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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
 بشأن الزئبق

 األولاالجتماع 
 2017 سبتمرب/أيلول 29-24 جنيف،

 *من جدول األعمال املؤقت (د) 5البند 
عرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراًء بشأنها مسائل ت  

برنامج عمل األمانة وميزانيتها للفترة في اجتماعه األول: 
٢٠١-٢٠١٨9 

 ٢٠١9-٢٠١٨ السنتين برنامج عمل األمانة وميزانيتها لفترة
 إضافة
 بشأن الزئبق لموارد المطلوبة لألنشطة المقترحة المدرجة في برنامج عمل اتفاقية ميناماتالعام  عرض

 مذكرة من األمانة
برنامج عمل اتفاقية  يت تشكلال لألنشطةيبني الحتياجات من املوارد  جدولا هذه املذكرة  تتضمن

 .2019-2018للفرتة  ميناماتا بشأن الزئبق
  

                                                           
*  UNEP/MC/COP.1/1. 
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المطلوبة لألنشطة المقترحة المدرجة في برنامج عمل اتفاقية ميناماتا لكل من الصندوق لموارد لعام  عرض
 ٢٠١9–٢٠١٨لسنتين فترة ااالستئماني العام والصندوق االستئماني الخاص ل

   2018 2019 
الصندوق    

 الستئماين العام
الصندوق 

 الستئماين اخلاص
الصندوق 

 الستئماين العام
الصندوق 

 الستئماين اخلاص
       

     المؤتمرات واالجتماعات  -ألف
     االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف -١ 
 – – 000 850 000 300 1 الجتماع الثاين  
 – – 000 550 – الجتماعات التحضريية اإلقليمية  
أفرقة اخلرباء احملددة الوقت العاملة فيما   

جانب بني الدورات واملكلفة من 
 الجتماعني األول والثاين

120 000 – 120 000 – 

٠٠4 ١ ٠٠٠ 4٢٠ ١ المجموع الفرعي    ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠ – 
     االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف -٢ 
 000 850 000 300 1 – – الجتماع الثالث  
 000 550 – – – الجتماعات التحضريية اإلقليمية  
١ 4٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 3٠٠ ١ – – المجموع الفرعي    
     مكتب مؤتمر األطراف -3 
 – 000 25 – 000 25 اجتماعات املكتب  
 – ٠٠٠ ٢5 – ٠٠٠ ٢5 المجموع الفرعي  
     لجنة التنفيذ واالمتثال -4 
 – 000 30 – 000 30 اجتماع اللجنة  
 – ٠٠٠ 3٠ – ٠٠٠ 3٠ المجموع الفرعي  
١ 4٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 475 ١ المجموع )ألف(   ١ 475 ٠٠٠ ٠٠٠ 4١ ٠٠  
     بناء القدرات والمساعدة التقنية  -باء
برنامج اتفاقية ميناماتا لبناء القدرات  -5 

 والمساعدة التقنية
    

 000 360 – 000 300 – األنشطة الشاملة  
 – –  – تقييم األثر  
 000 60 – 000 50 – األدوات واملنهجيات  
 – –  – تقييم الحتياجات  
 000 600 – 000 500 – أنشطة حمددة لتنمية القدرات   
 000 960 – 000 800 – أنشطة بناء القدرات عند الطلب  
 ٠٠٠ 9٨٠ ١ – ٠٠٠ 65٠ ١ – المجموع )باء( 
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   2018 2019 
الصندوق    

 الستئماين العام
الصندوق 

 الستئماين اخلاص

الصندوق 
 الستئماين العام

الصندوق 
 الستئماين اخلاص

       

     األنشطة العلمية والتقنية  -جيم
    الدعم العلمي للدول األطراف في اتفاقية ميناماتا -6 
األطراف يف الدعم العلمي للدول   

 التفاقية
– – – – 

 – – – – المجموع الفرعي  
     تقييم الفعالية وخطة الرصد العالمية -7 
 – – – – تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية  
 – – – – المجموع الفرعي  
    تقديم التقارير الوطنية بموجب اتفاقية ميناماتا -٨ 
اتفاقية  تقدمي التقارير الوطنية مبوجب  

 ميناماتا

30 000 – 30 000 – 

 – ٠٠٠ 3٠ – ٠٠٠ 3٠ المجموع الفرعي  
 – ٠٠٠ 3٠ – ٠٠٠ 3٠ (جالمجموع ) 

     إدارة المعارف والمعلومات، والتوعية   -دال
     المنشورات -9 
 – 000 30 – 000 30 املنشورات  
 – ٠٠٠ 3٠ – ٠٠٠ 3٠ المجموع الفرعي  
     والتواصل والتوعية العامةاالتصاالت  -١٠ 
 – 000 50 – 000 100 التصالت والتواصل والتوعية العامة  
 – ٠٠٠ 5٠ – ٠٠٠ ١٠٠ المجموع الفرعي  
٨٠ ٠٠٠  ٠٠٠ ١3٠ المجموع )دال(    

     اإلدارة عموماً   -هاء
     التوجيه التنفيذي واإلدارة -١١ 
 – – – – اإلدارة عموماا   
 – 000 200 – 000 200 )أ(املوظفنيسفر   
 – ٠٠٠ ٢٠٠ – ٠٠٠ ٢٠٠ المجموع الفرعي  
     التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي -١٢ 
نطاقاا التعاون بشأن جدول أعمال أوسع   

 للتنمية املستدامة والبيئة
– – – – 

 – – – – التعاون داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفايات  
 – – – – التعاون والتنسيق األخرىأوجه   
 – – – – المجموع الفرعي  
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   2018 2019 
الصندوق    

 الستئماين العام
الصندوق 

 الستئماين اخلاص

الصندوق 
 الستئماين العام

الصندوق 
 الستئماين اخلاص

       

     الموارد واآللية المالية -١3 
 – – – – )ب(اآللية املالية  
 – – – – املوارد املالية  
 – – – – المجموع الفرعي  
٢٠٠ ٠٠٠ المجموع )هاء(   – ٢٠٠ ٠٠٠  – 
    بالسياساتاألنشطة القانونية واألنشطة المتعلقة  -واو
األنشطة القانونية واألنشطة المتعلقة  -١4 

 بالسياسات 
    

األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة   
 بالسياسات

– – – – 

 – – – – )و(المجموع  
     )ج(صيانة المكاتب والخدمات  -زاي
     صيانة المكاتب والخدمات -١5 
 – 000 200 – 000 200 صيانة املكاتب واخلدمات  
 – ٠٠٠ ٢٠٠ – ٠٠٠ ٢٠٠ المجموع الفرعي  
     خدمات تكنولوجيا المعلومات -١6 
 – 000 80 – 000 80 خدمات تكنولوجيا املعلومات  
 – ٠٠٠ ٨٠ – ٠٠٠ ٨٠ المجموع الفرعي  

 – ٠٠٠ ٢٨٠ – ٠٠٠ ٢٨٠ )زاي(المجموع 
     الموارد المطلوبة لجميع األنشطة

ألف إلى زاي(، باستثناء تكاليف المجموع )من  
 دعم البرنامج

١١ ٢5 ٠٠٠ 3 ٠5٠ ٢ ٠٠٠ ٠65 ٠٠٠ 3 3٠٠٠ ٨٠ 

 400 439 450 268 500 396 950 274 تكاليف دعم الربامج 
تكاليف  شاملً المجموع )من ألف إلى زاي(،  

 دعم البرنامج
٢ 3٨9 95٠ 3 446 5٢ ٠٠ 333 45٠ 3 ٨١9 4٠٠ 

 ٨5٠ ١5٢ 6 45٠ ٨36 5 المطلوبة، حسب السنةمجموع الموارد 

 موقع األمانة. بالقرار بشأنتكاليف سفر املوظفني قد تتأثر  )أ( 
 .همالك موظفي وأن ميول به من اآللية املالية لالتفاقية، ميزانيته اخلاصة شكل جزءاا يي ذ، الاخلاصدويل الامج نرب تكون للمن املتوخى أن   (ب)
 .هاوموقعقرارات بشأن ترتيبات األمانة القد تتأثر ب اتتب واخلدمااملكصيانة كاليف ت ( ج)

___________ 


