٗٗ -الرقم يف سجل
اؼبستخلصات الكيميائية )ٗ-َٔ-َّْٖٔ :كمركبات اإليثر رباع كطباس الربكـ ثنائ الفينيل األخرل اؼبوجودة يف إيثر
طباس الربكـ ثنائ الفينيل التجارم.
(يشار فيما يل إُف إيثر سداس الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر سباع الربكـ ثنائ الفينيل؛ كإُف إيثر رباع الربكـ ثنائ الفينيل
كإيثر طباس الربكـ ثنائ الفينيل بعبارة ’’اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ‘‘).
أكالن -يرجى إيضاح ما إذا كاف بلدكم مسجل إلعفاء ؿبدد ىبص اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ كفقان للجزأين الرابع
كاػبامس من اؼبرفق ألف لبلتفاقية.
(أ)

إعفاء ؿبدد ىبص إيثر سداس الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر سباع الربكـ ثنائ الفينيل
نعم

ال

(ب) إعفاء ؿبدد ىبص إيثر رباع الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر طباس الربكـ ثنائ الفينيل
نعم

ال

إذا أجبتم بنعم على ُ (أ) ك/أك ُ (ب) ،يرجى توفَت معلومات عما إذا كاف بلدكم قد أجرل أم استعراض ؼبدل
استمرار حاجتو إُف التسجيل إلعفاء ؿبدد ىبص إيثر سداس الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر سباع الربكـ ثنائ الفينيل
ك/أك إيثر رباع الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر طباس الربكـ ثنائ الفينيل
إذا أجبتم ببل على ُ (أ) ك/أك ُ (ب) ،يرجى شرح األسباب بإهباز.
ال حاجة إليو
َف ىبضع للتقييم
نقص اؼبوارد اؼبالية
نقص القدرات التقنية
خضع للتقييم كلكن ىناؾ نقصان يف القدرات التقنية
خضع للتقييم كلكن ىناؾ نقصان يف القدرات اؼبالية
خضع للتقييم كلكن ىناؾ نقصان يف اؼبوارد البشرية
أسباب أخرل (يرجى اإليضاح)
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ثانيان -ىل ازبذ بلدكم أم إجراءات أك تدابَت رقابية للتخلص من اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ اليت ربتوم عليها
السلع؟
نعم( .يرجى اختيار كل ما ينطبق)
إيثر سداس الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر سباع الربكـ ثنائ الفينيل
يرجى كصف اإلجراءات أك التدابَت الرقابية كبياف السنة (السنوات) اليت ازبذت فيها
إيثر رباع الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر طباس الربكـ ثنائ الفينيل
يرجى كصف اإلجراءات أك التدابَت الرقابية كبياف السنة (السنوات) اليت ازبذت فيها
هبرم كضعها يف الوقت اغباضر
ال (يرجى اختيار كل ما ينطبق)
نقص اؼبوارد اؼبالية
نقص القدرات التقنية
أسباب أخرل (يرجى اإليضاح)
ثالثان  -ىل حدد بلدكم سلعان هبرم استخدامها ربتوم أك قد ربتوم على اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ؟
نعم
يرجى إيراد اؼبعلومات اؼبتوفرة عن ىذه السلع (مثبلن اؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية كاؼبركبات ..اٍف) .حدِّد ،إذا
أمكن ،كميات الربكـ اليت ربتوم عليها ىذه السلع.
ال( .يرجى اختيار كل ما ينطبق)
عدـ كجود إطار قانوين أك مؤسس أك سياسايت
نقص اؼبوارد اؼبالية
نقص اؼبوارد البشرية
نقص القدرات التقنية
أسباب أخرل (يرجى اإليضاح)
ال تتوافر معلومات
رابعان -ىل ازبذ بلدكم تدابَت للتخلص من السلع اليت ربتوم أك قد ربتوم على اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ
بطريقة سليمة بيئيان ،كفقان للفقرة ُ (د) ’ِ‘ من اؼبادة ٔ من االتفاقية؟
نعم
يرجى إيراد اؼبعلومات اؼبتوافرة عن ىذه التدابَت ك/أك السلع اؼبتخلص منها .حدِّد ،إذا أمكن ،كميات الربكـ يف
السلع اؼبتخلص منها.
ال (يرجى اختيار كل ما ينطبق)
نقص اؼبوارد اؼبالية
نقص القدرات التقنية
أسباب أخرل (يرجى اإليضاح)
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خامسان -ىل قاـ بلدكم بإعادة تدكير سلع ربتوم أك قد ربتوم على اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ؟
نعم
يرجى أف توفركا ،مىت أمكن ،معلومات عن أم إجراءات أك تدابَت رقابية ازبذىا بلدكم لضماف تنفيذ إعادة التدكير
بطريقة سليمة بيئيان.
يرجى إيراد اؼبعلومات اؼبتوافرة عن السلع اليت أعيد تدكيرىا.
ال (يرجى اختيار كل ما ينطبق)
عدـ كجود إطار قانوين أك مؤسس أك سياسايت
نقص اؼبوارد اؼبالية
نقص اؼبوارد البشرية
نقص اؼبوارد التقنية
أسباب أخرل (يرجى اإليضاح)
ال تتوافر معلومات
سادسان -ىل سبكن بلدكم من ازباذ تدابَت لفصل السلع اليت ربتوم على اإليثرات الثنائية الربكـ اؼبتعددة الفينيل قبل إعادة
التدكير؟
نعم (يرجى اختيار كل ما ينطبق)
إيثر سداس الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر سباع الربكـ ثنائ الفينيل
يرجى كصف التدابَت
إيثر رباع الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر طباس الربكـ ثنائ الفينيل
يرجى كصف التدابَت
خليط اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبربكمة
يرجى كصف التدابَت.
هبرم كضعها يف الوقت اغباضر
ال (يرجى اختيار كل ما ينطبق)
نقص اؼبوارد اؼبالية
نقص القدرات التقنية
أسباب أخرل (يرجى اإليضاح)
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سابعان -ىل استخدـ بلدكم سلعان مصنعة من مواد أعيد تدكيرىا ربتوم أك قد ربتوم على اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة
الربكـ؟
نعم
يرجى إيراد اؼبعلومات اؼبتوافرة عن السلع.
ال
ال تتوافر معلومات
أسباب أخرل (يرجى اإليضاح)
ثامنان -ىل زبلص بلدكم من سلع مصنعة من مواد أعيد تدكيرىا ربتوم أك قد ربتوم على اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة
الربكـ؟
نعم
ىل ازبذ بلدكم أم إجراءات أك تدابَت رقابية لضماف أف التخلص قد نفذ بطريقة سليمة بيئيان؟
نعم
يرجى اإليضاح
هبرم تنفيذىا يف الوقت اغباضر
ال (يرجى اختيار كل ما ينطبق)
عدـ كجود إطار قانوين أك مؤسس أك سياسايت
نقص اؼبوارد اؼبالية
نقص اؼبوارد البشرية
نقص القدرات التقنية
أسباب أخرل (يرجى اإليضاح)
ال
ال تتوافر معلومات
تاسعان  -ىل ازبذ بلدكم أم خطوات ؼبنع تصدير السلع اؼبصنعة من مواد أعيد تدكيرىا كربتول على مستويات/تركيزات من
اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ تتجاكز تلك اؼبسموح هبا لبيع أك استخداـ أك استَتاد أك تصنيع تلك السلع داخل
أراضيو ،كفقان للفقرة ُ (ب) من اعبزء الرابع ك/أك اعبزء اػبامس من اؼبرفق ألف؟
نعم( .يرجى اختيار كل ما ينطبق)
إيثر سداس الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر سباع الربكـ ثنائ الفينيل
يرجى كصف التدابَت كبياف السنة (السنوات) اليت ازبذت فيها
إيثر رباع الربكـ ثنائ الفينيل كإيثر طباس الربكـ ثنائ الفينيل
يرجى كصف التدابَت كبياف السنة (السنوات) اليت ازبذت فيها
خليط اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبربكمة
يرجى كصف التدابَت كبياف السنة (السنوات) اليت ازبذت فيها
هبرم كضعها يف الوقت اغباضر
ال (يرجى اختيار كل ما ينطبق)
نقص اؼبوارد اؼبالية
تقص القدرات التقنية
عدـ كجود إطار قانوين أك مؤسس أك سياسايت
أسباب أخرل (يرجى اإليضاح)
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المقرر ا س  :5/7 -تقييم حامض السلفونيك البيرفلوروكتاني وأمالحو وفلوريد السلفونيل
البيرفلوروكتاني عمالً بالفقرتين  5و 6من الجزء الثالث من المرفق باء لالتفاقية
إف مؤسبر األطراؼ،

إذ يشَت إُف اؼبقرر ا س  ُ/ٕ -الذم الحظ فيو ،عمبلن بالفقرة ٗ من اؼبادة ْ من اتفاقية استكهوَف
بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة ،أنو بالنظر إُف إنو َف تعد ىناؾ أم أطراؼ مسجلة للحصوؿ على إعفاءات
ؿبددة إلنتاج كاستخداـ حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين يف إنتاج
السجاد كاعبلود كاؼببلبس كاؼبنسوجات كيف التنجيد كالورؽ كالتعبئة كالطبلءات كاؼبواد اؼبضافة إُف الطبلءات،
كاؼبطاط ،كالببلستيك ،فإنو هبوز عدـ إجراء أم تسجيبلت جديدة ؽبا،
ُ  -يرحب بالتقرير اؼبتعلق بالتقييم الذم أجرتو عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة لبدائل
حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين(ُْ) كبتقرير األمانة(ُٓ) من أجل
تقييم اؼبعلومات عن حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين؛
ِ  -وبيط علمان باؼبعلومات اليت قدمتها األطراؼ بشأف خرباهتا يف تنفيذ التوصيات الواردة يف مرفق
اؼبقرر ؿ ا ـ  )ُٔ(ِ/ٔ -كبتقرير األمانة(ُٕ) بشأف التحديات الرئيسية اليت كاجهتها األطراؼ يف تنفيذ التوصيات
اؼبتعلقة حبامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين؛
ّ  -يستنتج أف األطراؼ قد ربتاج ألف تواصل إنتاج ك/أك استخداـ حامض السلفونيك
البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين لؤلغراض اؼبقبولة اؼبنصوص عليها يف اؼبرفق باء
لبلتفاقية ،كأنو يتعُت عليها من مث أف زبطر األمانة باعتزامها أف تنتج ك/أك تستخدـ تلك اؼبواد الكيميائية لتلك
األغراض؛
ْ  -يشجع األطراؼ على أف تنظر ،استنادان إُف اؼبعلومات عن البدائل كعن توافر ىذه البدائل ،يف
أف تسحب أظباءىا من سجل إنتاج كاستخداـ حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل
البَتفلورككتاين لؤلغراض اؼبقبولة ،مع مبلحظة أنو هبوز النظر يف اإلحبلؿ ربت ’’األغراض اؼبقبولة‘‘ فيما يتعلق
برغاكم مكافحة اغبرائق كذلك بعد إجراء تقييم اعبدكل التقنية كاالقتصادية كضماف األداء يف ـبتلف الظركؼ
اؼبناخية؛
ٓ  -يهنئ صبيع األطراؼ اليت قضت على اغباجة إُف اعفاءات معينة ،كصبيع األطراؼ اليت صدقت
على التعديل الذم أدخل على اؼبرفق باء التفاقية استكهوَف إلدراج حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو
(ُٖ)
كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين يف ذلك اؼبرفق؛
ٔ  -يطلب ،كذلك هبدؼ ذبنب االزدكاجية ،إُف رئيس عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة
كخرباء أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية ،تبادؿ اؼبعلومات كالتشاكر كالنظر يف عمل كل منهم
بشأف حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين عندما تتوُف اللجنة تقييم
بدائل حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين؛
(ُْ)
(ُٓ)
(ُٔ)
(ُٕ)
(ُٖ)
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ٕ  -يقرر أف يعدؿ اعبدكؿ الزمٍت لعملية تقييم حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد
السلفونيل البَتفلورككتاين عمبلن بالفقرتُت ٓ كٔ من اعبزء الثالث من اؼبرفق باء لبلتفاقية ،الوارد يف مرفق
اؼبقرر ا س  ،ْ/ٔ -عن طريق اعتماد اعبدكؿ الزمٍت الوارد يف مرفق ىذا اؼبقرر ،كيقرر إجراء التقييم األكؿ
غبامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين يف اجتماعو التاسع؛
ٖ  -يشجع األطراؼ اليت سجلت أك ستسجل إلنتاج كاستخداـ حامض السلفونيك البَتفلورككتاين
كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين لطرض مقبوؿ ،عن طريق إخطار األمانة كفقان للمرفق باء لبلتفاقية،
على أف تتخذ التدابَت البلزمة لضماف ربديد السلع اليت ربتوم على حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو
كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين ،اؼبسموح بإنتاجها كاستخدامها ،ربديدان سهبلن على امتداد دكرات عمرىا
كذلك عن طريق الوسم أك أم كسيلة أخرل؛
ٗ  -يذ ٌكر األطراؼ بأف الفقرة ْ (ج) من اعبزء الثالث من اؼبرفق باء لبلتفاقية تشجع األطراؼ
على أف تعزز ،يف حدكد قدراهتا ،أنشطة البحث كالتطوير بشأف البدائل اؼبأمونة غبامض السلفونيك
البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين ،كيدعو األطراؼ إُف تقدًن معلومات عن أنشطة
البحث كالتطوير ىذه يف إطار عملية صبع اؼبعلومات ألغراض التقييم الذم سييجرل يف االجتماع التاسع ؼبؤسبر
األطراؼ؛
َُ  -يطلب إُف األمانة:
(أ) أف تنقح مبوذج صبع اؼبعلومات عن بدائل استخداـ حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو
كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين كاؼبواد الكيميائية اؼبتصلة هبا ،مع مراعاة توصيات اللجنة كالتعليقات اليت
سيبديها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو السابع ،كأف تستعُت بالنموذج بعد تنقيحو يف التقييم الذم سيجرل يف
االجتماع التاسع ؼبؤسبر األطراؼ؛
(ب) أف تواصل دعم العملية اؼبشار إليها يف مرفق اؼبقرر ا س  ْ/ٔ -ؼبؤسبر األطراؼ لتقييم حامض
السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين عمبلن بالفقرتُت ٓ كٔ من اعبزء الثالث من
اؼبرفق باء لبلتفاقية ،كأف تدعم األطراؼ ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،يف االضطبلع باألنشطة اؼبتعلقة جبمع كتقدًن
اؼبعلومات اؼبطلوبة للعملية؛
(ج) أف تواصل التشجيع على تبادؿ اؼبعلومات دبا يف ذلك اؼبعلومات اليت تقدمها األطراؼ كغَتىا
بشأف بدائل حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين كاؼبواد الكيميائية
اؼبتصلة هبا ،كأف تدعم األطراؼ ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،يف االضطبلع باألنشطة اؼبتعلقة جبمع كتقدًن اؼبعلومات
اؼبطلوبة لتقييم حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين؛
أف تعد كثيقة تقدـ اإلجراءات احملتمل أف يتخذىا مؤسبر األطراؼ ،إذا خلص اؼبؤسبر إُف أنو
(د)
ليس شبة حاجة مستمرة لشىت األغراض اؼبقبولة غبامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل
البَتفلورككتاين اؼبدرج يف اؼبرفق باء ،كذلك لك ينظر مؤسبر األطراؼ يف ىذا األمر يف اجتماعو الثامن؛
ُُ  -يدعو األطراؼ أف ربيل إُف األمانة يف موعد أقصاه شبانية أشهر قبل انعقاد االجتماع الثامن
ؼبؤسبر األطراؼ اؼبعلومات اؼبتعلقة بتفسَت كتطبيق اؼبادة ْ من االتفاقية ،لينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو
الثامن كهبرم بشأهنا مزيدان من النقاش؛
ُِ  -يطلب إُف األمانة أف ذبمع اؼبعلومات اؼبقدمة من األطراؼ عمبلن بالفقرة ُُ أعبله ،كأف تتيح
ىذه اؼبعلومات على اؼبوقع الشبك التفاقية استكهوَف يف موعد ال يتجاكز ستة أشهر قبل انعقاد االجتماع
الثامن ؼبؤسبر األطراؼ.
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مرفق المقرر ا س 5/7 -
الجدول الزمني المعدل لتقييم حامض السلفونيك البيرفلوروكتاني وأمالحو وفلوريد السلفونيل
البيرفلوروكتاني عمالً بالفقرتين  5و 6من الجزء الثالث من المرفق باء التفاقية استكهولم بشأن
الملوثات العضوية الثابتة
ُ  -ييطبق اعبدكؿ الزمٍت اؼبوحد التاِف من أجل تزكيد مؤسبر األطراؼ باؼبعلومات اليت سيستند إليها يف
تقييمو غبامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين عمبلن بالفقرتُت ٓ كٔ من
اعبزء الثالث من اؼبرفق باء لبلتفاقية ،كىو تقييم ييعتزـ إجراؤه كل أربع سنوات.
ِ  -كيشار إُف السنة اليت سيجرل فيها التقييم اؼبعُت باسم ’’السنة ْ‘‘ .كيشار إُف السنة السابقة عليها
باسم ’’السنة ّ‘‘ ،كإُف السنة اليت تسبق إجراء التقييم بسنتُت باسم ’’السنة ِ‘‘ .كمن ذلك مثبلن أنو إذا ما
أجرم التقييم يف االجتماع التاسع ؼبؤسبر األطراؼ يف عاـ َُِٗ ،فإف السنة ِ تشَت إُف عاـ َُِٕ ،كالسنة
ّ تشَت إُف عاـ َُِٖ ،كالسنة ْ تشَت إُف عاـ َُِٗ.

النشاط

التوقيت

تعد عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة االختصاصات اؼبتعلقة بتقييم تشرين األكؿ/أكتوبر ،السنة ِ
بدائل حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل
البَتفلورككتاين استنادان إُف اؼبعلومات اؼبشار إليها يف الفقرة ٓ (ج) من اعبزء
الثالث من اؼبرفق باء.
تدعو األمانة األطراؼ إُف تقدًن معلومات عن بدائل حامض السلفونيك تشرين الثاين/نوفمرب ،السنة ِ
البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين.
اؼبوعد النهائ لتقدًن اؼبعلومات عن بدائل حامض السلفونيك البَتفلورككتاين شباط/فرباير ،السنة ّ
كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين.
تعد األمانة التقرير األكِف عن تقييم اؼبعلومات اؼبتعلقة ببدائل حامض حزيراف/يونيو ،السنة ّ
السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين.
تقدـ األطراؼ معلومات عن حامض السلفونيك البَتفلورككتاين ضمن عملية آب/أغسطس ،السنة ّ (كفقان
اإلببلغ دبوجب اؼبادة ُٓ كاؼبعلومات اؼبشار إليها يف الفقرة ٓ (د) من اعبزء للمقرر اؼبتعلق باإلببلغ
الوطٍت)
الثالث من اؼبرفق باء.
تعد األمانة مشركع تقرير عن تقييم حامض السلفونيك البَتفلورككتاين أيلوؿ/سبتمرب ،السنة ّ
كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين.
تنته عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة من إعداد التقرير اؼبتعلق بتقييم تشرين األكؿ/أكتوبر ،السنة ّ
بدائل حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل
البَتفلورككتاين ك ينظر فيو مؤسبر األطراؼ ،كتقدـ تعليقات على مشركع
التقرير الذم تعد األمانة بشأف تقييم حامض السلفونيك البَتفلورككتاين
كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين.
تنته األمانة من كضع الصيطة النهائية للتقرير اؼبتعلق بتقييم حامض شباط/فرباير ،السنة ْ
السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل البَتفلورككتاين ك ينظر
فيو مؤسبر األطراؼ.
أيار/مايو ،السنة ْ
يقوـ مؤسبر األطراؼ بإجراء التقييم.
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المقرر ا س  :6/7 -تقييم استمرار الحاجة إلى اإلجراء الوارد في الفقرة ( 2ب) من المادة 3
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يأخذ علمان بالتقرير الوارد يف مرفق مذكرة األمانة بشأف تقييم استمرار اغباجة إُف اإلجراء الوارد يف
(ُٗ)
الفقرة ِ (ب) من اؼبادة ّ كتقييم االستنتاجات الواردة فيو؛
ِ  -ىبلص إُف أف ىناؾ حاجة مستمرة إُف اإلجراء الوارد يف الفقرة ِ (ب) من اؼبادة ّ؛

ّ ٍّ -
يذكر األطراؼ الراغبة يف تصدير اؼبواد الكيميائية اؼبدرجة يف اؼبرفقُت ألف كباء من االتفاقية إُف
دكلة غَت طرؼ يف االتفاقية بأ ٌف عليها أف ترسل إُف األمانة الشهادات اؼبقدنمة من الدكلة اؼبستوردة عمبلن بالفقرة
(َِ)
ِ (ب) ’ّ‘ من اؼبادة ّ من االتفاقية ،كذلك باستخداـ مبوذج الشهادة اؼبعتمد ؽبذا الطرض؛
ْ  -يطلب إُف األمانة تنظيم أنشطة لشحذ الوع  ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،بشأف اإلجراء كمبوذج الشهادة
اؼبعتمد اػباص بتصدير اؼبواد الكيميائية اؼبدرجة يف اؼبرفق ألف أك اؼبرفق باء إُف دكلة غَت طرؼ يف االتفاقية؛
التاسع؛

ٓ  -يقرر استعراض فعالية اإلجراء الوارد يف الفقرة ِ (ب) من اؼبادة ّ من االتفاقية يف اجتماعو

ٔ  -يطلب إُف األمانة أف تعد تقريران عن فعالية اإلجراء الوارد يف الفقرة ِ (ب) من اؼبادة ّ ،استنادان
إُف تقارير األطراؼ اؼبقدمة دبوجب اؼبادة ُٓ ،كشهادات األطراؼ اؼبص ٌدرة عمبلن بالفقرة ِ (ب) ’ّ‘ من اؼبادة
ّ ،كغَتىا من اؼبعلومات ذات الصلة ،لك ينظر فيها مؤسبر األطراؼ إباف اجتماعو التاسع؛

(ُٗ) .UNEP/POPS/COP.7/10
(َِ) اؼبقرر ا س ،ٓ/ٔ-اؼبرفق.
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المقرر ا س  :7/7 -مجموعة األدوات لتحديد وتقدير كمية اإلطالقات من الديوكسينات
والفيورانات وغيرىا من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -وبيط علمان بتقرير اجتماع اػبرباء اؼبعنيُت بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية
كؾبموعة األدكات لتحديد كتقدير كمية اإلطبلقات من الديوكسينات كالفيورنات كغَتىا من اؼبلوثات العضوية
(ِِ)
الثابتة غَت اؼبقصودة دبوجب اتفاقية استكهوَف(ُِ) كباستنتاجات كتوصيات اػبرباء اؼبعنيُت دبجموعة األدكات؛
ِ  -يسلم بأف إدراج مواد جديدة يف اؼبرفقات ألف أك باء ك/أك جيم لبلتفاقية سوؼ يؤدم إُف
اغباجة إُف مواصلة ربديث التوجيهات القائمة ك/أك كضع توجيهات جديدة لدعم األطراؼ يف تنفيذ االلتزامات
اعبديدة اليت تتطلب خربة ـبتصة؛
ّ  -يطلب إُف اػبرباء اؼبعنيُت دبجموعة األدكات:
(أ) مواصلة العمل الذم مت ربديده يف استنتاجاهتم كتوصياهتم؛
(ب) ككضع اختصاصات مشًتكة ،بالتشاكر مع اػبرباء اؼبعنيُت بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل
اؼبمارسات البيئية ،تتيح النظر بصورة متآزرة يف اعبانب ذم الصلة باإلطبلقات من اإلنتاج غَت اؼبقصود كبأفضل
التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية فيما يتعلق باؼبواد الكيميائية اؼبدرجة يف اؼبرفقات ألف أك باء ك/أك
جيم باالتفاقية؛
ْ  -يطلب إُف األمانة ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،أف تواصل تقدًن الدعم للخرباء اؼبعنيُت دبجموعة األدكات
يف العمل اؼبشار إليو يف الفقرة ّ أعبله ،كأف تقوـ بتنفيذ أنشطة للتوعية كاؼبساعدة التقنية هبدؼ الًتكيج جملموعة
األدكات ،كأف تقدـ تقريران عن التقدـ احملرز إُف مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن؛
ٓ  -يشجع األطراؼ على استخداـ ؾبموعة األدكات ،آخذة يف االعتبار استنتاجات اػبرباء اؼبعنيُت
دبجموعة األدكات كتوصياهتم عند كضع قوائم جرد اؼبصادر كتقديرات اإلطبلقات دبوجب اؼبادة ٓ من اتفاقية
استكهوَف ،كاإلببلغ عن تقديرات اإلطبلقات دبوجب اؼبادة ُٓ ،كفقان لفئات اؼبصادر احملدندة يف اؼبرفق جيم؛
ٔ  -يدعو األطراؼ إُف تقدًن تعليقات إُف األمانة عن ذبربتها يف استخداـ ؾبموعة األدكات.

(ُِ) .UNEP/POPS/COP.7/INF/19
(ِِ)  ،UNEP/POPS/COP.7/12اؼبرفق.
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المقرر ا س  :8/7 -المبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة والتوجيهات المؤقتة بشأن
أفضل الممارسات البيئية
إف مؤسبر األطراؼ
ُ  -وبيط علمان باألظباء اؼبرشحة لبلنضماـ إُف قائمة خرباء ؾبموعة األدكات كأفضل التقنيات
اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية )ِّ(،كبتقرير االجتماع الثاين لفريق اػبرباء اؼبعٍت بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل
اؼبمارسات البيئية(ِْ) ،كباستنتاجات كتوصيات فريق اػبرباء اؼبعٍت بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات
(ِٓ)
البيئية؛
ِ-

يعتمد خطة العمل الواردة يف مرفق ىذا اؼبقرر؛

ّ  -وبيط علمان دبشركع التوجيهات اؼبنقحة بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية
الستخداـ ضبض السلفونيك البَتفلورككتاين كاؼبواد الكيميائية ذات الصلة اؼبدرجة يف اتفاقية استكهوَف(ِٔ)،
كمشركع التوجيهات اؼبنقحة اؼبتعلقة بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية بإعادة تدمَت األصناؼ
(ِٕ)
احملتوية على اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ اؼبدرجة يف اتفاقية استكهوَف كالتخلص منها كنفايات؛
ْ  -يطلب إُف األمانة ،رىنان بتوفر اؼبوارد ،كبالتشاكر مع خرباء أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل
اؼبمارسات البيئية ،كبالنظر إُف العمل بشأف ضبض السلفونيك البَتفلورككتاين كأمبلحو كفلوريد السلفونيل
البَتفلورككتاين ،عمبلن بالفقرتاف ٓ كٔ من اعبزء الثالث من اؼبرفق باء باتفاقية استكهوَف(ِٖ) ،كتنقيح مشركع
التوجيهات اؼبشار إليها يف الفقرة ّ أعبله ،من أجل ربديث اإلشارات اؼبرجعية إُف ما هبرم من أعماؿ يف إطار
اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد ،كخاصة بشأف اؼببادئ التوجيهية
التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من ملوثات عضوية ثابتة أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا ،بالصيطة
اليت اعتمدت يف االجتماع الثاين عشر التفاقية بازؿ ،كلتعكس أحكاـ الفقرة ُ من اؼبادة ٔ من اتفاقية
استكهوَف؛
ٓ  -يسلم بأف إدراج مواد جديدة يف اؼبرفقات ألف أك باء ك/أك جيم لبلتفاقية ،سيؤدم إُف ضركرة
مواصلة ربديث التوجيهات القائمة ك/أك كضع توجيهات جديدة لدعم األطراؼ يف تنفيذ االلتزامات اعبديدة
اليت تتطلب خربة ؿبددة؛
ٔ-

يطلب من اػبرباء اؼبعنيُت بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية:

(أ)

مواصلة العمل اؼبتعلق باؼبراجعة اعبارية للمبادئ التوجيهية كالتوجيهات كربديثها؛

(ب) كبالتشاكر مع خرباء ؾبموعة األدكات ،كضع اختصاصات مشًتكة تتضمن أكجو التآزر بُت
اعبوانب ذات الصلة باإلطبلقات من اإلنتاج غَت اؼبقصود كأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية فيما
يتعلق باؼبواد الكيميائية كاؼبدرجة يف اؼبرفقات ألف أك باء ك/أك جيم باالتفاقية؛
(ِّ)
(ِْ)
(ِٓ)
(ِٔ)
(ِٕ)
(ِٖ)

انظر .UNEP/POPS/COP.7/INF/20
انظر .UNEP/POPS/COP.7/INF/19
 ،UNEP/POPS/COP.7/14اؼبرفق.
.UNEP/POPS/COP.7/INF/21
انظر .UNEP/POPS/COP.7/INF/22
 ،UNEP/POPS/COP.7/8اؼبرفق األكؿ.
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ٕ  -يطلب إُف األمانة ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،أف تواصل التنفيذ العملية اعبارية الستعراض كربديث
اؼببادئ التوجيهية كالتوجيهات على النحو اؼبشار إليو يف الفقرة ٔ عبله ،ككذلك القياـ بأنشطة التوعية كاؼبساعدة
التقنية ،من أجل الًتكيج للمبادئ التوجيهية كالتوجيهات ،كتقدًن تقرير عن التقدـ احملرز إُف مؤسبر األطراؼ يف
اجتماعو الثامن؛
ٖ  -يدعو األطراؼ كالدكؿ غَت األطراؼ يف االتفاقية ،كاؼبنظمات اغبكومية الدكلية ،كاؼبنظمات غَت
اغبكومية ،كالصناعة إُف اؼبشاركة بنشاط يف عملية استعراض كربديث اؼببادئ التوجيهية كالتوجيهات ،كتقدًن
اؼبعلومات ذات الصلة إُف األمانة لينظر فيها اػبرباء اؼبعنيوف بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئة؛
ٗ  -يدعو األطراؼ كغَتىا من اعبهات اليت ترشح خرباء ذكم دراية ؿبددة بأفضل التقنيات اؼبتاحة
كأفضل اؼبمارسات البيئية ،خاصة ما يتعلق منها باؼبواد الكيميائية اؼبدرجة يف مرفقات اتفاقية استكهوَف يف األعواـ
ََِٗ ،كَُُِ ،كَُِّ ،كَُِٓ ،بضمهم إُف قائمة خرباء ؾبموعة األدكات كأفضل التقنيات اؼبتاحة
كأفضل اؼبمارسات البيئية؛
َُ  -يشجع األطراؼ كغَتىا من اعبهات على استخداـ اؼببادئ التوجيهية كالتوجيهات عند تطبيق
أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية لتنفيذ خطط العمل كغَتىا من اإلجراءات ذات الصلة
بااللتزامات دبوجب االتفاقية ،كإُف تقاسم ذبارهبا يف استخداـ اؼببادئ التوجيهية كالتوجيهات ،على شكل
دراسات للحالة مثبلن ،من خبلؿ آلية مركز تبادؿ اؼبعلومات التابع التفاقية استكهوَف.

مرفق المقرر ا س 8/7 -

خطة عمل لمواصلة استعراض وتحديث المبادئ التوجيهية والتوجيهات بشأن أفضل التقنيات
المتاحة والتوجيهات المؤقتة بشأن أفضل الممارسات البيئية
أوالً  -مجاالت العمل
(أ)

توجيهات بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية ذات الصلة بالملوثات العضوية الثابتة
المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء
مشركع التوجيو بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية يف استخداـ ضبض السلفونيك
البَتفلورككتاين كاؼبواد الكيميائية اؼبرتبطة بو كاؼبدرجة يف اتفاقية استكهوَف
ُ  -صبع معلومات جديدة كتقييمها عن اجملاالت اؼبثَتة للقلق اليت حددهتا األطراؼ فيما يتعلق
بإدارة ـبزكنات كمنتجات كمواد مستخدمة ،كمكونة من ضبض السلفونيك البَتفلورككتاين أك احملتوية عليها،
كتقدير كعبلج اؼبواقع اؼبلوثة حبمض السلفونيك البَتفلورككتاين ،كقصص النجاح عن استخداـ البدائل ،كتنقيح
كاستكماؿ كثيقة التوجيهات حسب مقتضى اغباؿ ،دبا يف ذلك عن طريق إعداد دراسات حالة.
للوثيقة.

ِ-

حبث مواصلة ربديث اإلشارات اؼبرجعية ،كتنقيح اؼبعلومات القائمة لزيادة االتساؽ العاـ

ّ-

حبث إعادة ىيكلة كثيقة التوجيهات بطية ربسُت مبلءمتها للمستخدـ.

مشركع التوجيهات بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية إلعادة تدكير اؼبواد احملتوية على
اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ اؼبدرجة يف اتفاقية استكهوَف ،كالتخلص منها كنفايات
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ْ  -صبع معلومات جديدة كتقييمها عن اجملاالت اؼبثَتة للقلق اليت حددهتا األطراؼ فيما يتعلق
بتكنولوجيات فصل اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ احملتوية على الببلستيك ،كتقدير كمعاعبة اؼبواقع اؼبلوثة
هبا ،كربديث التكنولوجيات اؼبدرجة ،كتنقيح/استكماؿ كثيقة التوجيهات حسب مقتضى اغباؿ ،دبا يف ذلك عن
طريق إعداد دراسات حالة.
ٓ-
التوجيهات.
ٔ-

حبث مواصلة ربديث اإلشارات اؼبرجعية ،كتنقيح اؼبعلومات القائمة لزيادة االتساؽ العاـ لوثيقة
حبث إعادة ىيكلة كثيقة التوجيهات بطية ربسُت مبلءمتها للمستخدـ.

أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية بالنسبة للملوثات العضوية الثابتة األخرل
ٕ  -صبع معلومات جديدة كتقييمها عن اجملاالت اؼبثَتة للقلق اليت حددهتا األطراؼ فيما يتعلق
بإدارة اؼبواد احملتوية على الدكديكاف اغبلق السداس الربكـ ،كإعداد توجيهات إضافية بشأف أفضل التقنيات
اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية حسب مقتضى اغباؿ ،مع مراعاة اؼببادئ التوجيهية لئلدارة السليمة بيئيان
للنفايات اؼبكونة من الدكديكاف اغبلق السداس الربكـ أك احملتوية عليو أك اؼبلوثة بو ،على النحو الذم اعتمده
مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ يف اجتماعو الثاين عشر.
ٖ  -تقدير اغباجة إُف إعداد توجيهات إضافية عن أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية
بالنسبة ؼبلوثات عضوية ثابتة أخرل مدرجة يف اؼبرفق ألف أك اؼبرفق باء لبلتفاقية ،مع مراعاة اؼببادئ التوجيهية
التقنية القائمة بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة اليت كضعت يف إطار اتفاقية بازؿ.
ٗ  -صبع كتقييم معلومات ذات صلة بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية بالنسبة
للملوثات العضوية الثابتة اليت ستدرج يف مرفقات االتفاقية يف االجتماعات السابعة ؼبؤسبر األطراؼ.
(ب)

توجيهات بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية ذات الصلة بالملوثات العضوية الثابتة
المدرجة في المرفق جيم
َُ  -صبع كتقييم معلومات جديدة عن اؼبصادر الرئيسية للملوثات العضوية الثابتة اؼبنتجة عن غَت
قصد ،كاليت حددهتا األطراؼ كخرباء ؾبموعة األدكات ،كالوثائق اؼبرجعية اؼبتعلقة بأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل
اؼبمارسات البيئية كاؼببادئ التوجيهية اليت مت ربديثها كاستكماؽبا مؤخران كفقان ؼبقتضى اغباؿ؛
ُُ  -صبع كتقييم معلومات عن أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية ؼبصادر إطبلقات
اؼبلوثات العضوية الثابتة اليت سيتم إدراجها يف مرفقات االتفاقية يف االجتماعات السابعة ؼبؤسبر األطراؼ ،كتقدير
إنتاجية تطبيق التوجيهات القائمة بالنسبة لتلك اؼبواد كاؼببادئ التوجيهية اليت مت استكماؽبا/ربديثها حسب
مقتضى اغباؿ.

(ج)

البدائل

ُِ  -فيما يتعلق باؼببادئ التوجيهية عن أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية ذات الصلة
باؼبلوثات العضوية الثابتة اؼبدرجة يف اؼبرفق جيم لبلتفاقية استكماؽبا دبعلومات جديدة عن أفضل التقنيات
كأفضل اؼبمارسات البديلة اؼبتاحة ،دبا يف ذلك البدائل اليت طورت ؿبليان ،كعن استخداـ مواد أك منتجات كعملية
بديلة أك معدلة.
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ُّ  -كفيما يتعلق بالتوجيهات بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية ذات الصلة
باؼبلوثات العضوية الثابتة اؼبدرجة يف اؼبرفق ألف أك اؼبرفق باء ،لبلتفاقية استكماؽبا دبعلومات جديدة عن البدائل
اؼبتاحة كما حددهتا عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة.
(د)

معالجة المواقع الملوثة
ُْ  -صبع كتقييم معلومات ذات صلة دبعاعبة اؼبواقع اؼبلوثة ،كتقدير اغباجة إُف كضع توجيهات.

ثانياً  -الخطوط الزمنية
اؼبوعد اؼبقرر

النشاط

جا ور طواؿ الفًتة ََُُِِٕٓ-

ذبميع معلومات ؿبددة يف خطة العمل لبلستعراض كالتحديث اعباريُت
للمبادئ التوجيهية عن أفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية

شباط/فرباير َُِٓ

وبدد رؤساء فرؽ العمل من القائمة اؼبشًتكة ػبرباء ؾبموعة األدكات كأفضل
التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية لكل ؾباؿ عمل مدرج يف خطة
العمل

أيار/مايو َُِٓ

االجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ

أيار/مايو َُِٓ

تطلب األمانة من األطراؼ كجهات أخرل تقدًن معلومات عن كل ؾباؿ من
ؾباالت العمل احملددة يف خطة العمل
تقيم فرؽ العمل اؼبعلومات اؼبقدمة حىت تارىبو كتقدـ اقًتاحات بتحديث
التوجيهات القائمة ك/أك ضع توجيهات إضافية لكل ؾباؿ عمل ،دبا يف ذلك
تنقيحات مقًتحة ،كإعادة ىيكلة كإعداد دراسات حالة

حبلوؿ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ




تشرين الثاين/نوفمرب َُِٓ

حبلوؿ نيساف/ابريل َُِٔ

اجتماع مشًتؾ ػبرباء ؾبموعة األدكات كأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل
اؼبمارسات البيئية لبحث التنقيحات ك/أك التوجيهات اإلضافية كفقان
ؼبقًتحات فرؽ العمل
تعد فرؽ العمل أكؿ مشاريع التوجيهات احملدثة ك/أك اإلضافية استنادان إُف
تقييم اؼبعلومات اؼبقدمة كتعليقات خرباء ؾبموعة األدكات كأفضل التقنيات
اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية
 يرسل رؤساء فرقة العمل اؼبشاريع األكُف إُف األمانة حبلوؿ ِٓ
نيساف/أبريل َُِٔ
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يرسل رئيس فرقة العمل مشركع اؼبقًتحات إُف األمانة حبلوؿ ُِ
أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ
ترسل األمانة مشركع اؼبقًتحات الستعراضها من جانب خرباء
ؾبموعة األدكات كأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية
حبلوؿ ِٓ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ

ترسل األمانة اؼبشاريع الستعراضها من جانب خرباء ؾبموعة
األدكات كأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية حبلوؿ
ِٗ نيساف/أبريل َُِٔ
تتيح األمانة اؼبشاريع على اؼبوقع الشبك التفاقية استكهوَف حبلوؿ
ِٗ نيساف/أبريل َُِٔ لتقدـ األطراؼ كآخركف تعليقات عليها
حبلوؿ َّ حزيراف/يونيو َُِٔ
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اؼبوعد اؼبقرر

النشاط

حبلوؿ حزيراف/يونيو َُِٔ

ترسل األطراؼ كآخركف إُف األمانة حبلوؿ َّ حزيراف/يونيو تعليقاهتا على
اؼبشاريع اؼبقدمة الستعراضها

سبوز/يوليو َُِٔ

يقدـ خرباء ؾبموعة األدكات كأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات
البيئية تعليقاهتم على مشركع التوجيهات احملدثة كاإلضافية
 ذبمع األمانة التعليقات كترسل اجملموعة إُف فرؽ العمل كرؤسائها
حبلوؿ ِْ حزيراف /يونيو َُِٔ

تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٔ

تنقح فرؽ العمل مشركع التوجيهات احملدثة كاإلضافية بناءن على التعليقات
اؼبتلقاة كاؼبعلومات اجملمعة بُت الدكرات
 يرسل رؤساء فرقة العمل اؼبشاريع إُف األمانة حبلوؿ ِْ تشرين
األكؿ/أكتوبر َُِٔ
 ترسل األمانة اؼبشاريع إُف خرباء ؾبموعة األدكات كأفضل التقنيات
اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات البيئية حبلوؿ ِٖ تشرين األكؿ/أكتوبر
َُِٔ

تشرين الثاين/نوفمرب َُِٔ

اجتماع مشًتؾ ػبرباء ؾبموعة األدكات كأفضل التقنيات اؼبتاحة كأفضل
اؼبمارسات البيئية الستعراض مشركع التوجيهات ككضع االستنتاجات
كالتوصيات لينظر فيها االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ لينظر فيو مؤسبر
األطراؼ يف اجتماعو الثامن

كانوف الثاين/يناير َُِٕ

تستكمل فرؽ العمل مشركع التوجيهات بناءن على االتفاؽ الذم مت يف
االجتماع اؼبشًتؾ يف تشرين الثاين/نوفمرب
 يرسل رؤساء فرؽ العمل اؼبشاريع النهائية إُف األمانة يف ُٓ كانوف
الثاين/يناير َُِٕ

أيار/مايو َُِٕ

االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ
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المقرر ا س  :9/7 -تدابير لخفض اإلطالقات من النفايات أو القضاء عليها
إف مؤسبر األطراؼ
يرحب مع التقدير باؼبقرر ا ب  ّ/ُِ -اؼبتعلق باؼببادئ التوجيهية بشأف اؼبلوثات العضوية
ُ ِّ -
اعتمد دبوجبو مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها
الثابتة الذم ى
عرب اغبدكد يف اجتماعو الثاين عشر مبادئ توجيهية تقنية عامة ؿبدنثة لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من
(ِٗ)
ملوثات عضوية ثابتة أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا ،باإلضافة إُف مبادئ توجيهية تقنية أخرل زبتص ربديدان
دبلوثات عضوية ثابتة ؿبددة كاردة فيو؛
ِ  -يبلحظ أف اؼببادئ التوجيهية العامة احمل ٌدثة اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ يف
اجتماعو الثاين عشر:
(أ)

تضع تعريفات مؤقتة للمحتول اؼبنخفض للملوثات العضوية الثابتة؛

(َّ)

(ُّ)

(ب) تضع تعريفان مؤقتان ؼبستويات التدمَت كالتحويل النهائ ؛
(ِّ)
(ج) رب ٌدد الطرائق اليت ييعترب أهنا تشكل زبلُّصان سليمان بيئيان؛

ّ  -يذ ٌكر األطراؼ بأف تأخذ يف اعتبارىا اؼببادئ التوجيهية اؼبذكورة أعبله لدل تنفيذىا التزاماهتا
دبوجب الفقرة ُ من اؼبادة ٔ من االتفاقية؛
ْ  -يشجع تطبيق كتبياف طرائق فعالة من حيث التكاليف تينتقى من بُت الطرائق اؼبدرجة يف الفرع
رابعان  -زام من اؼببادئ التوجيهية التقنية العامة احمل ندثة اؼبذكورة أعبله ،يف البلداف النامية كالبلداف اليت سبر
اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ؛
ٓ  -يطلب إُف األمانة ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،أف تضطلع بأنشطة بناء القدرات كالتدريب لدعم
األطراؼ يف الوفاء بالتزاماهتا دبوجب الفقرة ُ من اؼبادة ٔ من االتفاقية ،آخذة يف اعتبارىا اؼببادئ التوجيهية
اؼبذكورة أعبله؛
ٔ  -يدعو اؽبيئات اؼبعنية لدل اتفاقية بازؿ ،فيما يتعلق باؼبواد الكيميائية اليت أدرجت حديثان يف
اؼبرفقُت ألف كجيم التفاقية استكهوَف دبوجب اؼبقررات ا س ُِ/ٕ-كا س  ُّ/ٕ -كا س  ،ُْ/ٕ-إُف القياـ
دبا يل :
(أ) ربديد ما يلزـ من مستويات التدمَت كالتحويل النهائ بشأف تلك اؼبواد الكيميائية لكفالة عدـ
ظهور خصائص اؼبلوثات العضوية الثابتة ،على النحو احملدد يف الفقرة ُ من اؼبرفق داؿ التفاقية استكهوَف؛
(ب) ربديد الطرائق اليت ترل أهنا تشكل زبلصان سليمان بيئيان دبوجب الفقرة ُ (د) ’ِ‘ من اؼبادة ٔ
من اتفاقية استكهوَف؛
(ج) العمل ،حسب االقتضاء ،لتحديد مستويات الًتكيز لك يتسٌت ،بالنسبة لتلك اؼبواد
الكيميائية ،ربديد احملتول اؼبنخفض للملوثات العضوية الثابتة اؼبشار إليو يف الفقرة ُ (د) ’ِ‘ من اؼبادة ٔ من
االتفاقية؛
(ِٗ)
(َّ)
(ُّ)
(ِّ)
82

.UNEP/CHW.12/5/Add.2/Rev.1
اؼبرجع السابق نفسو ،الفرع ثالثان  -ألف.
اؼبرجع السابق نفسو ،الفرع ثالثان  -باء.
اؼبرجع السابق نفسو ،الفرع رابعان  -زام.

UNEP/POPS/COP.7/36

(د) مواصلة ربديث اؼببادئ التوجيهية التقنية العامة لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من
ملوثات عضوية ثابتة أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا ،عند الضركرة ،كإعداد مبادئ توجيهية تقنية ؿبددة أك
ربديثها يف إطار اتفاقية بازؿ.
ٕ  -يدعو اػبرباء العاملُت يف إطار اتفاقية استكهوَف الذين ال يشاركوف حىت اآلف يف العمل يف إطار
اتفاقية بازؿ يف استكماؿ اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من اؼبلوثات العضوية
الثابتة أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا للمشاركة يف ذلك العمل.
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المقرر ا س  :11/7 -خطط التنفيذ
إف مؤسبر األطراؼ
ُ  -يرحب خبطط التنفيذ اإلضافية اليت قدمتها األطراؼ عمبلن باؼبادة ٕ من اتفاقية استكهوَف بشأف
اؼبستكملة؛
اؼبلوثات العضوية الثابتة ،دبا يف ذلك اػبطط اؼبنقنحة ك
ِّ
ى
ستكملة؛
ِ  -وبيط علمان باؼبواعيد النهائية احملددة لتقدًن خطط التنفيذ اؼبن ٌقحة كاؼبػي ى

(ّّ)

شجع تلك األطراؼ اليت َف تقم بإحالة خطط التنفيذ اػباصة هبا يف غضوف اؼبواعيد النهائية
ّ  -يي ِّ
على القياـ بذلك بأسرع ما يبكن؛
ْ  -وبيط علمان دبشاريع الصيغ اؼبن ٌقحة لوثائق التوجيهات التالية:
اؼبلوثات العضوية الثابتة (مشركع،
(أ) توجيهات لوضع خطة تنفيذ كطنية التفاقية استكهوَف بشأف ِّ
(ّْ)
استكمل يف َُِْ )؛
كميات حامض السلفونيك البَتفلورككتاين كاؼبواد الكيميائية ذات الصلة
(ب) مشركع توجيهات عبرد ٌ
(ّٓ)
اؼبدرجة يف اتفاقية استكهوَف (َُِٓ)؛
كميات اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ دبوجب اتفاقية استكهوَف
(ج) مشركع توجيهات عبرد ٌ
(ّٔ)
(َُِٓ)؛
ٓ  -يشجع األطراؼ على استخداـ كثائق التوجيهات اؼبنقحة اؼبدرجة يف اعبزء ألف من اؼبرفق ؽبذا
(ّٕ)
اؼبقرر عند كضع خطط التنفيذ الوطنية اػباصة هبا كاستعراضها كاستكماؽبا؛
ٔ  -يطلب إُف األطراؼ كاعبهات األخرل أف تقدِّـ إُف األمانة تعليقات تستند إُف ذبربتها يف
استخداـ أحدث ًصيغ كثائق التوجيهات ،اؼبدرجة يف اعبزء ألف من اؼبرفق ؽبذا اؼبقرر ،ؼبساعدة األطراؼ يف
كضع كاستعراض كاستكماؿ خطط التنفيذ الوطنية اػباصة هبا بشأف كيفية ربسُت فائدة ىذه التوجيهات،
كيطلب إُف األمانة ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،أف تستكمل كثائق التوجيو اؼبدرجة يف اعبزء ألف من اؼبرفق ،حسب
االقتضاء؛
ٕ  -يطلب إُف األمانة:
اؼبدرجة يف اعبزء باء من اؼبرفق ؽبذا اؼبقرر،
(أ) أف تواصل ،رىنان بتوفُّر اؼبوارد ،استكماؿ التوجيهات ى
حسب االقتضاء ،على أساس التعليقات الواردة من األطراؼ كاعبهات األخرل حبلوؿ ُّ آذار/مارس َُِٔ؛

)ّّ( انظر .UNEP/POPS/COP.7/INF/24
)ّْ( انظر .UNEP/POPS/COP.7/INF/25
)ّٓ( انظر .UNEP/POPS/COP.7/INF/26
)ّٔ( انظر .UNEP/POPS/COP.7/INF/27
)ّٕ(  ،UNEP/POPS/COP.7/16اؼبرفق .كيبكن االطبلع على اجملموعة الكاملة لوثائق التوجيهات اؼبعدة ؼبساعدة األطراؼ يف
إعداد كاستعراض كاستكماؿ خطط التنفيذ الوطنية اػباصة هبا يف اؼبوقع الشبك لبلتفاقية:
.http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/tabid/2882/Default.aspx
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تسهل
(ب) أف تضطلع ،رىنان بتوفُّر اؼبوارد ،بأنشطة بناء القدرات كالتدريب لدعم األطراؼ ،كأف ِّ
اؼبدرجة يف اعبزء
بذلك صياغة كتنقيح كاستكماؿ خطط التنفيذ الوطنية ،آخذة يف االعتبار كثائق التوجيهات
ى
ألف من اؼبرفق ؽبذا اؼبقرر؛
اؼبلوثات العضوية
(ج) أف تضع توجيهان جديدان بشأف القياـ ،حسب اللزكـ كرىنان بتوفُّر اؼبوارد ،جبرد ِّ
الثابتة اليت أدرجها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو السابع يف مقرراتو ا س ،ُِ/ٕ-كا س ُّ/ٕ-كا سُْ/ٕ-؛
(د) أف تعُت أم توجيهات إضافية قد تكوف مطلوبة ؼبساعدة األطراؼ يف كضع كاستعراض
كاستكماؿ خطط التنفيذ الوطنية لينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن؛
(ىػ) أف تقدِّـ تقريران عن التقدُّـ اإلضايف احملرز بشأف ىذه اؼبسائل ،دبا يف ذلك التنقيحات على
التوجيهات الواردة يف مرفق ىذا اؼبقرر ،إُف مؤسبر األطراؼ لينظر فيو يف اجتماعو الثامن.

مرفق المقرر ا س 11/7 -
()38

قائمة التوجيهات المتاحة لوضع واستعراض واستكمال خطط التنفيذ الوطنية
الجزء ألف
توجيهات بشأن بلورة واستكمال خطط التنفيذ الوطنية

توجيهات لوضع خطة تنفيذ كطنية التفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة (مشركع ،استكمل يف َُِْ)
توجيهات إضافية
مشركع توجيهات عبرد كميات حامض السلفونيك البَتفلوركتاين كاؼبواد الكيميائية ذات الصلة اؼبدرجة يف اتفاقية
استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة (َُِٓ)
مشركع توجيهات عبرد كميات اإليثرات الثنائية الفينيل اؼبتعددة الربكـ اؼبدرجة يف اتفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات
العضوية الثابتة (َُِٓ)
الجزء باء
مشركع توجيهات بشأف التقييم االجتماع كاالقتصادم لوضع كتنفيذ خطط التنفيذ الوطنية يف إطار اتفاقية
استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة (ََِٕ)
مشركع توجيهات غبساب تكاليف خطط العمل اػباصة دبلوثات عضوية ثابتة ؿبددة (َُِِ)
مشركع توجيهات ؼبراقبة الواردات كالصادرات من اؼبلوثات العضوية الثابتة (َُِِ)
كسم اؼبنتجات أك األصناؼ احملتوية على ملوثات عضوية ثابتة  -االعتبارات األكلية (مشركع)َُِِ ،
مشركع توجيهات بشأف أخذ عينات اؼبلوثات العضوية الثابتة يف اؼبنتجات كاألصناؼ كفرزىا كربليلها (َُِّ)
كمياتو كاستبدالو (َُِٓ)
مشركع توجيهات لتحديد ىوية الدكديكاف اغبلق السداس الربكـ كجرد ٌ

(ّٖ) يبكن االطبلع عليها أيضان يف اؼبوقع الشبك لبلتفاقية:

.http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/tabid/2882/Default.aspx
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المقرر ا س  :11/7 -مواصلة النظر في البيوتادايين السداسي الكلور
إف مؤسبر األطراؼ،
كقد نظر يف توصية عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة بإدراج البيوتادايُت السداس الكلور يف
(ّٗ)
اؼبرفقُت ألف كجيم من االتفاقية،
االتفاقية،

كإذ يشَت إُف مقرره ا س  ،ُِ/ٕ -الذم أدرج دبوجبو البيوتادايُت السداس الكلور يف اؼبرفق ألف من

كإذ وبيط علمان باؼبعلومات اعبديدة اؼبقدمة يف اجتماعو السابع عن اإلنتاج غَت اؼبقصود للبيوتادايُت
السداس الكلور،
ُ  -يطلب إُف عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة أف تواصل تقييم البيوتادايُت السداس الكلور
استنادان إُف اؼبعلومات اؼبتوفرة حديثان فيما يتعلق بإدراجو يف اؼبرفق جيم؛
ِ  -يدعو األطراؼ كاؼبراقبُت إُف أف تقدـ إُف األمانة أم معلومات إضافية من شأهنا أف تساعد يف
مواصلة تقييم اللجنة لئلنتاج غَت اؼبقصود للبيوتادايُت السداس الكلور؛
ّ  -يطلب إُف اللجنة أف تقدـ توصية إُف مؤسبر األطراؼ بشأف إدراج البيوتادايُت السداس الكلور
يف اؼبرفق جيم ؼبواصلة النظر فيها يف اجتماعو الثامن.

(ّٗ) .UNEP/POPS/COP.7/19
86

UNEP/POPS/COP.7/36

المقرر ا س  :12/7 -إدراج البيوتادايين السداسي الكلور
إف مؤسبر األطراؼ،
كقد نظر يف موجز ـباطر كتقييم إدارة ـباطر البيوتادايُت السداس الكلور على النحو الذم أحالتو هبما
(َْ)
عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة،
اؼبلوثات العضوية الثابتة بإدراج البيوتادايُت السداس الكلور يف
كإذ وبيط علمان بتوصية
عبنة استعراض ٌ
(ُْ)
اؼبرفقُت ألف كجيم من االتفاقية،
درج فيو
اؼبلوثات العضوية الثابتة ليي ى
يقرٌر تعديل اعبزء األكؿ من اؼبرفق ألف من اتفاقية استكهوَف بشأف ٌ
البيوتادايُت السداس الكلور بدكف إعفاءات ؿبدندة ،كذلك بإدخاؿ الصف التاِف:
اؼبادة الكيميائية

النشاط

اإلعفاء احملدد

البيوتادايُت السداس الكلور
(الرقم يف سجل اؼبستخلصات الكيميائية)87-68-3 :

إنتاج

ال يوجد

استخداـ

ال يوجد

(َْ)  UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2ك.UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2
(ُْ) .UNEP/POPS/COP.7/19
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المقرر ا س  :13/7 -إدراج الفينول الخماسي الكلور وأمالحو وإستراتو
إف مؤسبر األطراؼ،
كقد نظر يف موجز بيانات اؼبخاطر كتقييم إدارة اؼبخاطر فيما ىبص مادة الفينوؿ اػبماس الكلور
(ِْ)
كأمبلحو كإسًتاتو على النحو الذم أحالتو عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة،
اؼبلوثات العضوية الثابتة بإدراج الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو
كإذ وبيط علمان بتوصية عبنة استعراض ٌ
كإسًتاتو يف اؼبرفق ألف من االتفاقية مصحوبان بإعفاءات ؿب ٌددة إلنتاج كاستخداـ الفينوؿ اػبماس الكلور يف
(ّْ)
أعمدة اػبدمات كاألذرع اؼبستعرضة،
اؼبلوثات العضوية الثابتة
ُ  -يقرٌر تعديل اعبزء األكؿ من اؼبرفق ألف من اتفاقية استكهوَف بشأف ٌ
درج فيو الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كإسًتاتو مصحوبان بإعفاءات ؿبدندة لئلنتاج كفق ما ىو مسموح بو
ليي ى
درجة يف سجل اإلعفاءات احمل ٌددة ،كالستخداـ الفينوؿ اػبماس الكلور يف أعمدة اػبدمات
لؤلطراؼ اؼبػي ى
كاألذرع اؼبستعرضة ،كذلك بإدخاؿ الصف التاِف:
اؼبادة الكيميائية
الفينوؿ اػبماس الكلور كأمبلحو كإسًتاتو

النشاط
إنتاج
استخداـ

ِ-

اإلعفاء احملدد
كفق ما ىو مسموح بو لؤلطراؼ اؼبػيدرجة يف السجل
عمبلن بأحكاـ اعبزء الثامن من ىذا اؼبرفق
استخداـ الفينوؿ اػبماس الكلور يف أعمدة
اػبدمات كاألذرع اؼبستعرضة عمبلن بأحكاـ اعبزء
الثامن من ىذا اؼبرفق

يقرر أيضان إدراج مبلحظة جديدة ’ٔ‘ يف اعبزء األكؿ من اؼبرفق ألف ،على النحو التاِف:
’ٔ‘ مت ربديد اؼبرنكبات التالية على أهنا ملوثات عضوية ثابتة :الفينوؿ اػبماس الكلور (الرقم يف
سجل اؼبستخلصات الكيميائية ،)87-86-5 :فينات الصوديوـ اػبماسية الكلور (الرقم يف سجل
اؼبستخلصات الكيميائية 131-52-2 :ك( (27735-64-4بوصفها مونوىيدرات)) كلورات الفينيل اػبماس
الكلور (الرقم يف سجل اؼبستخلصات الكيميائية ،)3772-94-9 :عند النظر إليها مع ً
ناذبها التى ىح ٌوِف،
األنيسوؿ اػبماس الكلور (الرقم يف سجل اؼبستخلصات الكيميائية)1825-21-4 :؛

ّ-

يقرر كذلك إدراج جزء جديد ثامن يف اؼبرفق ألف على النحو التاِف:

الجزء الثامن
الفينول الخماسي الكلور وأمالحو وإستراتو
على كل طرؼ قاـ بالتسجيل للحصوؿ على إعفاء عمبلن باؼبادة ْ من أجل إنتاج كاستخداـ
الفينوؿ اػبماس الكلور يف أعمدة اػبدمات كاألذرع اؼبستعرضة أف يتخذ التدابَت الضركرية اليت تضمن
سهولة ربديد أعمدة اػبدمات كاألذرع اؼبستعرضة احملتوية على الفينوؿ اػبماس الكلور عن طريق
الوسم أك بطَت ذلك من الوسائل طواؿ دكرات حياهتا .كهبب عدـ إعادة استخداـ اؼبواد اؼبعاعبة
بالفينوؿ اػبماس الكلور ألغراض أخرل خببلؼ األغراض اؼبستثناة.
(ِْ)  UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3ك.UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1
(ّْ) .UNEP/POPS/COP.7/20
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المقرر ا س  :14/7 -إدراج النفثالينات المكلور
إف مؤسبر األطراؼ،
كقد نظر يف موجز ـباطر كتقييم إدارة ـباطر النفثالينات اؼبكلورة بالشكل الذم أحالتو بو عبنة
استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة(ْْ)،
اؼبلوثات العضوية الثابتة بإدراج النفثالينات الثنائية الكلور،
كإذ وبيط علمان بتوصية عبنة استعراض ٌ
كالنفثالينات الثبلثية الكلور ،كالنفثالينات الرباعية الكلور ،كالنفثالينات اػبماسية الكلور ،كالنفثالينات السداسية
الكلور ،كالنفثالينات السباعية الكلور ،كالنفثالُت الثماين الكلور يف اؼبرفقُت ألف كجيم باالتفاقية(ْٓ)،
اؼبلوثات العضوية الثابتة لتيدرج
يقرر تعديل اعبزء األكؿ من اؼبرفق ألف باتفاقية استكهوَف بشأف ٌ
ٌُ -
فيو النفثالينات اؼبتعددة الكلور ،دبا فيها النفثالينات الثنائية الكلور ،كالنفثالينات الثبلثية الكلور ،كالنفثالينات
الرباعية الكلور ،كالنفثالينات اػبماسية الكلور ،كالنفثالينات السداسية الكلور ،كالنفثالينات السباعية الكلور،
كالنفثالُت الثماين الكلور ،مع إعفاءات ؿبددة إلنتاج تلك اؼبواد الكيميائية كمواد كسيطة يف إنتاج النفثالينات
اؼبتعددة الفلور ،دبا يف ذلك النفثالُت الثماين الفلور ،كاستخداـ تلك اؼبواد الكيميائية إلنتاج النفثالينات اؼبتعددة
الفلور دبا يف ذلك النفثالُت الثماين الفلور ،كذلك بإضافة الصف التاِف:
اؼبادة الكيميائية

النشاط

النفثالينات اؼبتعددة الكلػور كمنهػا النفثالينػات الثنائيػة اإلنتاج
الكل ػػور ،كالنفثالين ػػات الثبلثي ػػة الكل ػػور ،كالنفثالين ػػات
الرباعي ػ ػػة الكل ػ ػػور ،كالنفثالين ػ ػػات اػبماس ػ ػػية الكل ػ ػػور،
كالنفثالينات السداسية الكلور ،كالنفثالينات السباعية االستخداـ
الكلور ،كالنفثالُت الثماين الكلور

اإلعفاء احملدد
مواد كسيطة يف إنتاج النفثالينات
اؼبتعددة الفلور ،دبا فيها النفثالُت
الثماين الفلور
إنتاج النفثالينات اؼبتعددة الفلور ،دبا
فيها النفثالُت الثماين الفلور

ِ  -يقرر أيضان تعديل اعبزء األكؿ من اؼبرفق جيم باالتفاقية لتيدرج فيو النفثالينات اؼبتعددة الكلور،
دبا فيها النفثالينات الثنائية الكلور ،كالنفثالينات الثبلثية الكلور ،كالنفثالينات الرباعية الكلور ،كالنفثالينات
اػبماسية الكلور ،كالنفثالينات السداسية الكلور ،كالنفثالينات السباعية الكلور ،كالنفثالُت الثماين الكلور ،كذلك
بإدخاؿ ’’النفثالينات اؼبتعددة الكلور ،دبا فيها النفثالينات الثنائية الكلور ،كالنفثالينات الثبلثية الكلور،
كالنفثالينات الرباعية الكلور ،كالنفثالينات اػبماسية الكلور ،كالنفثالينات السداسية الكلور ،كالنفثالينات السباعية
الكلور ،كالنفثالُت الثماين الكلور‘‘ يف جدكؿ ’’اؼبادة الكيميائية‘‘ يف سطر جديد ربت ’’مرٌكبات ثنائ
بنزكبارادايوكسُت متعدد الكلور كثنائ بنزكفيوراف متعدد الكلور“ كإدراج ”النفثالينات اؼبتعددة الكلور ،دبا يف
ذلك النفثالينات الثنائية الكلور كالنفثالينات الثبلثية الكلور ،كالنفثالينات الرباعية الكلور ،كالنفثالينات اػبماسية
الكلور ،كالنفثالينات السداسية الكلور ،كالنفثالينات السباعية الكلور ،كالنفثالُت الثماين الكلور“ بعد ’’مركبات
ثنائ بنزكبارادايوكسُت متعدد الكلور كثنائ بنزكفيوراف متعدد الكلور“ يف الفقرة األكُف يف اعبزأين الثاين كالثالث
من اؼبرفق جيم.
(ْْ)  UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.1ك.UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.1
(ْٓ) .UNEP/POPS/COP.7/18
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المقرر ا س  :15/7 -عمل لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -وبيط علمان باؼبعلومات الواردة يف تقارير عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة عن أعماؿ
(ْٕ)
اجتماعيها التاسع كالعاشر(ْٔ) كالوثائق اؼبقدمة من اللجنة إُف مؤسبر األطراؼ؛
يعُت اػبرباء السبعة عشر الذين مت ترشيحهم للعمل كأعضاء يف اللجنة؛
ِ ِّ -

(ْٖ)

ّ  -يعتمد قائمة األطراؼ األربعة عشر اليت ستيدعى لتعيُت أعضاء اللجنة ؼبدة عضوية تبدأ بتاريخ
ٓ أيار/مايو َُِٔ ،كى القائمة اليت ترد يف مرفق ىذا اؼبقرر؛
ْ  -ينتخب السيدة إستيفانيا موريرا (الربازيل) رئيسة للجنة؛
ٓ  -يرحب بالتوجيو اؼبتعلق دبساعدة األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة
اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كعبنة استعراض اؼبواد
(ْٗ)
الكيميائية يف عملها عندما تكوف اؼبادة الكيميائية قيد النظر ملوثان عضويان ثابتان مدرجان يف اتفاقية استكهوَف؛
ٔ  -يرحب أيضان بالتوجيو اؼبتعلق بكيفية تقييم اآلثار احملتملة لتطَت اؼبناخ على عمل اللجنة(َٓ)،
كأيضان النهج اؼبتبع للنظر يف التفاعبلت بُت تطَت اؼبناخ كاؼبواد الكيميائية اؼبقًتح إدراجها يف اؼبرفقات ألف ك/أك
باء ك/أك جيم من االتفاقية ،كالتوصيات اليت كضعتها عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة على أساس
(ُٓ)
التوجيو؛
ٕ  -وبيط علمان باؼبعلومات اليت قدمتها األمانة عن ذبربة تنظيم االجتماعات اؼبتعاقبة كاالجتماع
اؼبشًتؾ للجنة استعراض اؼبواد الكيميائية كعبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة(ِٓ)؛
ٖ  -يطلب إُف األمانة ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،أف تواصل االضطبلع بأنشطة لدعم األطراؼ كغَتىا من
اعبهات للمشاركة الفعالة يف أعماؿ اللجنة على النحو الوارد يف اؼبقرر ؿ ا ـ ٕ/َُ-كأف تقدـ تقريران عن نتائج
تلك األنشطة إُف مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن.
ٗ  -يشجع األطراؼ كاؼبراقبُت على تقدًن اؼبعلومات احملددة يف اؼبرفق ىاء كاؼبرفق كاك استجابة
لطلب اللجنة لتلك االسهامات ،إدراكان لكوف زيادة اؼبشاركة تساىم يف مشولية التقارير كدعم اللجنة يف إعداد
توصياهتا.

(ْٔ)  UNEP/POPS/POPRC.9/13ك ،Add.1-3ك UNEP/POPS/POPRC.10/10ك Add.1ك.2
(ْٕ)  ،UNEP/POPS/POPRC.9/INF/11/Rev.1ك،UNEP/POPS/POPRC.9/INF/20
ك ،UNEP/POPS/POPRC.10/INF/7/Rev.1ك،UNEP/POPS/POPRC.10/INF/8/Rev.1
ك ،UNEP/POPS/POPRC.10/INF/10/Rev.1كاؼبقرر ؿ ا ـ ،ٕ/ٗ-كاؼبقرر ؿ ا ـ.ْ/َُ-
(ْٖ) انظر  UNEP/POPS/POPRC.9/INF/4ك.UNEP/POPS/POPRC.10/INF/3
(ْٗ) انظر .UNEP/POPS/POPRC.10/INF/11/Rev.1
(َٓ) انظر .UNEP/POPS/POPRC.9/INF/15
(ُٓ) اؼبقرر ؿ ا ـ ،ٖ/ٗ-اؼبرفقاف األكؿ كالثاين.
(ِٓ) .UNEP/POPS/POPRC.10/INF/13
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مرفق المقرر ا س15/7-
قائمة األطراف المكلفة بتعيين أعضاء لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة الذين تبدأ فترة واليتهم
في  5أيار/مايو 2116
الدول األفريقية
كينيا
ماِف
سوازيلند
تونس
دول آسيا والمحيط الهادئ
الصُت
أندكنيسيا
الياباف
نيباؿ
دول أوروبا الوسطى والشرقية
بولندا
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
الربازيل
جامايكا
دول أوروبا الغربية ودول أخرى
لكسمربغ
سويسرا
ىولندا
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المقرر ا س  :16/7 -المساعدة التقنية
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ-
االتفاقية؛

(ّٓ)

وبيط علمان باؼبعلومات اليت قدمتها األمانة بشأف اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات لتنفيذ

ِ  -يرحب بوضع قاعدة بيانات عبمع اؼبعلومات اؼبتعلقة باحتياجات األطراؼ من أجل تنفيذ
االتفاقية ،ككذلك اؼبعلومات عن اؼبساعدة اؼبتاحة؛
ّ  -يدعو األطراؼ من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ لتوفَت معلومات إُف
األمانة بشأف احتياجاهتا يف ؾباؿ اؼبساعدة التقنية كنقل التكنولوجيا ،كفقان ألحكاـ االتفاقية ،كالصعوبات اليت
تواجهها يف تنفيذ االتفاقية ،كأم آراء أخرل يف ىذا الشأف؛
ْ  -يدعو األطراؼ من البلداف اؼبتقدمة كغَتىا من اعبهات القادرة إُف االستمرار يف توفَت معلومات
إُف األمانة ،كفقان ألحكاـ االتفاقية ،عن اؼبساعدة التقنية كالتكنولوجيا اؼبتوفرة لديها لنقلها إُف األطراؼ من
البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ؛
ٓ  -يطلب إُف األمانة أف تواصل صبع اؼبعلومات عمبلن بالفقرتُت ّ كْ أعبله ،عن طريق استبيانات
إلكًتكنية مصممة خصيصان ،تستخدـ قاعدة البيانات بصورة كاملة عبمع احتياجات األطراؼ لتنفيذ التزاماهتا
دبوجب االتفاقية؛ كيطلب أيضان إُف األمانة أف ربلل ىذه اؼبعلومات كأف ربدد الثطرات كالعقبات أماـ اؼبساعدة
التقنية كنقل التكنولوجيا ،كأف تتقدـ بتوصيات كتتخذ إجراءات غبل تلك اؼبشاكل؛
ٔ  -يرحب بربنامج اؼبساعدة التقنية(ْٓ) كيطلب إُف األمانة ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،أف تنفذىا بالتعاكف
مع اعبهات الفاعلة ذات الصلة ،أف تضع يف اعتبارىا العناصر الواردة فيو عند القياـ بعملها لتيسَت تنفيذ
اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات من أجل تطبيق اتفاقية بازؿ كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة
عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاتفاقية استكهوَف بشأف
اؼبلوثات العضوية الثابتة ،كوبث األطراؼ كاعبهات األخرل القادرة على توفَت التمويل كاؼبوارد األخرل لدعم
تنفيذ األنشطة الواردة يف برنامج اؼبساعدة التقنية؛
ٕ  -يطلب كذلك إُف األمانة ،عند تنفيذ برنامج اؼبساعدة التقنية اؼبشار إليو يف الفقرة ٔ أعبله ،أف
تضع يف اعتبارىا االحتياجات اػباصة من اؼبساعدة التقنية اليت أكضحتها البلداف النامية األطراؼ كاألطراؼ من
البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،كنتيجة إلدراج مواد كيميائية جديدة يف اؼبرفقات ألف ك/أك باء ك/أك
جيم باالتفاقية كعلى كجو اػبصوص يف ؾباالت كضع قوائم اعبرد كمراقبة اؼبلوثات العضوية الثابتة يف البيئة
كاغبصوؿ على اؼبعلومات عن مدل توافر التكنولوجيا ؼبراقبة اؼبواد الكيميائية اعبديدة يف اؼبرفق جيم كتكاليفها؛
ٖ  -يأذف لؤلمانة باستقداـ مراجعُت ماليُت مستقلُت ؼبراجعة مشاريع بناء القدرات كاؼبساعدة التقنية
كاألنشطة ذات الصلة األخرل اليت نفذت على الصعيدين اإلقليم ك/أك الوطٍت يف تنفيذ االتفاقية ،رىنان بتوفر
اؼبوارد ،كذلك يف اغباالت اليت تبدك فيها عمليات اؼبراجعة ضركرية؛
(ّٓ) انظر .UNEP/CHW.12/13-UNEP/FAO/RC/COP.7/13-UNEP/POPS/COP.7/13
(ْٓ) انظر .UNEP/CHW.12/INF/25-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/17-UNEP/POPS/COP.7/INF/16
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ٗ  -يؤكد الدكر الرئيس للمراكز اإلقليمية على النحو اؼبنصوص عليو يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم
يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد ،كاتفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة ،ككذلك
اؼبكاتب اإلقليمية كدكف اإلقليمية ؼبنظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزراعة ،يف تنفيذ اؼبساعدة التقنية عند الطلب
على الصعيد اإلقليم فيما يتعلق بتنفيذ برنامج اؼبساعدة التقنية كتيسَت نقل التكنولوجيا لؤلطراؼ اؼبستحقة؛
َُ  -يطلب إُف األمانة:
أف تقدـ تقريران إُف مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو القادـ بشأف التقدـ احملرز يف توفَت اؼبساعدة
(أ)
التقنية كبناء القدرات كتشجيع نقل التكنولوجيا لؤلطراؼ ،آخذة يف االعتبار اؼبعلومات اليت مت ذبميعها عمبلن
بالفقرتُت ّ كْ أعبله؛
(ب) أف تعد برناؾبان للمساعدة التقنية لفًتة السنتُت َُِٖ َُِٗ-بناءن على اؼبعلومات اجملمعة
عمبلن بالفقرتُت ّ كْ أعبله ،آخذة يف االعتبار عملية التآزر ،ككذلك تقييم برنامج اؼبساعدة التقنية.
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المقرر ا س  :17/7 -المراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا التابعة
التفاقية استكهولم
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يؤكد أنبية دكر اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية يف تعزيز تقدًن اؼبساعدة التقنية لبناء القدرات
دعمان للجهود الوطنية يف البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ من أجل تطبيق اتفاقيات اؼبواد
الكيميائية كالنفايات ،كفقان الختصاصاهتا؛
ِ  -يؤكد أنبية دكر اؼبراكز اإلقليمية يف تعزيز نقل التكنولوجيا اؼبتصلة بتطبيق اتفاقية استكهوَف
كيطلب إليها أف تتعاكف كتنسق فيما بينها يف ؾباالت اػبربة اليت تستطيع تقدًن اؼبساعدة فيها؛

ّ  -يشَت إُف اؼبقرر اعبامع اؼبتعلق بتعزيز التعاكف كالتنسيق فيما بُت اتفاقيات بازؿ بشأف التحكم يف
نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد كركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد
كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاستكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة ،الذم
اعتمدتو مؤسبرات األطراؼ يف اجتماعاهتا االستثنائية اؼبتزامنة اليت عقدت يف عاـ َُِّ )ٓٓ(،كالذم قدمت
مؤسبرات األطراؼ عربه توصيات بشأف متابعة استعراض ترتيبات التآزر ،كأكدت فيو ،يف صبلة أمور ،كجوب
تعزيز التآزر على الصعيدين الوطٍت كاإلقليم  ،مع إيبلء اىتماـ خاص لتعزيز التعاكف كالتنسيق كترشيد اؼبراكز
اإلقليمية التفاقية استكهوَف كاتفاقية بازؿ؛
ْ  -يرحب بقرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ُ ٓ/اؼبتعلق باؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كالذم أقرت
فيو صبعية البيئة دكر مراكز اتفاقييت بازؿ كاستكهوَف اإلقليمية يف ؾباؿ دعم تطبيق االتفاقيتُت؛
ٓ  -يأخذ بعُت االعتبار أف الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة’’ ،اؼبستقبل الذم
نصبو إليو‘‘ ،تسلط الضوء على الدكر اغباسم الذم يبكن أف تؤديو اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات
يف ؾباؿ تعزيز التنمية اؼبستدامة ،مؤكدا أنبيتو الكبَتة ػبطة التنمية ؼبا بعد عاـ َُِٓ؛
ٔ-

وبيط علمان دبا يل :

اؼبعلومات اؼبقدمة يف مذكرة األمانة عن اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية لبناء القدرات كنقل
(أ)
(ٔٓ)
التكنولوجيا يف إطار اتفاقية استكهوَف؛
(ب) خطط العمل لفًتة السنتُت َُِْ )ٕٓ(،َُِٓ-كالتقارير عن األنشطة للفًتة َُِّ-
َُِْ )ٖٓ(،اليت قدمتها اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية التفاقية استكهوَف؛
(ج) مشركع تقرير التقييم الكامل ألداء كاستدامة اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية الستة عشر ،الذم
(َٔ)
أعدتو األمانة )ٓٗ(،كموجز مشركع تقرير التقييم؛
(د)

التقرير عن أنشطة اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية؛

(ُٔ)

)ٓٓ) انظر اؼبقرر ا ب ا  ،ُ/ ِ-ا ر ا  ،ُ/ ِ -كا س ا  ،ُ/ ِ -اؼبرفق األكؿ.
(ٔٓ) .UNEP/POPS/COP.7/11
(ٕٓ) متاحة على.http://chm.pops.int/Partners/RegionalCentres/Workplans/tabid/482/Default.aspx :
(ٖٓ) متاحة على.http://chm.pops.int/Partners/RegionalCentres/ActivitiesReport/tabid/4112/Default.aspx :
(ٗٓ) انظر .UNEP/CHW.12/INF/21-UNEP/POPS/COP.7/INF/13
(َٔ)  ،UNEP/POPS/COP.7/11اؼبرفق الثاين.
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ٕ  -يشَت إُف أنو قيم يف اؼباض  ،كفقان للمعايَت احملددة يف اؼبرفق الثاين للمقرر ا س  ،ٗ/ِ-أداء
(ِٔ)
كاستدامة اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية التفاقية استكهوَف ،اليت أقرىا مؤسبر األطراؼ؛
ٖ  -يبلحظ أداء اؼبراكز اإلقليمية ،كيدعو اُف بذؿ جهود متواصلة لتحسُت أدائها كإُف ازباذ
إجراءات لدعم األطراؼ من البلداف النامية؛
ٗ-
ىذا اؼبقرر؛

يقر لفًتة أربع سنوات أخرل اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية التفاقية استكهوَف الواردة يف مرفق

َُ  -يؤكد ضركرة كفالة كجود شبكة مراكز إقليمية ذات كفاءة كفعالية من خبلؿ تعزيز التنسيق
اؼبؤسس كزيادة تبادؿ اؼبعلومات كالدركس اؼبستفادة ،كتوسيع التعاكف يف ما بُت اؼبراكز يف ؾباالت اػبربة اليت
تستطيع فيها تقدًن اؼبساعدة ،كذلك من خبلؿ إقامة اتصاالت منتظمة بينها تشمل عقد االجتماعات كالتوسع
يف استخداـ كسائل االتصاؿ األخرل؛
ُُ  -يطلب إُف اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية التفاقية استكهوَف أف تقدـ إُف األمانة:
خطط عملها للفًتة من ُ كانوف الثاين/يناير َُِٔ إُف ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ،
(أ)
حبلوؿ َّ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ؛
(ب) تقارير عن أنشطتها للفًتة من ُ كانوف الثاين/يناير َُِٓ إُف ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِٔ ،حبلوؿ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٔ ،لينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن؛
ُِ  -يطلب إُف األمانة:
إعداد تقرير عن تقييم اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية الواردة يف مرفق ىذا اؼبقرر على أساس
(أ)
منهجية تقييم األداء اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ دبوجب مقرره ا س ،ُٔ/ٔ -لينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف
اجتماعو التاسع؛
(ب) إعداد تقرير عن أنشطة اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية التفاقية استكهوَف ،لينظر فيها مؤسبر
األطراؼ يف اجتماعو الثامن ،دبا يف ذلك تقييم الكيفية اليت يبكن هبا ربسُت كفاءة كفعالية شبكة اؼبراكز؛
(ج) النظر يف التعديبلت احملتملة ؼبنهجية تقييم اؼبراكز اإلقليمية ،مع أخذ الدركس اؼبستفادة كآراء
اؼبراكز كاألطراؼ يف االعتبار ،لينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن ،كيدعو اؼبراكز كاألطراؼ إُف تقدًن
آرائها حبلوؿ َّ حزيراف/يونيو َُِٔ؛
ُّ  -يقرر أف يقيٌم أداء كاستدامة اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية التفاقية استكهوَف اؼبدرجة يف مرفق
ىذا اؼبقرر ،كفقان للمعايَت احملددة يف اؼبرفق الثاين للمقرر ا س  ٗ/ِ-مع مراعاة التعديبلت احملتملة اؼبشار إليها
يف الفقرة ُِ (ج) أعبله ،كأف يعيد النظر يف كضعها كمراكز إقليمية كدكف إقليمية يف إطار االتفاقية ،عمبلن
بأحكاـ اؼبقرر ا س ،ُِ/ّ-يف اجتماعو التاسع ،ككل أربع سنوات بعد ذلك؛
ُْ  -يدعو األطراؼ من البلداف اؼبتقدمة كاألطراؼ األخرل إُف أف تنظر ،كفقان لقدراهتا ،يف إهباد
سبل لتعزيز تقدًن اؼبساعدة التقنية كتشجيع نقل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية على الصعيد اإلقليم  ،من أجل
(ُٔ) انظر .UNEP/CHW.12/INF/20-UNEP/POPS/COP.7/INF/14
(ِٔ) اؼبقررات ا س  ِّ/ ْ -كا س  ُِ/ ٓ-كا س .ُٔ/ٔ -
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تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات كالتنمية اؼبستدامة ،كضباية صحة اإلنساف كالبيئة ،ككذلك
الفرص اؼبتاحة للتعاكف بفعالية ككفاءة مع اؼبراكز اإلقليمية يف تنفيذ اؼبشاريع اإلقليمية لئلدارة السليمة للمواد
الكيميائية كالنفايات على الصعيد اإلقليم ؛
ُٓ  -وبيط علمان بالتحديات اليت تواجهها بعض اؼبراكز ،كيدعو األطراؼ ،ككذلك اؼبراكز اإلقليمية
القادرة على ذلك ،إُف التعاكف مع تلك اؼبراكز اإلقليمية كتقدًن الدعم ؽبا ،من خبلؿ تبادؿ أفضل اؼبمارسات
كتقدًن اؼبساعدة التقنية كتعزيز نقل التكنولوجيا؛
ُٔ  -يشَت إُف أف اؼبوارد اؼبالية كالتقنية اؼبستدامة ضركرية لنجاح اؼبراكز يف عملها دبوجب االتفاقية،
كيدعو األطراؼ كاؼبراقبُت كاعبهات األخرل القادرة على ذلك ،دبا يف ذلك قطاع الصناعة كالقطاع اػباص على
نطاؽ أكسع ،ككذلك اؼبؤسسات اؼبالية ذات الصلة ،إُف توفَت الدعم اؼباِف لتمكُت اؼبراكز اإلقليمية كدكف
اإلقليمية التفاقية استكهوَف من تنفيذ خطط عملها اليت هتدؼ إُف دعم األطراؼ يف تنفيذ التزاماهتا دبوجب
االتفاقية؛
ُٕ  -يدعو صبيع اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية اليت تضطلع بأنشطة متعلقة باؼبسائل ذات الصلة
بالزئبق دبوجب االتفاقية ،دبا يف ذلك اؼبشاريع كاألنشطة اؼبتعلقة بنشر اؼبعلومات كبناء القدرات كنقل
التكنولوجيا ،إُف توفَت اؼبعلومات ذات الصلة ،اليت ستأخذىا األمانة بعُت االعتبار يف عملية التقييم ،كفقان ؼبعايَت
التآزر اؼبعموؿ هبا ،كيطلب إُف األمانة أف ربيل تلك اؼبعلومات إُف األمانة اؼبؤقتة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق،
الحتماؿ النظر فيها من قبل عبنة التفاكض اغبكومية الدكلية اؼبعنية بإعداد صك دكِف ملزـ قانونان بشأف الزئبق يف
دكرهتا السابعة.
ُٖ  -يطلب إُف األمانة:
مواصلة تقدًن توصيات بشأف أنشطة ؿبددة يف ؾباؿ التآزر بُت اؼبراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ
(أ)
كاستكهوَف كاؼبكاتب اإلقليمية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزراعة كغَتىا من
اؼبراكز ذات الصلة دبؤسبر األطراؼ ،الحتماؿ ازباذ قرار بشأهنا؛
(ب) مواصلة تعزيز اتباع هنج تآزرم يف عبلقاهتا مع اؼبراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهوَف
كاؼبكاتب اإلقليمية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة التابعة لؤلمم اؼبتحدة كغَتىا من اؼبراكز
ذات الصلة ،مع مراعاة خصوصيات ككالية كل مركز منها؛
(ج) مواصلة تنظيم اجتماعات بُت مديرم اؼبراكز اإلقليمية كاألمانة كل عامُت ،دبا يف ذلك احتماؿ
مشاركة أطراؼ بصفة مراقب حسب االقتضاء ،كالنظر يف إمكانية عقد اجتماعات إضافية رىنان بتوفر اؼبوارد؛
(د)
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مرفق المقرر ا س – 17/7
قائمة بالمراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية التفاقية استكهولم التي أقرىا مؤتمر األطراف في اجتماعو
السابع لفترة أربع سنوات أخرى
المنطقة

المراكز اإلقليمية
اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،اعبزائر)

أفريقيا

اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،كينيا)
اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،السنطاؿ)
اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،جنوب أفريقيا)

آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،الصُت)
اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،اؽبند)
اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،إندكنيسيا)
اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،صبهورية إيراف
اإلسبلمية)
اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،الكويت)

وسط وشرق آسيا

اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،اعبمهورية
التشيكية)
اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،االرباد
الركس )

أوروبا
أمريكا الالتينية ومنطقة
الغربية
البحر الكاريبي
ودول أخرى

اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،الربازيل)

اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،اؼبكسيك)
اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،بنما)
اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،أكركغوام)
اؼبركز اإلقليم التفاقية استكهوَف اؼبعٍت ببناء القدرات كنقل التكنولوجيا( ،اؼبركز اإلقليم  ،إسبانيا)
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المقرر ا س  :18/7 -تقييم احتياجات التمويل
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -وبيط علمان بتقرير األمانة الذم استعرضت فيو مدل توافر اؼبوارد اؼبالية اإلضافية للموارد اؼبقدمة
عن طريق مرفق البيئة العاؼبية كالوسائل كالسبل البلزمة لتعبئة كتوجيو تلك اؼبوارد لدعم أىداؼ االتفاقية ،على
(ّٔ)
النحو الذم طلبو مؤسبر اؼبفوضُت التفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة يف القرار ِ؛
ِ -وبيط علمان أيضان ببدء نفاذ تعديبلت عاـ ََِٗ ،كتعديبلت َُُِ ،كتعديبلت َُِّ
كغَتىا من التعديبلت اليت ستدخل حيز النفاذ قبل انعقاد االجتماع اؼبقبل ؼبؤسبر األطراؼ كآثار التمويل؛
ّ  -وبيط علمان أيضان باؼبعلومات اؼبقدمة من األطراؼ من البلداف اؼبتقدمة كغَتىا من األطراؼ
كاؼبصادر األخرل ،دبا يف ذلك مؤسسات التمويل كمصادر القطاع اػباص ذات الصلة ،بشأف السبل اليت
(ْٔ)
ستمكنها من دعم االتفاقية؛
ْ -يطلب إُف األمانة ،على أساس تقييم آخر االحتياجات أف تطور استبيانان عرب اإلنًتنت
للجهات اؼباكبة احملتملة بطريقة يبكن من خبلؽبا دعم االتفاقية فيما يتعلق باجملاالت الرئيسية احملددة يف تقييم
االحتياجات ،دبا يف ذلك اؼبعلومات اؼبتعلقة باغبصوؿ على ىذا الدعم؛
ٓ  -يدعو األطراؼ من البلداف اؼبتقدمة ،كغَتىا من األطراؼ كاؼبصادر األخرل دبا فيها مؤسسات
التمويل كمصادر القطاع اػباص ذات الصلة ،كفقان ألحكاـ الفقرتُت ِ كّ من اؼبادة ُّ من االتفاقية ،لتزكيد
األمانة حبلوؿ ُّ تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٔ دبزيد من اؼبعلومات عن السبل اليت ستتبعها لتمكينها من دعم
االتفاقية؛ استنادان ،يف صبلة أمور ،إُف االستبياف اؼبشار إليو يف الفقرة ْ أعبله؛
ٔ  -يطلب إُف األمانة أف تعد تقريران تستعرض فيو مدل توافر اؼبوارد اؼبالية اإلضافية للموارد اؼبقدمة
عن طريق مرفق البيئة العاؼبية ،استنادان إُف اؼبعلومات اليت ستيقدنـ كفقان للفقرة ّ أعبله ،كالسبل كالوسائل البلزمة
لتعبئة كتوجيو ىذه اؼبوارد لدعم أىداؼ االتفاقية ،على النحو الذم طلبو مؤسبر اؼبفوضُت يف القرار ِ ،لك ينظر
فيو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن؛
ٕ  -يعتمد اختصاصات تقييم التمويل اؼبطلوب لؤلطراؼ من البلداف النامية كاألطراؼ اليت سبر
اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ لتنفيذ االتفاقية خبلؿ الفًتة َُِٖ ،َِِِ-على النحو الوارد يف مرفق ىذا اؼبقرر؛
ٖ-

يطلب إُف األمانة:

أف تستكمل ،كتوفر ،حسب االقتضاء ،عبميع األطراؼ ،النموذج كالتوجيهات العامة اؼببينُت يف
(أ)
اؼبرفق الثاين كاؼبرفق الثالث على التواِف للمقرر ا س ِِ/ٓ -؛
(ب)
بالفقرة ٓ أعبله؛

أف تضع ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،استبيانات إلكًتكنية لتجميع اؼبعلومات اؼبطلوبة عمبلن

(ج) أف تقدـ اؼبساعدة لؤلطراؼ ،بناءن على طلبها ،لتيسَت قيامها بتقييم اؼبوارد اليت استخدمتها
خبلؿ الفًتة َُِِ َُِٔ-كالتمويل الذم ربتاجو من أجل تنفيذ االتفاقية خبلؿ الفًتة ََُِِِِٖ-؛
(ّٔ) انظر .UNEP/POPS/COP.7/INF/32
(ْٔ) انظر .UNEP/POPS/COP.7/INF/31
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ٗ  -يدعو األطراؼ كغَتىا التباع النموذج كالتوجيهات العامة اؼبشار إليها يف الفقرة ٖ (أ) أعبله
كأف تقدـ ،حبلوؿ ُّ آب/أغسطس َُِٔ ،اؼبعلومات ذات الصلة اؼبطلوبة إلجراء تقييم احتياجات التمويل
اؼبشار إليو يف الفقرة ٖ (ج) أعبله.

مرفق المقرر ا س :18/7 -
اختصاصات تقييم تمويل احتياجات األطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقال لتنفيذ االتفاقية على مدار الفترة 2122-2118
ألف  -األىداف
ُ-

تتمثل أىداؼ العمل الذم ينبط االضطبلع بو دبوجب ىذه االختصاصات فيما يل :

(أ) سبكُت مؤسبر األطراؼ من أف يقدـ ،على فًتات منتظمة ،للكياف الرئيس اؼبنوط بو تشطيل
اآللية اؼبالية اؼبشار إليها يف اؼبادة ُّ من االتفاقية ،كللكيانات األخرل ،إذا أنيط هبا ذلك ،تقييمات دكرية
للتمويل الكل الذم يتكوف من اؼبستويات اؼبرجعية كالتكاليف اإلضافية الكاملة اؼبتفق عليها البلزمة لؤلطراؼ
اؼبؤىلة للحصوؿ على مساعدة من اآللية اؼبالية لتيسَت تنفيذىا لبلتفاقية على كبو فعاؿ؛
(ب) تزكيد الكياف الرئيس  ،كأم كيانات أخرل ،بإطار كطرائق سبكنو من أف وبدد بطريقة يبكن
التنبؤ هبا كمعرفتها ،التمويل البلزـ كاؼبتاح لتنفيذ االتفاقية من قبل األطراؼ اؼبؤىلة للحصوؿ على مساعدات من
اآللية اؼبالية.
باء  -المنهجية
ِ  -كفقان لؤلىداؼ اؼبذكورة يف الفقرة ُ أعبله ،تقوـ األمانة بتيسَت كتنسيق األعماؿ اليت يتم القياـ هبا
دبوجب ىذه االختصاصات بطية سبكُت فرقة تتألف من عدد ال يزيد عن ثبلثة خرباء مستقلُت للقياـ يف غضوف
مدة ال تزيد عن ثبلثة أشهر ،بتقييم كامل للتمويل البلزـ كاؼبتاح لتنفيذ االتفاقية يف الفًتة َُِٖ،َِِِ-
كذلك بناء على عدة أمور منها اػبربة كالدركس اؼبستفادة من اؼبنهجية ،كعلى البيانات اؼبتاحة اؼبكتسبة من
التقييمات األكلية لبلحتياجات التمويلية للفًتات ََِٔ  )ٔٓ(ََُِ -كََُِ )ٔٔ(َُِْ-كَُِٓ-
َُِٗ )ٕٔ(،لينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن.
ّ  -يشمل التقييم تقديران للمستويات اؼبرجعية كالتكاليف اإلضافية الكاملة اؼبتفق عليها اليت يتم ربديدىا
لؤلنشطة الواردة بصورة أساسية يف خطط التنفيذ الوطنية كالبلزمة لتنفيذ التزامات الطرؼ دبوجب االتفاقية.
ْ-

تكوف منهجية تقييم التمويل البلزـ كاؼبتاح لتنفيذ االتفاقية شفافة كيبكن االعتماد عليها كقابلة للتكرار.

(ٓٔ)  ،UNEP/POPS/COP.3/19كترد اختصاصات التقييم يف مرفق اؼبقرر ا س .ُِ/ِ -
(ٔٔ)  ،UNEP/POPS/COP.4/27كترد اختصاصات التقييم يف مرفق اؼبقرر ا س .ُٓ/ّ -
(ٕٔ)  UNEP/POPS/COP.6/20ك ،UNEP/POPS/COP.6/INF/20كترد اختصاصات التقييم يف اؼبرفق األكؿ للمقرر
ا س.ِِ/ٓ-
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جيم  -التنفيذ ومصادر المعلومات
ٓ  -لدل إجراء تقييم االحتياجات التمويلية ،يعتمد العمل بالدرجة األكُف على اؼبعلومات اليت تقدمها
األطراؼ يف خطط التنفيذ الوطنية اؼبقدمة عمبلن باؼبادة ٕ ،كالتقارير اليت تقدمها األطراؼ عمبلن باؼبادة ُٓ من
االتفاقية.
ٔ-

تيستمد اؼبعلومات التكميلية ذات الصلة ،عند توافرىا ،من األمانة كمن:

(أ) األطراؼ اليت يطلب إليها تقدًن معلومات عن احتياجات التمويل اؼبرتبطة بتنفيذ االتفاقية
باستخداـ صيطة ؿبدثة من االستمارة الواردة يف اؼبرفق الثاين من اؼبقرر ا س  ِِ/ٓ -كأم معلومات أخرل عن
ذبارهبا يف تنفيذ االتفاقية؛
(ب) مرفق البيئة العاؼبية ،بوصفو الكياف الرئيس اؼبنوط بو عمليات اآللية اؼبالية على أساس مؤقت،
مدعو إُف توفَت اؼبعلومات اليت يذبمع من خبلؿ عملياتو ذات الصلة باالحتياجات من اؼبساعدات لدل
األطراؼ اؼبؤىلة؛
(ج) اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية األخرل اليت تقدـ مساعدات مالية كتقنية ثنائية كمتعددة األطراؼ
عمبلن بالفقرة ٔ من اؼبادة ُّ من االتفاقية كاؼبدعوة إُف تقدًن معلومات عن ىذه اؼبساعدات ،دبا يف ذلك
مستوياهتا؛
(د) اؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظمات غَت اغبكومية كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين اؼبدعوكف إُف
توفَت اؼبعلومات اؼبتصلة بتقييم االحتياجات؛
(ى) أمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ األخرل اؼبدعوة إُف تقدًن اؼبعلومات ذات الصلة
بالطرائق اؼبتبعة يف إجراء تقييمات فباثلة لبلحتياجات فيما يتصل باتفاقاهتا.
دال  -النطاق
ٕ  -ينبط أف يكوف تقييم التمويل البلزـ كاؼبتاح لتنفيذ االتفاقية شامبلن كموجهان بالدرجة األكُف كبو تقييم
احتياجات التمويل الكلية ،هبدؼ ربديد التمويل البلزـ للمستويات اؼبرجعية كالتكاليف اإلضافية الكاملة اؼبتفق
عليها ،على كبو يب ٌكن صبيع األطراؼ من الوفاء بالتزاماهتا دبوجب االتفاقية.
ىاء  -العملية
ٖ  -ينبط تقدًن اؼبعلومات احملددة أعبله لؤلمانة يف موعد أقصاه ُّ آب/أغسطس َُِٔ .كسوؼ يقرر
مؤسبر األطراؼ أم ربديثات مقبلة أخرل ؽبذه اؼبعلومات.
ٗ  -تقوـ فرقة اػبرباء اؼبشار إليها يف الفقرة ِ أعبله ،استنادان إُف اؼبعلومات اليت تتلقاىا من األمانة ،بإعداد
تقرير عن تقييم التمويل البلزـ كاؼبتاح لتنفيذ االتفاقية يف الفًتة َُِٖ ،َِِِ-كعبميع االحتياجات اؼبستمرة،
على كبو ما حددتو البلداف النامية األطراؼ كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،يف تقييمات اػبطوط
اؼبرجعية كتقدًن التقرير إُف األمانة.
َُ  -تقوـ األمانة بعرض التقرير على مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن لينظر فيو كلك يتخذ بعد ذلك
إجراءات تشمل ما يتعلق بإثراء عملية ذبديد موارد مرفق البيئة العاؼبية باؼبعلومات.
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المقرر ا س  :19/7 -فعالية تنفيذ مذكرة التفاىم بين مؤتمر األطراف ومجلس آلية مرفق البيئة
العالمية
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -وبيط علمان باؼبعلومات اؼبقدمة يف مذكرة األمانة بشأف التقرير عن فعالية تنفيذ مذكرة التفاىم
(ٖٔ)
بُت مؤسبر األطراؼ كؾبلس مرفق البيئة العاؼبية؛
(ٗٔ)
ِ  -يرحب بتقرير مرفق البيئة العاؼبية اؼبقدـ ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف ،كوبيط علمان
بنسبة االستفادة البالطة ُ ّ:بُت منحة مشركع اؼبرفق كاؼبوارد األخرل ،كوبيط علمان أيضان بالشواغل اليت أبدهتا
بعض األطراؼ يف ىذا الصدد؛

ّ  -يطلب من مرفق البيئة العاؼبية ،يف تقاريره الدكرية ،أف يواصل تقدًن التقارير عن الفقرات من ٕ
إُف ُّ من مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كؾبلس مرفق البيئة العاؼبية على النحو الوارد يف مرفق اؼبقرر ا س-
ُُُ/؛
ْ  -يطلب إُف األمانة أف تعد ،بالتشاكر مع أمانة مرفق البيئة العاؼبية ،تقريران عن فعالية تنفيذ مذكرة
التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كؾبلس مرفق البيئة العاؼبية ،دبا يف ذلك اؼبزيد من التفاصيل بشأف إجراءات اؼبتابعة،
فضبلن عن اؼبعلومات عن تطبيق سياسة التمويل اؼبشًتؾ للمرفق ،لينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن.

)ٖٔ( .UNEP/POPS/COP.7/22
)ٗٔ( ( UNEP/POPS/COP.7/23موجز تنفيذم) ك( UNEP/POPS/COP.7/INF/33التقرير الكامل).
101

UNEP/POPS/COP.7/36

المقرر ا س  :21/7 -االستعراض الرابع لآللية المالية
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ-

يعتمد اختصاصات االستعراض الرابع لآللية اؼبالية اؼببينة يف مرفق ىذا اؼبقرر؛

ِ  -يطلب إُف األمانة ذبميع اؼبعلومات ذات الصلة باالستعراض الرابع لآللية اؼبالية كتقديبها إُف
مؤسبر األطراؼ للنظر فيها يف اجتماعو الثامن.

مرفق المقرر ا س 21/7 -
اختصاصات االستعراض الرابع لآللية المالية
ألف  -الهدف
ُ  -عمبلن بالفقرة ٖ من اؼبادة ُّ من اتفاقية استكهوَف ،سيقوـ مؤسبر األطراؼ باستعراض فعالية اآللية اؼبالية
اؼبنشأة دبوجب اؼبادة ُّ لدعم تنفيذ االتفاقية ،بطرض ازباذ اإلجراءات اؼببلئمة ،إذا اقتضى األمر ،لتحسُت
فعالية اآللية اؼبالية ،بوسائل من بينها تقدًن التوصيات كاإلرشادات اليت تضمن توفر التمويل الكايف كاؼبستداـ.
كؽبذا الطرض ،سيشمل االستعراض إجراء ربليل ؼبا يل :
(أ) قدرة اآللية اؼبالية على تلبية االحتياجات اؼبتطَتة للبلداف النامية األطراؼ كاألطراؼ اليت سبر
اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ؛
(ب) اؼبعايَت كالتوجيهات اؼبشار إليها يف الفقرة ٕ من اؼبادة ُّ من االتفاقية ،دبا يف ذلك قدرة اآللية
اؼبالية على إدماج توجيهات مؤسبر األطراؼ يف ؾباؿ السياسات؛
(ج) مستول التمويل؛
(د) مدل فعالية أداء الكيانات اؼبؤسسية اؼبنوط هبا تشطيل اآللية اؼبالية ،دبا يف ذلك ،تبعان للمادة ُْ
من االتفاقية ،مدل فعالية أداء مرفق البيئة العاؼبية ،بصفتو الكياف الرئيس اؼبػيوكل إليو ،بصفة مؤقتة ،تشطيل اآللية
اؼبالية.
باء  -المنهجية
ِ  -سيطط االستعراض أنشطة اآللية اؼبالية خبلؿ الفًتة من آب/أغسطس َُِِ إُف سبوز/يوليو َُِٔ،
مع تركيز خاص على األنشطة اليت مت الفراغ منها خبلؿ تلك الفًتة.
ّ  -سوؼ يستند االستعراض ،ضمن صبلة أمور ،إُف مصادر اؼبعلومات التالية:
(أ)

اؼبعلومات اؼبقدمة من األطراؼ عن اػبربات اليت اكتسبتها من خبلؿ تفاعلها مع اآللية اؼبالية؛

(ب) االستعراضات الدكرية اليت ذبريها مؤسبرات األطراؼ ؼبدل سبش أنشطة اآللية اؼبالية مع
(َٕ)
التوجيهات اؼبقدمة ؽبا؛

(َٕ) عمبلن بأحكاـ الفقرة ٕ من اؼبادة ُّ ،اعتمد مؤسبر األطراؼ دبوجب مقرره ا س  ،ٗ/ُ -التوجيهات اػباصة باآللية
اؼبالية .كقدـ مؤسبر األطراؼ توجيهات إضافية لآللية اؼبالية يف مقرراتو البلحقة ا س ،ُُ/ِ -كا س ُٔ/ّ-كا سِٕ/ْ -
كا س ِٖ/ْ -كا س  ،ِّ/ٓ -كا س .َِ/ٔ -
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(ُٕ)

(ج) التقارير اؼبقدمة إُف مؤسبر األطراؼ من الكياف أك الكيانات اؼبوكل إليها تشطيل اآللية اؼبالية؛

(د) التقارير األخرل اؼبقدمة من الكياف أك الكيانات اؼبوكل إليها تشطيل اآللية اؼبالية ،كمنها على
سبيل اؼبثاؿ ،تقارير مكتب التقييم اؼبستقل التابع ؼبرفق البيئة العاؼبية؛
(ق) التقارير كاؼبعلومات اؼبقدمة من الكيانات األخرل ذات الصلة اليت تقدـ اؼبساعدات اؼبالية كالتقنية
اؼبتعددة األطراؼ كاإلقليمية كالثنائية كفقان ألحكاـ الفقرة ٔ من اؼبادة ُّ من االتفاقية؛
(ك) التقارير اؼبقدمة من األطراؼ عمبلن بأحكاـ اؼبادة ُٓ من االتفاقية؛
(ز)

اؼبعلومات ذات الصلة اؼبقدمة من اؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظمات غَت اغبكومية؛

(ح) التقارير عن ربديد حجم التمويل البلزـ كاؼبتاح لتنفيذ االتفاقية.
ْ  -كسبشيان مع ىذه االختصاصات تقوـ األمانة دبا يل :
(أ)

ازباذ الًتتيبات الكافية الكفيلة بإجراء االستعراض الرابع لآللية اؼبالية بطريقة مستقلة كشفافة؛

(ب) االستعانة خببَت استشارم إلعداد مشركع تقرير بشأف االستعراض؛
(ج) تقدًن مشركع التقرير عن االستعراض إُف مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن للنظر فيو.
ٓ  -ييطلىب من الكيانات اؼبوكل إليها تشطيل اآللية اؼبالية تزكيد األمانة باؼبعلومات اؼبناسبة ؽبذا االستعراض يف
األكقات اؼبناسبة.
ٔ  -تيش نجع األطراؼ على تزكيد األمانة باؼبعلومات ذات الصلة ،كفقان للفقرة ّ (أ) أعبله ،يف أقرب كقت
فبكن على أال يتعدل ذلك ُّ آب/أغسطس َُِٔ.
ٕ  -كيطلب إُف اؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظمات غَت اغبكومية أف تقدـ اؼبعلومات ذات الصلة كفقان
ألىداؼ ىذا االستعراض ،يف أقرب كقت فبكن كيف موعد ال يتجاكز ُّ آب/أغسطس َُِٔ.
جيم  -التقرير
ٖ  -يشتمل التقرير عن االستعراض الرابع على العناصر التالية:
(أ)

عرض عاـ للعناصر من (أ) إُف (د) من الفقرة ُ أعبله؛

(ب) ربليل للدركس اؼبستفادة من األنشطة اؼبمولة من اآللية اؼبالية خبلؿ الفًتة اليت يططيها
االستعراض؛
(ج) تقييم مبادئ التكاليف اإلضافية ؼبرفق البيئة العاؼبية كاؼبنافع البيئية العاؼبية اؼبتعلقة باألنشطة اؼبتصلة
باؼبلوثات العضوية الثابتة من أجل تيسَت الوفاء بااللتزامات دبوجب االتفاقية ،إُف جانب الدركس اؼبستفادة من
تقارير التقييم عن أنشطة اؼبرفق؛
(د) تقييم مدل كفاية التمويل الذم تقدمو اآللية اؼبالية لتنفيذ أىداؼ االتفاقية كتقييم مدل إمكانية
استمراره كالتنبؤ بو كشفافيتو كإمكانية اغبصوؿ عليو؛
(ُٕ) انظر الفقرتُت ُْ كُٓ من مذكرة التفاىم بُت ؾبلس مرفق البيئة العاؼبية كمؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف (اؼبقرر
ُ س  ،ُُ/ُ -اؼبرفق).
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(ق) توصيات كإرشادات لتحسُت فعالية اآللية اؼبالية لتمكينها من ربقيق أىداؼ االتفاقية؛
(ك) معايَت األداء اؼببينة يف الفقرة َُ أدناه.
ٗ  -تقدـ األمانة التقرير اؼبذكور أعبله إُف مؤسبر األطراؼ للنظر فيو يف اجتماعو الثامن .كيعد ىذا التقرير
كثيقة رظبية من كثائق مؤسبر األطراؼ.
دال  -معايير األداء
َُ  -يهبرل تقييم لفعالية اآللية اؼبالية مع مراعاة صبلة أمور من بينها العناصر التالية:
(أ)
األطراؼ؛

مدل استجابة اآللية اؼبالية كالكيانات اؼبوكل إليها تشطيل اآللية للتوجيهات الصادرة من مؤسبر

(ب) مدل استجابة مرفق البيئة العاؼبية ،بصفتو الكياف الرئيس اؼبوكل إليو مؤقتان تشطيل اآللية اؼبالية،
(ِٕ)
للقرارات اليت اعتمدىا مؤسبر اؼبفوضُت اؼبعٍت بالًتتيبات اؼبالية اؼبؤقتة ،يف ِِ أيار/مايو ََُِ؛
(ج) شفافية عملية اؼبوافقة على اؼبشركعات؛
(د)

بساطة كمركنة كسرعة تنفيذ إجراءات اغبصوؿ على التمويل؛

(ق) كفاية اؼبوارد كاستدامتها؛
(ك) ملكية البلداف لؤلنشطة اليت سبوؽبا اآللية اؼبالية؛
(ز)

مستول مشاركة أصحاب اؼبصلحة؛

أم مسائل أخرل مهمة تثَتىا األطراؼ.
(ح) ٌ

(ِٕ)  ،UNEP/POPS/CONF/4التذييل األكؿ.
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المقرر ا س  :21/7 -توجيو إضافي لآللية المالية
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يشدد على أف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات تنطوم على فوائد عاؼبية بيئية،
كيؤكد أف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات تشكل عنصران أساسيان يف التنمية اؼبستدامة؛
ِ  -يؤكد من جديد التوجيو اؼبقدـ لآللية اؼبالية الذم اعتمد دبقتضى اؼبقررات السابقة على النحو
(ّٕ)
اؼببُت يف مذكرة األمانة؛
ّ  -يستذكر مقررات التآزر ا ب  ،َُ/ٗ -كا ر ُُ/ْ -كا س ،ّْ/ْ -بشأف تعزيز التعاكف
كالتنسيق بُت اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد كاتفاقية ركترداـ
اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة
الدكلية كاتفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة اليت شجعت دبوجبها مؤسبرات األطراؼ ،األطراؼ يف
صبيع االتفاقيات الثبلثة على دعم تقدًن الرسائل اؼبتساكقة كاؼبنسقة ؼبرفق البيئة العاؼبية كغَته من اؼبؤسسات
كالصكوؾ اؼبالية الدكلية ذات الصلة بشأف سبويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات لتنفيذ االتفاقيات؛
ْ-

يشَت اُف أف مرفق البيئة العاؼبية يبثل اآللية اؼبالية الرئيسية على أساس مؤقت التفاقية استكهوَف؛

ٓ  -يرحب بإنشاء مرفق البيئة العاؼبية ؾباؿ تركيز للمواد الكيميائية كالنفايات ،كاسًتاتيجيتو كزيادة
األمواؿ اؼبخصصة للمواد الكيميائية كالنفايات ،كيشجع اؼبرفق على مواصلة تعزيز حاالت التآزر يف أنشطتو مع
مراعاة اؼبنافع اؼبشًتكة التفاقييت بازؿ كركترداـ ،كالنهج االسًتاتيج لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية مع معاعبة
احتياجات اتفاقية استكهوَف يف اؼبقاـ األكؿ؛
ٔ  -وبيط علمان مع القلق بأنو َف ربدث زيادة يف التمويل التفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية
الثابتة يف إطار التجديد السادس ؼبوارد الصندكؽ االستئماين ؼبرفق البيئة العاؼبية؛
ٕ  -يبلحظ احتياجات التمويل الناشئة لدل البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة
انتقاؿ يف تنفيذ اتفاقية استكهوَف كجدكؿ أعماؿ اؼبواد الكيميائية كالنفايات كيؤكد من جديد الطلب اؼبقدـ ؼبرفق
البيئة العاؼبية لبلستجابة يف ىذا الصدد؛
ٖ  -يطلب من أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف أف ربدد ،بالتشاكر مع أمانة مرفق البيئة
العاؼبية ،العناصر اؼبمكنة لتوجيو تقدمو اتفاقية استكهوَف للمرفق يعاًف أيضان األكلويات ذات الصلة التفاقييت بازؿ
كركترداـ للنظر من جانب مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف خبلؿ اجتماعو الثامن؛
ٗ  -يطلب من أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف أف تبلغ عبنة التفاكض اغبكومية الدكلية
اؼبعنية بإعداد صك عاؼب ملزـ قانونان بشأف الزئبق يف دكرهتا السابعة باؼبهاـ اؼببينة يف الفقرة ٖ أعبله؛
َُ  -كما يطلب من األمانة أف تبلغ مؤسبر األطراؼ خبلؿ اجتماعو الثامن عن اؼبشاكرات الدائرة مع
أمانة مرفق البيئة العاؼبية؛
ُُ  -يطلب من مرفق البيئة العاؼبية أف يدرج يف تقاريره العادية اليت تقدـ ؼبؤسبر األطراؼ اؼبعلومات
اؼبتعلقة بتنفيذ التوجيو الوارد يف ىذا اؼبقرر.
(ّٕ) الوثيقة .UNEP/POPS/COP.7/INF/29
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المقرر ا س  :22/7 -تنفيذ النهج المتكامل إزاء التمويل
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ-

(ْٕ)

وبيط علمان باؼبعلومات اؼبعركضة يف مذكرة األمانة؛

ِ  -ينضم إُف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف الًتحيب بازباذ هنج متكامل إزاء معاعبة سبويل اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات ،مع التأكيد على أف اؼبكونات الثبلثة للنهج اؼبتكامل ،كى التعميم
كإشراؾ دكائر الصناعة كحشد التمويل اػبارج  ،مكونات متداعمة كى صبيعها مهمة لتمويل اإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية كالنفايات يف صبيع اؼبستويات ،كإذ يؤكد على أنبية تنفيذ ىذه اؼبكونات الثبلثة ،كما ىو متفق
عليو يف مقرر ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ِٕ ،ُِ/يطلب إُف األمانة مساعدة األطراؼ يف ىذا
الصدد ،رىنان بتوفر اؼبوارد ،كيسلم بأنبية برنامج العمل اؼبشًتؾ لتحقيق ىذه الطاية؛
ّ  -يرحب بالفقرتُت ٓ كٖ من اؼبقرر ا س ُِ/ٕ-بشأف توجيو اتفاقية استكهوَف ؼبرفق البيئة
العاؼبية ،الذم يشجع اؼبرفق على مواصلة تعزيز التآزر يف أنشطتو مع أخذ اؼبنافع اؼبشًتكة اليت تعود على اتفاقية
بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء
اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كالنهج
االسًتاتيج لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية بعُت االعتبار؛
ْ  -يرحب بقرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ُ ،ٓ/دبا يف ذلك االتفاؽ على إنشاء الربنامج اػباص
لدعم التعزيز اؼبؤسس على اؼبستول الوطٍت من أجل تنفيذ اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة
كالتخلص منها عرب اغبدكد كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية
كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاتفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة كاتفاقية
ميناماتا بشأف الزئبق كالنهج االسًتاتيج لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية ،كيتطلع لرؤية بداية عملياتو يف كقت
مبكر؛
ٓ  -يرحب بأنو هبوز لؤلمُت التنفيذم ،كفقان الختصاصات الربنامج اػباص ،أف يشارؾ بصفة
مراقب يف اجتماعات اجمللس التنفيذم ؽبذا الربنامج ،كيطلب إُف األمُت التنفيذم أف وبضر تلك االجتماعات؛
كيطلب إُف األمانة أف تتعاكف ،حسب االقتضاء ،مع أمانة الربنامج اػباص؛
ٔ  -ينضم إُف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف تشجيع اغبكومات القادرة ،فضبلن عن القطاع اػباص،
دبا يف ذلك قطاع الصناعة ،كاؼبؤسسات كاؼبنظمات غَت اغبكومية األخرل ،كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ،على
تعبئة اؼبوارد اؼبالية من أجل كضع الربنامج اػباص كالشركع يف تنفيذه بسرعة كفعالية؛
ٕ  -يطلب إُف األمُت التنفيذم أف يواصل يف ضماف أف تتخذ أنشطة األمانة كدعمها لؤلطراؼ يف
اطار اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف النهج اؼبتكامل كبرامج عمل االتفاقيات الثبلثة مرجعان ؽبا؛
ٖ-
اؼبقرر اغباِف.

يطلب إُف األمانة أيضان أف تقدـ تقريران إُف مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو اؼبقبل عن تنفيذ عناصر

)ْٕ( .UNEP/CHW.12/20/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/14/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/26/Rev.1
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المقرر ا س  :23/7 -اإلبال غ عمالً بالمادة  15من اتفاقية استكهولم
إف مؤسبر األطراؼ،

ُ  -إذ وبيط علمان باؼبعلومات الواردة يف التقرير الذم أعدتو األمانة عمبلن بالفقرة ِ (د) من اؼبادة
َِ على أساس التقارير اليت قدمتها األطراؼ دبوجب اؼبادة ُٓ )ٕٓ(،كموجز التقرير الوارد يف مذكرة األمانة عن
(ٕٔ)
تقدًن التقارير عمبلن باؼبادة ُٓ؛
ِ  -وبيط علمان مع القلق بالبفاض مستول تقدًن التقارير ،كيطلب إُف األمانة أف تواصل ربسُت
()77
مشركع اسًتاتيجية لتعزيز تقدًن التقارير دبوجب اتفاقية استكهوَف؛
ّ  -وبث األطراؼ اليت َف تفعل ذلك بعد أف تقدـ التقارير الوطنية الثالثة عمبلن باؼبادة ُٓ من
االتفاقية يف موعد ال يتجاكز تاريخ انتهاء فًتة التمديد يف ُّ آب/أغسطس َُِٓ؛
ْ  -يقرر أنو كفقان للمادة ُٓ ،يتعُت على صبيع األطراؼ تقدًن تقاريرىا الوطنية الرابعة إُف األمانة،
عمبلن باؼبادة ُٓ يف أك قبل ُّ آب/أغسطس َُِٖ ،لينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو التاسع؛
ٓ-

يطلب إُف األمانة:

استكماؿ شكل التقارير لتتضمن اؼبواد الكيميائية اؼبدرجة يف مرفقات االتفاقية دبوجب اؼبقررات
(أ)
ا س ،ُّ/ٔ-كا س ،ُِ/ٕ-كاس ُّ/ٕ-كا س ،ُْ/ٕ-لينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن؛
(ب) زيادة ربسُت نظاـ اإلببلغ اإللكًتكين يف كقت يتيح استخدامو لتقدًن التقارير الرابعة عمبلن
باؼبادة ُٓ ،مع أخذ التعليقات الواردة من األطراؼ بشأف ذبارهبا يف ؾباؿ استخداـ النظاـ يف االعتبار ،ككذلك
استخداـ التقارير الوطنية كعنصر من عناصر تقييم فعالية االتفاقية عمبلن باؼبادة ُٔ؛
(ج)
اجتماعو التاسع؛
(د)

إعداد تقرير دكرم عمبلن بالفقرة ِ (د) من اؼبادة َِ من االتفاقية لينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف
مواصلة تقدًن التوجيو لؤلطراؼ بشأف استخداـ نظاـ اإلببلغ اإللكًتكين.

(ٕٓ) .UNEP/POPS/COP.7/INF/36
(ٕٔ)  ،UNEP/POPS/COP.7/27اؼبرفق.
(ٕٕ) .UNEP/POPS/COP.6/INF/28
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المقرر ا س  :24/7 -تقييم الفعالية
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -ينتخب ،كفقان لبلختصاصات الواردة يف تذييل إطار تقييم الفعالية )ٕٖ(،األعضاء التالية أظباؤىم
للعمل يف عبنة تقييم الفعالية حىت هناية االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ:
من الدكؿ األفريقية:

السيدة إؽباـ رفعت عبدالعزيز (مصر)
السيد عبدالطٍت يونس (نيجَتيا)

من دكؿ آسيا كاحمليط اؽبادئ:

السيدة كيونط شول (صبهورية كوريا)
(عماف)
السيد سعيد عل عيسى الزادحاِف ي
السيدة نرمينا سكيجوفيتش (البوسنة كاؽبرسك)
السيد إيفاف ىولوبيك (اعبمهورية التشيكية)

من دكؿ أكركبا الوسطى كالشرقية:
من دكؿ أمريكا البلتينية كمنطقة
البحر الكارييب:
من دكؿ أكركبا الطربية كدكؿ أخرل:

السيد لينركل كريستياف (أنتيطوا كبربودا)
السيدة اليخاندرا تورل (أكركغوام)
السيدة آف دانياؿ (كندا)
السيد راموف غواردانز (إسبانيا)

يق التنسيق العاؼب ػبطة الرصد العاؼبية إُف اختيار خبَت من بُت أعضائها
ِ  -يدعو كل من فر ى
للعمل يف عبنة تقييم الفعالية؛

ّ-

تقييم الفعالية؛

يطلب إُف األمانة أف زبتار خبَتين معًتؼ هبما دكليان يف ؾباؿ تقييم الفعالية للعمل يف عبنة

(ٕٗ)
ْ  -يطلب إُف عبنة تقييم االمتثاؿ أف تؤدم مهامها كفقان إلطار تقييم الفعالية ،كأف تقدـ تقريران
إُف مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن؛

ٓ-

يطلب إُف األمانة:

إعداد قائمة باػبرباء اؼبرشحُت ألغراض دعم عبنة تقييم الفعالية ،حسب االقتضاء ،استنادان إُف
(أ)
الًتشيحات الواردة من األطراؼ؛
(ب) صبع معلومات كذبميعها الستخدامها يف تقييم الفعالية كفقان إلطار تقييم الفعالية على النحو
اؼبشار إليو يف الفقرة ِ أعبله كإعداد ربليل أكِف للمعلومات اؼبتاحة؛
(ج)

دعم أعماؿ عبنة تقييم الفعالية ،دبا يف ذلك إعداد تقرير تقييم الفعالية؛

ٔ  -يدعو األطراؼ إُف ترشيح خرباء إلدراجهم يف القائمة اؼبشار إليها يف الفقرة ٓ (أ) أعبله ،مع
اإلشارة إُف ؾباؿ خربهتم أك معارفهم الفنية احملددة؛
ٕ  -يؤكد على ضركرة أف تضاعف األطراؼ جهودىا لضماف إكماؿ التقارير الوطنية بشكل دقيق
كيف الوقت اؼبناسب ،دبوجب اؼبادة ُٓ من اتفاقية استكهوَف.
(ٖٕ)  ،UNEP/POPS/COP.6/27/Add.1/Rev.1اؼبرفق.
(ٕٗ)  ،UNEP/POPS/COP.6/27/Add.1/Rev.1اؼبرفق.
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المقرر ا س  :25/7 -خطة الرصد العالمية لتقييم الفعالية
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -وبيط علمان بتقارير اجتماعات فريق التنسيق العاؼب كأفرقة التنظيم اإلقليمية،
(ُٖ)
باستنتاجات كتوصيات فريق التنسيق العاؼب ؛

(َٖ)

كيرحب

ِ  -يرحب بالتوجيهات احملدثة بشأف خطة الرصد العاؼبية(ِٖ) كيشجع األطراؼ على استخدامها
كعلى تقدًن تعليقات بشأف خرباهتا يف ىذا اجملاؿ إُف األمانة من خبلؿ أفرقة التنظيم اإلقليمية؛
ّ  -يرحب كذلك بتقارير الرصد اإلقليمية اػبمسة؛

(ّٖ)

ْ  -يطلب إُف فريق التنسيق العاؼب :
(أ) إعداد مشركع تقرير رصد عاؼب  ،دبا يف ذلك مشاريع استنتاجاتو كتوصياتو كتقييم كتقدير
للتطَتات اليت تطرأ على مستويات تركيز اؼبلوثات العضوية الثابتة عرب الزمن ،على النحو احملدد يف إطار تقييم
الفعالية )ْٖ(،ككضعو يف متناكؿ عبنة تقييم الفعالية حبلوؿ ُّ كانوف الثاين/يناير َُِٔ؛
(ب) كضع الصيطة النهائية لتقرير الرصد العاؼب  ،دبا يف ذلك االستنتاجات كالتوصيات ،لينظر فيو مؤسبر
األطراؼ يف اجتماعو الثامن؛
ٓ  -يطلب إُف األمانة:
(أ)

أف تدعم فريق التنسيق العاؼب إلعداد التقارير اؼبطلوبة دبقتضى الفقرة ْ أعبله؛

(ب) أف تواصل ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،دعمها لعمل أفرقة التنظيم اإلقليمية كفريق التنسيق العاؼب الرام
إُف تنفيذ اؼبرحلة الثالثة من خطة الرصد العاؼبية؛
(ج) أف تواصل ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،دعمها ألنشطة التدريب كبناء القدرات بطية مساعدة البلداف يف
تنفيذ خطة الرصد العاؼبية يف إطار تقييمات الفعالية اؼبقبلة ،كأف تعمل مع الشركاء كسائر اؼبنظمات ذات الصلة
لبلضطبلع بأنشطة التنفيذ؛
ٔ  -يشجع األطراؼ على النظر يف االستنتاجات كالتوصيات اؼبشار إليها يف الفقرة أعبله ،كعلى
اؼبشاركة على كبو نشط يف تنفيذ خطة الرصد العاؼبية كيف تقييم الفعالية ،كعلى كجو اػبصوص:
(أ) مواصلة رصد الوسائط الرئيسية ،كى اؽبواء كاغبليب البشرم أك الدـ البشرم ،كالبدء برصد
سلفونات البَتفلورككتاف يف اؼبياه السطحية ،إذا كانت قادرة على ذلك ،لدعم عمليات التقييم اؼبقبلة؛
بذلك.
(َٖ)
(ُٖ)
(ِٖ)
(ّٖ)
(ْٖ)

(ب) دعم اؼبزيد من التطوير ػبطة الرصد العاؼبية كتنفيذىا على اؼبدل البعيد ،إف كاف بوسعها القياـ

 ،UNEP/POPS/COP.7/INF/37اؼبرفقاف األكؿ كالثاين.
 ،UNEP/POPS/COP.7/29اؼبرفق.
انظر  ،UNEP/POPS/COP.7/INF/39اؼبرفق،
.UNEP/POPS/COP.7/INF/38
.UNEP/POPS/COP.6/27/Add.1/Rev.1
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المقرر ا س  :26/7 -اإلجراءات واآلليات المتعلقة باالمتثال التفاقية استكهولم
إف مؤسبر األطراؼ،
إذ يشَت إُف اؼبادة ُٕ من اتفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة،
كإذ يضع يف اعتباره أف اإلجراءات كاآلليات اؼبؤسسية اؼبطلوبة دبوجب اؼبادة ُٕ ستساعد يف معاعبة
االمتثاؿ،
ُ  -يبلحظ أف اؼبفاكضات َف تفض إُف نتيجة كأف مشاريع النصوص الواردة يف مرفق ىذا اؼبقرر
موضوعة بكاملها بُت األقواس؛
ِ  -يقرر أف يواصل النظر ،يف اجتماعو الثامن ،يف إجراءات كآليات عدـ االمتثاؿ اؼبطلوبة دبوجب
اؼبادة ُٕ من االتفاقية ،بطرض اعتمادىا؛
ّ  -يدعو مكتب مؤسبر األطراؼ لتيسَت إجراء مشاكرات يف فًتة ما بُت الدكرات فيما بُت صبيع
األطراؼ تشجيعان للحوار حوؿ السياسات اؼبتعلقة باؼبسائل العالقة هبدؼ حلها بطريقة تيسر ؼبؤسبر األطراؼ يف
اجتماعو الثامن إمكانية اعتماد اإلجراءات كاآلليات اؼبؤسسية اؼبطلوبة دبوجب اؼبادة ُٕ؛
ْ  -يقرر أف يتخذ مشاريع النصوص الواردة يف مرفق ىذا اؼبقرر ،األساس الذم سيستند إليو ؼبواصلة
أعمالو بشأف اإلجراءات كاآلليات اؼبؤسسية يف اجتماعو الثامن ،مع مراعاة أف صبيع اؼبسائل تظل معلقة؛
ٓ  -يقرر أيضان أف توضع مواصلة العمل بشأف إجراءات كآليات االمتثاؿ لبلتفاقية يف كقت مبكر على
جدكؿ أعماؿ اجتماعو الثامن.
مرفق المقرر ا س26/7-
مرفق المقرر ا س( 24/6-نص  15أيار/مايو )2115
()85

[إجراءات [عدم االمتثال][ االمتثال] بموجب المادة  17من اتفاقية استكهولم
الهدف والطابع والمبادئ األساسية

ُ  -اؽبدؼ من اإلجراءات كاآلليات اؼبؤسسية (كيشار إليها فيما بعد بكلمة ”اإلجراءات“) ىو مساعدة
األطراؼ على االمتثاؿ اللتزاماهتا دبقتضى االتفاقية [؛] كتيسَت كتعزيز ك[رصد] تنفيذ االلتزامات دبوجب
االتفاقية كاالمتثاؿ ؽبا كتقدًن اؼبساعدة كاؼبشورة كالسع لتأمُت ذلك [كتوفَت اؼبساعدة التقنية كاؼبوارد اؼبالية كنقل
التكنولوجيا].
ِ ْ-ّ-بديلة تتسم اآللية بطابع غَت تصادم كشفاؼ كفعاؿ مقارنة بالتكلفة ككقائ كبسيط كمرف كغَت ملزـ
كموجو كبو مساعدة األطراؼ على تنفيذ أحكاـ اتفاقية استكهوَف .كستوِف اآللية اىتمامان خاصان الحتياجات
البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ[ ،سبشيان مع أحكاـ اؼبادة ُّ (ْ) من االتفاقية] كى
تكمل عمل اؽبيئات األخرل التابعة لبلتفاقية
ترم إُف تعزيز التعاكف بُت صبيع األطراؼ .كينبط لآللية أف ٌ
كاؼبراكز اإلقليمية التفاقية استكهوَف .كزبضع صبيع االلتزامات دبوجب االتفاقية لئلجراءات كاآلليات اغبالية
اؼبتعلقة ب ػ ػ ػ ػ [بعدـ] االمتثاؿ [ ،كمنها اؼبواد ُِ كُّ كٕ].
(ٖٓ( يدرج النص التاِف يف مقرر تيعتمد دبوجبو ىذه اإلجراءات” :كضعت اإلجراءات كاآلليات اؼبؤسسية التالية كفقان للمادة ُٕ
من اتفاقية استكهوَف اليت يشار إليها فيما بعد باسم ’االتفاقية‘“.
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لجنة االمتثال

اإلنشاء
ٓ-

تنشأ دبقتضى ىذا النص عبنة امتثاؿ يشار إليها فيما بعد باسم ’’اللجنة‘‘.

التشكيل
ٔ  -تتألف اللجنة من ُٓ عضوان .كيتكوف األعضاء من خرباء ترشحهم األطراؼ كينتخبهم مؤسبر األطراؼ
على أساس التمثيل اعبطرايف العادؿ للمجموعات اإلقليمية اػبمس يف األمم اؼبتحدة(ٖٔ) ،كمع إيبلء االعتبار
الواجب للتوازف بُت اعبنسُت.
ٕ  -يتمتع األعضاء خبربات كدبؤىبلت ؿبددة يف اؼبوضوع الذم تشملو االتفاقية ،كيعملوف بطريقة موضوعية
كؼبا فيو مصلحة االتفاقية.

انتخاب األعضاء
ٖ  -يقوـ مؤسبر األطراؼ يف االجتماع الذم ييعتمد فيو ىذا اؼبقرر بانتخاب نصف األعضاء لفًتة كاحدة
كالنصف اآلخر لفًتتُت .كيقوـ مؤسبر األطراؼ يف كل اجتماع عادم بعد ذلك بانتخاب أعضاء جدد لفًتتُت
كاملتُت ليحلوا مكاف األعضاء الذين تكوف مدة توليهم ىذا اؼبنصب قد انتهت أك أكشكت على االنتهاء .كال
يعمل األعضاء ألكثر من فًتتُت متتابعتُت .كربقيقان ألغراض اإلجراءات كاآلليات اغبالية ،تعٍت ’’الفًتة‘‘ اؼبدة
اليت تبدأ يف هناية اجتماع عادم ؼبؤسبر األطراؼ كتنته بنهاية اجتماعو العادم التاِف.
ٗ  -إذا استقاؿ أحد أعضاء اللجنة ،أك َف يتمكن من إكماؿ فًتة توليو اؼبنصب أك أداء كظائفو لسبب
آخر ،يرشح الطرؼ الذم رشح ىذا العضو بديبلن لو خبلؿ اؼبدة اؼبتبقية من فًتة خدمتو.

أعضاء المكتب

َُ  -تنتخب اللجنة رئيسها ،كما تنتخب نائبان للرئيس كمقرران بالتناكب ،كفقان للمادة َّ من النظاـ الداخل
ؼبؤسبر األطراؼ.

االجتماعات
ُُ  -تعقد اللجنة اجتماعات حسب الضركرة ،كعلى األقل مرة كاحدة يف السنة ،على أف يكوف ذلك ،كلما
أمكن ،باالقًتاف مع اجتماعات مؤسبر األطراؼ أك ىيئات االتفاقية األخرل.
ُِ  -يشكل ُُ عضوان يف اللجنة النصاب اؼبطلوب.
ُّ  -رىنان بالفقرة ِِ أدناه ،تكوف اجتماعات اللجنة مفتوحة لؤلطراؼ كاعبمهور ما َف تقرر اللجنة خبلؼ
ذلك .كعندما تتناكؿ اللجنة كثائق مقدمة عمبلن بالفقرة ُٕ ،تكوف االجتماعات مفتوحة لؤلطراؼ كمطلقة
بالنسبة للجمهور ،ما َف يوافق الطرؼ الذم هبرم النظر يف امتثالو على غَت ذلك.
ُْ  -ال وبق لؤلطراؼ أك اؼبراقبُت الذين تكوف اعبلسة مفتوحة ؽبم اؼبشاركة يف االجتماع ما َف توافق اللجنة
كالطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو على غَت ذلك.

(ٖٔ( [كيف ىذا السياؽ ،ىذا يعٍت انتخاب ثبلثة أعضاء من كل ؾبموعة إقليمية لؤلمم اؼبتحدة].
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صنع القرار
ُٓ [ -تبذؿ اللجنة قصارل جهدىا للتوصل إُف اتفاؽ بشأف صبيع اؼبسائل اعبوىرية بتوافق اآلراء .كيف حاؿ
استنفاد صبيع اعبهود الرامية إُف التوصل إُف توافق اآلراء ،دكف أف يتم التوصل إُف اتفاؽ ،يتم ازباذ أم قرار،
كحل أخَت ،بأغلبية ثبلثة أرباع األعضاء اغباضرين كاؼبشاركُت يف التصويت أك بأغلبية تسعة أعضاء ،أيهما
أكرب .كيبُت تقرير أم اجتماع من اجتماعات اللجنة ال يتم فيو التوصل إُف توافق يف اآلراء ،كجهات نظر صبيع
أعضاء اللجنة]،
[ُٓ بديلة -تتخذ اللجنة قراراهتا بتوافق اآلراء].
(ٕٖ)]

[ُٓ بديلة مكرر

ُٔ  -يتجنب كل عضو يف اللجنة تضارب اؼبصاٌف بصفة مباشرة أك غَت مباشرة فيما يتعلق بأم مسألة تنظر
فيها اللجنة .كعندما هبد العضو نفسو يف مواجهة تضارب مصاٌف مباشر أك غَت مباشر ،أك يكوف من رعايا بلد
هبرم النظر يف امتثالو ،فإف على ىذا العضو أف يوجو نظر اللجنة إُف ىذه القضية قبل النظر يف اؼبسألة اؼبعينة.
كال يشارؾ العضو اؼبعٍت يف كضع كاعتماد أم توصية للجنة بشأف ىذه اؼبسألة.
إجراءات تقديم العرائض

العرائض
ُٕ  -يبكن أف تقدـ العرائض للجنة من اعبهات التالية:
(أ) الطرؼ الذم يقرر أنو ،رغمان من بذلو قصارل جهده ،ال يستطيع أك لن يتمكن من االمتثاؿ
اللتزاماتو دبوجب االتفاقية .كتقدـ أم عرائض دبوجب ىذه الفقرة الفرعية كتابة من خبلؿ األمانة ،كينبط أف
تتضمن تفاصيل عن االلتزامات احملددة ،كتقييمان للسبب الذم قد هبعل الطرؼ عاجزان عن الوفاء بتلك
االلتزامات .كحيثما يكوف فبكنان ،تقدـ معلومات داعمة أك إشارة إُف اؼبكاف الذم توجد فيو ىذه اؼبعلومات.
كيبكن أف تتضمن ىذه العرائض اقًتاحات غبلوؿ يرل الطرؼ أهنا األنسب الحتياجاتو اػباصة؛
(ب) الطرؼ اؼبتضرر أك الذم يبكن أف يتضرر جراء صعوبات يواجهها طرؼ آخر يف االمتثاؿ
لبللتزامات دبوجب االتفاقية .كيتعُت على أم طرؼ يعتزـ تقدًن عريضة يف إطار ىذه الفقرة الفرعية ،أف هبرم،
قبل ذلك ،مشاكرات مع الطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو .كتقدـ أم عريضة دبوجب ىذه الفقرة الفرعية
كتابة من خبلؿ األمانة ،كينبط أف تتضمن تفاصيل عن االلتزامات احملددة اؼبعنية كاؼبعلومات الداعمة ؽبذه
العريضة؛
تبُت ؽبا ،أثناء أدائها لوظائفها عمبلن بالفقرة ِ من اؼبادة َِ من االتفاقية ،أف أحد
[(ج) األمانة إذا ٌ
األطراؼ قد يواجو صعوبات يف االمتثاؿ اللتزاماتو دبوجب االتفاقية ،باالستناد إُف التقارير التالية اليت تتلقاىا
عمبلن باؼبادة ُٓ [ ،كبالنظر إُف صبيع التزامات األطراؼ دبوجب االتفاقية([ ،كمنها اؼبواد ّ كُِ كُّ)]]،
كشرط أال تكوف ىذه اؼبسألة قد سبت تسويتها يف غضوف تسعُت يومان من خبلؿ التشاكر مع الطرؼ اؼبعٍت.
كتقدـ أم عريضة دبوجب ىذه الفقرة الفرعية كتابة كربدد اؼبسألة اؼبعنية كاألحكاـ ذات الصلة يف االتفاقية
كاؼبعلومات اليت تثبت اؼبسألة اؼبعنية].
(ٕٖ( تنطبق اؼبادة ْٓ من النظاـ الداخل كما ى إباف االجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ بعد إجراء صبيع التطيَتات البلزمة.
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[تدخل اللجنة
ُٕج بديلة(ٖٖ) -لتقييم الصعوبات اليت وبتمل أف تواجو األطراؼ يف الوفاء بالتزاماهتا دبوجب [اؼبواد
ٕ[ُِ ]ُّ،ك[ُٓ(ّ)] من] االتفاقية ،عند تلق معلومات من األمانة مقدمة من تلك األطراؼ عمبلن بتلك
األحكاـ[ ،دبا يف ذلك الوفاء بااللتزامات دبوجب ُِ كُّ] ،زبطر اللجنة الطرؼ كتابة بشأف اؼبسألة اؼبعنية.
فإذا َف ربسم اؼبسألة يف غضوف َٗ يومان باؼبشاكرات مع الطرؼ اؼبعٍت عن طريق األمانة كتود اللجنة مواصلة
النظر فيها تفعل اللجنة ذلك كفقان للفقرات [ُِ إُف ِٓ]]
[يبكن ل ػ ػػ] [على] اللجنة أف [تتدارس] [تنظر] [بطريقة غَت تدخلية]
[ِّ مكرران ( ُٕ/ج) بديبلن مكررة
يف [خطط التنفيذ الوطنية عمبلن باؼبادة ٕ ك] التقارير الوطنية اؼبقدمة من األطراؼ عمبلن باؼبادة ُٓ ،بالنظر إُف
صبيع التزاماهتا دبوجب االتفاقية[ ،دبا فيها اؼبادتاف ُِ كُّ)] ،كربديد القضايا [الصعوبات] اؼبتعلقة بامتثاؿ
األطراؼ .كتنظر اللجنة يف ىذه [اؼبعلومات] [القضايا] [الصعوبات] كفقان للفقرات ُِ ]].ِّ -
[كتشهد اللجنة بأف صبيع األحكاـ اؼبتعلقة باؼبواد ُِ كُّ قد استوفيت من جانب الطرؼ اؼبعٍت قبل اؼبض
ألم خطوات أخرل].
ُٖ  -ربيل األمانة العرائض اؼبقدمة دبقتضى الفقرة الفرعية ُٕ (أ) آنفان ،إُف أعضاء اللجنة ،يف غضوف طبسة
عشر يومان من تلق ىذه العرائض لتنظر فيها اللجنة يف اجتماعها التاِف.
ُٗ  -تبعث األمانة ،يف غضوف طبسة عشر يومان من تلق أم عريضة مقدمة دبوجب الفقرة الفرعية
ُٕ (ب) آنفان ،بنسخة إُف الطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو لبلتفاقية كألعضاء اللجنة للنظر فيو خبلؿ
اجتماع اللجنة التاِف.
[َِ  -ترسل األمانة أم عريضة تقدمها كفقان للفقرة الفرعية ُٕ (ج) آنفان مباشرة إُف اللجنة كالطرؼ الذم
هبرم البحث يف امتثالو ،يف غضوف طبسة عشر يومان بعد انتهاء فًتة التسعُت يومان اؼبشار إليها يف الفقرة
(ٖٗ)
ُٕ (ج) آنفان].
ُِ  -هبوز للطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو تقدًن ردكد أك تعليقات يف كل مرحلة من مراحل العمليات
الوارد كصفها يف ىذه اإلجراءات كاآلليات.
ِِ  -كوبق ؽبذا الطرؼ أف يشًتؾ مع اللجنة يف النظر يف العريضة .كؽبذا الطرض ،تدعو اللجنة الطرؼ ،يف
موعد ال يتعدل ستُت يومان من بدء اؼبناقشة ،للمشاركة يف مناقشة العريضة .بيد أنو ال هبوز لو أف يشارؾ يف
كضع أم توصية للجنة.
ِّ  -رباؿ التعليقات أك اؼبعلومات اإلضافية اؼبقدمة من الطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو ردان على
عريضة ،إُف األمانة يف غضوف تسعُت يومان من تاريخ تلق الطرؼ للعريضة ،ما َف يطلب سبديدان .كهبوز للرئيس
أف يسمح هبذا التمديد لفًتة ال تتجاكز تسعُت يومان إذا كانت ىناؾ تربيرات معقولة .كتنقل ىذه اؼبعلومات فوران
إُف أعضاء اللجنة للنظر فيها خبلؿ اجتماع اللجنة التاِف .كحيثما يقدـ تقرير دبقتضى الفقرة الفرعية ُٕ (ب)
آنفان ،تقدـ األمانة اؼبعلومات للطرؼ الذم قدـ العريضة.
(ٖٖ( تستند الفقرة على مشركع اإلجراءات كاآلليات الوارد يف مرفق اؼبقرر ا ر ٔ/ٕ -بشأف االمتثاؿ التفاقية ركترداـ.
(ٖٗ) ىذه الفقرة موضوعة بُت قوسُت ،ألف الفقرة ُٕ (ج) ما زالت بُت قوسُت.
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ِْ  -تتقاسم اللجنة مشركع استنتاجاهتا كتوصياهتا مع الطرؼ اؼبعٍت لينظر فيو كلتتاح لو الفرصة للتعليق عليو
يف غضوف تسعُت يومان من تلق الطرؼ للمشركع .كتدرج أم تعليقات من ىذا النوع يف تقرير اللجنة.
ِٓ  -كهبوز للجنة أف تقرر عدـ مواصلة النظر يف ىذه العرائض إذا رأت:
(أ)

أ ٌهنا ضئيلة القيمة؛

(ب) من الواضح أهنا قائمة على أساس غَت سليم.

أعمال التسهيل التي تقوم بها اللجنة
ِٔ  -تنظر اللجنة يف التقارير اليت تقدـ ؽبا كفقان للفقرة ُٕ [كاؼبسائل اليت مت ربديدىا كفقان للفقرة ِّ مكرران]
آنفان بطرض ربديد اغبقائق كاألسباب اعبذرية للمسألة اؼبعنية كاؼبساعدة يف تسويتها .كهبوز ؽبا بعد التشاكر مع
(َٗ)
الطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو:
(أ)

أف تقدـ اؼبشورة؛

(ب) أف تصدر توصيات غَت ملزمة بشأف صبلة قضايا ،منها كضع كتعزيز التدابَت التنظيمية احمللية
كالرصد ،كفقان للمقتضى ،كاػبطوات البلزمة لعبلج حالة عدـ االمتثاؿ؛
[(ب مكرران) أف توفر الدعم يف إطار االتفاقية للطرؼ اؼبعٍت ،دبا يف ذلك اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية،
كاؼبساعدة التقنية ،كنقل التكنولوجيا ،كالتدريب كتدابَت بناء القدرات األخرل؛
(ب ثالثان)
كذبنب عدـ االمتثاؿ].

أف توفر اؼبشورة بشأف االمتثاؿ يف اؼبستقبل ؼبساعدة األطراؼ يف تنفيذ أحكاـ االتفاقية

(ج) أف تعمل على تيسَت اؼبساعدة التقنية كاؼبالية ىذه اؼبساعدة ،بعد النظر يف اغباجة إليها ،دبا يف
ذلك تقدًن اؼبشورة بشأف مصادر كطرائق نقل التكنولوجيا كالتدريب كغَت ذلك من تدابَت بناء القدرات؛
(د) أف تطلب إُف الطرؼ اؼبعٍت كضع خطة عمل طوعية لبلمتثاؿ ،تتضمن جداكؿ زمنية كأىداؼ
كمؤشرات كتقدًن التقارير اؼبرحلية يف إطار زمٍت تتفق عليو اللجنة كالطرؼ اؼبعٍت ،كأف توفر اؼبعلومات كاؼبشورة
بشأف كضع ىذه اػبطة ،عند الطلب؛
(ى) أف تساعد ،عند الطلب ،يف استعراض تنفيذ خطة العمل؛
[(ق) مكرران -أف تقدـ توصيات لآللية اؼبالية حسب االقتضاء للتمكُت من تقدًن الدعم لتنفيذ خطة
عمل االمتثاؿ كفقان ل ػ ػ ػ (ج) ك(ق)؛]
(ك) أف تبلغ مؤسبر األطراؼ باعبهود اليت يبذؽبا الطرؼ اؼبعٍت للعودة إُف االمتثاؿ ،كذلك عمبلن
بالفقرة الفرعية (د) آنفان ،كأف تبق على اغبالة كبند من بنود جدكؿ أعماؿ اللجنة إُف أف تتم تسوية اؼبسألة
بصورة مناسبة.
[اؼبساعدة اؼبالية؛ كربقيقان لؤلىداؼ اؼبعلنة اؼبتمثلة يف توطيد القدرات الوطنية كلتيسَت تنفيذ تدابَت االمتثاؿ سيتم
توفَت ميزانية ـبصصة من خبلؿ إنشاء صندكؽ بواسطة البلداف اؼبتقدمة هبيئة مناسبة كيبدأ تشطيلو يف موعد
أقصاه ستة أشهر من اعتماد مؤسبر األطراؼ ؽبذا القرار كتبلغ ميزانيتو بليوف دكالر ىبصص يف غضوت ستة
أعواـ].
(َٗ( خانة ؿبجوزة القًتاح بإنشاء صندكؽ متعدد األطراؼ لبلمتثاؿ.
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اإلجراءات التي يمكن أن يتخذىا مؤتمر األطراف
ِٕ  -إذا رأت اللجنة ،بعد االضطبلع بإجراء التسهيل احملدد يف الفقرة ِٔ آنفان كدبراعاة أسباب صعوبات
االمتثاؿ كنوعها كدرجتها كمدهتا ككتَتهتا ،دبا يف ذلك القدرات اؼبالية كالتقنية للطرؼ الذم هبرم البحث يف
امتثالو ،كحجم اؼبساعدة اؼبالية أك التقنية اؼبقدمة يف السابق [ككفقان للمادة ُّ ْ:من االتفاقية] ،أ ٌف من
الضركرم ازباذ مزيد من التدابَت ؼبعاعبة اؼبشاكل اؼبتعلٌقة بامتثاؿ ذلك الطرؼ ،هبوز ؽبا أف توص مؤسبر األطراؼ
بأف ينظر يف ازباذ كاحد أك أكثر من التدابَت التالية:
(أ) توفَت اؼبزيد من الدعم دبقتضى االتفاقية للطرؼ اؼبعٍت ،دبا يف ذلك اؼبزيد من اؼبشورة كعند
االقتضاء ،تيسَت اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية كاؼبساعدات التقنية كالتدابَت األخرل لبناء القدرات؛
(ب) تقدًن اؼبشورة فيما يتعلق باالمتثاؿ يف اؼبستقبل بطية مساعدة األطراؼ على تنفيذ أحكاـ
االتفاقية كذبنب عدـ االمتثاؿ؛
(ج) [فيما يتعلق حباالت عدـ االمتثاؿ اؼبتكررة أك اؼبستمرة][ ،إصدار بياف لئلعراب عن القلق
بشأف عدـ االمتثاؿ القائم؛]
[(د) الطلب إُف األمُت التنفيذم أف يعلن عن حاالت عدـ االمتثاؿ؛]
[(ى) يف حاؿ تكرار عدـ االمتثاؿ أك استمراره ،تعليق اغبقوؽ كاالمتيازات دبقتضى االتفاقية [كحل
أخَت ،]،ال سيما اغبقوؽ دبوجب اؼبواد ْ كُِ كُّ من االتفاقية [كازباذ أم إجراء هنائ قد يكوف ضركريان
لتحقيق أىداؼ االتفاقية؛]]
[(ك) ازباذ أم إجراء إضايف الزـ لتحقيق أىدؼ االتفاقية دبوجب اؼبادة ُٗ (ٓ) (د)].
تبُت أف عدـ امتثاؿ أحد البلداف النامية أك البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ناجم عن
[ِٖ  -إذا ن
(ُٗ)
االفتقار إُف التكنولوجيا أك اؼبساعدات التقنية كاؼبالية ،ال يتم تطبيق الفقرات الفرعية ِٕ (ج) ( -ك)].
[ِٖ [بديلة][مكررة] تأخذ اللجنة ،يف سياؽ إجراءات كآليات االمتثاؿ ىذه ،يف االعتبار الكامل االحتياجات
احملددة كالوضع اػباص ألقل البلداف مبوان كللدكؿ اعبزرية الصطَتة النامية يف اإلجراءات اليت تتخذىا فيما يتعلق
بنظرىا يف العرائض].

الرصد
ِٗ  -ينبط للجنة أف ترصد نتائج اإلجراءات اؼبتخذة إعماالن للفقرتُت ِٔ كِٕ آنفان ،دبا يف ذلك اعبهود
اليت يبذؽبا الطرؼ اؼبعٍت للعودة إُف االمتثاؿ ،كأف تيبق اؼبسألة مدرجةى كبند يف جدكؿ أعماؿ اللجنة إُف أف يرب ٌل
بشكل مناسب ،كأف تقدـ تقريران عن ذلك إُف مؤسبر األطراؼ عمبلن بالفقرة ّّ.

(ُٗ) أعرب أحد الوفود عن رغبتو يف أف يتم االحتفاظ هبذا اغبكم إُف حُت ظهور نتائج اؼبفاكضات بشأف الفقرة ِٕ.
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المعلومات

التشاور والمعلومات
َّ  -هبوز للجنة لدل تأديتها لوظائفها أف:
(أ)
العاـ قيد نظرىا؛

تطلب إُف صبيع األطراؼ تقدًن معلومات إضافية ،من خبلؿ األمانة ،بشأف قضايا االمتثاؿ

(ب) تسعى إُف اغبصوؿ على اؼبشورة من مؤسبر األطراؼ كتتشاكر مع اؽبيئات األخرل يف االتفاقية،
دبا فيها عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة؛
(ج) تتبادؿ مع ؾبلس مرفق البيئة العاؼبية اؼبعلومات اؼبتعلقة بتوفَت اؼبساعدة اؼبالية دبوجب اؼبادتُت
ُِ كُّ من االتفاقية ،ال سيما من أجل كضع توصياهتا؛
اللجنة؛

(د)

تقوـ ،دبوافقة أم طرؼ ،جبمع اؼبعلومات يف أراض ذلك الطرؼ ألغراض القياـ بوظائف

(ق) تتشاكر مع األمانة كتستعُت خبرباهتا كقاعدة معارفها ،كتطلب من خبلؿ األمانة معلومات يف
شكل تقرير عن اؼبسائل اليت تنظر فيها اللجنة ،حيثما يكوف مبلئمان؛
(ك) تأخذ يف اغبسباف التقارير الوطنية لؤلطراؼ اؼبطلوبة دبوجب االتفاقية أك اؼبقدنمة عمبلن دبقررات
مؤسبر األطراؼ ،كذلك بطية صبع اؼبعلومات ذات الصلة بعدـ االمتثاؿ.

معاملة المعلومات
ُّ  -طبقان للفقرة ٓ من اؼبادة ٗ من االتفاقية ،ربافظ اللجنة كأم طرؼ كأم شخص يشًتؾ يف مداكالت
اللجنة على سرية اؼبعلومات اليت يتم تلقيها سران.
إجراءات عامة

مسائل االمتثال العام
ِّ  -هبوز للجنة أف تتدارس القضايا اؼبنهجية اؼبتعلقة باالمتثاؿ العاـ كالتنفيذ ؼبصلحة صبيع األطراؼ عندما:
(أ)

يطلب مؤسبر األطراؼ ذلك؛

[(ب) ربصل األمانة ،أثناء عملها دبقتضى كظائفها يف إطار االتفاقية ،على معلومات من األطراؼ
تقرر اللجنة على أساسها كجود حاجة إُف فحص مسألة عدـ امتثاؿ عاـ كلتقدًن تقرير عنها إُف مؤسبر
األطراؼ؛]
[(ج) توجو األمانة انتباه اللجنة إُف اؼبعلومات ذات الصلة اليت حصلت عليها من خبلؿ تقارير
األطراؼ دبقتضى االتفاقية كمن مصادر أخرل]].
التقارير المقدمة إلى مؤتمر األطراف
ّّ  -تقدـ اللجنة تقريران إُف كل اجتماع عادم ؼبؤسبر األطراؼ يبُت:
(أ)
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(ب) االستنتاجات كالتوصيات الصادرة عن اللجنة؛
(ج) برنامج عمل اللجنة يف اؼبستقبل ،دبا يف ذلك اعبدكؿ الزمٍت لبلجتماعات اؼبتوقعة اليت ترل أهنا
ضركرية إلقباز برنامج عملها ،لينظر فيو مؤسبر األطراؼ كيعتمده.
الهيئات الفرعية األخرى
ّْ  -عندما تتداخل أنشطة اللجنة فيما يتعلق بقضايا معينة مع مسؤكليات ىيئة أخرل يف اتفاقية استكهوَف،
هبوز للجنة أف تتشاكر مع تلك اؽبيئة.
االتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطراف
ّٓ  -هبوز للجنة أف تلتمس ،عند االقتضاء ،كبطلب من مؤسبر األطراؼ ،أك بصفة مباشرة ،معلومات من
عباف االمتثاؿ اليت تعٌت باؼبواد كالنفايات اػبطرة يف إطار االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ األخرل ذات الصلة،
كأف تقدـ تقريران عن تلك األنشطة إُف مؤسبر األطراؼ.
استعراض آلية االمتثال
ّٔ  -يستعرض مؤسبر األطراؼ تنفيذ كفعالية اإلجراءات على كبو منتظم.
العالقة مع أحكام تسوية المنازعات
ّٕ  -ال زبل ىذه اإلجراءات باؼبادة ُٖ من االتفاقية.
النظام الداخلي
ّٖ  -يسرم النظاـ الداخل ؼبؤسبر األطراؼ على اجتماعات اللجنة بعد إجراء التطيَتات الضركرية ،ما َف
ينص على خبلؼ ذلك يف ىذه اإلجراءات.
ّٗ  -هبوز للجنة كضع أم قواعد إضافية ،دبا يف ذلك القواعد اؼبتعلقة باللطات اليت قد تكوف مطلوبة،
كتقدمها إُف مؤسبر األطراؼ للنظر فيها كاعتمادىا].
مرفق المقرر ا س( 24/6-نص  11أيار/مايو )2113
()92

[إجراءات [عدم االمتثال][ االمتثال] بموجب المادة  17من اتفاقية استكهولم
الهدف والطابع والمبادئ األساسية

ُ  -اؽبدؼ من اإلجراءات كاآلليات اؼبؤسسية (كيشار إليها فيما بعد بكلمة ”اإلجراءات“) ىو مساعدة
األطراؼ على االمتثاؿ اللتزاماهتا دبقتضى االتفاقية ،كتيسَت كتعزيز كرصد تنفيذ االلتزامات دبوجب االتفاقية
كاالمتثاؿ ؽبا كتقدًن اؼبساعدة كاؼبشورة هبذا الشأف.
ِ ْ-ّ-بديلة تتسم اآللية بطابع غَت تصادم كشفاؼ كفعاؿ مقارنة بالتكلفة ككقائ كبسيط كمرف كغَت ملزـ
كموجو كبو مساعدة األطراؼ على تنفيذ أحكاـ اتفاقية استكهوَف .كستوِف اآللية اىتمامان خاصان الحتياجات
البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،كى ترم إُف تعزيز التعاكف بُت صبيع األطراؼ .كينبط
(ِٗ( يدرج النص التاِف يف مقرر تيعتمد دبوجبو ىذه اإلجراءات” :كضعت اإلجراءات كاآلليات اؼبؤسسية التالية كفقان للمادة ُٕ
من اتفاقية استكهوَف اليت يشار إليها فيما بعد باسم ’االتفاقية‘“.
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تكمل عمل اؽبيئات األخرل التابعة لبلتفاقية كاؼبراكز اإلقليمية التفاقية استكهوَف .كزبضع صبيع
لآللية أف ٌ
االلتزامات دبوجب االتفاقية لئلجراءات كاآلليات اغبالية اؼبتعلقة بعدـ االمتثاؿ [ ،كمنها اؼبواد ُِ كُّ كٕ].
لجنة االمتثال

اإلنشاء
ٓ-

تنشأ دبقتضى ىذا النص عبنة امتثاؿ يشار إليها فيما بعد باسم ’’اللجنة‘‘.

التشكيل
ٔ  -تتألف اللجنة من ُٓ عضوان .كيتكوف األعضاء من خرباء ترشحهم األطراؼ كينتخبهم مؤسبر األطراؼ
على أساس التمثيل اعبطرايف العادؿ للمجموعات اإلقليمية اػبمس يف األمم اؼبتحدة ،كمع إيبلء االعتبار
الواجب للتوازف بُت اعبنسُت.
ٕ  -يتمتع األعضاء خبربات كدبؤىبلت ؿبددة يف اؼبوضوع الذم تشملو االتفاقية ،كيعملوف بطريقة موضوعية
كؼبا فيو مصلحة االتفاقية.

انتخاب األعضاء
ٖ  -يقوـ مؤسبر األطراؼ يف االجتماع الذم ييعتمد فيو ىذا اؼبقرر بانتخاب نصف األعضاء لفًتة كاحدة
كالنصف اآلخر لفًتتُت .كيقوـ مؤسبر األطراؼ يف كل اجتماع عادم بعد ذلك بانتخاب أعضاء جدد لفًتتُت
كاملتُت ليحلوا مكاف األعضاء الذين تكوف مدة توليهم ىذا اؼبنصب قد انتهت أك أكشكت على االنتهاء .كال
يعمل األعضاء ألكثر من فًتتُت متتابعتُت .كربقيقان ألغراض اإلجراءات كاآلليات اغبالية ،تعٍت ’’الفًتة‘‘ اؼبدة
اليت تبدأ يف هناية اجتماع عادم ؼبؤسبر األطراؼ كتنته بنهاية اجتماعو العادم التاِف.
ٗ  -إذا استقاؿ أحد أعضاء اللجنة ،أك َف يتمكن من إكماؿ فًتة توليو اؼبنصب أك أداء كظائفو لسبب
آخر ،يرشح الطرؼ الذم رشح ىذا العضو بديبلن لو خبلؿ اؼبدة اؼبتبقية من فًتة خدمتو.

أعضاء المكتب

َُ  -تنتخب اللجنة رئيسها ،كما تنتخب نائبان للرئيس كمقرران بالتناكب ،كفقان للمادة َّ من النظاـ الداخل
ؼبؤسبر األطراؼ.

االجتماعات
ُُ  -تعقد اللجنة اجتماعات حسب الضركرة ،كعلى األقل مرة كاحدة يف السنة ،على أف يكوف ذلك ،كلما
أمكن ،باالقًتاف مع اجتماعات مؤسبر األطراؼ أك ىيئات االتفاقية األخرل.
ُِ  -يشكل ُُ عضوان يف اللجنة النصاب اؼبطلوب.
ُّ  -رىنان بالفقرة ِِ أدناه ،تكوف اجتماعات اللجنة مفتوحة لؤلطراؼ كاعبمهور ما َف تقرر اللجنة خبلؼ
ذلك .كعندما تتناكؿ اللجنة كثائق مقدمة عمبلن بالفقرة ُٕ ،تكوف االجتماعات مفتوحة لؤلطراؼ كمطلقة
بالنسبة للجمهور ،ما َف يوافق الطرؼ الذم هبرم النظر يف امتثالو على غَت ذلك.
ُْ  -ال وبق لؤلطراؼ أك اؼبراقبُت الذين تكوف اعبلسة مفتوحة ؽبم اؼبشاركة يف االجتماع ما َف توافق اللجنة
كالطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو على غَت ذلك.
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صنع القرار
ُٓ  -تبذؿ اللجنة قصارل جهدىا للتوصل إُف اتفاؽ بشأف صبيع اؼبسائل اعبوىرية بتوافق اآلراء .كيف حاؿ
استنفاد صبيع اعبهود الرامية إُف التوصل إُف توافق اآلراء ،دكف أف يتم التوصل إُف اتفاؽ ،يتم ازباذ أم قرار،
كحل أخَت ،بأغلبية ثبلثة أرباع األعضاء اغباضرين كاؼبشاركُت يف التصويت أك بأغلبية تسعة أعضاء ،أيهما
أكرب .كيبُت تقرير أم اجتماع من اجتماعات اللجنة ال يتم فيو التوصل إُف توافق يف اآلراء ،كجهات نظر صبيع
أعضاء اللجنة.
ُٔ  -يتجنب كل عضو يف اللجنة تضارب اؼبصاٌف بصفة مباشرة أك غَت مباشرة فيما يتعلق بأم مسألة تنظر
فيها اللجنة .كعندما هبد العضو نفسو يف مواجهة تضارب مصاٌف مباشر أك غَت مباشر ،أك يكوف من رعايا بلد
هبرم النظر يف امتثالو ،فإف على ىذا العضو أف يوجو نظر اللجنة إُف ىذه القضية قبل النظر يف اؼبسألة اؼبعينة.
كال يشارؾ العضو اؼبعٍت يف كضع كاعتماد أم توصية للجنة بشأف ىذه اؼبسألة.
إجراءات تقديم العرائض

العرائض
ُٕ  -يبكن أف تقدـ العرائض للجنة من اعبهات التالية:
(أ) الطرؼ الذم يقرر أنو ،رغمان من بذلو قصارل جهده ،ال يستطيع أك لن يتمكن من االمتثاؿ
اللتزاماتو دبوجب االتفاقية .كتقدـ أم عرائض دبوجب ىذه الفقرة الفرعية كتابة من خبلؿ األمانة ،كينبط أف
تتضمن تفاصيل عن االلتزامات احملددة ،كتقييمان للسبب الذم قد هبعل الطرؼ عاجزان عن الوفاء بتلك
االلتزامات .كحيثما يكوف فبكنان ،تقدـ معلومات داعمة أك إشارة إُف اؼبكاف الذم توجد فيو ىذه اؼبعلومات.
كيبكن أف تتضمن ىذه العرائض اقًتاحات غبلوؿ يرل الطرؼ أهنا األنسب الحتياجاتو اػباصة؛
(ب) الطرؼ اؼبتضرر أك الذم يبكن أف يتضرر جراء صعوبات يواجهها طرؼ آخر يف االمتثاؿ
لبللتزامات دبوجب االتفاقية .كيتعُت على أم طرؼ يعتزـ تقدًن عريضة يف إطار ىذه الفقرة الفرعية ،أف هبرم،
قبل ذلك ،مشاكرات مع الطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو .كتقدـ أم عريضة دبوجب ىذه الفقرة الفرعية
كتابة من خبلؿ األمانة ،كينبط أف تتضمن تفاصيل عن االلتزامات احملددة اؼبعنية كاؼبعلومات الداعمة ؽبذه
العريضة؛
تبُت ؽبا ،أثناء أدائها لوظائفها عمبلن بالفقرة ِ من اؼبادة َِ من االتفاقية ،أف أحد
[(ج) األمانة إذا ٌ
األطراؼ قد يواجو صعوبات يف االمتثاؿ اللتزاماتو دبوجب االتفاقية ،باالستناد إُف التقارير التالية اليت تتلقاىا
عمبلن باؼبادة ُٓ [ ،كبالنظر إُف صبيع التزامات األطراؼ دبوجب االتفاقية([ ،كمنها اؼبواد ّ كُِ كُّ)]]،
كشرط أال تكوف ىذه اؼبسألة قد سبت تسويتها يف غضوف تسعُت يومان من خبلؿ التشاكر مع الطرؼ اؼبعٍت.
كتقدـ أم عريضة دبوجب ىذه الفقرة الفرعية كتابة كربدد اؼبسألة اؼبعنية كاألحكاـ ذات الصلة يف االتفاقية
كاؼبعلومات اليت تثبت اؼبسألة اؼبعنية].
[ِّ مكرران ( ُٕ/ج) بديبلن [يبكن ل ػ ػػ] [على] اللجنة أف تتدارس [خطط التنفيذ الوطنية عمبلن باؼبادة ٕ ك]
التقارير الوطنية اؼبقدمة من األطراؼ عمبلن باؼبادة ُٓ ،بالنظر إُف صبيع التزاماهتا دبوجب االتفاقية([ ،دبا فيها
اؼبادتاف ُِ كُّ)] ،كربديد القضايا اؼبتعلقة بامتثاؿ األطراؼ .كتنظر اللجنة يف ىذه القضايا كفقان للفقرات
ُِ ].ِّ -
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ُٖ  -ربيل األمانة العرائض اؼبقدمة دبقتضى الفقرة الفرعية ُٕ (أ) آنفان ،إُف أعضاء اللجنة ،يف غضوف طبسة
عشر يومان من تلق ىذه العرائض لتنظر فيها اللجنة يف اجتماعها التاِف.
ُٗ  -تبعث األمانة ،يف غضوف طبسة عشر يومان من تلق أم عريضة مقدمة دبوجب الفقرة الفرعية
ُٕ (ب) آنفان ،بنسخة إُف الطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو لبلتفاقية كألعضاء اللجنة للنظر فيو خبلؿ
اجتماع اللجنة التاِف.
[َِ  -ترسل األمانة أم عريضة تقدمها كفقان للفقرة الفرعية ُٕ (ج) آنفان مباشرة إُف اللجنة كالطرؼ الذم
هبرم البحث يف امتثالو ،يف غضوف طبسة عشر يومان بعد انتهاء فًتة التسعُت يومان اؼبشار إليها يف الفقرة
(ّٗ)
ُٕ (ج) آنفان].
ُِ  -هبوز للطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو تقدًن ردكد أك تعليقات يف كل مرحلة من مراحل العمليات
الوارد كصفها يف ىذه اإلجراءات كاآلليات.
ِِ  -كوبق ؽبذا الطرؼ أف يشًتؾ مع اللجنة يف النظر يف العريضة .كؽبذا الطرض ،تدعو اللجنة الطرؼ ،يف
موعد ال يتعدل ستُت يومان من بدء اؼبناقشة ،للمشاركة يف مناقشة العريضة .بيد أنو ال هبوز لو أف يشارؾ يف
كضع أم توصية للجنة.
ِّ  -رباؿ التعليقات أك اؼبعلومات اإلضافية اؼبقدمة من الطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو ردان على
عريضة ،إُف األمانة يف غضوف تسعُت يومان من تاريخ تلق الطرؼ للعريضة ،ما َف يطلب سبديدان .كهبوز للرئيس
أف يسمح هبذا التمديد لفًتة ال تتجاكز تسعُت يومان إذا كانت ىناؾ تربيرات معقولة .كتنقل ىذه اؼبعلومات فوران
إُف أعضاء اللجنة للنظر فيها خبلؿ اجتماع اللجنة التاِف .كحيثما يقدـ تقرير دبقتضى الفقرة الفرعية ُٕ (ب)
آنفان ،تقدـ األمانة اؼبعلومات للطرؼ الذم قدـ العريضة.
ِْ  -تتقاسم اللجنة مشركع استنتاجاهتا كتوصياهتا مع الطرؼ اؼبعٍت لينظر فيو كلتتاح لو الفرصة للتعليق عليو
يف غضوف تسعُت يومان من تلق الطرؼ للمشركع .كتدرج أم تعليقات من ىذا النوع يف تقرير اللجنة.
ِٓ  -كهبوز للجنة أف تقرر عدـ مواصلة النظر يف ىذه العرائض إذا رأت:
(أ)

أ ٌهنا ضئيلة القيمة؛

(ب) من الواضح أهنا قائمة على أساس غَت سليم.

أعمال التسهيل التي تقوم بها اللجنة
ِٔ  -تنظر اللجنة يف التقارير اليت تقدـ ؽبا كفقان للفقرة ُٕ [كاؼبسائل اليت مت ربديدىا كفقان للفقرة ِّ مكرران]
آنفان بطرض ربديد اغبقائق كاألسباب اعبذرية للمسألة اؼبعنية كاؼبساعدة يف تسويتها .كهبوز ؽبا بعد التشاكر مع
الطرؼ الذم هبرم البحث يف امتثالو:
(أ)

أف تقدـ اؼبشورة؛

(ب) أف تصدر توصيات غَت ملزمة بشأف صبلة قضايا ،منها كضع كتعزيز التدابَت التنظيمية احمللية
كالرصد ،كفقان للمقتضى ،كاػبطوات البلزمة لعبلج حالة عدـ االمتثاؿ؛
(ّٗ) ىذه الفقرة موضوعة بُت قوسُت ،ألف الفقرة ُٕ (ج) ما زالت بُت قوسُت.
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(ج) أف تعمل على تيسَت اؼبساعدة التقنية كاؼبالية ىذه اؼبساعدة ،بعد النظر يف اغباجة إليها ،دبا يف
ذلك تقدًن اؼبشورة بشأف مصادر كطرائق نقل التكنولوجيا كالتدريب كغَت ذلك من تدابَت بناء القدرات؛
(د) أف تطلب إُف الطرؼ اؼبعٍت كضع خطة عمل طوعية لبلمتثاؿ ،تتضمن جداكؿ زمنية كأىداؼ
كمؤشرات كتقدًن التقارير اؼبرحلية يف إطار زمٍت تتفق عليو اللجنة كالطرؼ اؼبعٍت ،كأف توفر اؼبعلومات كاؼبشورة
بشأف كضع ىذه اػبطة ،عند الطلب؛
(ى) أف تساعد ،عند الطلب ،يف استعراض تنفيذ خطة العمل؛
(ك) أف تبلغ مؤسبر األطراؼ باعبهود اليت يبذؽبا الطرؼ اؼبعٍت للعودة إُف االمتثاؿ ،كذلك عمبلن
بالفقرة الفرعية (د) آنفان ،كأف تبق على اغبالة كبند من بنود جدكؿ أعماؿ اللجنة إُف أف تتم تسوية اؼبسألة
بصورة مناسبة.

اإلجراءات التي يمكن أن يتخذىا مؤتمر األطراف
ِٕ  -إذا رأت اللجنة ،بعد االضطبلع بإجراء التسهيل احملدد يف الفقرة ِٔ آنفان كدبراعاة أسباب صعوبات
االمتثاؿ كنوعها كدرجتها كمدهتا ككتَتهتا ،دبا يف ذلك القدرات اؼبالية كالتقنية للطرؼ الذم هبرم البحث يف
امتثالو ،كحجم اؼبساعدة اؼبالية أك التقنية اؼبقدمة يف السابق ،أ ٌف من الضركرم ازباذ مزيد من التدابَت ؼبعاعبة
اؼبشاكل اؼبتعلٌقة بامتثاؿ ذلك الطرؼ ،هبوز ؽبا أف توص مؤسبر األطراؼ بأف ينظر يف ازباذ كاحد أك أكثر من
التدابَت التالية:
(أ) توفَت اؼبزيد من الدعم دبقتضى االتفاقية للطرؼ اؼبعٍت ،دبا يف ذلك اؼبزيد من اؼبشورة كعند
االقتضاء ،تيسَت اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية كاؼبساعدات التقنية كالتدابَت األخرل لبناء القدرات؛
(ب) تقدًن اؼبشورة فيما يتعلق باالمتثاؿ يف اؼبستقبل بطية مساعدة األطراؼ على تنفيذ أحكاـ
االتفاقية كذبنب عدـ االمتثاؿ؛
(ج) [فيما يتعلق حباالت عدـ االمتثاؿ اؼبتكررة] [أك اؼبستمرة ،إصدار بياف لئلعراب عن القلق
بشأف عدـ االمتثاؿ القائم؛]
[(د) الطلب إُف األمُت التنفيذم أف يعلن عن حاالت عدـ االمتثاؿ؛]
[(ى) يف حاؿ تكرار عدـ االمتثاؿ أك استمراره ،تعليق اغبقوؽ كاالمتيازات دبقتضى االتفاقية [كحل
أخَت ،]،ال سيما اغبقوؽ دبوجب اؼبواد ْ كُِ كُّ من االتفاقية [كازباذ أم إجراء هنائ قد يكوف ضركريان
لتحقيق أىداؼ االتفاقية؛]]
(ك) ازباذ أم إجراء إضايف الزـ لتحقيق أىدؼ االتفاقية دبوجب اؼبادة ُٗ(ٓ) (د).
تبُت أف عدـ امتثاؿ أحد البلداف النامية أك البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ناجم عن
[ِٖ  -إذا ن
(ْٗ)
االفتقار إُف التكنولوجيا أك اؼبساعدات التقنية كاؼبالية ،ال يتم تطبيق الفقرات الفرعية ِٕ (ج) ( -ك)].

(ْٗ) أعرب أحد الوفود عن رغبتو يف أف يتم االحتفاظ هبذا اغبكم إُف حُت ظهور نتائج اؼبفاكضات بشأف الفقرة ِٕ.
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[ِٖ بديلة تأخذ اللجنة ،يف سياؽ إجراءات كآليات االمتثاؿ ىذه ،يف االعتبار الكامل االحتياجات احملددة
كالوضع اػباص ألقل البلداف مبوان كللدكؿ اعبزرية الصطَتة النامية يف اإلجراءات اليت تتخذىا فيما يتعلق بنظرىا يف
العرائض].

الرصد
ِٗ  -ينبط للجنة أف ترصد نتائج اإلجراءات اؼبتخذة إعماالن للفقرتُت ِٔ كِٕ آنفان ،دبا يف ذلك اعبهود
اليت يبذؽبا الطرؼ اؼبعٍت للعودة إُف االمتثاؿ ،كأف تيبق اؼبسألة مدرجةى كبند يف جدكؿ أعماؿ اللجنة إُف أف يرب ٌل
بشكل مناسب ،كأف تقدـ تقريران عن ذلك إُف مؤسبر األطراؼ عمبلن بالفقرة ّّ.
المعلومات

التشاور والمعلومات
َّ  -هبوز للجنة لدل تأديتها لوظائفها أف:
(أ)
العاـ قيد نظرىا؛

تطلب إُف صبيع األطراؼ تقدًن معلومات إضافية ،من خبلؿ األمانة ،بشأف قضايا االمتثاؿ

(ب) تسعى إُف اغبصوؿ على اؼبشورة من مؤسبر األطراؼ كتتشاكر مع اؽبيئات األخرل يف االتفاقية،
دبا فيها عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة؛
(ج) تتبادؿ مع ؾبلس مرفق البيئة العاؼبية اؼبعلومات اؼبتعلقة بتوفَت اؼبساعدة اؼبالية دبوجب اؼبادتُت
ُِ كُّ من االتفاقية ،ال سيما من أجل كضع توصياهتا؛
اللجنة؛

(د)

تقوـ ،دبوافقة أم طرؼ ،جبمع اؼبعلومات يف أراض ذلك الطرؼ ألغراض القياـ بوظائف

(ق) تتشاكر مع األمانة كتستعُت خبرباهتا كقاعدة معارفها ،كتطلب من خبلؿ األمانة معلومات يف
شكل تقرير عن اؼبسائل اليت تنظر فيها اللجنة ،حيثما يكوف مبلئمان؛
(ك) تأخذ يف اغبسباف التقارير الوطنية لؤلطراؼ اؼبطلوبة دبوجب االتفاقية أك اؼبقدنمة عمبلن دبقررات
مؤسبر األطراؼ ،كذلك بطية صبع اؼبعلومات ذات الصلة بعدـ االمتثاؿ.

معاملة المعلومات
ُّ  -طبقان للفقرة ٓ من اؼبادة ٗ من االتفاقية ،ربافظ اللجنة كأم طرؼ كأم شخص يشًتؾ يف مداكالت
اللجنة على سرية اؼبعلومات اليت يتم تلقيها سران.
إجراءات عامة

مسائل االمتثال العام
ِّ  -هبوز للجنة أف تتدارس القضايا اؼبنهجية اؼبتعلقة باالمتثاؿ العاـ كالتنفيذ ؼبصلحة صبيع األطراؼ عندما:
(أ)
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(ب) ربصل األمانة ،أثناء عملها دبقتضى كظائفها يف إطار االتفاقية ،على معلومات من األطراؼ
تقرر اللجنة على أساسها كجود حاجة إُف فحص مسألة عدـ امتثاؿ عاـ كلتقدًن تقرير عنها إُف مؤسبر
األطراؼ؛
(ج) توجو األمانة انتباه اللجنة إُف اؼبعلومات ذات الصلة اليت حصلت عليها من خبلؿ تقارير
األطراؼ دبقتضى االتفاقية كمن مصادر أخرل.

التقارير المقدمة إلى مؤتمر األطراف
ّّ  -تقدـ اللجنة تقريران إُف كل اجتماع عادم ؼبؤسبر األطراؼ يبُت:
(أ)

األعماؿ اليت اضطلعت هبا اللجنة؛

(ب) االستنتاجات كالتوصيات الصادرة عن اللجنة؛
(ج) برنامج عمل اللجنة يف اؼبستقبل ،دبا يف ذلك اعبدكؿ الزمٍت لبلجتماعات اؼبتوقعة اليت ترل أهنا
ضركرية إلقباز برنامج عملها ،لينظر فيو مؤسبر األطراؼ كيعتمده.

الهيئات الفرعية األخرى
ّْ  -عندما تتداخل أنشطة اللجنة فيما يتعلق بقضايا معينة مع مسؤكليات ىيئة أخرل يف اتفاقية استكهوَف،
هبوز للجنة أف تتشاكر مع تلك اؽبيئة.

االتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطراف
ّٓ  -هبوز للجنة أف تلتمس ،عند االقتضاء ،كبطلب من مؤسبر األطراؼ ،أك بصفة مباشرة ،معلومات من
عباف االمتثاؿ اليت تعٌت باؼبواد كالنفايات اػبطرة يف إطار االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ األخرل ذات الصلة،
كأف تقدـ تقريران عن تلك األنشطة إُف مؤسبر األطراؼ.

استعراض آلية االمتثال

ّٔ  -يستعرض مؤسبر األطراؼ تنفيذ كفعالية اإلجراءات على كبو منتظم.

العالقة مع أحكام تسوية المنازعات
ّٕ  -ال زبل ىذه اإلجراءات باؼبادة ُٖ من االتفاقية.

النظام الداخلي
ّٖ  -يسرم النظاـ الداخل ؼبؤسبر األطراؼ على اجتماعات اللجنة بعد إجراء التطيَتات الضركرية ،ما َف
ينص على خبلؼ ذلك يف ىذه اإلجراءات.
ّٗ  -هبوز للجنة كضع أم قواعد إضافية ،دبا يف ذلك القواعد اؼبتعلقة باللطات اليت قد تكوف مطلوبة،
كتقدمها إُف مؤسبر األطراؼ للنظر فيها كاعتمادىا].
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المقرر ا س  27/7 -التعاون والتنسيق الدوليان
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ-

وبيط علمان بتقرير األمانة بشأف التعاكف كالتنسيق الدكليُت؛

(ٓٗ)

ِ  -ينضم إُف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف التشديد على أف اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات تعد عنصران أساسيان كشامبلن للتنمية اؼبستدامة ،كؽبا أنبية كربل ػبطة التنمية
اؼبستدامة؛
ّ  -يشدد على ما تسهم بو اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها
عرب اغبدكد كركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معنية
خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاتفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة يف ضباية صحة البشر كالبيئة
من اؼبواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة من خبلؿ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات؛
القائمُت بتيسَت اؼبشاكرات بشأف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ
ْ  -يطلب إُف األمُت التنفيذم أف يبلغ
ٍ
َُِٓ ،يف إطار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ،بأنبية االتفاقيات كاؼبسانبة اليت يبكن أف تسهم هبا يف ىذه
اػبطة ،كأف يقدـ مدخبلت (مثاؿ اؼبعلومات اؼبقدمة إُف األمانة يف التقارير الوطنية دبوجب اتفاقييت بازؿ
كاستكهوَف ،كالبيانات العلمية اليت أعدهتا عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة كعبنة استعراض اؼبواد الكيميائية
كخطة الرصد العاؼب دبوجب اتفاقية استكهوَف) إُف عبنة األمم اؼبتحدة اإلحصائية كسائر اؼبنتديات اؼبعنية بوضع
مؤشرات ذات صلة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات؛
ٓ  -يشدد على أنبية تعزيز التعاكف كالتنسيق مع اؽبيئات الدكلية األخرل من أجل ربقيق أىداؼ
االتفاقيات ،كعلى كجو اػبصوص داخل ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات؛
ٔ  -يدعو فريق إدارة البيئة إُف النظر يف سبل إسهاـ منظومة األمم اؼبتحدة يف تلبية اؽبدؼ اؼبتعلق
بتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات حبلوؿ عاـ ََِِ؛
ٕ  -يرحب بقرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ُ ٓ/بشأف اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كيطلب إُف
األمُت التنفيذم التعاكف مع اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف تعزيز تنفيذ ذلك القرار ،كبصفة أعم،
بشأف استمرار كتنسيق تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات على اؼبدل الطويل؛
ٖ  -ينضم إُف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف التشديد على اغباجة إُف مشاركة مستمرة كمعززة
كمتعددة القطاعات كمتعدد أصحاب اؼبصلحة ،كيطلب إُف األمُت التنفيذم اؼبشاركة يف اؼبؤسبر الدكِف الرابع
اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ،كأف يكفل يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،مشاركة األمانة بشكل فعاؿ يف النهج
االسًتاتيج لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية؛
ٗ  -ينضم أيضان إُف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف اإلقرار بأنبية استمرار اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية كالنفايات يف فًتة ما بعد عاـ ََِِ ،كيشارؾ اؼبؤسبر الدكِف اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية كغَته من
اعبهات يف التشديد على أنبية النظر يف سياسات طويلة األجل قائمة على أساس قرار صبعية األمم اؼبتحدة
للبيئة ُ ٓ/كمرفقو ،بشأف تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات على اؼبدل البعيد؛
(ٓٗ( .UNEP/CHW.12/INF/31-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/20-UNEP/POPS/COP.7/INF/41
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َُ  -يشجع اؼبنظمات اؼبشاركة يف الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية
على أف تقدـ إُف اؼبؤسبر الدكِف الرابع اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ما خططتو كل منظمة من سياسات كإجراءات
ؿبددة ،يف نطاؽ كاليتها ،من أجل تلبية ىدؼ عاـ ََِِ ،لك ينظر فيها اؼبؤسبر؛
ُُ  -يرحب بالتعاكف كالتنسيق بُت األمانة كاألمانة اؼبؤقتة التفاقية ميناماتا ،كيطلب إُف األمانة أف
تواصل كتعزز ىذا التعاكف كالتنسيق يف اجملاالت ذات االىتماـ اؼبشًتؾ هبدؼ تعزيز اتساؽ السياسات ،حسب
االقتضاء ،كتعظيم االستخداـ الفعاؿ كالكفء للموارد على صبيع اؼبستويات؛
ُِ  -يطلب إُف األمانة أف تواصل:
تعزيز التعاكف كالتنسيق داخل ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كخاصة من أجل تيسَت
(أ)
األنشطة على الصعيدين اإلقليم كال يقطرم اليت من شأهنا أف تدعم تنفيذ ىذه االتفاقات يف اجملموعة يف
اجملاالت ذات االىتماـ اؼبتبادؿ ،كالنظر يف أنشطة برامج العمل اليت يبكن تنفيذىا بشكل فعاؿ يف تعاكف مع
الكيانات األخرل داخل اجملموعة؛
(ب) تعزيز التعاكف كالتنسيق مع اؽبيئات الدكلية األخرل يف اجملاالت ذات الصلة باتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهوَف ،دبا يف ذلك يف اجملاالت الواردة يف التقرير اؼبذكور أعبله كمع اؼبنظمات اؼبدرجة فيو؛
(ج)

تقدًن تقرير عن تنفيذ ىذا اؼبقرر إُف مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو اؼبقبل.
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المقرر ا س  :28/7 -تعزيز التعاون والتنسيق بين اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
إف مؤسبر األطراؼ،
إذ يضع يف اعتباره االستقبلؿ القانوين لكل من اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة
كالتخلص منها عرب اغبدكد ،كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية
كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهوَف بشأف النفايات العضوية الثابتة،
كإذ يؤكد ؾبددان أف اإلجراءات اؼبتخذة لتعزيز التنسيق كالتعاكف ينبط أف تستهدؼ تدعيم تنفيذ
االتفاقيات الثبلث على كل من اؼبستول الوطٍت كاإلقليم كالدكِف ،كتعزيز اتساؽ التوجيهات اؼبتعلقة
بالسياسات ،كالنهوض بالفعالية يف تقدًن الدعم إُف األطراؼ ،بطية اغبد من أعبائها اإلدارية كتعظيم فعالية
ككفاءة استخداـ اؼبوارد على كل اؼبستويات،
ُ  -يرحب بتقرير األمانة اؼبتعلق بتنفيذ اؼبقرر اعبامع لعاـ َُِّ بشأف تعزيز التعاكف كالتنسيق بُت
اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف(ٔٗ) ،كبالتقدـ احملرز يف تنفيذ اؼبقرر؛
ِ  -يشَت إُف الدعوة اؼبوجهة إُف اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بأف هبرم ،بالتشاكر
مع اؼبدير العاـ ؼبنظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة كاألمُت التنفيذم ،استعراضان لنهج اإلدارة كالتنظيم
القائمُت على اؼبصفوفة ،كأف يبلغ مؤسبرات األطراؼ ،يف االجتماعات اليت ستعقدىا يف عاـ َُِٕ ،بأم
إجراءات متابعة ضركرية؛
ّ  -يشَت كذلك إُف الطلب الوارد يف الفقرة َُ من اؼبقرر اعبامع إُف األمُت التنفيذم التفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهوَف بأف يستعرض اؼبقًتحات الواردة يف مذكرة األمانة بشأف تنظيم كعمل اعبزء الذم
تستضيفو منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة من أمانة اتفاقية ركترداـ لتعزيز ترتيبات التآزر )ٕٗ(،كيطلب إُف
األمُت التنفيذم أف يقدـ تقريران عنها إُف مؤسبرات األطراؼ يف اجتماعاهتا اليت ستعقد يف عاـ َُِٕ؛
ْ  -يعتمد االختصاصات اؼبتعلقة باستعراض ترتيبات التآزر؛

(ٖٗ)

ٓ  -يرجو من األمانة أف تقدـ تقرير استعراض ترتيبات التآزر الذم أعده اؼبقيِّموف اؼبستقلوف كأف
تقدـ مقًتحات بشأف إجراءات اؼبتابعة ،استجابة لبلستنتاجات كالتوصيات الناذبة عن االستعراض ،لك تنظر
فيها مؤسبرات األطراؼ يف اجتماعاهتا اليت ستعقد يف عاـ َُِٕ.
مرفق المقرر ا س 28/7 -
مشروع اختصاصات الستعراض ترتيبات أوجو التآزر

أوالً  -الهدف
ُ  -ينبط أف هتدؼ اإلجراءات اؼبتخذة لتعزيز التنسيق كالتعاكف إُف تدعيم تنفيذ االتفاقيات الثبلث على
اؼبستول الوطٍت كاإلقليم كالدكِف ،كتعزيز اتساؽ التوجيهات اؼبتعلقة بالسياسات ،كالنهوض بالفعالية يف تقدًن
الدعم إُف األطراؼ كاغبد من أعبائها اإلدارية كتعظيم فعالية ككفاءة استخداـ اؼبوارد على كل اؼبستويات.
(ٔٗ(  ،UNEP/CHW.12/23/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1اؼبرفق األكؿ.
(ٕٗ( .UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/9
(ٖٗ(  ،UNEP/CHW.12/23/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1,اؼبرفق الثاين.
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ِ  -كتوجز ىذه الوثيقة مشركع االختصاصات الستعراض ترتيبات التآزر الذم سينفذ عمبلن بالفقرة ٓ من
القرار اعبامع لعاـ َُِّ .كسييجرل االستعراض عن طريق تقييم مستقل لتنفيذ كتأثَت األنشطة اؼبشًتكة
كالوظائف اإلدارية اؼبشًتكة ،دبا يف ذلك اػبدمات ،على صبيع اؼبستويات.
ّ  -كيهدؼ االستعراض إُف مساعدة مؤسبرات األطراؼ على ربليل عمليات التآزر ،كاألىداؼ العامة،
بطريقة شاملة .كمن مث ،ينبط أف يبُت التقرير عن نتائج االستعراض كالنتائج اإلهبابية احملرزة كالتحديات
كالفجوات ككذلك الدركس اؼبستفادة ،كما كاف لكل تلك النتائج من تأثَت على صبيع اؼبستويات .كإُف جانب
تقييم ـبتلف عناصر عمليات التآزر ،ينبط أف يوص تقرير االستعراض بأم إجراءات متابعة ضركرية .ينبط أف
يكوف بوسع مؤسبر األطراؼ أف وبدد الكيفية اليت يبكن هبا تعزيز ترتيبات التآزر ،كما يتعُت تكييفو أك تعديلو يف
اؼبستقبل بناء على التوصيات اليت يتم الًتكيز عليها يف التقييم لزيادة تأثَت االتفاقيات.

ثانياً  -المنهجية
ْ  -ستستقدـ األمانة خبَت تقييم مستقبلن للقياـ بأعماؿ االستعراض .كسيجمع خبَت التقييم معلومات من
األطراؼ عن ذبارهبا اؼبتعلقة بًتتيبات التآزر .كسيستخدـ خبَت التقييم أساليب متنوعة لذلك الطرض ،مثل
االستبيانات كإجراء اؼبقاببلت مع األطراؼ ،مع مراعاة التوازف اإلقليم كاعبنساين ،ككذلك مع أعضاء اؼبكاتب
كاؽبيئات الفرعية ،كمع موظف األمانة اؼبوجودين يف جنيف كيف ركما ،كمع اؼبراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ
كاستكهوَف ،كمع أصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة.
ٓ  -كسيتضمن التقرير عن نتائج االستعراض ترتيبات التآزر من كجهة نظر األطراؼ كاألمانة كأصحاب
اؼبصلحة اآلخرين ،على اؼبستول الوطٍت كاإلقليم كالدكِف.
كسيطط االستعراض الفًتة من كقت اعتماد مقررات التآزر األكُف يف عاـ ََِٓ حىت عاـ َُِٓ.

ٔ-

ٕ  -كسينظر خبَت التقييم أيضان يف التقارير التالية ،كسينظر ،مىت اقتض األمر ،يف اإلجراءات اليت ازبذهتا
مؤسبرات األطراؼ تنفيذان للتوصيات الواردة يف كل تقرير منها:
(أ)

قرارات التآزر الصادرة عن مؤسبرات األطراؼ ،كما يتصل هبا من تقارير االجتماعات؛

(ب) اقًتاح األمُت التنفيذم بشأف تنظيم أمانات االتفاقيات الثبلث يف ِِ كانوف األكؿ/ديسمرب

(ٗٗ)

َُُِ؛

(ج) كثائق اؼبعلومات األساسية ككثائق األفكار التمهيدية الصادرة من الفريق العامل اؼبشًتؾ
اؼبخصص اؼبعٍت بتعزيز التعاكف كالتنسيق فيما بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف؛
(د) تقرير الدراسة االستقصائية عن االجتماعات اؼبشًتكة كالتعاقبية للجنة استعراض اؼبلوثات
العضوية الثابتة كعبنة استعراض اؼبواد الكيميائية؛
(ق) التقارير اؼبتعلقة بتنفيذ األنشطة اؼبشًتكة ،اليت قدمت إُف مؤسبرات األطراؼ؛

(ََُ)

(ك) تقرير اػببَت االستشارم بشأف استعراض توصيفات الوظائف؛
(ٗٗ( .UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2 /INF 7
(ََُ( .UNEP/CHW.12/INF/45-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/31-UNEP/POPS/COP.7/INF/51
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(ز) التقارير اؼبتعلقة باستعراض ترتيبات التآزر اليت قدمت إُف مؤسبرات األطراؼ يف عاـ
َُِّ )َُُ(،دبا يف ذلك خبلصة كافية لتعليقات البلداف؛
(ح) التقرير اػبتام لعملية اؼبراجعة اليت أجراىا مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف األمم اؼبتحدة
(َُِ)
بشأف التنسيق كالتعاكف بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف؛
(ط) التقارير ذات الصلة الصادرة من اؼبراكز اإلقليمية؛
(م) التقارير ذات الصلة اؼبنشورة على اؼبواقع الشبكية لبلتفاقيات؛
(ؾ) التقارير ذات الصلة اؼبقدمة من األطراؼ كمن أصحاب اؼبصلحة اآلخرين.

ثالثاً  -تقرير بشأن نتائج االستعراض
ٖ  -سيعرض تقرير عن نتائج استعراض ترتيبات التآزر على مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهوَف يف اجتماعاهتا يف عاـ َُِٕ كسيتضمن التقرير العناصر التالية:
(أ)

موجز تنفيذم؛

(ب) مقدمة؛
(ج) استعراض تنفيذ كتأثَت األنشطة اؼبشًتكة التالية على صبيع اؼبستويات:
’ُ‘ اؼبساعدة التقنية؛
’ِ‘ األنشطة العلمية كالتقنية ،دبا يف ذلك إشراؾ األطراؼ كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة يف
حوار مستنَت من أجل حفز زيادة إدماج العلوـ يف تنفيذ االتفاقيات على اؼبستويُت
اإلقليم كالوطٍت؛
’ّ‘ اؼبراكز اإلقليمية؛
’ْ‘ آلية تبادؿ اؼبعلومات؛
’ٓ‘ الوع العاـ كالتواصل اػبارج كاؼبنشورات؛
’ٔ‘ تقدًن التقارير.
(د)

استعراض تنفيذ كتأثَت الوظائف اإلدارية اؼبشًتكة؛

(ق) اآلثار العامة لًتتيبات التآزر على:
’ُ‘ الظهور السياس لبلتفاقيات؛
’ِ‘ فعالية التمويل كاؼبساعدة التقنية يف تنفيذ االتفاقيات؛
’ّ‘ سباسك السياسات؛
’ْ‘ الكفاءة من حيث التكاليف؛
(َُُ(  UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/5ك.UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/6
(َُِ( .UNEP/CHW.12/INF/43-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/29-UNEP/POPS/COP.7/INF/49
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’ٓ‘ اإلجراءات اإلدارية؛
’ٔ‘ قدرة األطراؼ على تنفيذ االتفاقيات.
(ك) االستنتاجات كالتوصيات اؼبتعلقة بأعماؿ اؼبتابعة.
ٗ-

كيف إطار استعراض األنشطة اؼبشًتكة ،سيتضمن التقرير أيضان بعض التقييمات احملددة:

(أ) فيما يتعلق باألنشطة اؼبشًتكة اؼبتعلقة باؼبساعدة التقنية ،سيتضمن تقييمان للشراكات كلربنامج
اؼبساعدة التقنية التابع لؤلمانة؛
(ب) فيما يتعلق األنشطة العلمية كالتقنية ،سيتضمن تقييمان للتعاكف كالتنسيق بُت اؽبيئات التقنية
لبلتفاقيات الثبلث؛
(ج) فيما يتعلق اإلدارة الشاملة ،سيتضمن تقييمان ألنشطة التعاكف كالتنسيق الدكليُت اؼبنفذة بصورة
مشًتكة لبلتفاقيات ،ككذلك تقييمان للخربة اؼبكتسبة يف تنظيم اجتماعات تعاقبية ؼبؤسبرات األطراؼ يف
االتفاقيات الثبلث.
َُ  -كسيكوف التقرير مركزان كمقتضبان ،كسيتاح موجزه التنفيذم باللطات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة.
ُُ  -كستيقدـ األمانة التقرير إُف مؤسبرات األطراؼ ك تنظر فيو إباف االجتماعات اليت ستعقدىا يف عاـ
َُِٕ.
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المقرر ا س  :29/7 -آلية مركز تبادل المعلومات
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يبلحظ التقدـ احملرز يف تنفيذ اآللية اؼبشًتكة ؼبركز تبادؿ اؼبعلومات كاليت ينبط أف تعمل كمنرب
لتبادؿ اؼبعلومات كنشرىا؛
ِ  -وبيط علمان باسًتاتيجية اآللية اؼبشًتكة اؼبقًتحة ؼبركز تبادؿ اؼبعلومات )َُّ(،كيدعو األطراؼ
كغَتىا من اعبهات لتقدًن تعليقاهتا حبلوؿ ُّ تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٓ إُف األمانة بشأف االسًتاتيجية،
كخباصة نطاقها بشأف األكلويات كاالحتياجات الوطنية كاإلقليمية فيما يتعلق بآلية تبادؿ اؼبعلومات ،كاألىداؼ
اؼببينة يف الفرع رابعان من االسًتاتيجية؛
ّ  -يسلم بالدكر الذم يبكن أف تضطلع بو اآللية اؼبشًتكة ؼبركز تبادؿ اؼبعلومات يف تيسَت تبادؿ
اؼبعلومات ذات الصلة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات بُت األطراؼ كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة
كتعزيز فهم اعبوانب العلمية كالفنية كالقانونية لبلتفاقيات الثبلث؛
ْ  -يدرؾ الثطرات اؼبتعلقة يف الوصوؿ إُف اؼبعلومات كاؼبعارؼ العلمية ،كقدرات البلداف النامية غَت
الكافية لتوفَت اؼبدخبلت العلمية ؼبختلف العمليات يف إطار االتفاقيات ،كاغباجة إُف اؼبشورة العلمية كالتقنية فيما
يتعلق بالتنفيذ؛ كيبلحظ الدكر الذم يبكن أف تلعبو اسًتاتيجية آلية مركز تبادؿ اؼبعلومات يف معاعبة ىذه
القضايا؛
ٓ  -يطلب إُف االمانة:
(أ) أف توفر لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،اغبصوؿ على اؼبعلومات
اؼبواضيعية ذات الصلة باالتفاقيات من خبلؿ آلية مركز تبادؿ اؼبعلومات ،دبا يف ذلك من األطراؼ كغَتىا من
أصحاب اؼبصلحة ،بشأف اجملاالت ذات األكلوية التالية:
’ُ‘ اػبطط كاالسًتاتيجيات الوطنية ،مثل خطط العمل الوطنية يف إطار اتفاقية ركترداـ
كخطط التنفيذ الوطنية يف إطار اتفاقية استكهوَف؛
’ِ‘ اإلدارة السليمة بيئيان للمواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة كغَتىا من النفايات؛
’ّ‘ ـبزكنات مسارات النفايات ذات األكلوية ،مثل النفايات اإللكًتكنية كنفايات الزئبق
كنفايات اؼبلوثات العضوية الثابتة ،كاؼببادئ التوجيهية التقنية ذات الصلة؛
’ْ‘ االذبار غَت اؼبشركع ،كفقان لبلتفاقيات؛
’ٓ‘ اؼبلوثات العضوية الثابتة ،اؼبدرجة يف اتفاقية استكهوَف ،دبا يف ذلك اؼبعلومات ذات
الصلة عن قوائم اعبرد كاإلعفاءات ،كأفضل التكنولوجيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات
البيئية ،كتقييمات اؼبخاطر كموجزات اؼبخاطر؛
’ٔ‘ اؼبواد الكيميائية اؼبدرجة يف اتفاقية ركترداـ ،دبا فيها اؼبعلومات الواردة يف كثائق توجيو
القرارات؛
(َُّ) .UNEP/CHW.12/INF/50-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/36-UNEP/POPS/COP.7/INF/56
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’ٕ‘ التقارير الوطنية ،كإجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم كإجراءات اإلخطارات األخرل دبوجب
االتفاقيات؛
’ٖ‘ اؼبسائل القانونية ،مثل اإلجراءات التنظيمية النهائية ،كردكد البلداف اؼبستوردة،
كإخطارات التصدير دبوجب اتفاقية ركترداـ كالتعاريف الوطنية للنفايات ،كالتشريعات
الوطنية كاالتفاقات الثنائية كاؼبتعددة األطراؼ ،كالقيود اؼبفركضة على االستَتاد/التصدير
دبوجب اتفاقية بازؿ؛
’ٗ‘ نقل التكنولوجيا كنقل اؼبعرفة الفنية؛
’َُ‘ توفَت اؼبساعدة اؼبالية كالتقنية البلزمة؛
’ُُ‘ اؼبراكز اإلقليمية؛
(ب) أف تعد اسًتاتيجية مشًتكة منقحة آللية مركز تبادؿ اؼبعلومات ،لك تنظر فيها مؤسبرات
األطراؼ يف اجتماعاهتا يف عاـ َُِٕ ،آخذ نة بعُت االعتبار التحديات اؼبشار إليها يف الفقرة ْ أعبله ،دبا يف
ذلك بناء القدرات لتسهيل استخداـ اآللية اؼبشًتكة ؼبركز تبادؿ اؼبعلومات ،كالتعليقات الواردة من األطراؼ
كغَتىا من اعبهات عمبلن بالفقرة ِ أعبله كتقرير اؼبقيِّم اؼبستقل الذم سيجرم تقييمان الستعراض أكجو التآزر.
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المقرر ا س  :31/7 -من العلم إلى العمل
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يدرؾ أنبية الصلة بُت العلوـ كالسياسات يف ربقيق فعالية االتفاقيات؛
ِ  -يشدد على اغباجة اُف الدعم العلم لصنع القرارات كالسياسات بشأف اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية كالنفايات اػبطرة على اؼبستويُت الوطٍت كاإلقليم ؛
ّ  -يدرؾ أيضان اغباجة اُف زيادة الوصوؿ إُف فهم علم يف البلداف النامية لتعزيز عملية صنع القرار
اؼبستنَت بشأف تنفيذ االتفاقيات؛
ْ  -يطلب اُف األمانة أف تضع ،بعد أف تأخذ يف االعتبار أدكار اؽبيئات العلمية لبلتفاقيات ،كيف
حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،كأف تقدـ ؼبؤسبرات األطراؼ يف عاـ َُِٕ ،خارطة طريق لزيادة إشراؾ األطراؼ كغَتىا
من أصحاب اؼبصلحة يف اغبوار اؼبستنَت لتعزيز اإلجراءات القائمة على العلم لتنفيذ االتفاقيات على اؼبستويُت
اإلقليم كالوطٍت .كينبط أف تأخذ خارطة الطريق يف االعتبار ما يل :
(أ) استكشاؼ أنشطة جديدة يف نطاؽ كاليات اتفاقيات بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات
اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد كركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية
كمبيدات آفات معنية خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاستكهوَف بشأف اؼبلوثات العصوية الثابتة لتعزيز
التدخبلت القائمة على العلم يف تنفيذ االتفاقيات؛
(ب) معاعبة الثطرات يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كاؼبعارؼ العلمية ،كنقص القدرة على توفَت
اؼبدخبلت العلمية يف ـبتلف العمليات يف إطار االتفاقيات ،كاغباجة إُف اؼبشورة العلمية كالتقنية بشأف تنفيذ
االتفاقيات؛
(ج) تيسَت عملية تبادؿ اؼبعلومات العلمية كالتقنية فيما بُت األطراؼ كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة،
كتعزيز الفهم باعبوانب العلمية كالتقنية لبلتفاقيات الثبلث؛
(د) إمكانيات التعاكف كالتنسيق مع فرع اؼبواد الكيميائية يف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاؼبنظمات
األخرل ذات الصلة كاؽبيئات العلمية كأصحاب اؼبصلحة.
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المقرر ا س  :31/7 -مكان وموعد انعقاد االجتماعات التالية لمؤتمرات األطراف في اتفاقيات
بازل ،وروتردام واستكهولم
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يقرر عقد اجتماعو الثامن يف جينيف خبلؿ الفًتة من ِْ نيساف/أبريل إُف ٓ أيار/مايو
َُِٕ ،بالتعاقب مع االجتماع الثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات
اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد كاالجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء
اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاليت سوؼ
تشمل جلسات مشًتكة ،حيثما كاف مناسبان ،بشأف قضايا مشًتكة؛
ِ  -يقرر أيضان أف يشتمل االجتماع على جزء رفيع اؼبستول ال تتجاكز مدتو يومان كاحدان؛
ّ  -يطلب إُف األمُت التنفيذم ،من أجل مساعدة األطراؼ يف التحضَت لبلجتماعات التعاقبية،
أف يقدـ الدعم ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،إُف االجتماعات اإلقليمية للمساعدة يف العمليات التحضَتية اإلقليمية
اليت يتم تنسيقها مع االجتماعات اإلقليمية األخرل.
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المقرر ا س  : 32/7 -مشروع مذكرة تفاىم بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومؤتمر األطراف في
اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة
إف مؤسبر األطراؼ،
يبلحظ االستقبللية القانونية ؼبؤسبر األطراؼ ،كيبلحظ أيضان أف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة لربنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة كمؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها
عرب اغبدكد كركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبػيسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة
خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاستكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة تتمتع بسلطة متساكية يف ازباذ القرار
كل يف إطار كاليتو،
ُ  -وبيط علمان دبشركع مذكرة التفاىم اؼبقًتح بُت مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف بشأف
اؼبلوثات العضوية الثابتة كاؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة فيما يتعلٌق بتقدًن خدمات األمانة إُف
ٌ
(َُْ)
اتفاقية استكهوَف؛
ِ  -يرحب بقياـ اؼبدير التنفيذم بإنشاء فرقة عمل بشأف فعالية الًتتيبات اإلدارية كالتعاكف الربناؾب
يوفر ؽبا الربنامج خدمات األمانة؛
بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت ِّ

ّ  -وبيط علمان بالتقرير اؼبرحل الذم أعده اؼبدير التنفيذم بشأف أعماؿ فريق العمل عمبلن بقرار
صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ُ ُِ/بشأف العبلقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة
(َُٓ)
األطراؼ؛
ْ  -يبلحظ أف العديد من القضايا اليت مت تناكؽبا يف مشركع مذكرة التفاىم هبرم مناقشتها حاليان
من قبل فريق العمل ،كيقرر أف ينتظر فريق العمل إلقباز عملو قبل ازباذ قرار هنائ بشأف مذكرة التفاىم؛
ٓ  -يطلب إُف األمُت التنفيذم أف يواصل اؼبشاركة بنشاط يف أعماؿ فريق العمل مع إببلغ
كاستشارة مكاتب مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف بشأف أعماؿ فريق العمل خبلؿ فًتة
ما بُت الدكرات؛
ٔ  -يدعو اؼبدير التنفيذم إُف مواصلة إببلغ مكاتب مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهوَف عند إعداد كثائق اجتماع الدكرة الثانية عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف العبلقة بُت الربنامج
كاتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف؛
ٕ  -يطلب إُف األمُت التنفيذم ،بالتشاكر مع اؼبدير التنفيذم كمع األخذ بعُت االعتبار نتائج
مداكالت صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا الثانية بشأف العبلقة بُت الربنامج كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة
األطراؼ ،للنظر فيها كإمكانية اعتمادىا يف اجتماعو الثامن ،أف يعد مشركع مذكرة تفاىم منقح بُت مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف كاؼبدير التنفيذم بشأف تقدًن خدمات األمانة التفاقية استكهوَف.

(َُْ)  ،UNEP/POPS/COP.7/9اؼبرفق.
(َُٓ) .UNEP/POPS/COP.7/INF/60
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المقرر ا س  :33/7 -برنامج العمل والميزانية التفاقية استكهولم لفترة السنتين 2117-2116
إف مؤسبر األطراؼ،
إذ وبيط علمان بالتقارير اؼبالية عن الصناديق االستئمانية التفاقية استكهوَف لعاـ َُِْ ،كالنفقات
اؼبقدرة لعاـ َُِٓ من الصندكؽ االستئماين التفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة (الصندكؽ
(َُٔ)
االستئماين التفاقية استكهوَف)،
كإذ وبيط علمان أيضان بتقرير اؼبراجعة ؼبكتب اإلشراؼ الداخل (الرقم َُِْ )َِْ/اؼبعنوف ’’تقدًن
خدمات الدعم أمانة تتسم بالكفاءة كالفعالية لبلتفاقيات‘‘ كباعبهود اليت تبذؽبا األمانة للتقدير الكم للنتائج
اليت ربققت يف تنفيذ اػبدمات اؼبشًتكة كفقان للتوصيات الواردة يف التقرير،
كإذ وبيط علمان كذلك بقرار اعبمعية العامة َٔ ،ِّٖ/اليت كافقت دبوجبو اعبمعية على اعتماد األمم
اؼبتحدة للمعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ،
كإذ يدرؾ أف اؼبعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ تقتض توفَت اعتماد كامل للديوف اؼبعدكمة ما يتعلق
بالديوف اؼبتأخرة ألكثر من أربعة أعواـ كتيسَت اعتمادات نسبية للمتأخرات األقرب عهدان ،كأنو نتيجة لذلك
سيتعُت حسم مبلغ مقدر ب ػ ػ ػ ػ ُّٓ ِِّ دكالران بدكالرات الواليات اؼبتحدة من هناية َُِْ للصندكؽ
االستئماين التفاقية استكهوَف لتططية الديوف اؼبعدكمة كال يبكن استخداـ ذلك اؼببلغ ؼبصلحة صبيع األطراؼ
خبلؿ فًتة السنتُت َُِٔ،َُِٕ-

أوالً  -الصندوق االستئماني التفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة
ُ  -وبيط علمان بتوصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية بإنشاء حساب تشطيل كاحد لتططية
تكاليف اؼبوظفُت كيف ىذا الصدد يدعو اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لتوفَت معلومات إضافية،
تتاح فوران عن طريق مكاتب مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص
منها عرب اغبدكد كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات
آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاتفاقية استكهوَف بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة ،عن اآلثار
العملية ؼبثل ىذا الًتتيب كعن إنشاء صندكؽ استئماين عاـ مشًتؾ كاحد التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف
كتقدًن توصيات بشأف أم تطيَتات الزمة يف القواعد اؼبالية ،لبلسًتشاد هبا يف ازباذ مقرر يف االجتماعات
القادمة ؼبؤسبرات األطراؼ؛
ِ  -يدعو اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة استكشاؼ إمكانية إنشاء صندكؽ استئماين
طوع مشًتؾ كاحد التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهوَف ،كتوفَت معلومات ؼبكاتبها يف أقرب كقت فبكن كتقدًن
مقًتحات لبلجتماعات التالية ؼبؤسبرات األطراؼ؛
ّ  -يوافق على اؼبيزانية الربناؾبية التفاقية استكهوَف لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-دبقدار
َِٗ ُٗٔ ٓ دكالران من دكالرات الواليات اؼبتحدة لعاـ َُِٔ ،كَِٖ ِٖٖ ٓ دكالران من دكالرات
الواليات اؼبتحدة لعاـ َُِٕ ،لؤلغراض الواردة يف اعبدكؿ ُ من ىذا اؼبقرر ،كاؼببينة حسب رموز بنود اؼبيزانية
الواردة يف اعبدكؿ ِ من ىذا اؼبقرر؛
(َُٔ) .UNEP/POPS/COP.7/INF/45
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ْ  -يأذف لؤلمُت التنفيذم التفاقية استكهوَف بأف يلتزـ بتخصيص موارد مالية دبقدر اؼبيزانية
التشطيلية اؼبعتمدة استنادان إُف اؼبوارد النقدية اؼبتاحة؛
ٓ  -يقرر زيادة احتياط رأس اؼباؿ العامل إُف ُّ يف اؼبائة من اؼبتوسط السنوم للميزانيات
التشطيلية للفًتة ََُُِِٕٔ-؛
ٔ  -يرحب باؼبسانبة السنوية اؼبستمرة دبقدار ِ مليوف فرنك سويسرم اليت تقدمها سويسرا لؤلمانة
للتعويض عن النفقات اؼبقررة ،كيشَت إُف أف مبلغ ُ مليوف فرنك سويسرم سيخصص سنويان كمسانبة يف
الصندكؽ االستئماين التفاقية استكهوَف ،كسيشمل ذلك النصيب اؼبقرر لسويسرا ،كأف مبلغ ُ مليوف فرنك
سويسرم سيخصص سنويان للصندكؽ االستئماين اػباص للتربعات التفاقية استكهوَف؛
ٕ  -يعتمد اعبدكؿ اإلرشادم لؤلنصبة اؼبقررة لقسمة النفقات لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-الوارد
يف اعبدكؿ ْ من ىذا اؼبقرر ،كيأذف لؤلمُت التنفيذم ،كفقان للنظاـ اؼباِف كالقواعد اؼبالية لؤلمم اؼبتحدة ،بتعديل
اعبدكؿ ليشمل كل األطراؼ اليت تصبح االتفاقية نافذة بالنسبة ؽبا قبل ُ كانوف الثاين/يناير َُِٔ بالنسبة
لعاـ َُِٔ ،كقبل ُ كانوف الثاين/يناير َُِٕ بالنسبة لعاـ َُِٕ؛
ٖ  -يدرؾ أف اؼبسانبات يف الصندكؽ االستئماين التفاقية استكهوَف مستحقة حبلوؿ أك يف ُ كانوف
الثاين/يناير من كل عاـ بالنسبة للمسانبات اليت أدرجت يف اؼبيزانية ،كيطلب إُف األطراؼ تسديد مسانباهتا
على الفور ،كيشجع األطراؼ اليت ى يف كضع يبكنها من ذلك أف تسدد مسانباهتا حبلوؿ ُٔ تشرين
األكؿ/أكتوبر َُِٓ للسنة التقويبية َُِٔ ،كحبلوؿ ُٔ تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٔ للسنة التقويبية َُِٕ،
كيطلب إُف األمانة إببلغ األطراؼ دببالغ مسانباهتا يف أقرب كقت فبكن يف السنة السابقة للسنة اليت تكوف فيها
ىذه اؼبسانبات مستحقة؛
ٗ  -يبلحظ مع القلق أف عددان من األطراؼ َف يسدد اؼبسانبات يف اؼبيزانيات التشطيلية لسنة
َُِْ كالسنوات السابقة ،فبا يتناىف مع أحكاـ الفقرة ّ (أ) من القاعدة ٓ من القواعد اؼبالية ،كوبث األطراؼ
على سداد مسانباهتا على الفور حبلوؿ أك يف ُ كانوف الثاين/يناير من كل عاـ ينطبق عليو سداد اؼبسانبات؛
َُ  -يقرر فيما يتعلق باؼبسانبات اؼبستحقة ابتداء من ُ كانوف الثاين/يناير ََِٓ كما بعد ذلك،
أف أم فبثل لطرؼ عليو متأخرات لفًتة سنتُت أك أكثر لن يكوف مؤىبلن ليصبح عضوان يف مكتب مؤسبر
األطراؼ ،أك عضوان يف أم ىيئة فرعية ؼبؤسبر األطراؼ؛ على أال ينطبق ذلك على األطراؼ من بُت أقل البلداف
مبوان ،أك الدكؿ اعبزرية الصطَتة النامية ،أك األطراؼ اليت كافقت على جدكؿ اؼبدفوعات كتلتزـ بو كفقان للقواعد
اؼبالية؛
ُُ  -يقرر أيضان أف أم فبثل ألم طرؼ عليو متأخرات يف مسانباتو ألربع سنوات أك أكثر كَف يوافق
أك ال وبًتـ جدكؿ تسديد مطبق كفقان للفقرة ّ (د) من اؼبادة ٓ من القواعد اؼبالية ال يكوف مؤىبلن لتلق الدعم
اؼباِف غبضور حلقات العمل اليت تينظم بُت الدكرات كاالجتماعات غَت الرظبية األخرل ،نظران إُف أف اؼبتأخرات
اليت كانت عالقة ألكثر من أربعة أعواـ هبب أف تعامل باعتبارىا ديوف معدكمة بنسبة ََُ يف اؼبائة كفقان
للمعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ؛
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ُِ  -يطلب إُف األمُت التنفيذم ،كيدعو رئيس مؤسبر األطراؼ ،كعرب رسالة مشًتكة موقعة ،اخطار
كزراء خارجية األطراؼ اليت عليها متأخرات يف مسانباهتا كدعوهتا الزباذ إجراء عاجل ،كتقدًن شكر لؤلطراؼ
اليت استجابة بصورة إهبابية بدفع اشًتاكاهتا غَت اؼبسددة؛
ُّ  -يقرر كذلك النظر ؾبددان يف اجتماعو اؼبقبل يف حوافز كتدابَت إضافية ؼبعاعبة مسألة متأخرات
اؼبسانبات يف اؼبيزانية األساسية لبلتفاقيات بطريقة تتسم بالفعالية كالكفاءة؛
ُْ  -وبيط علمان باعبدكؿ اإلرشادم ؼبوظف األمانة لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-اؼبستخدـ
ألغراض حساب التكلفة لتحديد إصباِف اؼبيزانية الواردة يف اعبدكؿ ٓ من ىذا اؼبقرر؛
ُٓ  -يأذف لؤلمُت التنفيذم دبواصلة ربديد مستويات التوظيف ،كأعداد موظف األمانة كىيكلها
بطريقة مرنة ،شريطة أال يتجاكز التكاليف اإلصبالية لعدد اؼبوظفُت احملددة يف اعبدكؿ ٓ من ىذا اؼبقرر لفًتة
السنتُت َُِٔ َُِٕ-حسب توصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف تقريره اؼبراجع،
ُٔ  -يدعو اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إُف مواصلة العمل على ضماف سبويل تدريب
اؼبوظفُت ،امتثاالن ؼببدأ التدريب اإللزام للموظفُت الذم تنتهجو األمم اؼبتحدة ،من تكاليف دعم الربامج ،نظران
إُف أف ىذا التدريب يبثل تكاليف عامة يف إطار عمليات األمانة؛

ثانياً  -الصندوق االستئماني الطوعي الخاص التفاقية استكهولم
ُٕ  -وبيط علمان بتقديرات التمويل اؼبدرجة يف الفقرة ّ من ىذا اؼبقرر لؤلنشطة يف إطار االتفاقية

اليت ينبط أف سبوؿ من الصندكؽ االستئماين اػباص للتربعات دبقدار ُِٖ ُِّ ْ دكالران من دكالرات
الواليات اؼبتحدة لسنة َُِٔ كَْٗ ّٖٓ ْ دكالران من دكالرات الواليات اؼبتحدة لسنة َُِٕ؛

ُٖ  -يشَت إُف أف احتياجات الصندكؽ االستئماين اػباص للتربعات الواردة يف اؼبيزانية سبثل أفضل
اعبهود الرامية إُف أف تكوف ىذه االحتياجات كاقعية ،كتربز األكلويات اليت اتفقت عليها كل األطراؼ ،كوبث
األطراؼ ،كيدعو غَت األطراؼ كغَتىا من اعبهات إُف تقدًن تربعات للصندكؽ االستئماين اػباص للتربعات
لتشجيع اؼباكبُت على تقدًن اؼبسانبات؛
ُٗ  -يدعو سويسرا إُف أف تدرج يف مسانبتها يف الصندكؽ االستئماين اػباص للتربعات الدعم ،يف
صبلة أمور ،ؼبشاركة األطراؼ من البلداف النامية ،كبوجو خاص أقل البلداف مبوان ،كالدكؿ اعبزرية الصطَتة النامية،
كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ يف اجتماعات االتفاقية ،كاالضطبلع باألنشطة اؼبشًتكة بُت اتفاقيات
بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهوَف؛
َِ  -وبث األطراؼ ،كيدعو اعبهات األخرل اليت ى يف كضع يبكنها من ذلك أف تساىم على كبو
عاجل يف الصندكؽ االستئماين اػباص للتربعات بطية ضماف اؼبشاركة الكاملة كالفعالة لؤلطراؼ من البلداف
النامية ،كبوجو خاص أقل البلداف مبوان ،كالدكؿ اعبزرية الصطَتة النامية ،كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ
يف اجتماعات مؤسبر األطراؼ؛
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ثالثاً  -التحضيرات لفترة السنتين المقبلة

ُِ  -يقرر استمرار الصندكقُت االستئمانيُت لبلتفاقية إُف تاريخ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٕ،
كيطلب إُف اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة سبديد فًتة الصندكقُت لتشمل فًتة السنتُت َُِٔ-
َُِٕ ،رىنان دبوافقة صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة للربنامج؛
ِِ  -يطلب إُف األمُت التنفيذم ،يف سياؽ التقرير عن تنفيذ األنشطة اؼبشًتكة كاحملددة لبلتفاقية،
إدراج فرع بشأف خطة عمل الشؤكف اعبنسانية؛
ِّ  -يطلب أيضان إُف األمُت التنفيذم ،كاضعان يف االعتبار اؼبقرر ا س ا  ُ/ِ-بشأف تعزيز التعاكف
كالتنسيق فيما بُت اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهوَف ،إُف مواصلة تعزيز الكفاءة يف استخداـ اؼبوارد اؼبالية
كالبشرية كفقان لؤلكلويات اليت كضعها مؤسبر األطراؼ ،كتقدًن تقرير عن نتائج جهوده يف ىذا الشأف؛
ِْ  -يطلب كذلك إُف األمُت التنفيذم إعداد ميزانية لفًتة السنتُت َُِٖ َُِٗ-لينظر فيها
مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثامن ،مع توضيح اؼببادئ الرئيسية ،كاالفًتاضات ،كاالسًتاتيجية الربناؾبية اليت
تستند إليها اؼبيزانية ،كعرض النفقات للفًتة َُِٖ َُِٗ-يف شكل برناؾب كيف شكل رموز بنود ميزانية على
حد سواء؛
ِٓ  -يشَت إُف ضركرة تيسَت كضع األكلويات بتوفَت اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب لؤلطراؼ عن اآلثار
اؼبالية ؼبختلف اػبيارات ،كؽبذا الطرض ،يطلب إُف األمُت التنفيذم أف يدرج يف اؼبيزانية التشطيلية اؼبقًتحة لفًتة
السنتُت َُِٖ َُِٗ-سيناريوىُت لبدائل سبويل تأخذ يف االعتبار أم أكجو كفاءة يتم ربديدىا على ضوء
الفقرة ِّ أعبله ،كتستند إُف ما يل :
تقييم األمُت التنفيذم للتطيَتات اؼبطلوبة يف اؼبيزانية التشطيلية كاليت ال ينبط أف تتجاكز زيادة
(أ)
بنسبة ٓ يف اؼبائة من مستول َُِٔ َُِٕ-بالقيم اإلظبية لتمويل كل اؼبقًتحات اليت ؽبا آثار مًتتبة يف
اؼبيزانية قبل انعقاد مؤسبر األطراؼ؛
(ب)

اإلبقاء على اؼبيزانية التشطيلية دبستول ميزانية َُِٔ َُِٕ-من حيث القيم االظبية؛

ِٔ  -يطلب إُف األمُت التنفيذم أف يقدـ يف االجتماع العادم الثامن ؼبؤسبر األطراؼ ،حيثما اقتضى
األمر ذلك ،تقديرات التكاليف لئلجراءات اليت تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية كاليت َف ترد يف مشركع برنامج
العمل ،كلكنها مدرجة يف مشركعات اؼبقررات اؼبقًتحة قبل أف يعتمد مؤسبر األطراؼ ىذه اؼبقررات.
ِٕ  -يشدد على ضركرة ضماف أف احتياجات الصندكؽ االستئماين اػباص للتربعات الواردة يف
اؼبيزانية ى احتياجات كاقعية ،كسبثل األكلويات اليت اتفقت عليها كل األطراؼ من أجل تشجيع اؼباكبُت على
تقدًن اؼبسانبات؛
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اعبدكؿ ُ
الميزانية البرنامجية للفترة ( 2117–2116بدوالرات الواليات المتحدة)
األنشطة المتعلقة باتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
-1
رقم النشاط
-2116
2117

المؤتمرات واالجتماعات
األنشطة

اتفاقية بازل

2116

2117

مصدر التمويل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

فترة السنتين

ميزانية
ميزانية
التمويل الكلي
ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية
التمويل الكلي
الصندوق
الصندوق
للصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني
الصندوق
الصندوق االستئماني للتعاون الصندوق االستئماني
للصندوق
للصندوق
الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني
للصندوق
االستئماني
االستئماني االستئماني
الطوعي
االستئماني
الطوعي
االستئماني
التقني
االستئماني االستئماني االستئماني
االستئماني الطوعي
االستئماني
االستئماني
الطوعي
الخاص االستئماني العام الخاص
العام
اس
اس
ار
ار
اب
اب
الخاص
العام
اس
اس
ا ب للتعاون التقني ا ر
ار
اب
1
(ا ب)

االجتماع الثالث عشر
ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
بازؿ (دبا يف ذلك جزء
رفيع اؼبستول ؼبدة يوـ
كاحد)

2
(ا ر)

االجتماع الثامن ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ
(دبا يف ذلك جزء رفيع
اؼبستول ؼبدة يوـ كاحد)

3
(ا س)

االجتماع الثامن ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية
استكهوَف (دبا يف ذلك
جزء رفيع اؼبستول ؼبدة يوـ
كاحد)

4
(ا ب)

االجتماع العاشر للفريق
العامل اؼبفتوح العضوية
التفاقية بازؿ

5
(ا ر)

االجتماعاف الثاين عشر
كالثالث عشر للجنة

ََََٓ

َََ َٓ

َََ ِِْ

َََ ِِْ

َََ َّ

ِٖٗ ّْٕ ُِٓ ٗٔٔ

ٕٓٓ َٕٓ
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ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ُّٓ

َََ َّ

ٕٓٓ ُّٓ

ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ِٕٓ

ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ِٕٓ

ِٖٗ ّْٕ ُِٓ ٗٔٔ
َْٔ ِٖٓ ّٓٓ ٖٗ

َْٔ ِٖٓ

ّٓٓ ٖٗ

ُّٔ ٖٕٗ

ُّٔ ٖٕٗ

ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ٕٓٓ ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ٕٓٓ ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ٕٓٓ ُّٔ ٖٕٗ

ِٖٗ ّْٕ ُِٓ ٗٔٔ
َْٔ ِٖٓ

َْٔ ِٖٓ

َِٖ ُٕٓ

ّٓٓ ٖٗ
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ميزانية
ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية
الكلي
التمويل
الصندوق
الصندوق
للصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني
الصندوق
الصندوق االستئماني للتعاون الصندوق االستئماني
للصندوق
للصندوق
الصندوق االستئماني
الصندوق
الصندوق
للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني االستئماني االستئماني العام االستئماني
الطوعي
االستئماني
الطوعي
االستئماني
التقني
االستئماني االستئماني االستئماني
االستئماني للتعاون التقني االستئماني الطوعي االستئماني الطوعي
الخاص
الخاص
العام
اس
اس
ار
ار
اب
اب
الخاص
العام
اس
اس
ار
اب
ار
اب
استعراض اؼبواد الكيميائية
(ؿ .ا .ؾ) كحلقة عمل
توجيهية ألعضاء ؿ .ا .ؾ
6
(ا س)

االجتماعاف الثاين عشر
كالثالث عشر للجنة
استعراض اؼبلوثات
العضوية الثابتة (ؿ .ا .ـ)

ُْٖ ُّْ

7
(ا ب)

اجتماع مكتب مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية بازؿ
كاالجتماعات اؼبشًتكة
ؼبكاتب اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهوَف

8
(ا ر)

اجتماع مكتب مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ
كاالجتماعات اؼبشًتكة
ؼبكاتب اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهوَف

9
(ا س)

اجتماع مكتب مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية
استكهوَف كاالجتماعات
اؼبشًتكة ؼبكاتب اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهوَف

11

اجتماع عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ
َٖٔ ِْ
التابعة التفاقية بازؿ

(ا ب)
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ميزانية
التمويل الكلي
ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية
الكلي
التمويل
الصندوق
الصندوق
للصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني
الصندوق
الصندوق االستئماني للتعاون الصندوق االستئماني
للصندوق
للصندوق
الصندوق االستئماني
الصندوق
الصندوق
للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني االستئماني االستئماني العام االستئماني
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الخاص
الخاص
العام
اس
اس
ار
ار
اب
اب
الخاص
العام
اس
اس
ار
اب
ار
اب
11
(ا ر)

حلقة عمل توجيهية
ألعضاء عبنة استعراض
اؼبواد الكيميائية -
مشمولُت ربت النشاط ٓ

دعم أعماؿ اؽبيئات
12
(ت  )6العلمية التابعة لبلتفاقيات
كالتنسيق فيما بينها

َََ ْ

َََ ْ

المجموع للفترة
515 481 93 535 711 814 713 792 491 562
2117-2116
(التكاليف لغير الموظفين)
المجموع للفترة
2117-2116
(تكاليف الموظفين)

َََ ْ

َََ ُِ

َََ ُِ

24 632

821 959 1 717 847

517 575

978 163

394 179

978 163

3 841 551 3 568 657 3 119 591 1 861 811 1 163 265 959 156

136 116 1 156 685 82 511 988 973 197 121 851 254

415 636 2 996 912

891 411

232 961

1 167 888

85 811

6 571 889 6 156 253 461 217 3 159 341 141 457

1 211 152
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-2

المساعدة التقنية وبناء القدرات

(أ)

استحداث األدوات والمنهجيات

رقم النشاط
-2116
2117

األنشطة

اتفاقية بازل

2116
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مصدر التمويل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

السنوي

اتفاقية استكهولم

ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية الصندوق ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
الصندوق
للصندوق
الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني الطوعي االستئماني الطوعي االستئماني
للتعاون التقني
الخاص
العام
س
ا
ر
ا
اب
اب
اس
ار
13
(ت )1

أدكات كمنهجيات
التدريب كبناء القدرات

َََ ُٓ

َََ َّٕ

َََ ُٓ

َََ ِْٖ

َََ ُٓ

َََ ُّّ

َََ ْٓ

َََ َْٗ

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية
الصندوق الصندوق الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني للتعاون التقني االستئماني الطوعي
ار
اب
اب
ار
َََ ُٓ

َََ ِِٓ

َََ ُٓ

َََ ِِٔ

السنوي

فترة السنتين

اتفاقية استكهولم
ميزانية
الصندوق
االستئماني
اس

ميزانية
الصندوق
االستئماني
الطوعي
اس

َََ ُٓ

َََ ِْٓ

التمويل التمويل الكلي التمويل الكلي التمويل الكلي
الكلي
للصندوق
للصندوق
للصندوق للصندوق
االستئماني االستئماني االستئماني
االستئماني
الخاص
العام
الخاص
العام
َََ ْٓ

َََ ٔٗٔ

َََ َٗ

َََ ََٔ ُ

مجموع المساعدة التقنية

وبناء القدرات للفترة

(2117-2116أ)

(ب)
14
(ا ب)

15 111

317 111

15 111

284 111

15 111

313 111

45 111

914 111

15 111

225 111

15 111

226 111

15 111

245 111

45 111

696 111

91 111

1 611 111

بناء القدرات والتدريب
أنشطة التدريب كبناء
القدرات بطرض تعزيز
تنفيذ اتفاقية بازؿ على

َََ َٕٖ

َََ َٕٖ

َََ ََٔ

َََ ََٔ

َََ َْٕ ُ

اؼبستول اإلقليم
15
(ا ر)

أنشطة التدريب كبناء
القدرات بطرض تعزيز
تنفيذ اتفاقية ركترداـ

ََٔ ُٖٕ ُ

ََٔ ُٖٕ ُ

ََْ ٖٕٕ

ََْ ٖٕٕ

َََ ٕٓٗ ُ

على اؼبستويُت الوطٍت
كاإلقليم
16
(ا س)

أنشطة التدريب كبناء
القدرات بطرض تعزيز
تنفيذ اتفاقية استكهوَف
على اؼبستول اإلقليم
142

ََٖ َُٗ ُ

ََٖ َُٗ ُ

ََِ ُٔٔ

ََِ ُٔٔ

َََ َٕٖ ُ

UNEP/POPS/COP.7/36

رقم النشاط
-2116
2117

األنشطة

اتفاقية بازل
17
(ت /2ت)3

2116

2117

مصدر التمويل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

السنوي

اتفاقية استكهولم

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

فترة السنتين

السنوي
اتفاقية استكهولم

أنشطة التدريب كبناء
القدرات بطرض تعزيز
تنفيذ اتفاقيات بازؿ

َََ ِّٓ

كركترداـ كاستكهوَف على

َََ َْٓ

َََ َِٔ ُ

َََ َّٓ

َََ ّْٓ

َََ ُّْ

َََ ّٖٔ

َََ ٓٔٔ ِ

َََ َّٔ ُ

اؼبستول اإلقليم
كالوطٍت
مجموع المساعدة التقنية
وبناء القدرات للفترة

1 412 111

( 2117-2116ب)

(ج)

الشراكات

18
(ت )4

الشراكات لتقدًن

َََ َُٓ

اؼبساعدة التقنية

1 718 611

¬

َََ َُٗ

4 841 411

1 721 811

َََ َُْ

َََ َٕ

941 111

َََ ُِِ

¬

1 132 411

َََ ُْٕ

984 211

َََ ِٔ

3 157 611

َََ ِٓٗ

7 899 111

-

َََ َٕٓ

مجموع المساعدة التقنية

وبناء القدرات للفترة

311 511 44 151

44 151

237 511

88 311

549 111

215 111

279 111

484 111

88 311

1 133 111

(2117-2116ج)

(دال) المراكز اإلقليمية
19
)
9
/
8
(ت
اإلقليمية التفاقييت بازؿ
تنسيق كدعم اؼبراكز
كركترداـ كالتعاكف
كالتنسيق بُت اؼبراكز

َُٓ ْْ

ََٓ ُُّ

َُٓ ْْ ََٓ ِّٕ

ََّ ٖٖ

َََ ْٗٓ

َََ َِٓ

َََ ِٕٗ

َََ َّّ ُ

اإلقليمية
مجموع المساعدة التقنية

وبناء القدرات للفترة

(2117-2116د)

311 511 44 151

88 311 237 511 44 151

549 111

279 111

1 133 111
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رقم النشاط
-2116
2117

األنشطة

اتفاقية بازل

2116

2117

مصدر التمويل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

السنوي

فترة السنتين

اتفاقية استكهولم

المجموع للفترة

2117-2116

(التكاليف لغير

15 111 2 171 511 59 151

2 192 611

59 151

2 341 311

133 311

6 714 411

15 111

15 111 1 493 111

1 515 411

15 111

178 311 4 532 611 45 111 1 534 211

11 237 111

الموظفين)

المجموع للفترة

2117-2116

(تكاليف الموظفين)

144

1 321 764 374 144 415 913 178 751 496 261 232 961 418 591

785 754

431 656

429 614 185 911 555 654 293 531

389 116

1 415 914

1 654 189 2 736 678 868 435
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-3

األنشطة العلمية والتقنية
األنشطة

رقم النشاط
-2116

2117

2116

2117

مصدر التمويل
اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

مصدر التمويل
اتفاقية استكهولم

السنوي

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

فترة السنتين

ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية
التمويل الكلي
ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
التمويل الكلي ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
الصندوق التمويل الكلي
الصندوق
الصندوق
التمويل الكلي
الصندوق
الصندوق
وق
الصند
لصندوق
ا
للصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني
الصندوق
للصندوق الصندوق االستئماني الصندوق
االستئماني للصندوق
االستئماني
االستئماني
للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
الطوعي
االستئماني
االستئماني العام االستئماني االستئماني للتعاون التقني االستئماني
الطوعي
الطوعي
للتعاون التقني
االستئماني العام
الطوعي
اس
ار
اب
الخاص
الخاص
العام
اس
اس
ار
اب
اب
الخاص
اس
ار
اب
ار

21

الدعم العلم لؤلطراؼ يف

(ت )7

اتفاقية بازؿ

21

الدعم العلم لؤلطراؼ يف

(ا ر)

اتفاقية ركترداـ

22

الدعم العلم لؤلطراؼ يف

(ا س)

اتفاقية استكهوَف

23

تقييم الفعالية كخطة الرصد

(ا س)

العاؼبية

24

تقدًن التقارير الوطنية

(ت )15

ٕٖٓ ِِْ

َََ َِ

َََ ِٖٓ
َََ َّ ََٓ َِِ

َََ ٕٓ َََ َِٔ

ٕٖٓ ِِْ َََ َّٓ َََ ِٓ
َََ َّ

ََٓ َِِ

َََ ٕٓ

َََ َِٔ

َََ َُ

َََ َِٓ
َََ َّ ََٓ ِٓ

َََ ُّٓ َََ ِِْ َََ ُّٓ َََ ِِْ
َََ ْٖ

َََ ٖٕ

َََ َُ

َََ ُِٔ

َََ َُ

َََ َُ

َََ َٓ

َََ ٓٔ

َََ َُِ

-

َََ َِْ

َََ َِ

َََ ِٓ

َََ ُِٓ

ٕٖٓ ِْٗ

َََ َِٓ

َََ َّ

ََٓ ِٓ

َََ َٔ

َََ ِٓٓ

َََ ٓٔ

َََ َُِ

َََ َُْ

َََ َّٖ

َََ َِْ

َََ ُّٓ

َََ ِْٖ

َََ َٓ

َََ ُٔٓ

َََ َٔ

َََ َّ

المجموع للفترة –2116
( 2117التكاليف لغير
الموظفين)

295 111 272 875

591 875 451 111 288 111 212 511 31 111

35 111 947 511

255 111

31 111

52 511

85 111

316 111

151 111

623 511

1 571 111 741 875

المجموع للفترة –2116
( 2117تكاليف

323 558

232 116

987 491 127 515 431 817

341 132 127 515

255 217

1 142 279 132 616 446 131

132 616

261 131 2 129 769

الموظفين)

145
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إدارة المعارف والمعلومات والتوعية

-4

األنشطة

رقم النشاط
-2116

2117

2116

2117

مصدر التمويل
اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

مصدر التمويل
اتفاقية استكهولم

ميزانية

السنوي

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

السنوي

اتفاقية استكهولم

فترة السنتين

ميزانية

ميزانية
ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي التمويل الكلي التمويل الكلي
الصندوق
للصندوق
للصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني
الصندوق
االستئماني
الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني للصندوق للصندوق الصندوق االستئماني الصندوق
االستئماني االستئماني االستئماني االستئماني
الطوعي
االستئماني
الطوعي
االستئماني للتعاون التقني االستئماني الطوعي االستئماني الطوعي االستئماني االستئماني االستئماني للتعاون التقني االستئماني
العام
اس
ار
اب
اب
الخاص
العام
الخاص
العام
اس
اس
ار
ار
اب
اب
الخاص
اس
ار
25

آلية تبادؿ اؼبعلومات ،دبا فيها

(ت  )11قاعدة بيانات اؼبوافقة اؼبسبقة
عن علم كاؼبوقع الشبك
التفاقية بازؿ باإلنكليزية

ََٔ ْٓ

ََْ ِْ

ََْ ُْ ََٕ ُّ ََٔ ُٔ

ََْ ِْ ََٔ ُُِ ََٓ ُُٔ ََٔ ْٓ

ََْ ِْ

ََْ ُْ

ََٕ ُّ

ََٔ ُٔ

ََْ ِْ

ََٔ ُُِ

ََٓ ُُٔ ََِ ِّْ َََ ِّّ

كالفرنسية كاإلسبانية
26

اؼبنشورات

(ت )14
( 27ت

األنشطة اؼبشًتكة لبلتصاؿ

/12ت  )13كالتواصل كتوعية اعبمهور

ََٕ ِٔ

ََٔ ِٔ

ََٕ ِٔ

َََ َٖ

ََٕ ٔ

َََ ُ

َََ ُ

َََ ُ

َََ ّ

َََ ُ

ََٔ ٔ

ََٓ ُٕ

َََ ُ

ََٕ ٔ

َََ ُٓ

َََ ُ

َََ َِ

ََٓ ُٕ

َََ ّ

َََ ََُ

َََ َٓ

َََ ٔ

َََ َٓ

المجموع للفترة
2117-2116

73 311

42 411

53 311 116 511 214 611 42 411 89 311 31 711 42 111

59 911

22 111

46 711

69 311

59 911

283 111 349 211 166 511 144 611

(التكاليف لغير الموظفين)
المجموع للفترة
2117-2116
(تكاليف الموظفين)

146

373 661

34 114 556 234 13 751 566 151

1 495 945

393 841 47 754

9 318

632 389

14 311

574 543

35 364

1 611 773

58 983

116 737 3 196 718
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-5

اإلدارة العامة
األنشطة

رقم النشاط
-2116

2117

2116

2117
مصدر التمويل
اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

مصدر التمويل
اتفاقية استكهولم
ميزانية
الصندوق

ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني الصندوق
االستئماني
االستئماني للتعاون التقني االستئماني الطوعي االستئماني
الطوعي
اس
ار
ار
اب
اب
اس
28

التوجيو التنفيذم كاإلدارة

(ت )18
29

ََْ ْٔ

َُٖ ُْْ

ّْْ َُٔ

السنوي

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

فترة السنتين

التمويل
التمويل
التمويل الكلي التمويل الكلي
التمويل الكلي ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي
الكلي
الكلي
للصندوق
للصندوق
للصندوق
الصندوق االستئماني
االستئماني
الصندوق
االستئماني
للصندوق الصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني االستئماني
االستئماني
الطوعي
االستئماني
الطوعي
االستئماني االستئماني للتعاون التقني االستئماني
االستئماني
االستئماني
الخاص
العام
العام
اس
اس
ار
ار
اب
اب
الخاص
العام
الخاص
ََٗ ٕٓ

ُٓٗ ُّْ

ّْٔ ُٖ

ّْْ ٖٗ

َٖٔ ِّٕ

ٓٗٓ ِٓٓ

التعاكف كالتنسيق الدكلياف

(ت )19
31

حشد اؼبوارد

(ت )16
31

الدعم الستعراض مقررات

(ت  )17التآزر
المجموع للفترة
2117-2116

َََ ٗ

َََ ٗ

ََِ ْٓ

ََّ َّ

118 611

183 381

ََٓ ُٔٔ َََ َِ ََٓ ُْٖ َََ َِ

ََِ ْٓ

318 134

َََ ٗ

َََ ٗ

ََٓ َْ

ََٓ ٖٓ

ََٕ َُِ

َََ ِّْ

َََ َِ

ََٕ َُِ

21 111 621 115 21 111

66 911

91 346

138 934

296 181

916 295

21 111

(التكاليف لغير الموظفين)
المجموع للفترة
2117–2116

367 775

288 894

171 121 631 385

1 288 154

396 555 171 121

317 645

346 841 2 654 423 176 821 1 366 368 176 821 652 168

(تكاليف الموظفين)

147
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الشؤون القانونية والسياسات

-6
رقم النشاط
-2116
2117

األنشطة

اتفاقية بازل

2116

2117

مصدر التمويل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

ميزانية

التمويل الكلي
ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
الصندوق التمويل الكلي
للصندوق
الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني الصندوق
االستئماني للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني للتعاون التقني االستئماني الطوعي
الطوعي االستئماني العام
الخاص
اس
ار
ار
اب
اب
اس
32
(ا ب)

األنشطة القانونية
كالسياساتية اػباصة باتفاقية
بازؿ

َََ َُٗ

33
األنشطة القانونية
)
21
(ت
كالسياساتية يف إطار
اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهوَف
التشريعات الوطنية كاالذبار
كالتجارة غَت اؼبشركعُت
كاإلنفاذ يف إطار اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهوَف

َََ َِ

التنسيق كتقدًن الدعم
لؤلطراؼ فيما يتعلق دبتابعة
اؼببادرة القطرية بشأف
اإلدارة السليمة بيئيان كتوفَت
اؼبزيد من الوضوح القانوين

َََ ُِٕ

المجموع للفترة
2117-2116
(التكاليف لغير
الموظفين)

427 111

34
(ا ب)

المجموع للفترة
2117-2116
(تكاليف الموظفين)
148

117 521 391 181

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

التمويل
ميزانية
التمويل الكلي
ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
الكلي
الصندوق
للصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني
الصندوق
االستئماني الصندوق
الصندوق
للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني االستئماني
الطوعي
االستئماني
االستئماني للتعاون التقني االستئماني
االستئماني
الطوعي
الخاص
الخاص
العام
اس
اس
ار
اب
اب
العام
ار

َََ َُٗ

َََ َُٗ

َََ َُٗ

َََ َِ

َََ َِٕ

427 111

27 934

8 511 236 423

َََ َّٖ

َََ َِ

َََ ُِٕ

655 437

فترة السنتين

116 121

َََ َِٕ

397 111

419 198

116 481

397 111

31 214

238 913

8 841

678 225

َََ ِْْ

824 111

241 342 1 333 662 125 321
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 - 7صيانة المكاتب والخدمات المكتبية
رقم النشاط

-2116
2117

األنشطة

2116
اتفاقية بازل

مصدر التمويل
اتفاقية روتردام

2117
اتفاقية استكهولم

السنوي

اتفاقية بازل

مصدر التمويل
اتفاقية روتردام

ميزانية

ميزانية
ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
ميزانية
الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي ميزانية
الصندوق
الصندوق
االستئماني
الصندوق
الصندوق
االستئماني الصندوق االستئماني للصندوق للصندوق الصندوق
االستئماني
الطوعي
االستئماني للتعاون التقني االستئماني
االستئماني
االستئماني الطوعي االستئماني االستئماني االستئماني
للتعاون التقني
العام
اس
ار
ار
اب
اب
ار
اب
الخاص
اس
اب

ميزانية
الصندوق
االستئماني
الطوعي
ار

اتفاقية استكهولم
ميزانية
الصندوق
االستئماني
اس

السنوي

فترة السنتين

التمويل
ميزانية
التمويل الكلي
التمويل الكلي
التمويل الكلي
الكلي
الصندوق
للصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني العام
الطوعي االستئماني
الخاص
الخاص
العام
اس

صيانة اؼبكاتب كاػبدمات
35
(ت  )21اؼبكتبية

َََ ُّٓ

ََُ ْٕ

َََ ِّْ

ََُ َْٕ

َََ ُّٓ

ََُ ْٕ

َََ ِّْ

ََُ َْٕ

ََِ َْٗ

اػبدمات اؼبشًتكة
36
(ت  )11لتكنولوجيا اؼبعلومات

ََٓ ِٓ

ََٓ ِّ

ََٓ ِٕ

ََٓ ُٕٓ

ََٓ ِٓ

ََٓ ِّ

ََٓ ِٕ

ََٓ ُٕٓ

َََ ُّٓ

المجموع للفترة
2117-2116
(التكاليف لغير
الموظفين)

215 511

المجموع للفترة
2117-2116
(تكاليف الموظفين)

311 639

المجموع للفترة
2117-2116
(التكاليف لغير
الموظفين)

315 511

116 611

33 159

2 193

627 611

346 791

215 511

328 469

315 511

116 611

2 311

658 125 3 183 163 883 275 9 137 359 3 884 337 2 878 332 1 575 565 2 521 335 1 187 785 3 638 692 1 221 978

34 147

2 582 763

627 611

364 917

1 255 211

711 718

7 118 527 8 739 191 3 124 191 2 973 365 1 582 791

17 776 551

المجموع للفترة
2117-2116
(تكاليف الموظفين)

3 127 556

537 611

2 612 321

275 111

652 288 3 191 153 1 662 711 9 191 393 851 111 3 461 516

2 861 317

286 111

3 575 458

3 485 192 18 719 211 1 822 392 9 627 818 884 114

المجموع الكلي للفترة
2117-2116

4 248 543

4 176 292

3 691 115

2 795 335

3 519 432 3 835 351 4 174 328 11 711 159 12 975 731 3 728 432 5 137 181

2 868 763

5 158 248

21 261 642 25 727 737 11 561 583 12 752 118 3 857 469

149
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موجز ميزانية البرنامج للفترة  2117- 2116حسب العناوين (بدوالرات الواليات المتحدة)
الصندوق
االستئماني
التفاقية بازل
المؤتمرات
واالجتماعات
المساعدة التقنية وبناء
القدرات
األنشطة العلمية والتقنية
إدارة المعارف
والمعلومات والتوعية
اإلدارة العامة
الشؤون القانونية والسياسات
صيانة المكاتب
والخدمات المكتبية

مجموع التكاليف لغير الموظفين

مجموع تكاليف الموظفين

االحتياجات البرنامجية
الكلية

الميزانية الكلية
التفاقيات بازل وروتردام
واستكهولم للفترة
2117- 2116
الزيادة من فترة
السنتين إلى فترة
السنتين
150

الصندوق
االستئماني
للتعاون التقني
التفاقية بازل

2116
الصندوق
االستئماني الصندوق
الصندوق
االستئماني
الطوعي
االستئماني
التفاقية
التفاقية روتردام التفاقية
استكهولم
روتردام

َْٖ َُٕ

ِٔٓ ُْٗ

ِٕٗ َّٕ

َُٓ ٗٓ

ََٓ َُٕ ِ َََ ُٓ

ّٓٓ ّٗ

ُْٖ َٓٓ

ِّٔ ِْ

الصندوق
التمويل
التمويل
الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
الصندوق
الصندوق
االستئماني الصندوق
الصندوق
الكلي
الكلي
للصناديق
للصناديق
للتعاون االستئماني االستئماني االستئماني االستئماني
االستئماني
للصناديق
للصناديق
االستئمانية
التفاقية الطوعي التفاقية االستئمانية
الطوعي
التفاقية
االستئمانية االستئمانية التفاقية بازل
الخاصة
العامة
التقنيبازل روتردام التفاقية روتردام استكهولم استكهولم
التفاقية
الخاصة
العامة
ْٕٖ َٕٕ ُ ٗٓٗ ُِٖ

ٕٓٓ َٕٓ

ُّٔ ٖٕٗ

ُٕٗ ّْٗ

ُّٔ ٖٕٗ

َٔٓ ٗٓٗ

ِٓٔ َّٔ ُ

َُٖ َٖٔ ُ

ُٗٓ َُٗ ّ

ََِ ّْٓ ُ

َََ ْٓ

ََٔ ِّٓ ْ

َََ َُٓ

ََٓ ِّٔ

ََٔ ُْْ

ََٓ ُٔٔ

ََّ ُّْ ِ ََّ ُّّ

ََْ َْٕ ٔ َََ ُٓ

َََ ّْٗ ُ َََ ُٓ

ََْ َٓٓ ُ َََ ُٓ

ٕٖٓ ِِٕ

َََ ِٓٗ

َََ َّ

ََٓ َِِ

َََ ِٖٖ

َََ َْٓ

ٕٖٓ َٗٓ

ََٓ ْٕٗ

َََ ّٓ

َََ ِٓٓ

َََ َّ

ََٓ ِٓ

َََ ٖٓ

َََ ُّٔ

ََّ ّٕ

ََْ ِْ

َََ ِْ

ََٕ ُّ

ََّ ٖٗ

ََْ ِْ

ََٔ َِْ

ََٓ ُُٔ

ََّ ّٓ

ََٗ ٗٓ

َََ ِِ

ََٕ ْٔ

ََّ ٗٔ

ََٗ ٗٓ

ُّْ ُّٖ

َََ َِ

ُُٓ َِٔ

َََ َِ

ََٗ ٔٔ

ََٔ ُُٖ

ََٔ ُِٗ ِ َُٓ ٗٓ

الصندوق
االستئماني
الطوعي
التفاقية
استكهولم

2117

ُّٖ ُّٖ
َََ ِْٕ

ََٓ َِٓ

َََ ِْٕ
ََٔ َُٔ

ََٓ ُّٓ

1 221 987

1 187 785 3 638 692

1 575 565 2 521 335

3 127 547

537 611

2 612 321

3 461 516

4 248 543

3 691 115 4 176 292

الصناديق
الصناديق
االستئمانية العامة االستئمانية
الخاصة
25 727 737

21 261 642

:1,11-

:7,12

275 111

5 137 181 2 795 335

ََٔ ِٕٔ

:2,89-

:24,67

َََ ّٕٗ

َََ ّٕٗ
ََٓ َِٓ

883 275 9 137 359 3 884 337 2 878 332

658 125 3 183 163

3 191 153 1 662 711 9 191 384

4 174 328 11 711 159 12 975 731 3 728 432

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني االستئماني االستئماني
التفاقية بازل للتعاون التقني التفاقية
روتردام
التفاقية بازل
8 111 643 8 322 871

ّْٔ َٗ
ََٔ َُٔ

851 111

الصندوق الصندوق
االستئماني االستئماني
التفاقية
الطوعي
التفاقية استكهولم
روتردام

الصندوق
االستئماني
الطوعي
التفاقية
استكهولم

7 585 911 11 195 329 5 664 198 7 219 538

:6,66

:11,55-

:2,21-

ّْٗ ُّٖ

َُٖ ِٔٗ

:7,79

652 288

2 582 763

286 111 2 861 317

2 868 763 3 519 432 3 835 351

ََٓ ُّٓ

ََٔ ِٕٔ

2 973 365 1 582 791

3 124 191

8 739 191

884 114 3 575 458

9 627 818

1 822 392

3 857 469 5 158 248

11 561 583 12 752 118
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اعبدكؿ ِ

برنامج العمل للفترة  2117- 2116الممول من الصناديق االستئمانية العامة التفاقيات بازل (ا ب) وروتردام (ا ر) واستكهولم (ا س)
الميزانية التشغيلية للفترة ( 2117- 2116بدوالرات الواليات المتحدة)

جدول موجز بالتكاليف الكلية بحسب مستوى كل رمز في الميزانية وكل من الصناديق االستئمانية لالتفاقيات
2116
اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

2117
المجموع

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

المجموع
المجموع

2117-2116

 11عنصر موظفي المشاريع
 1111الموظفون الفنيون
َُُُ أمُت تنفيذم (مد )ِ -

َُٗ ُِٓ

ِٓٓ ُٓ

ْٕٓ ُْٔ

315 111

ِِٗ ُِٔ

َّٕ ُّ

ِٓٔ ُٖٓ

317 314

622 414

ُُُُ أمُت تنفيذم (مد %َ,ِٓ( )ِ-عينيان من
الفاك)
ُُُّ نائب األمُت التنفيذم (مد )ُ -

ّٔٓ ُُٔ

ُِٓ ُْ

ِِٓ ُّٓ

284 311

ِٗٔ ُُٖ

ٕٔٓ ِٗ

ّٖٔ ُْٕ

295 672

579 972

ُُّٓ رئيس فرع (ؼ )ٓ -

SSB

َِّ َُّ

ََٔ ُِ

ََٖ ُّٔ

252 111

ّْٓ َُٕ

َُْ ُّ

ِّٓ ُُْ

262 181

514 181

ُُّّ رئيس فرع (ؼ )ٓ -

COB

َِّ َُّ

ََٔ ُِ

ََٖ ُّٔ

252 111

ّْٓ َُٕ

َُْ ُّ

ِّٓ ُُْ

262 181

514 181

ُُّْ رئيس فرع (ؼ -

ٓ) TAB

َِّ َُّ

ََٔ ُِ

ََٖ ُّٔ

252 111

ّْٓ َُٕ

َُْ ُّ

ِّٓ ُُْ

262 181

514 181

ُُِّ رئيس فرع (ؼ -

ٓ) ASB

ُُُِ كبَت موظف برنامج (ؼ  -)ٓ -فاك

َّٗ ِّٔ

َُُّ موظف برنامج (ؼ( )ّ-وبل ؿبل
(ؼ ٓ-متقاعد يف َُِٓ)

ّّٕ ٗٓ

َُُْ كبَت موظف برنامج (ؼ ( )ٓ -لعاـ
َُِٔ فقط)

َََ ِِٓ

َُُٖ موظف برنامج (ؼ( )ّ-وبل ؿبل
(ؼ ٓ-متقاعد يف َُِٓ)

263 319
59 733

ُْٖ ِّٕ
ّٖٔ ُٖٔ

273 841
186 368

252 111

537 151
246 111
252 111

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

186 368
151
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َُُٓ كبَت موظف برنامج (ؼ)ٓ-

َََ ِِٓ

َََ ِِٓ

262 181

ََٖ ِِٔ

514 181

َُُٔ مستشار للسياسات كالشؤكف القانونية
(ؼ )ْ-

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

َُُٕ موظف برنامج (ؼ )ْ -

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

OTA

موظف إدارم (ؼ ( )ْ -فبوؿ من تكاليف دعم
الربامج لدل اليونيب)

َُُٗ موظف برنامج-تقدًن التقارير الوطنية (ؼ)ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

َُُُ موظف برنامج  -موظف إعبلـ (ؼ)ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُُ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُِ موظف برنامج معاكف  -نظم اغبواسيب
(ؼ )ِ -

ََٔ ُْٔ

146 611

ْْٔ ُِٓ

152 464

299 164

ُُُّ موظف قانوين معاكف (ترفيع للرتبة ؼ ُٕٗ ََِ )ّ-

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

تسوية انتقالية

اجملموع الفرع ؼبوظف اتفاقية بازؿ

ُٔٓ ِٕٔ

َُُٓ موظف برنامج (ؼ )ْ -

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

َُُٔ موظف برنامج (ؼ )ْ -

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

َُُٕ كبَت موظف برنامج (ؼ )ٓ -

َََ ِِٓ

252 111

ََٖ ِِٔ

262 181

514 181

َُُٖ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

OTA

152

ُْٕ ُِْ ِ ٕٗٓ َّّ

َّٕ ُٓٓ ِ ُْٓ ّْٕ

َٖٓ ُّٕ

موظف إدارم (ؼ ( )ْ -فبوؿ من تكاليف دعم
الربامج لدل اليونيب بنسبة النصف)

ُُُُ موظف قانوين (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُِ موظف برنامج معاكف (ترفيع للرتبة ؼ)ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُْ موظف نظم معلومات الربامج (ؼ)ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُٔ موظف برنامج (ترفيع للرتبة ؼ )ْ-

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168
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ُُُٕ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُٖ موظف برنامج (ؼ )ْ -

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

تسوية انتقالية

ُّٔ ُْٕ ِ

اجملموع الفرع ؼبوظف اتفاقية استكهوَف

َْٓ ِٖٔ ِ

َُُِ موظف برامج (ؼ ( )ّ-وبل ؿبل ؼٓ-
متقاعد يف َُِْ)

ّّٕ ٗٓ

59 733

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

246 111

َُُّ موظف برنامج (ؼ )ْ -

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

OTA

موظف إدارم (ؼ ( )ْ -فبوؿ من تكاليف دعم
الربامج لدل اليونيب بنسبة النصف)

َُُٓ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

َُُْ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

َُُٔ موظف توعية اعبمهور (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

َُُٖ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُّ موظف برنامج منظمة األغذية كالزراعة
(ؼ )ْ-

ُٓٓ ِِٗ

229 551

ّّٕ ِّٖ

238 733

468 285

ُُُْ موظف برنامج (ؼ ( )ّ-فبوؿ عينيان من
منظمة األغذية كالزراعة)
ُُُٔ موظف برنامج  -منظمة األغذية كالزراعة
(ؼ )ّ -

ِِْ ُّٖ

183 242

ِٕٓ َُٗ

191 572

373 814

ُُُٕ موظف برنامج منظمة األغذية كالزراعة
(ؼ)ّ-

ِِْ ُّٖ

183 242

ِٕٓ َُٗ

191 572

373 814

ُُُٖ موظف برنامج  -منظمة األغذية كالزراعة
(ؼ )ِ -

ِِٔ ُّٖ

138 226

ٕٓٓ ُّْ

143 755

281 981
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تسوية انتقالية
اجملموع الفرع ؼبوظف اتفاقية ركترداـ
 1199المجموع

َْٕ َٖٓ ِ
2 158 174 2 412 147

ُِٗ ِٓٗ ِ
2 741 316

2 551 137 7 211 538

14 884 315 7 672 778 2 826 451 2 295 291

 1211الخبراء االستشاريون
َُِّ خبَت استشارم (للشراكة من أجل العمل
بشأف اؼبعدات اغباسوبية)
َُُِ خبَت استشارم (رموز النظاـ اؼبنسق)

َََ ِٓ

َََ ِٓ

25 111

َََ ِٓ

51 111

َُِِ خبَت استشارم (اؼببادئ التوجيهية التقنية
للنفايات اإللكًتكنية)
َُِْ خبَت استشارم الستحداث أداة عامة للجرد
تستخدـ يف صبع البيانات عن النفايات
اػبطرة
َُِٓ خبَت استشارم لقاعدة بيانات حشد اؼبوارد
(سبوؿ من رصيد الصندكؽ)

ََٓ ُ

ََٓ ُ

ََٓ ُ

ََٓ ْ

ََٓ ُ

ََٓ ُ

ََٓ ُ

4 511

9 111

َُِْ خرباء استشاريوف جملموعة أدكات اؼبوارد

154

َُِٔ خرباء استشاريوف (الدعم العلم التفاقية
استكهوَف)

َََ َِ

َُِٕ خرباء استشاريوف (لتقييم الفعالية التفاقية
استكهوَف)

َََ َٓ

َََ َِ

َََ ٓ

5 111

51 111

َََ َٓ

َُِٖ خرباء استشاريُت (خطة الرصد العاؼبية
التفاقية استكهوَف )GMP

َََ َِ

َُِٗ خرباء استشاريوف (االستعراض الرابع لآللية
اؼبالية التفاقية استكهوَف)

َََ َُٓ

َُُِ خرباء استشاريوف (تقييم االحتياجات
التفاقية استكهوَف)

ََٓ ِٓ

52 511

ُُُِ خرباء استشاريوف (استعراض عبنة استعراض

َََ َُ

11 111

25 111

21 111

21 111

115 111

115 111
ََٓ ُّ

31 511

84 111
11 111
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اؼبلوثات العضوية الثابتة)
ُُِٖ خرباء استشاريوف (تقدًن التقارير الوطنية
اتفاقيات بازؿ كاستكهوَف)

َََ ٖٕ

َََ ْٖ

126 111

َََ َِ

َََ َُ

31 111

156 111

ُِِٖ خرباء استشاريوف (آلية تبادؿ اؼبعلومات)
ُِّٖ خرباء استشاريوف (استعراض أكجو التآزر)

ََِ َْ

ََٖ ِٔ

ََِ َْ

117 211

117 211

َُِٗ تدريب اؼبوظفُت  -لطات
ُُِٗ تدريب اؼبوظفُت  -اإلدارة كاالتصاالت
 1299المجموع

13

114 711

28 311

377 211

521 211

36 511

1 511

58 111

96 111

616 211

الدعم اإلداري
 1311موظفو الخدمات العامة
OTA

مساعد إدارم (فبوؿ من تكاليف دعم
الربنامج لدل اليونيب)

َُِّ كبَت مساعدم فريق
َُّّ مساعد اجتماعات/كثائق

ََِ َُٕ

171 211

ََٖ ُٕٕ

177 118

347 218

َُّٔ مساعد إعبلم
 OTAمساعد مالية كشؤكف ميزانية (فبوؿ من تكاليف
دعم الربنامج لدل اليونيب)

ََِ َُٕ

171 211

ََٖ ُٕٕ

177 118

347 218

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

َُّٕ مساعد برنامج

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

اجملموع الفرع ؼبوظف اتفاقية بازؿ
َُُّ مساعد اجتماعات كمؤسبرات

َُٔ َْٔ

ََْ ُٓٔ
ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

َُّّ مساعد إدارم (ألطيت)
َُّٓ مساعد برنامج

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511
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َُِّ مساعد نظم معلومات

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

َُّٖ مساعد حبوث

ََِ َُٕ

171 211

ََٖ ُٕٕ

177 118

347 218

َُِّ كاتب برامج

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

OTA

OTA

OTA

OTA

مساعد مالية كشؤكف ميزانية (فبوؿ من
تكاليف دعم الربنامج لدل اليونيب)
مساعد إدارم (موارد بشرية) (فبوؿ من
تكاليف دعم الربنامج لدل اليونيب)
مساعد تكنولوجيا اؼبعلومات/قواعد بيانات
(فبوؿ من تكاليف دعم الربامج لدل
اليونيب)
كاتب منشورات (فبوؿ من تكاليف دعم
الربنامج لدل اليونيب)

اجملموع الفرع ؼبوظف اتفاقية استكهوَف*

ََِ َِٕ

ََِ َِٕ

َُِّ مساعد إعبلم

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

َُّْ مساعد برامج

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

َُّٕ كاتب مؤسبرات من اؼبساعدة اؼبؤقتة العامة

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

ُُُّ سكرتَت (فبوؿ عينيان من منظمة األغذية
كالزراعة بنسبة الربع)
ُُّّ سكرتَت  -منظمة األغذية كالزراعة (فبوؿ
عينيان من منظمة األغذية كالزراعة)
ُُّْ سكرتَت -منظمة األغذية كالزراعة

ْٕٔ ُُّ

156

َُٔ ُّٕ

ِْٔ ْْٓ

اجملموع الفرع ؼبوظف اتفاقية ركترداـ

اجملموع الفرع للموظفُت من فئة اػبدمات
العامة

131 746

615 411

544 246

137 116

268 762

َُٔ ٔٔٓ
721 211

1 879 846

641 116

566 116

749 118

1 955 141

3 834 886
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 1331خدمة المؤتمرات
ُُِّ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ

51 111

َََ َٓ

ُِّّ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ (اعبزء الرفيع
اؼبستول)
ُِِّ الفريق العامل اؼبفتوح العضوية التابع التفاقية
بازؿ

498 325

ِّٓ ْٖٗ

9 251

َِٓ ٗ

َُّّ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف

َََ َّ

347 982

31 111

ِّٓ ُٖٓ

ُِّّ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف (اعبزء
الرفيع اؼبستول)
ُُّّ عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة

ْٕٖ ُّٔ

316 847
422 111

َََ ِِْ

ُّٕٖ اجتماعات اؼبائدة اؼبستديرة للجهات اؼباكبة

ْٔٔ ُّْ

َِٓ ٗ
ْٕٖ ُّٔ

316 847

633 694

126 325

548 325

ََٓ ِ

ََٓ ِ

ََٓ ِ

7 511

ْٔٔ ُّْ
ََٓ ِ

ََٓ ِ

518 325
9 251

َِٓ ٗ
143 466

548 325
9 251

ِّٓ ُِٔ

َُّٔ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ (اعبزء الرفيع
اؼبستول)
ُُّّ عبنة استعراض اؼبواد الكيميائية

9 251

347 982

ِٖٗ ّْٕ

َُّٓ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ

548 325

ََٓ ِ

9 251

9 251

143 466

286 932

7 511

15 111

ُّٖٖ خدمة اؼبؤسبرات (اؼبراكز اإلقليمية)
ُّٖٗ خدمة اؼبؤسبرات (الشراكات)

اجملموع الفرع ػبدمة اؼبؤسبرات
 1399المجموع

411 482

567 966

349 347

1 169 547 1 112 212 1 115 882

281 541

1 317 795

511 175

3 197 641

847 557 1 151 191

846 922

2 956 333 1 638 538

6 791 219 3 593 578 1 595 931

 1611السفر في مهام رسمية

-

-

َُُٔ األسفار الرظبية

ََْ ٗٓ

َُٖ ُّٗ

ّْْ َُُ

299 915

ََٗ ِٓ

ّْٔ ٕٔ

ّْْ ّٗ

222 681

522 595

 1699المجموع

59 411

139 181

111 434

299 915

52 911

76 346

93 434

222 681

522 595

 1999مجموع العنصر

4 289 497 3 337 667 3 612 129

3 221 694 3 791 528 11 229 294

22 814 329 11 585 136 4 573 814
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 21عنصر العقود من الباطن
 2211العقود من الباطن
َِِّ ؾبموعة أدكات اؼبوارد
َِِِ األنشطة النموذجية (اؼبراكز اإلقليمية)
َِِْ العقود من الباطن (إدارة معلومات األمانة)

ٕٓٔ ُٓ

َٓٔ ْ

ٕٓٔ ُٓ

36 111

ٕٓٔ ُٓ

َٓٔ ْ

ٕٓٔ ُٓ

36 111

72 111

َُِِ العقود من الباطن (آلية تبادؿ اؼبعلومات على
أساس األكلوية)
ِِٓ ُّ

َٓٔ ْ

ِِٓ ِّ

41 111

ِِٓ ُّ

َٓٔ ْ

ِِٓ ِّ

41 111

82 211

28 911

9 311

38 911

77 111

28 911

9 311

38 911

77 111

154 211

28 911

9 311

38 911

77 111

28 911

9 311

38 911

77 111

154 211

 2299المجموع
 2999مجموع العنصر

 31عنصر التدريب
 3311االجتماعات :سفر المشاركين وبدالت
اإلعاشة اليومية
َّّّ مكتب اتفاقية بازؿ

ََُ ّٖ

38 111

38 111

َّّٓ اؼبشاركة يف اجتماعات مكتب اتفاقية بازؿ

ََٖ ُِ

12 811

12 811

َّّْ عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ

َٖٔ ِْ

42 681

42 681

َّّٕ اجتماع إضايف بُت الدكرات (اؼببادئ
التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ)

َََ َّ

31 111

31 111

َّّٖ فريق اػبرباء التقنيُت
َّّٗ االجتماع السنوم للمراكز اإلقليمية التفاقية
بازؿ

158

َّّْ مكتب اتفاقية استكهوَف

ََِ ُّ

31 211

31 211

ُّّّ اؼبشاركة يف اجتماعات مكتب اتفاقية

ََٖ ُِ

12 811

12 811
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استكهوَف
َِّّ عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة

ّْٔ ُُْ

114 634

ّْٔ ُُْ

114 634

229 268

َّّٗ االجتماع السنوم للمراكز اإلقليمية التفاقية
استكهوَف
َُّّ االجتماع اؼبشًتؾ للمراكز اإلقليمية التفاقييت
بازؿ كاستكهوَف
َُٓ ْْ

َُٓ ْْ

88 311

88 311

َّّٓ فريق اػبرباء اؼبعٍت بالػ ػ دم دم يت

َََ َٔ

61 111

61 111

ُُّّ فريق التنسيق العاؼب ػبطة الرصد العاؼبية

َََ َْ

41 111

41 111

ُِّّ عبنة تقييم الفعالية (اجتماعاف)

َََ َٕ

71 111

71 111

ُّّْ عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ
َُّّ مكتب اتفاقية ركترداـ

ََْ ُٕ

17 411

17 411

ُّّّ اؼبشاركة يف اجتماعات مكتب اتفاقية ركترداـ

ََٖ ُِ

12 811

12 811

َِّّ عبنة استعراض اؼبواد الكيميائية

ُّٖ ُُٓ

115 138

115 138

ُّٖ ُُٓ

231 276

ُّّْ عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ
ّّٕٖ اجتماعات اؼبائدة اؼبستديرة للجهات اؼباكبة َََ ْ
 3399المجموع
 3999مجموع العنصر

َََ ْ

َََ ْ

12 111

َََ ْ

َََ ْ

َََ ْ

12 111

24 111

171 731

149 338

316 784

637 852

4 111

119 138

178 634

311 772

939 624

171 731

149 338

316 784

637 852

4 111

119 138

178 634

311 772

939 624

 41عنصر المعدات والمباني
 4111المعدات المستهلكة
َُُْ اللوازـ اؼبكتبية (جنيف)

َََ ٕ

َِٓ ْ

َُِْ اللوازـ اؼبكتبية (ركما)

َِٓ ْ

َُّْ الربؾبيات (حلقات التدارس على اإلنًتنت) َََ ُٓ

َََ ُٓ

َََ ٕ

18 251

َََ ٕ

4 251
َََ ُٓ

45 111

َِٓ ْ

َََ ٕ

َِٓ ْ
َََ ُٓ

َََ ُٓ

َََ ُٓ

18 251

36 511

4 251

8 511

45 111

91 111
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َُْْ الربؾبيات/األجهزة الكمبيوترية (إدارة
معلومات األمانة)

ََٖ ِ

ََٗ ُ

ََٖ ِ

7 511

ََٖ ِ

ََٗ ُ

ََٖ ِ

7 511

15 111

 4199المجموع

24 811

25 411

24 811

75 111

24 811

25 411

24 811

75 111

151 111

َََ ٓ

ََٓ ِ

َََ ٓ

12 511

َََ ٓ

ََٓ ِ

َََ ٓ

12 511

25 111

2 511

5 111

112 511

225 111

17 511

35 111

31 611

67 211

145 111

47 211

31 611

67 211

145 111

291 111

َََ ّٓ

َََ ُْٓ

255 111

َََ ٕٓ

َََ ّٓ

َََ ُْٓ

255 111

511 111

35 111

145 111

255 111

75 111

35 111

145 111

255 111

511 111

91 111

237 111

475 111

147 111

91 111

237 111

475 111

951 111

 4211المعدات غير المستهلكة
َُِْ اؼبعدات غَت اؼبستهلكة (جنيف)

َِِْ اؼبعدات غَت اؼبستهلكة (ركما)
َِّْ معدات تكنولوجيا اؼبعلومات (جنيف)
َِْْ معدات تكنولوجيا اؼبعلومات (ركما)

ََٓ ِ
ََِ ِْ

 4299المجموع
 4311المباني
َُّْ اؼبساحة اؼبكتبية ،كالصيانة كاؼبرافق (جنيف) َََ ٕٓ
75 111
 4399المجموع
47 211

 4999مجموع العنصر

 51عنصر المصروفات المتنوعة

147 111

 5111تشغيل وصيانة المعدات
َُُٓ تشطيل كصيانة اؼبعدات (األمانة يف جنيف) َََ ٓ
َُِٓ صيانة اؼبعدات اؼبكتبية (ركما)

 5199المجموع
 5211تكاليف اإلبال غ
ََٕ ِٔ
َُِٓ اؼبنشورات (اؼبنشورات الرئيسية)
ََٗ ُّ
َِِٓ الطباعة كالًتصبة (إدارة معلومات األمانة)
َِّٓ مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور (اؼبراكز
اإلقليمية)
َِْٓ الطباعة كالًتصبة (اؼببادئ التوجيهية التقنيةَُُ َََ -
5 111

160

2 511

ََُ ٖ

ََِ ِٔ

112 511

ََٓ ِ
ََِ ِْ

17 511

ََٓ ُٕ

ََٓ ُٕ

12 511

25 111

2 511

5 111

5 111

5 111

15 111

5 111

5 111

5 111

15 111

31 111

ََٔ ِٔ

ََٕ ِٔ

81 111

ََٕ ٔ

ََٔ ٔ

ََٕ ٔ

21 111

111 111

ََِ ّ

ََٗ ُٗ

37 111

ََٗ ُّ

ََِ ّ

ََٗ ُٗ

37 111

74 111

ََٓ ِ

َََ ٓ

12 511

ََُ ٖ

ََِ ِٔ

َََ ٓ

2 511

ََٓ ِ

111 111

ََٓ ِ

َََ ٓ

ََٓ ِ

111 111
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اتفاقية بازؿ)
الطباعة كالًتصبة اإلضافية (اؼببادئ التوجيهية
ٕٖٓ ٖٔ
التقنية  -اتفاقية بازؿ)

َِٓٓ الطباعة كالًتصبة (االتصاالت اؼبشًتكة)
ُِِٓ تعميمات اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم

ِّٖٓ الطباعة كالًتصبة (استعراض أكجو التآزر)
ِٕٖٓ الطباعة كالًتصبة (مواد التوعية لشركاء
التمويل)
 5299المجموع

َََ ُ

68 875
َََ ُ

َََ ُ

3 111

68 875
َََ ُ

31 111

َََ َّ
َََ ٓ

ََٓ ّ

َََ ٓ

13 511

َََ ُ

َََ ُ

َََ َّ

3 111

6 111

31 111

61 111
13 511

َََ ُ

َََ ُ

َََ ُ

3 111

َََ ُ

َََ ُ

َََ ُ

3 111

6 111

217 475

65 311

53 611

336 375

22 611

41 811

28 611

93 111

429 375

 5311تكاليف متنوعة
َُّٓ االتصاالت (جنيف)
َِّٓ االتصاالت (ركما)

َّّٓ االتصاالت (خط إنًتنت)
 5399المجموع

157 611

315 211

5 111

11 111

ََّ َُ

ََٗ ٔ

ََّ َُ

27 511

ََّ َُ

ََٗ ٔ

ََّ َُ

27 511

55 111

71 311

27 511

91 311

191 111

71 311

27 511

91 311

191 111

381 211

َََ ُٔ

ََٔ ُٓ

َََ ُٖ

157 611

َََ ُٔ

5 111

َََ ٓ

ََٔ ُٓ

َََ ُٖ

َََ ٓ

 5411الضيافة
َُْٓ الضيافة

َََ ٓ

َََ ٓ

َََ ٓ

15 111

َََ ٓ

َََ ٓ

َََ ٓ

15 111

31 111

 5499المجموع

َََ ٓ

َََ ٓ

َََ ٓ

15 111

َََ ٓ

َََ ٓ

َََ ٓ

15 111

31 111

 5999مجموع العنصر

298 775

112 811

154 911

556 475

113 911

79 311

129 911

313 111

869 575

التكاليف المباشرة للمشاريع في الميزانية التشغيلية

5 137 181 3 691 115 4 248 543

تكاليف دعم البرامج المترتبة على برنامج األمم المتحدة للبيئة ():13
مجموع الميزانية التشغيلية

479 714 552 311

654 821

5 691 912 4 169 819 4 811 854

3 519 432 4 174 328 12 975 731
1 686 845

529 663

457 526

3 976 959 4 613 991 14 662 575

25 727 737 12 752 118 5 158 248
671 572

3 344 616 1 657 761

29 172 343 14 419 769 5 828 821
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الصندوق االستئماني التفاقية بازل
اؼبيزانية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت َُِْ( َُِٓ-اؼبقرر ا ب – ُُ)ِٔ/

2114

2115

ّٖٕ ْٖٔ ْ

َٕٓ ّٖٖ ْ

المجموع للفترة
2115-2114

2116

َْٖ ْٖٔ ٗ

اؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

ْٖٓ ََٖ ْ

متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-

2117
َٗٗ َّٔ ْ

ْْٖ َْْ ٗ

َِْ ِْٖ ْ

متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقرحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

ِِْ َِٕ ْ
:98,2-

الزيادة في متوسط الميزانية السنوية
اػبصم من االحتياط كرصيد الصندكؽ

َََ ِ

الزيادة يف احتياط رأس اؼباؿ العامل

ِٓٓ ِٓ

ما تغطيو األطراف

4 871 318

4 836 157

النسبة اؼبئوية للزيادة يف اؼبسانبات من سنة إُف أخرل

:ٗ,ّٕ-

:َ,َٕ-

متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-

المجموع للفترة
2117-2116

َََ ِ

َََ ْ
ِٓٓ ِٓ

)َََ ُِ(

9 716 365

4 779 854

4 613 991

:ُ,ُٔ-

:ّ,ٖٔ-

9 383 845

ُّٖ ّٖٓ ْ

متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

ِِٗ ُٗٔ ْ

الزيادة في متوسط المساىمات السنوية

:ّ,ِّ-

احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانيات التشغيلية للفترة
)٘15( 2115-2114
احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانيات التشغيلية للفترة
)٘15( 2117- 2116
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الصندوق االستئماني التفاقية روتردام
اؼبيزانية اؼبعتمد لفًتة السنتُت َُِْ( َُِٓ-اؼبقرر ا ر)ُٔ/ٔ -
اؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
الزيادة في متوسط الميزانية السنوية
اػبصم من االحتياط كرصيد الصندكؽ
الزيادة يف احتياط رأس اؼباؿ العامل
اػبصم من االحتياط اػباص للطوارئ
الزيادة يف االحتياط اػباص للطوارئ مربوطة دبؤشرات التقلبات يف جداكؿ اؼبرتبات

المجموع الكلي

مسانبات البلد اؼبضيف*
ما تغطيو األطراف

النسبة اؼبئوية للزيادة يف اؼبسانبات من سنة إُف أخرل
متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

الزيادة في متوسط المساىمات السنوية
احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانية التشغيلية للفترة
)٘15( 2115-2114
احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانيات التشغيلية للفترة
)٘15( 2117-2116

2114

2115

المجموع للفترة
2115-2114

ِْٕ ِٕٕ ّ

َِّ َُٗ ّ

ْٕٕ ّٕٔ ٕ

َََ ِ
ُٖٔ ٗ

َََ ِ

َََ ْ
ُٖٔ ٗ

-

َٖٕ ِٓ

َٖٕ ِٓ

2116

2117

المجموع للفترة
2117-2116

ُٖٗ ُٗٔ ْ

ٗٓٗ ٕٔٗ ّ

ُِٔ ُُٔ
ُٕٓ ّٖ
َُٓ ُٖٗ

ُِٔ ُُٔ

ُّْ ِِّ
ُٕٓ ّٖ
َُٓ ُٖٗ

3 734 641

3 933 381

7 668 121

3 857 764

3 815 743

7 673 517

ّْْ ّٖٓ ُ

ّْْ ّٖٓ ُ

ٖٖٔ ُٕٔ ِ

َََ َِّ ُ

َََ ََِ ُ

ٕٖٖ ُٖٖ ّ

2 376 296

2 575 136

َٕٖ٘,

ّٖٔ٘,

4 951 332
ٔٔٔ ْٕٓ ِ

ٖٕٕ ُْٔ ٖ
ّٖٗ َّٕ ْ
:6,66

2 537 764

2 615 743

ْٓ٘-ُ,

َّٕ٘,

2 521 111
5 153 517

ّٕٓ ٕٔٓ ِ
َْٖ٘,

572 833
611 118

* َََ ََِ ُ يورك سنويان لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-أم ما يعادؿ ُِْ ُّٓ ُ دكالران من دكالرات الواليات اؼبتحدة بناء على سعر الصرؼ اؼبعتمد يف األمم اؼبتحدة يف ُ تشرين الثاين/نوفمرب َُُِْ-
دكالر=ّٕٗ َ,يورك .مت حسابو باستخداـ متوسط سعر الصرؼ يف األمم اؼبتحدة يف الفًتة من كانوف الثاين/يناير َُِّ كتشرين الثاين/نوفمرب َُِْ (ِّ شهران) ُ ،دكالر = ٕٓ َ,يورك ،أم ما يعادؿ َََ ََٔ ُ
دكالران (ؿبسوبة بنفس اؼبستول لكليت السنتُت)؛ ّٓ٘ من حصة سويسرا من مسانبة البلد اؼبضيف أعيد زبصيصها للصندكؽ االستئماين العاـ التفاقية ركترداـ ،لعاـ َُِٔ كَٓ٘ لعاـ َُِٕ؛ أم ما يعادؿ َََ َِٖ
دكالر يف عاـ َُِٔ كَََ ََْ دكالر يف عاـ َُِٕ.
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الصندوق االستئماني التفاقية استكهولم
اؼبيزانية اؼبعتمد لفًتة السنتُت َُِْ( َُِٓ-اؼبقرر ا س – ٔ)َّ/
اؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
الزيادة في متوسط الميزانية السنوية

2114

2115

ُِٕ ِّٕ ٓ

ُٕٗ َْٖ ٔ

َََ ِ

َََ ِ

المجموع للفترة
2115-2114
َٖٗ ُٖٕ ُُ
ْٓٓ َٖٗ ٓ

اػبصم من االحتياط كرصيد الصندكؽ
الزيادة يف احتياط رأس اؼباؿ العامل

)َٖٕ ِ(

المجموع الكلي
مسانبات البلد اؼبضيف*

ما تغطيو األطراف
النسبة اؼبئوية للزيادة يف اؼبسانبات من سنة إُف أخرل
متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

2116

َِٗ ُٗٔ ٓ

2117

َِٖ ِٖٖ ٓ

2117-2116
ُِٕ َِٓ ُُ
ُّٔ َٕٔ ٓ

٘2,21-

َََ ْ
)َٖٕ ِ(

المجموع للفترة

ِّٗ ِٗٓ

ِّٗ ِٗٓ

5 727 464

6 146 917

11 774 381

5 951 833

5 828 821

11 781 653

ْٖٗ ََْ ُ

ُٓٔ ٓٗٗ

َُْ َََ ِ

ُٓٓ َِٓ ُ

ٕٕٓ ََِ ُ

َّٗ َْٓ ِ

4 722 975

ِِٕ٘,

5 151 312

َٗ٘ٔ,

9 774 277

ُّٗ ٕٖٖ ْ

4 926 678

ِ٘,ْٕ-

ِ٘,ُْ-

ُّٔ ٕٖٔ ْ

الزيادة في متوسط المساىمات السنوية

احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانية التشغيلية للفترة ):8,3( 2115- 2114
احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانية التشغيلية للفترة ):13( 2117- 2116

4 818 145

9 734 723

٘1,41-

488 915

748 847

* مسانبة سويسرا البالطة َََ َََ ُ فرنك سويسرم سنويان لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-اليت تعادؿ َِٓ َْٔ ُ دكالران ،بناء على سعر الصرؼ اؼبعتمد يف األمم اؼبتحدة يف ُ تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ ُ -دكالر = ٔٓٗ َ,فرنك
سويسرم .مت حسابو باستخداـ متوسط سعر الصرؼ يف األمم اؼبتحدة يف الفًتة من كانوف الثاين/يناير َُِّكتشرين الثاين/نوفمرب َُِْ (ِّ شهران) ُ ،دكالر = ُٔٗ َ,فرنك سويسرم ،أم ما يعادؿ َّٕ َُٗ ُ دكالرات (ؿبسوبة بنفس
اؼبستول لكليت السنتُت).

مسانبات البلد اؼبضيف
األنصبة اؼبقررة
اجملموع
164

2114

2115

2116

ْٖٗ ََْ ُ
ََّ ٓٔ
ُٗٓ َٗٔ ُ

ُٓٔ ٓٗٗ
َْٗ ّٕ
ُٗٓ َٗٔ ُ

ُٓٓ َِٓ ُ
ْٖٓ ٔٔ
َّٕ َُٗ ُ

2117
ٕٕٓ ََِ ُ
ِٖٗ َٕ
َّٕ َُٗ ُ
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اعبدكؿ ّ
برنامج العمل للفترة  2117-2116الممول من الصندوق االستئماني للتعاون التقني التابع التفاقية بازل ،والصندوق االستئماني الطوعي الخاص التابع التفاقية روتردام ،والصندوق
االستئماني الطوعي الخاص التابع التفاقية استكهولم
الميزانية الطوعية للفترة ( 2117-2116بدوالرات الواليات المتحدة)
جدول موجز للتكاليف الكلية حسب مستوى رمز الميزانية وحساب الصندوق االستئماني لالتفاقية
2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

 11عنصر موظفي المشاريع
 1111الموظفون الفنيون
َُُُ

موظف برنامج ؼ ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُْ

موظف برنامج ؼ ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُٓ

موظف برنامج ؼ ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُٔ

موظف برنامج ؼ ( ّ-جديدة)

ُْٖ ّٗ

93 184

93 184

ُُِْ

موظف برنامج ؼ ( ْ-جديدة)

ِٖٖ ِٓٔ

652 288

652 288

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

ُُُِ

موظف برنامج ؼ ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُِٔ

موظف برنامج ؼ ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ََُ ٕٓٓ

575 111

َُْ ٖٗٓ

598 114

1 173 214

1 251 392 598 114

2 363 192

اجملموع الفرع ؼبوظف اتفاقية بازؿ

ََٔ ّٕٓ

اجملموع الفرع ؼبوظف اتفاقية استكهوَف
1199

المجموع

537 611

1 112 711 575 111

652 288
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2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
1211
َُُِ

الخبراء االستشاريون
خرباء استشاريوف  -استحداث
األدكات كاؼبنهجيات

َََ ُْ

َُِِ

خرباء استشاريوف  -بناء القدرات
كالتدريب (ا ب)

َََ َّ

َُِّ

خرباء استشاريوف  -بناء القدرات
كالتدريب (ا ر)

َُِْ

خرباء استشاريوف  -بناء القدرات
كالتدريب (ا س)

َََ ٕٔ

َُِٓ

خرباء استشاريوف  -بناء القدرات
كالتدريب (اب ،ا ر ،ا س)

َُِٔ

خرباء استشاريوف  -الشراكات

َُِٕ

خرباء استشاريوف  -اؼببادئ التوجيهية التقنية

َُِٖ

خرباء استشاريوف  -اؼببادئ التوجيهية
التقنية (النفايات اإللكًتكنية)
خرباء استشاريوف  -اؼببادئ التوجيهية
التقنية اإلضافية (النفايات
اإللكًتكنية)

166

َُِٗ

خرباء استشاريوف (اإلدارة السليمة
للنفايات اؼبنزلية)

َُُِ

خرباء استشاريوف  -الدعم التقٍت التفاقية
ركترداـ

َََ ِْ

َََ ِْ

المجموع

125 111

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

َََ َُ

َََ َُ

َََ َُ

31 111

2117-2116
المجموع

31 111
21 111

67 111
َََ َٔ

َََ ٖ

َََ َُ

َََ ٖ

26 111

َََ ٓ

َََ َٔ

َََ َّ

َََ َّ

121 111

َََ َُ

َََ ٓ

51 111

38 111

115 111

َََ َّ

31 111

91 111

َََ ْ

14 111

41 111

11 111

131 111

َََ ّٖ

61 111

155 111

َََ َٕ

71 111

َََ َٕ

71 111

141 111

َََ َٔ

61 111

َََ َٓ

51 111

111 111

َََ َْ

41 111
َََ َّ

31 111

41 111
31 111

UNEP/POPS/COP.7/36

2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
ُُُِ

خرباء استشاريوف  -اؼببادئ التوجيهية
التقنية (النفايات اإللكًتكنية)

َََ َُ

خرباء استشاريوف  -اؼببادئ التوجيهية
التقنية اإلضافية (النفايات
اإللكًتكنية)

َََ َُ

َُُِ

خرباء استشاريوف  -الدعم التقٍت
التفاقية استكهوَف

ُُِِ

خرباء استشاريوف-الدعم لوضع أدكات
لئلببلغ الوطٍت كاغبفاظ عليها (اب
كاس)

َََ َُ

ُُِّ

َََ َٓ

ُُِْ

زيادة الدعم للعمل بشأف اإلدارة
السليمة بيئيان

خرباء استشاريوف  -األنشطة اؼبتعلقة
باؼببادرة القطرية

َََ ِٕ

ُُِٓ

خرباء استشاريوف  -اإلطار
االسًتاتيج (تقرير تقييم منتصف
اؼبدة)

َََ َِ

ُُِٔ

خرباء استشاريوف (االستبياف
اإللكًتكين)

َََ َُٓ

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

11 111

َََ َُ

2117-2116
المجموع

11 111

11 111

11 111

151 111

11 111
51 111
27 111

21 111

21 111

َََ َٓ

51 111

51 111

َََ َٓ

51 111

َََ َٓ

27 111

َََ ِٕ

21 111

َََ َِ

211 111

61 111
111 111
54 111

41 111

َََ َِ

21 111

21 111

ُِّٖ

خرباء استشاريوف (اؽبيئات العلمية)

َََ ْ

َََ ْ

َََ ْ

12 111

12 111

ُِٖٓ

خرباء استشاريوف (حلقات تدارس

َََ َْ

َََ َْ

َََ َٓ

131 111

َََ َِ

َََ َِ

َََ َِ

61 111

191 111
167
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2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

على اإلنًتنت كتدريب إلكًتكين)

13

168

ُِٖٔ

خرباء استشاريوف (تقييم احتياجات
اؼبساعدة التقنية)

َََ َُ

ُِٕٖ

خرباء استشاريوف (ؾبموعة أدكات
موارد كمكتبة إلكًتكنية)

َََ َِ

َََ َِ

ُِٖٗ

خرباء استشاريوف  -مراكز إقليمية

ََٓ ُِ

ُِْٖ

خرباء استشاريوف (االذبار غَت
اؼبشركع)

َََ َِ

ُِِٖ

خرباء استشاريوف (إدارة معلومات
األمانة)

ََْ ُْ

ُِٖٓ

خرباء استشاريوف (آلية تبادؿ
اؼبعلومات بناء على األكلويات)

َََ ِٖ

ََٓ َِ

1299

المجموع

554 911

284 711

11 111
َََ َِ

61 111

ََٓ ُِ

25 111

11 111
َََ ُٓ

َََ ُٓ

َََ ُٓ

45 111

25 111

21 111
ََِ ُُ

ََْ ُْ

41 111

21 111
ََْ ُْ

ََِ ُُ

ََْ ُْ

41 111

76 511

َََ ِٖ

ََٓ َِ

َََ ِٖ

76 511

1 298 511 458 911

389 411

119 711

181 411

691 511

َََ ِٖ

115 111

81 111
153 111
1 989 111

الدعم اإلداري
1311

الموظفون من فئة الخدمات العامة

ُِّّ

كاتب مؤسبرات من اؼبساعدة العامة
اؼبؤقتة

ََٓ ُّٕ

َُّٔ

كاتب لشؤكف اإلعبلـ من اؼبساعدة
العامة اؼبؤقتة

ََٓ ُّٕ

137 511
137 511

َََ ُّْ
َََ ُّْ

143 111
143 111

281 511
281 511

UNEP/POPS/COP.7/36

2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
اجملموع الفرع ؼبوظف اتفاقية ركترداـ
ُِِّ
ُِّّ

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

َََ ِٕٓ

2117-2116
المجموع

286 111

َََ ِٖٔ

286 111

كاتب برنامج من اؼبساعدة العامة
اؼبؤقتة

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

مساعد فريق (جديدة)

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

اجملموع الفرع ؼبوظف اتفاقية استكهوَف

275 111

275 111

286 111

286 111

561 111

اجملموع الفرع ؼبوظف فئة اػبدمات
العامة

275 111

1331

خدمة المؤتمرات

ُِِّ

َُّٖ

275 111

551 111

الفريق العامل اؼبفتوح العضوية
التفاقية بازؿ (ترصبة شفوية ليوـ
إضايف كاحد)

َٔٗ ِٓ

25 961

خدمة اؼبؤسبرات (اؼبراكز اإلقليمية)

286 111

286 111

572 111

1 122 111

25 961

َََ ٕ

7 111

َََ ٕ

7 111

14 111

اجملموع الفرع ػبدمة اؼبؤسبرات

32 961

32 961

7 111

7 111

39 961

1399

المجموع

32 961

293 111

579 111

1 161 961

1611

السفر في مهام رسمية

َُُٔ

سفر اؼبوظفُت  -حلقة عمل توجيهية
لؤلعضاء يف عبنة استعراض اؼبواد
الكيميائية

َُِٔ

سفر اؼبوظفُت  -بناء القدرات
كالتدريب (ا ب)

275 111

َْٖ ِ
َََ ٔٓ

275 111

286 111

582 961

2 481
56 111

2 481
َََ ّْ

34 111

91 111
169
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2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

170

َُّٔ

سفر اؼبوظفُت  -بناء القدرات
كالتدريب (ا ر)

َُْٔ

سفر اؼبوظفُت  -بناء القدرات
كالتدريب (ا س)

َََ َّ

َُٖٔ

سفر اؼبوظفُت  -بناء القدرات
كالتدريب (ا ب ،ا ر ،ا س)

َََ ُّ

ُُٖٔ

سفر اؼبوظفُت  -اؼبراكز اإلقليمية

َََ ُٓ

َُٕٔ

سفر اؼبوظفُت  -الدعم العلم
التفاقية بازؿ

َََ ُٓ

َُٖٔ

سفر اؼبوظفُت  -الدعم التقٍت
التفاقية ركترداـ

َُٗٔ

سفر اؼبوظفُت  -الدعم التقٍت
التفاقية استكهوَف

َُُٔ

سفر اؼبوظفُت  -خطط الرصد العاؼبية
التفاقية استكهوَف

ُُُٔ

سفر اؼبوظفُت  -اؼببادرة القطرية
كالوضوح القانوين

ُّٖٔ

سفر اؼبوظفُت  -االجتماعات
التحضَتية اإلقليمية

1699

المجموع

َََ ُّ

38 111

َََ ُِ

َََ ُٓ

31 111

َََ ٓ

َََ ُٔ
َََ ْ
َََ ٓ

78 111

41 111
51 111

َََ ُٓ

42 111

َََ ٓ

11 111

41 111

2 511

ََٓ ِ
َََ ُِ

4 111

228 981

21 111

15 111

16 111

5 111

المجموع

81 111

َََ ُٓ

2 511

ََٓ ِ

114 111

َََ َِ
َََ ُٓ

2117-2116

11 111

َََ َُ

31 111

15 111

46 981

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

31 111

َََ َّ

َََ ُِ

المجموع

المجموع للفترة

َََ ْ

12 111
4 111
5 111

َََ ٓ

31 111
5 111
28 111
8 111
11 111

ٕٕٗ َُ

ٕٕٗ َُ

ٕٕٗ َُ

32 931

32 931

81 977

38 477

66 977

187 431

416 411

UNEP/POPS/COP.7/36

2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
1999

مجموع العنصر

1 229 461

616 681

المجموع

3 223 141 1 387 111

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
1 123 665

444 177

2117-2116
المجموع

2 717 323 1 139 481

5 931 463

 21عنصر التعاقد من الباطن
 2211العقود من الباطن
َُِِ

استحداث األدكات كاؼبنهجيات

َََ َْ

َِِِ

بناء القدرات كالتدريب (ا ب)

َََ َُٔ

َِِّ

بناء القدرات كالتدريب (ا ر)

َِِْ

بناء القدرات كالتدريب (ا س)

َِِٖ

كضع دكرات إلكًتكنية مفتوحة

َََ َْ

َََ َْ

َََ َّْ

مكثفة (موكس)

َََ ْٓ

ِِِٖ

بناء القدرات كالتدريب
(ا ب ،ا ر ،ا س)

َََ ُٖ

ِِْٖ

مراجعة مالية ؼبشاريع اؼبساعدة التقنية

َََ ّٖ

161 111

َََ ََُ

318 111

َََ ُّٖ

َََ ْٓ

121 111

َََ َٖ

َََ َٓ
َََ ٕٕ

َََ َٖ
َََ ِِِ

341 111
141 111
241 111

َََ َٖ

َََ ِّٓ
َََ َِ
َََ ِٔ

َََ َِ
َََ ِٕ

َََ َِ
َََ ٔٓ

241 111

361 111

111 111

261 111

222 111

541 111

235 111

575 111

61 111
119 111

211 111
351 111

على الصعيدين الوطٍت كاإلقليم

َََ ّٓ

َََ ّٓ

َََ ّٓ

115 111

َََ ّٓ

َََ ّٓ

َََ ّٓ

115 111

211 111

ِِّٖ

الشراكات

َََ َِ

َََ َُْ

َََ َِ

181 111

َََ ٕ

َََ ُِٕ

َََ ٔ

141 111

321 111

ُِِٖ

األنشطة النموذجية اؼبشًتكة (اؼبراكز اإلقليمية)

َََ ََِ

411 111

َََ ََِ

َََ ََِ

411 111

811 111

ِِٕٖ

ؾبموعة أدكات اؼبوارد كاؼبكتبة اإللكًتكنية

َََ َِ

61 111

َََ ُٓ

َََ ُٓ

45 111

115 111

َِِٕ

خطة الرصد العاؼبية

َََ َِِ

221 111

َََ ََِ

211 111

421 111

َََ ََِ
َََ َِ

َََ َِ

َََ ُٓ

171
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2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

َِِٖ

برنامج عمل عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ

َََ َٔ

61 111

َََ َٔ

61 111

121 111

َِِٗ

صندكؽ التنفيذ

َََ ٕٓ

75 111

َََ ٕٓ

75 111

151 111

ُِِِ

زيادة الدعم للعمل بشأف اإلدارة
السليمة بيئيان

َََ َٓ

 2199المجموع
2999

المجموع

المجموع للفترة

مجموع العنصر

 31عنصر التدريب

51 111

َََ َٓ

786 111

681 111

2 469 111 1 112 111

668 111

526 111

786 111

681 111

2 469 111 1 112 111

668 111

526 111

51 111

111 111

2 141 111 847 111

4 511 111

2 141 111 847 111

4 511 111

 3211التدريب
َُِّ

التدريب كبناء القدرات كالتدريب
(ا ب)

َّّّ

التدريب كحلقات العمل (ا ر)

َِّّ

التدريب كحلقات العمل (ا س)

ََٖ ّٕٔ

ِّّٖ

التدريب كحلقات العمل (ا ب ،ا ر،
ا س)

َََ ّٓٔ 1 198 111

ِِّٖ

مناىج تدريبية

َِّٖ

التدريب عن طريق الفيديو

 3299المجموع

172

563 111

َََ ّٔٓ

741 611

ََٔ ُْٕ

َََ ّٓٔ

َََ ّٖٔ

َََ ُِْ
ََْ ْْٗ

736 811

ََِ ُّٗ
َََ ِْٓ

َََ ِٗٓ
َََ َْ

998 111

1 129 611

3 249 411 1 121 811

736 111

813 411

َََ ِْٖ

421 111

984 111

494 411

1 236 111

319 211

1 156 111

752 111

1 851 111

41 111

41 111

2 136 611 587 211

5 386 111
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2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

 3311االجتماعات :السفر وبدالت
اإلعاشة اليومية للمشاركين
َُّّ

مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ

َِّّ

الفريق العامل اؼبفتوح العضوية التابع
التفاقية بازؿ

814 111

َََ ُْٖ

814 111

ِٓٓ ّْٔ

643 552

643 552

َّّّ

عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ

َِٖ َّ

31 281

31 281

َّّٓ

فريق اػبرباء التقنيُت (اإلدارة السليمة
بيئيان)

َّّٔ

اجتماع

َّّٕ

اجتماع إضايف ما بُت الدكرات
(مبادئ توجيهية تقنية ،ا ب)

َََ َّ

َّّٖ

اجتماع (اإلدارة السليمة بيئيان
للنفايات اؼبنزلية)

َََ َٕ

َّّٗ

االجتماع السنوم للمركز اإلقليمية
التفاقية بازؿ

َََ ٕٔ

َُّّ

مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهوَف

َِّّ
َّّٓ

SIWG

َََ َٓ

51 111

َََ َٓ

51 111

111 111

َََ ّٓ

35 111

َََ ِٓ

25 111

61 111

31 111
71 111

31 111
71 111

َََ َٕ

67 111

141 111
67 111

َََ ُْٖ

814 111

814 111

عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية
الثابتة

ِّٔ َِ

21 632

َُِ ٖٓ

85 112

115 734

اجتماعات أفرقة اػبرباء (استكهوَف)

َََ َْ

41 111

َََ َْ

41 111

81 111
173
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2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

174

ُّّْ

عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ

َّّٗ

االجتماع السنوم للمراكز اإلقليمية
التفاقية استكهوَف

ُُّّ

مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ

َّّٗ

حلقة دراسية توجيهية ألعضاء عبنة
استعراض اؼبواد الكيميائية

َٓٓ ٕٖ

َُّّ

االجتماعات :التدريب كبناء
القدرات (ا ر)

َََ َٓ

ُّّّ

حلقة عمل بشأف القوائم غَت
اؼبعتمدة من مؤسبر األطراؼ

َََ َُِ

ُّّْ

عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ

ّّٖٔ

دكرات إلكًتكنية مكثفة مفتوحة
(موكس)

ِّّٖ

االجتماعات اؼبشًتكة للمراكز
اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهوَف

ّّْٖ

التواصل كتوعية اعبمهور (حلقة عمل
مشًتكة لوسائط اإلعبلـ
كاالجتماعات التحضَتية اإلقليمية)

ّّٖٓ

خدمة اؼبؤسبرات (االجتماعات

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

َََ ٕٔ
َََ ُْٖ

َََ َُ

َََ َُ

2117-2116
المجموع

67 111

67 111

814 111

814 111
87 155

87 155
51 111

51 111

َََ َٓ

121 111

َََ َُ

31 111

111 111
121 111

َََ َُ

َََ َُ

َََ َُ

31 111

61 111

ََٓ ُٕ

َََ ُٓ

ََٓ ُٕ

َََ َٓ

51 111

ُٖٔ ُّٓ

ُٖٔ ُّٓ

ُٖٔ ُّٓ

ٖٓٓ ْٗٓ

459 558
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2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

التحضَتية اإلقليمية)
 3399المجموع
3999

مجموع العنصر

41

عنصر المعدات ومباني المكاتب

935 832

267 155

1 273 519 71 632

1 139 686

1 142 186

3 368 661 1 186 788

4 642 179

1 933 832

1 396 655

4 522 919 1 192 432

1 875 686

1 855 586

5 515 261 1 773 988

11 128 179

 4111المعدات المستهلكة
َُُْ

الربؾبيات (تطوير أدكات كمناىج
تدريب)

 4199المجموع
4999

َََ َِ

َََ َِ

41 111

41 111

21 111

21 111

41 111

41 111

مجموع العنصر

 51عنصر المصروفات المتنوعة
5211

تكاليف التقارير

َُِٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور
(اؼبساعدة التقنية ،اب)

َُِٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور (بناء
القدرات (ا ر)

َُِٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور (بناء
القدرات (ا س)

َِِٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور
(الشراكات)

61 111

َََ ُٔ

22 111

َََ ِِ
َََ ِْ

24 111

25 111

َََ ِٓ

14 111

َََ ُْ
َََ ُِ

12 111

86 111
36 111
36 111
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2116

5999

َِّٓ

ترصبة اإلخطارات

َُِٓ

طباعة/ترصبة (أدكات كمناىج
تدريب)

ُِِٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور (اؼبراكز
اإلقليمية)

ُِّٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور (بناء
القدرات ،ا ب ،ا ر ،ا س)

ُِٓٓ

مواد توعية اعبمهور (النشرة
اإلخبارية)

ُِِٓ

طباعة/ترصبة (تقييم احتياجات
اؼبساعدة التقنية)

ِِِٓ

ؾبموعة مواد اؼبوارد كاؼبكتبة
اإللكًتكنية

5299

المجموع

مجموع العنصر

التكاليف المباشرة للمشاريع في الميزانية التشغيلية

تكاليف دعم البرنامج لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
():13
مجموع الميزانية التشغيلية

176

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

َََ ّٔ
َََ َُ

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

َََ ّٓ

35 111

35 111

35 111

َََ ّٓ

35 111

71 111

َََ ّٓ

159 111

َََ ِْ

116 111

265 111

َََ َُ

21 111

َََ ِّ

94 111

َََ ّٓ
َََ ّْ

المجموع

المجموع للفترة

َََ ِ

َََ ِٔ

21 111
41 111

135 111

5 111

11 111

َََ ْ

ََٓ ْ

َََ ْ

12 511

َََ ْ

ََٓ ْ

َََ ْ

12 511

25 111

4 111

4 511

4 111

12 511

4 111

4 511

4 111

12 511

25 111

217 111

111 111

127 111

445 111

168 111

43 111

97 111

318 111

753 111

4 176 292

2 795 335

542 918

363 394

4 719 211

3 158 729

َََ َّ

َََ ِّ

َََ ُٖ

5 111

َََ ٓ

َََ ٓ

3 835 351 11 711 159 3 728 432
484 696

1 391 118

َََ ُّ

َََ َُ

498 596

4 333 947 12 191 167 4 213 128

2 868 763
372 939
3 241 712

21 261 642 11 561 583 3 857 469
511 471

1 373 116

2 764 113

24 125 655 11 934 589 4 358 941
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الصندوق االستئماني للتعاون التقني التفاقية بازل
احتياجات الربامج اؼبوافق عليها لفًتة السنتُت َُِْ َُِٓ-
(اؼبقرر ا ب )ِٔ/ُُ -
احتياجات الربنامج لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت َُِْ َُِٓ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-
االنخفاض في متوسط الميزانية السنوية
الصندوق االستئماني الخاص التفاقية روتردام
احتياجات الربنامج اؼبوافق عليها لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
(اؼبقرر ا ر )ُٔ/ٔ -
احتياجات الربنامج لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

2114

ْٕٖ َِٔ ّ

2115

َٓٔ َْٔ ّ

المجموع للفترة 2115–2114

7 261 452
3 631 726

2114

2115

ِْْ ُٓٗ ّ

المجموع للفترة 2115-2114

َُُ َُْ ْ

2116

َُِ ُٕٗ ْ

ْٕٗ ّّّ ْ

2116

المجموع للفترة 2117-2116

2117

7 236 453
َِٕ ُِْ ّ

3 211 215

الزيادة في متوسط الميزانية السنوية

احتياجات الربنامج اؼبوافق عليها لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
(اؼبقرر ا س )َّ/ٔ -
احتياجات الربنامج لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
الزيادة في متوسط الميزانية السنوية

6 411 431

3 618 227

متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

الصندوق االستئماني الخاص التفاقية استكهولم

9 153 157
4 526 578
٘24,67

ِٕٗ ُٖٓ ّ

متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-

2117

المجموع للفترة 2117-2116

٘11,552114

َٓٓ ٕٓٔ ّ

2115

ِٖٗ ُٖٔ ْ

المجموع للفترة 2115 –2114

2116

2117

المجموع للفترة 2117-2116

7 952 532
ُِٖ ُِّ ْ

َْٗ ّٖٓ ْ

8 572 168

3 976 266
4 286 134

٘7,79
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اعبدكؿ ْ
جدول المساىمات اإلشاري في الصندوق االستئماني العام التفاقية استكهولم للميزانية التشغيلية لفترة السنتين - 2116
( 2117بدوالرات الواليات المتحدة)
نسبة الميزانية التشغيلية المغطاة
من األنصبة المقررة
الطرف

الرقم

2116

4 926 678

2117

4 818 145

جدول األنصبة المقررة
لؤلمم المتحدة لعام
**2113

جدول األنصبة المقررة بحد
أقصى قدره  22في المائة
وبحد أدنى قدره 1,111
في المائة للمساىم

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2116

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2117

دكالرات الواليات اؼبتحدة

دكالرات الواليات اؼبتحدة

النسبة اؼبئوية

النسبة اؼبئوية

ُْٖ

َََٓ,

َََُ,

ّْٗ

َََُ,

ََُّ,

ٖٓٔ

ِْٔ

َُّٕ,

َُّٖ,

ََُ ٗ

ّٕٗ ٖ

َََُ,

ََُّ,

ٖٓٔ

ِْٔ

َََِ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َِّْ,

َٕٕٓ,

َُْ ِٖ

ِٕٔ ِٕ

َََٕ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َِْٕ,

ِٕٗٔ,

ّٓٗ ُّٔ

ُُُ ُّّ

َٖٕٗ,

َُٓٔ,

َْٖ ِٓ

ُِٔ ُٓ

َََْ,

ََّٓ,

ُّٔ ِ

ٕٔٓ ِ

ََُٕ,

ََِّ,

ُُٖ ُ

َُٗ ُ

ََّٗ,

ََِٓ,

ٓٔٓ ِ

َّٓ ِ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََٖ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََٔٓ,

ََٕٓ,

ّٖٔ ّ

ْٗٓ ّ

َٖٗٗ,

ُِّّ,

ّّٔ ٓٔ

َِٓ ْٔ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََّ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ُُٖ ُ

َُٗ ُ
َُٗ ُ

ُ

أفطانستاف

ِ

ألبانيا

ّ

اعبزائر

ْ

أنطوال

ٓ

أنتيطوا كبربودا

ٔ

األرجنتُت

ٕ

أرمينيا

ٖ

أسًتاليا

ٗ

النمسا

َُ

أذربيجاف

ُُ

جزر البهاما

ُِ

البحرين

ُّ

بنطبلديش

ُْ

بربادكس

ُٓ

بيبلركس

ُٔ

بلجيكا

ُٕ

بليز

ُٖ

بنن

ُٗ

بوليفيا (صبهورية -اؼبتعددة القوميات) َََٗ,
البوسنة كاؽبرسك
ََُٕ,

ََِّ,

ََُٕ,

ََِّ,

ُُٖ ُ

ِّْٗ,

ُّٔٗ,

ِٓٗ ُِٗ

َّٔ ُٖٖ

ََْٕ,

ََّٔ,

َُٗ ّ

َُٔ ّ

َِ
ُِ

بوتسوانا

ِِ

الربازيل

ِّ

بلطاريا
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الطرف

الرقم
ِْ

بوركينا فاسو

ِٓ

بوركندم

ِٔ

كمبوديا

ِٕ

الكامَتكف

ِٖ

كندا

ِٗ

الرأس األخضر

َّ

صبهورية أفريقيا الوسطى

ُّ

تشاد

ِّ

شيل

ّّ

الصُت

ّْ

كولومبيا

ّٓ

جزر القمر

ّٔ

الكونطو

ّٕ

جزر كوؾ

ّٖ

كوستاريكا

ّٗ

كوت ديفوار

َْ

كركاتيا

ُْ

كوبا

ِْ

قربص

ّْ

اعبمهورية التشيكية

ْْ

صبهورية كوريا الديبقراطية

ْٓ

صبهورية الكونطو الديبقراطية

ْٔ

الدامبرؾ

ْٕ

جيبويت

ْٖ

دكمينيكا

ْٗ

اعبمهورية الدكمينيكية

َٓ

إكوادكر

ُٓ

مصر

ِٓ

السلفادكر

جدول األنصبة المقررة
لؤلمم المتحدة لعام
**2113

جدول األنصبة المقررة بحد
أقصى قدره  22في المائة
وبحد أدنى قدره 1,111
في المائة للمساىم

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2116

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2117

دكالرات الواليات اؼبتحدة

دكالرات الواليات اؼبتحدة

النسبة اؼبئوية

النسبة اؼبئوية

ُْٖ

َََّ,

َََُ,

ّْٗ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََْ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََُِ,

ََُٔ,

ٖٕٗ

َٕٕ

ِْٖٗ,

ّّٖٗ,

ُِْ ُٔٗ

ُٓٓ ُُٗ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََِ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َّّْ,

َْْٔ,

ٓٔٗ ُِ

ّْٔ ُِ

ُْٖٓ,

ِٕٖٔ,

ٓٓٓ ّّٖ

َِْ َّّ

َِٗٓ,

َّْٔ,

َّّ ُٕ

ِّٔ ُٔ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََٓ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََّٖ,

ََُٓ,

ْٗٗ ِ

ّْٗ ِ

ََُُ,

ََُٓ,

ِّٕ

َٕٔ

َُِٔ,

َُٖٔ,

ِٖٔ ٖ

َٕٖ ٖ

ََٗٔ,

ََِٗ,

ّٖٓ ْ

ِْٖ ْ

ََْٕ,

ََّٔ,

َُٗ ّ

َُٔ ّ

َّٖٔ,

َُٓٓ,

ّٖٓ ِٓ

ْٕٕ ِْ

َََٔ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََّ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َٕٓٔ,

ََُٗ,

ُّٗ ْْ

ِِّ ّْ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََْٓ,

َََٔ,

ٗٓٗ ِ

ٖٖٖ ِ

ََْْ,

ََٗٓ,

ْٖٗ ِ

ِْٖ ِ

َُّْ,

َُٕٗ,

ُِٖ ٖ

ََٔ ٖ

ََُٔ,

ََُِ,

َِٓ ُ

َِٕ ُ
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الطرف

الرقم
ّٓ

إريًتيا

ْٓ

إستونيا

ٓٓ

إثيوبيا

ٔٓ

االرباد األكركيب

ٕٓ

فيج

ٖٓ

فنلندا

ٗٓ

فرنسا

َٔ

الطابوف

ُٔ

غامبيا

ِٔ

جورجيا

ّٔ

أؼبانيا

ْٔ

غانا

ٓٔ

اليوناف

ٔٔ

غواتيماال

ٕٔ

غينيا

ٖٔ

غينيا  -بيساك

ٗٔ

غيانا

َٕ

ىندكراس

ُٕ

ىنطاريا

ِٕ

آيسلندا

ّٕ

اؽبند

ْٕ

إندكنيسيا

ٕٓ

إيراف (صبهورية  -اإلسبلمية)

ٕٔ

آيرلندا

ٕٕ

جامايكا

ٖٕ

الياباف

ٕٗ

األردف

َٖ

كازاخستاف

ُٖ

كينيا

180

جدول األنصبة المقررة
لؤلمم المتحدة لعام
**2113

جدول األنصبة المقررة بحد
أقصى قدره  22في المائة
وبحد أدنى قدره 1,111
في المائة للمساىم

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2116

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2117

دكالرات الواليات اؼبتحدة

دكالرات الواليات اؼبتحدة

النسبة اؼبئوية
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ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

َََْ,

ََّٓ,

ُّٔ ِ

ٕٔٓ ِ

َََُ,

ََُّ,

ٖٓٔ

ِْٔ

ََِٓ,

ََِٓ,

ُٕٔ ُِّ

َُِ َُِ

َََّ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َُٗٓ,

َّٗٔ,

ُِّ ّْ

َُّ ّّ

ّٗٓٓ,

ْٕٔٔ,

َِٖ ّٕٔ

ّٔٗ ّٖٓ

َََِ,

ََِٕ,

ُّٓ ُ

ِْٖ ُ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََٕ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ُُْٕ,

ِّٓٗ,

ِّٔ ْٗٔ

ُّْ ْٖٓ

ََُْ,

ََُٗ,

ُِٗ

ٖٗٗ

َّٖٔ,

َِٖٓ,

ٖٓٗ ُْ

ْٕٗ َْ

ََِٕ,

ََّٔ,

ٕٕٔ ُ

ّّٕ ُ

َََِ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََٖ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َِٔٔ,

َّٓٓ,

ّْٗ ُٕ

َِٕ ُٕ

ََِٕ,

ََّٔ,

ٕٕٔ ُ

ّّٕ ُ

َٔٔٔ,

َٖٖٗ,

ٕٗٗ ّْ

ْْٕ ِْ

َّْٔ,

َِْٔ,

ْٕٓ ِِ

َِٕ ِِ

َّٔٓ,

َْٕٓ,

ُِْ ِّ

ْٖٖ ِِ

َُْٖ,

َٖٓٓ,

ْٖٗ ِٕ

ِٖٖ ِٔ

ََُُ,

ََُٓ,

ِّٕ

َٕٔ

َُّّٖ,

ُُْْٔ,

ِْٓ ُِٕ

َِٕ ٓٗٔ

ََِِ,

ََِٗ,

ْْٕ ُ

ُِْ ُ

َُُِ,

َُِٔ,

ٕٓٗ ٕ

ٕٔٔ ٕ

ََُّ,

ََُٕ,

ٖٓٓ

ّْٖ
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النسبة اؼبئوية

النسبة اؼبئوية

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

َِّٕ,

َّْٔ,

ْٓٗ ُٕ

ُِٓ ُٕ

َََِ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َُٗ ّ

َُٔ ّ
ٔٗٔ ِ

ِٖ

كَتيبايت

ّٖ

الكويت

ْٖ

قَتغيزستاف

ٖٓ

صبهورية الك الديبقراطية الشعبية َََِ,
التفيا
ََْٕ,

ََّٔ,

ََِْ,

ََٔٓ,

ِٕٔ ِ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َُِْ,

ََُٗ,

ّّٗ ٗ

ُُْ ٗ

َََٗ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََّٕ,

ََٕٗ,

َُٖ ْ

ٖٓٔ ْ

ََُٖ,

ََُٖ,

ِّٕ ٓ

ُٗٗ ٓ

َََّ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََِ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََْ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََِ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََُّ,

ََُٕ,

ٖٓٓ

ّْٖ

ُِْٖ,

ِْٗٓ,

ُّٖ ُُِ

ُِِ ُُٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََُِ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََّ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََٓ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََِٔ,

ََّٖ,

َٕٕ ْ

ٕٗٗ ّ

َََّ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

ََُّ,

ٖٓٔ

ِْٔ

َََُ,

ََُّ,

ٖٓٔ

ِْٔ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ٖٔ
ٕٖ

لبناف

ٖٖ

ليسوتو

ٖٗ

ليبَتيا

َٗ

ليبيا

ُٗ

ليختنشتاين

ِٗ

ليتوانيا

ّٗ

لكسمربغ

ْٗ

مدغشقر

ٓٗ

مبلكم

ٔٗ

ملديف

ٕٗ

ماِف

ٖٗ

جزر مارشاؿ

ٗٗ

موريتانيا

ََُ موريشيوس
َُُ اؼبكسيك
َُِ ميكركنيزيا (كاليات -اؼبوحدة)
َُّ موناكو
َُْ منطوليا
َُٓ اعببل األسود
َُٔ اؼبطرب
َُٕ موزامبيق
َُٖ ميامبار
َُٗ ناميبيا
َُُ ناكرك
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ُُُ نيباؿ

َََٔ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٓٔ,

َِِٖ,

ْٕٕ َُٖ

ُٓٓ َُٔ

َِّٓ,

َّّٖ,

ّٖٔ ُٔ

ِّٖ ُٔ

َََّ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََِ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََٗ,

ََُِ,

ُٗٗ ٓ

ٕٕٔ ٓ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َُٖٓ,

ُُّٔ,

ٓٔٗ ٓٓ

ُٖٔ ْٓ

ََُِ,

َُّٔ,

َٖٕ ٔ

ْٔٓ ٔ

ََٖٓ,

َُُّ,

َٗٓ ٓ

ْٓٓ ٓ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََِٔ,

ََّٓ,

َُٕ ُ

ٗٔٔ ُ

َََْ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

ََُّ,

ٖٓٔ

ِْٔ

َُُٕ,

َُٔٓ,

ْٗٔ ٕ

َٗٓ ٕ

َُْٓ,

ََِٔ,

ُِٖ َُ

ْٖٖ ٗ

َُِٗ,

ُِِٗ,

ٗٔٓ َٔ

َُُ ٗٓ

َْْٕ,

َّّٔ,

ُِٕ ُّ

ِِْ َّ

ََِٗ,

َِٕٗ,

ْٕٓ ُّ

ُْْ ُّ

ُْٗٗ,

ِِٔٔ,

ُّْ ُُّ

ٕٔٗ ُِٕ

َََّ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َِِٔ,

ََِّ,

ّٖٔ ُْ

َٓٓ ُْ

ِّْٖ,

ِّْٓ,

ّّّ َُٔ

ّْٕ ُٔٓ

َََِ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ُُِ ىولندا
ُُّ نيوزيلندا
ُُْ نيكاراغوا
ُُٓ النيجر
ُُٔ نيجَتيا
ُُٕ نيوم
ُُٖ النركيج
ُُٗ يعماف
َُِ باكستاف
ُُِ باالك
ُِِ بنما
ُِّ بابوا غينيا اعبديدة
ُِْ باراغوام
ُِٓ بَتك
ُِٔ الفلبُت
ُِٕ بولندا
ُِٖ الربتطاؿ
ُِٗ قطر
َُّ صبهورية كوريا
ُُّ صبهورية مولدكفا
ُِّ ركمانيا
ُّّ االرباد الركس
ُّْ ركاندا
ُّٓ سانت كيتس كنيفيس
ُّٔ سانت لوسيا
ُّٕ سانت فنسنت كجزر غرينادين
ُّٖ ساموا
ُّٗ ساف توم كبرينسييب
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َُْ اؼبملكة العربية السعودية

َْٖٔ,

ُُّٓ,

َِٖ ٔٓ

َََٔ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََْ,

ََّٓ,

ُّٔ ِ

ٕٔٓ ِ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َّْٖ,

َُّٓ,

ِّٓ ِٓ

ْٓٔ ِْ

َُُٕ,

َِِٖ,

ِْٔ ُُ

ٕٓٗ َُ

َََُ,

َُّّ,

ٕٔٓ ٔ

ُْٖ ٔ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َِّٕ,

َْٕٗ,

ْْٔ ِْ

ٕٖٓ ِّ

ِّٕٗ,

ّٗٔٗ,

ُٕٓ ُٓٗ

َٖٗ َُٗ

ََِٓ,

ََّّ,

ْْٔ ُ

َٓٔ ُ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََْ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََّ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََٔٗ,

ُُِٖ,

ُّْ ّٔ

ُّٔ ُٔ

َُْٕ,

ُّٖٗ,

ٖٓٓ ٖٔ

ُٕٗ ٕٔ

ََّٔ,

ََْٖ,

ّٖٔ ِ

ُُّ ِ

َََّ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

صبهورية مقدكنيا اليوغوسبلفية
ُُٔ
السابقة

َِّٗ,

َُّٗ,

ُٖٕ ُٓ

ّّٗ ُٓ

َََٖ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ُِٔ توغو

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََْْ,

ََٗٓ,

ْٖٗ ِ

ِْٖ ِ

ََّٔ,

ََْٖ,

ّٖٔ ِ

ُُّ ِ

ُِّٖ,

ُّٕٕ,

ّّٓ ٕٖ

ِِّ ٖٓ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ُُْ السنطاؿ
ُِْ صربيا
ُّْ سيشيل
ُْْ سَتاليوف
ُْٓ سنطافورة
ُْٔ سلوفاكيا
ُْٕ سلوفينيا
ُْٖ جزر سليماف
ُْٗ الصوماؿ
َُٓ جنوب أفريقيا
ُُٓ إسبانيا
ُِٓ سرم النكا
ُّٓ السوداف
ُْٓ سوريناـ
ُٓٓ سوازيلند
ُٔٓ السويد
ُٕٓ سويسرا
ُٖٓ اعبمهورية العربية السورية
ُٗٓ طاجيكستاف
َُٔ تايلند

ُّٔ تونطا
ُْٔ ترينيداد كتوباغو
ُٓٔ تونس
ُٔٔ تركيا
ُٕٔ توفالو
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ُٖٔ أكغندا

َََٔ,

َََُ,

ّْٗ

ََٗٗ,

َُِّ,

ُُٓ ٔ

ّْٓ ٔ

اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا
ُُٕ
العظمى كآيرلندا الشمالية

َٓٗٓ,

َْٕٗ,

َُّ ّٗ

ُٖٖ ّٖ

ُٕٗٓ,

ُّٗٔ,

ّٗٓ َّْ

ِّٗ ِّّ

ُِٕ صبهورية تنزانيا اؼبتحدة

َََٗ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

ََِٓ,

ََٗٔ,

َِْ ّ

ّّٕ ّ

َََُ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َِٕٔ,

َّٕٖ,

ِّْ ُْ

ُِْ َْ

ََِْ,

ََٔٓ,

ِٕٔ ِ

ٔٗٔ ِ

َََُ,

ََُّ,

ٖٓٔ

ِْٔ

َََٔ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

َََِ,

َََُ,

ّْٗ

ُْٖ

75

111

4 926 678

4 818 145

ُٗٔ أككرانيا
َُٕ اإلمارات العربية اؼبتحدة

ُّٕ أكركغوام
ُْٕ فانواتو
ُٕٓ فنزكيبل (صبهورية-البوليفارية)
ُٕٔ فييت ناـ
ُٕٕ اليمن
ُٖٕ زامبيا
ُٕٗ زمبابوم
المجموع
*
**
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األطراؼ اعبديدة اليت صدقت على االتفاقية.
جدكؿ األنصبة اؼبقررة لؤلمم اؼبتحدة للفًتة َُِٔ َُِٕ-كفقان للقرار ٕٔ ِّٖ/الذم اعتمدتو الدكرة السابعة كالستُت للجمعية العامة بتاريخ ِْ كانوف
األكؿ/ديسمرب َُِِ للسنوات َُِّ كَُِْ كَُِٓ.

UNEP/POPS/COP.7/36

اعبدكؿ ٓ

جدول إرشادي لمالك موظفي أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم لفترة السنتين 2117–2116
ممول من الصناديق االستئمانية العامة (يستخدم ألغراض حساب التكلفة)
المعتمد للفترة 2115–2114

فئة الموظف ورتبتو

منظمة
األغذية
والزراعة

التمويل
األساسي
ألف  -الفئة الفنية
مد ِ-
مد ُ -
اؼ ٓ -
ؼْ-
ؼ ّ-
ؼِ-
المجموع الفرعي ألف
باء  -فئة الخدمة العامة
اػبدمات العامة
المجموع الفرعي باء
المجموع (ألف  +باء)

المجموع المقترح للفترة 2117–2116

تكاليف دعم
البرنامج
المجموع
لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة

َِٓ,

التمويل
األساسي

منظمة
األغذية
والزراعة

ََُ,
ََُ,
ََٕ,
ََٕ,
ََُْ,
ََْ,
34,11

2,25

2,11

ُِٓ,
ََُ,
ََٖ,
ََٗ,
ََُٓ,
ََْ,
38,25

ََُ,
ََُ,
َٕٓ,
ََٖ,
َُٕٓ,
ََِ,
37,11

1,25

ََُْ,
14,11
48,11

ُِٓ,
1,25
3,51

ََٔ,
6,11
8,11

ُِِٓ,
21,25
59,51

ََُّ,
13,11
51,11

ُِٓ,
1,25
2,51

ََُ,
ََُ,

ََِ,

تكاليف دعم
البرنامج
المجموع
لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة

2,11

1,25
1,11
7,51
11,11
18,51
2,11
41,25

ََٔ,
6,11
8,11

21,25
21,25
61,51

َِٓ,

ََُ,

مالحظات

ََِ,

)ُ(
)ِ(

)ّ(

مبلحظة:
ُ -كيشمل ٓ َ,من الرتبة ؼ ٓ-متقاعد يف كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٔ (اتفاقية بازؿ) ككاحد ؼ ٓ-متقاعد يف سبوز/يوليو َُِٕ (اتفاقية بازؿ)
ككاحد ؼ ٓ-ؼبنسق منظمة األغذية كالزراعة
ِ -موظفاف إدارياف سبوؿ كظيفتيهما عن طريق تكاليف دعم الربامج (موظف كاحد التفاقية بازؿ َ,ٓ ،التفاقية ركترداـ كٓ َ,التفاقية استكهوَف)
ّ -ستة كظائف من فئة اػبدمة العامة سبوؿ من تكاليف دعم الربنامج (ِ اتفاقية بازؿ كْ متقاظبة بُت اتفاقية ركترداـ كاتفاقية استكهوَف)

الممول من الصناديق االستئمانية الطوعية الخاصة والصندوق االستئماني للتعاون التقني (يستخدم ألغراض حساب التكلفة)
الفئة والرتبة

ألف  -الفئة الفنية
مد ِ-
مد ُ -
ؼٓ-
ؼْ-
ؼ ّ-
ؼِ-

اجملموع الفرع ألف

باء  -فئة الخدمات العامة
اػبدمات العامة

اجملموع الفرع باء

المجموع (ألف  +باء)

المعتمد للفترة
2115–2114

مجموع المقترح للفترة
2117-2116

ََٖ,

ََُ,
ِٓٓ,

ََٖ,

ِٓٔ,

ََّ,
ََّ,
11,11

ََْ,
ََْ,
11,25
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المبالغ المعيارية المستخدمة لحساب تكاليف المرتبات في جنيف وروما لفترة السنتين ( 2117–2116بدوالرات الواليات المتحدة)
مركز العمل :جنيف
فئة الموظف ورتبتو
الفئة الفنية
ألف
مد ِ-
مد ُ -
ؼٓ-
ؼْ-
ؼ ّ-
ؼِ-

فئة الخدمة العامة
خ.عٔ-
خ.عٓ-

باء

2112
ّّٔ ِٕٗ
ُْٔ ِّٕ
َٖٖ ِْْ
ّّٔ َِٔ
ِّْ ُِٕ
ِٖٗ ُّٓ
َِْ ُِٔ
ُِٔ ُِٓ

2113

2114

ََْ َّٗ
ََٓ ِٖٖ
ََٖ ِْٓ
ََْ ُِٔ
ََّ َُٖ
ََٖ ُْْ

ََْ َّٗ
ََٓ ِٖٖ
ََٖ ِْٓ
ََْ ُِٔ
ََّ َُٖ
ََٖ ُْْ

ََْ َُٕ
ََّ ُّٔ

2115

*

ََْ َُٕ
ََّ ُّٔ

**

ٕٕٔ ُِّ
ََْ ََّ
ِٗٗ ِْٔ
َٔٓ ِِٓ
ُِٓ ُٕٖ
ِٗٓ َُٓ
ُِٔ ُٕٕ
ِٕٓ ُُْ

2116

***

ََُ َّٓ
ََّ ِْٖ
َََ ِِٓ
ََٕ ُِٔ
ََِ ُٕٗ
ََٔ ُْٔ
ََِ َُٕ
ََٓ ُّٕ

2117

***

َّْ ُّٕ
ِٕٔ ِٓٗ
ََٖ ِِٔ
ّٖٔ ِِٓ
ّٖٔ ُٖٔ
ْْٔ ُِٓ
ََٖ ُٕٕ
َََ ُّْ

* استخدمت تكاليف مرتبات األمم اؼبتحدة اؼبعيارية يف جنيف لعاـ َُِّ يف حساب تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِْ (مرتبات األمم اؼبتحدة اؼبعيارية ،اإلصدار
ُِ اؼبؤرخ ُٕ كانوف الثاين/يناير َُِّ).
** مت تقدير تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٓ باستخداـ أرقاـ عاـ َُِْ مضافان إليها نسبة ْ يف اؼبائة.
*** استخدمت تكاليف مرتبات األمم اؼبتحدة اؼبعيارية يف جنيف لعاـ َُِْ يف حساب تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٔ (مرتبات األمم اؼبتحدة اؼبعيارية،
اإلصدار ُّ اؼبؤرخ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِْ) .مت تقدير تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٕ باستخداـ ارقاـ عاـ َُِٔ مضافان إليها نسبة ْ يف اؼبائة.

مركز العمل :روما
ألف-

فئة الموظف ورتبتو
الفئة الفنية

مد ِ -
مد ُ -
ؼٓ-
ؼْ-
ؼ ّ-
ؼِ-
باء-

فئة الخدمات العامة
خ.عٓ-

2112

2113

*2114

**2115

**2116

**2117

ٕٔٗ ِٖٕ
َّٔ ِْٔ

ْٖٗ ِٖٗ
ٕٗٓ ِْٕ

ْٖٗ ِٖٗ
ٕٗٓ ِْٕ

ْٔٓ َُّ
ُٖٓ ِٖٓ

ّٖٔ ُّٗ
ُٕٔ َِّ

ِْْ ِّّ
ِٖٓ ُّْ

ْٔٔ ِِٗ
َِِ ََِ

ُٖٓ ِّٖ
ِِٗ َِٖ

ُٖٓ ِّٖ
ِِٗ َِٖ

َْٓ ِْٖ
ٖٓٓ ُِٔ

َّٗ ِّٔ
ُٓٓ ِِٗ

ُْٖ ِّٕ
ّّٕ ِّٖ

ِٖٖ ُٗٓ
ْٔٓ َُِ

ُِِ ُٔٔ
ّٕٖ ُِٓ

ُِِ ُٔٔ
ّٕٖ ُِٓ

َٕٖ ُِٕ
َِْ َُّ

ِِْ ُّٖ
ِِٔ ُّٖ

ِٕٓ َُٗ
ٕٓٓ ُّْ

ُِٗ ُُْ

َٖٓ ُُٗ

َٖٓ ُُٗ

ِٖٗ ُِْ

ْٕٔ ُُّ

َُٔ ُّٕ

* استخدمت تكاليف اؼبرتبات اؼبعيارية لدل منظمة األغذية كالزراعة يف ركما لعاـ َُِِ (النسخة الصادرة يف حزيراف/يونيو َُِِ) يف حساب تكاليف اؼبوظفُت لعاـ
َُِْ.
** مت تقدير تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٓ باستخداـ أرقاـ عاـ َُِْ مضافان إليها نسبة ْ يف اؼبائة.

*** استخدمت تكاليف مرتبات منظمة األغذية كالزراعة اؼبعيارية يف ركما لعاـ َُِْ يف حساب تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٔ (مت اغبساب باستخداـ مبلغ َُِْ
مضركبان يف ٔ يف اؼبائة لتحسُت اسًتداد التكلفة كإضافة ْ يف اؼبائة) .كمت تقدير تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٕ باستخداـ أرقاـ َُِٔ مضافان إليها نسبة ْ يف اؼبائة
كزبضع للتنقيح من قبل منظمة األغذية كالزراعة خبلؿ الفًتة َُِْ.َُِٓ-

_____________
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