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 برانمج العمل وامليزانية

 2019-2018معلومات مستكملة عن برانمج العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني 
 مذكرة من األمانة

 مقدمة -أوالا 
 أول فرتة من فرتات السنتني لعمل اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق. ويف املقرر 2019-2018توافق الفرتة  - 1

، حدد مؤمتر 2019-2018ة املقرتحة لفرتة السنتني األمانة العامة وامليزاني ، بشأن برانمج عمل1/1٥-ا م
مانة، طلب مؤمتر األطراف إىل املدير ، بشأن األ1/11-األطراف الوالية لتنفيذ برانمج العمل. ويف املقرر ام

ة عن طريق أمانة اتفاقية التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن يؤدي وظائف األمانة، على أن يتم ذلك يف البداي
 ميناماات املوجودة يف جنيف.

إىل األمني التنفيذي أن يقدم يف االجتماع الثاين ملؤمتر  ، طلب مؤمتر األطراف أيضا  1/1٥-ويف املقرر ا م - 2
األطراف، معلومات مستكملة بشأن تنفيذ برانمج العمل، وعند االقتضاء تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت 

اثر يف امليزانية ومل تكن متوقّعة يف برانمج العمل األول، لكنها أدرجت يف مشاريع مقررات مقرتحة تنطوي على آ
 اعتماد مؤمتر األطراف لتلك املقررات، وابلتايل ترتتب عليها آاثر يف امليزانية يف الفرتة األوىل من فرتات السنتني. قبل
؛ 2018تنفيذ ميزانية اتفاقية ميناماات خالل العام  وبناء على ذلك، فإن الفرع الثاين من هذه املذكرة يصف - 3
؛ أما الفرع الرابع فيصف املسائل املالية 2019ة املعتمدة لعام يقدم الفرع الثالث معلومات مستكملة عن امليزانيو 

األطراف. املتعلقة ابلتنفيذ الفعال لالتفاقية ويعرض الفرع اخلامس اإلجراءات ذات الصلة اليت يقرتح أن يتخذها مؤمتر 
يزانية لفرتة السنتني ويرد يف املرفق األول هلذه املذكرة مشروع مقرر بشأن معلومات مستكملة عن برانمج العمل وامل

؛ 2019، ويبني املرفق الثاين جدول االشرتاكات اإلرشادي للصندوق االستئماين العام للعام 2018-2019
 ويتضمن املرفق الثالث املخطط التنظيمي لألمانة.

                                                           
.UNEP/MC/COP.2/1  * 
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 2018نبغي أن تقرأ هذه املذكرة ابالقرتان مع التقرير عن أنشطة األمانة يف العام يو  - 4
(UNEP/MC/COP.2/17املرفق ،) والصحيفة املتعلقة بتفاصيل برانمج العمل وامليزانية ،(UNEP/MC/COP.2/INF/9 ،

 . 2019، اليت تبني تفاصيل امليزانية املنقحة املقرتحة لعام (املرفق
 2018نية اتفاقية ميناماات خالل العام ميزا تنفيذ -اثنياا 
 االجتماع األول ملؤمتر األطرافحملة عامة عن عملية متابعة امليزانية بعد  -ألف

، أنشأ املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة ثالثة صناديق استئمانية تدعم 1/1٥-ابملقرر ا م عمال   - ٥
 عمل االتفاقية:

شأن الزئبق، من أجل تقدمي الدعم املايل للعمل الذي ام التفاقية ميناماات بالصندوق االستئماين الع (أ)
 ؛203٥كانون األول/ديسمرب   31تفاقية، وتنتهي مدته يف تقوم به أمانة اال

الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية ميناماات بشأن الزئبق، من أجل دعم أنشطة بناء القدرات  (ب)
 ؛203٥كانون األول/ديسمرب   31، وتنتهي مدته يف 14ا األمانة وفقا  للمادة واملساعدة التقنية اليت تضطلع هب

 اخلاص التفاقية ميناماات بشأن الزئبق من أجل الربانمج الدويل احملدد لدعم الصندوق االستئماين (ج)
ريخ انتهاء هذا . وألن الربانمج الدويل احملدد مقيد زمنيا ، حيدد ات13للمادة  بناء القدرات واملساعدة التقنية وفقا  

 .2028كانون األول/ديسمرب   31الصندوق االستئماين يف 
 3 916 ٥24اجتماعه األول على ميزانية الصندوق االستئماين العام البالغة  ووافق مؤمتر األطراف يف - 6

 ، وأذن لألمني التنفيذي التفاقية ميناماات أبن يلتزم2019دوالرا  للعام  3 843 074، و2018دوالرا  للعام 
النقدية املتاحة. واتفق بتخصيص موارد مالية مبقدار يصل إىل قيمة امليزانية التشغيلية املعتمدة، مستخدما  املوارد 

 2019دوالرا  للعام  3 ٥6٥ 1٥0و 2018للعام  دوالرا   3 192 2٥0على تقديرات التمويل البالغة  أيضا  
مليون فرنك سويسري من  1ة السنوية البالغة للصندوق االستئماين اخلاص. وعالوة على ذلك، رحب ابملسامه

يف  40يف املائة إىل الصندوق االستئماين العام و 60زع بنسبة حكومة سويسرا، البلد املضيف لألمانة، واليت ستو 
 وبعد ذلك. 2019و 2018املائة إىل الصندوق االستئماين اخلاص وذلك للعامني 

ية وألمانة االتفاقية )يشار اقية ميناماات بشأن الزئبق وهليئاته الفرعيف القواعد املالية ملؤمتر األطراف يف اتفو  - 7
على أن  6، تنص املادة 1/10-القواعد املالية(، اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف مقرره ا مإليها فيما يلي ابسم 

املراجعة عن كامل  يُقّدم كشف مؤقت حبساابت الفرتة املالية إىل مؤمتر األطراف، ويقدَّم كشف هنائي ابحلساابت
فرتة املالية. وألن الصناديق االستئمانية الفرتة املالية إىل مؤمتر األطراف يف أسرع وقت ممكن عقب إقفال حساابت ال

 1يف حني أن امليزانية دخلت حيز النفاذ يف  2018كانون الثاين/يناير   1من  التفاقية ميناماات أنشئت اعتبارا  
 ال توجد معامالت تعكس السنة السابقة.، ف2018كانون الثاين/يناير 

 2018آب/أغسطس  31العام يف  حالة الصندوق االستئماين -ابء
تساهم مجيع األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف الصندوق االستئماين العام على أساس اجلدول  - 8

دي إىل جدول األنصبة املقررة لألمم اإلرشادي الذي اعتمده مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء. ويستند اجلدول اإلرشا
لعامة. وعلى النحو املنصوص عليه يف القواعد املالية، ال يساهم أي طرف أبقل املتحدة الذي اعتمدته اجلمعية ا

يف املائة من إمجايل املسامهات، وال  22يف املائة من إمجايل املسامهات، وال تتعّدى أي مسامهة نسبة  0,01من 
 يف املائة من اإلمجايل. 0,01ف من أقل البلدان منوا  على تزيد مسامهة أي طر 
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يف املائة من مسامهة البلد املضيف إىل الصندوق االستئماين العام، وزع املبلغ املتبقي  60د وبعد إسنا - 9
على األطراف اليت بلغ  2018وفقا  للجدول اإلرشادي للمسامهات من أجل توزيع نفقات اتفاقية ميناماات للعام 

 .2018كانون الثاين/يناير   1طرفا  يف  83 عددها
، أذن مؤمتر األطراف لألمني 1/1٥-مع النظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، ففي املقرر ا م ومتشيا   - 10

التنفيذي، وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، بتعديل اجلدول ليشمل مجيع األطراف الذين تدخل 
كانون الثاين/يناير   1وقبل  2018ابلنسبة لعام  2018يناير كانون الثاين/  1ية حيِّّز النفاذ ابلنسبة هلم قبل االتفاق

 .2019ابلنسبة لعام  2019
ووفقا   للفقرة ٥ من املادة ٥ من القواعد املالية، ُُتَسب مسامهات الدول اليت تصبح أطرافا  يف االتفاقية  - 11

بعد بداية الفرتة املالية، على أساس تناسيب زمين عن الزمن املتبقي من الفرتة املالية، وتدخل التعديالت الناجتة عن 
 ذلك يف هناية كل فرتة مالية ابلنسبة إىل األطراف األخرى. 

دوالرا ،  2 768 264العام  ، بلغت املسامهات يف الصندوق االستئماين2018آب/أغسطس  31ويف  - 12
وقعة. ويشمل هذا اجملموع يف املائة من إمجايل املسامهات املت 72طرفا  ونسبة  32 ومتثل االشرتاكات احملصلة من

 دوالرا . ٥99 640يف املائة من مبلغ مليون فرنك سويسري، أو  60مسامهة سويسرا بنسبة 
، وتدفع 2018كانون الثاين/يناير   1ين املتوقعة حبلول ويتوقع أن تقدم االشرتاكات إىل الصندوق االستئما - 13
من القواعد املالية. ويتوقع تلقي االشرتاكات غري املدفوعة يف موعد  ٥من املادة  3للفقرة  ى الفور وابلكامل وفقا  عل

 .2018كانون األول/ديسمرب   31أقصاه 
طراف يف االتفاقية أو من غريها من ومل ترد مسامهات إىل الصندوق االستئماين العام من الدول غري األ - 14

 دولية أو املنظمات غري احلكومية، أو من مصادر أخرى.املنظمات احلكومية ال
يف هناية السنة  2018وسيتاح جدول مفصل حبالة االشرتاكات يف الصندوق االستئماين العام للسنة  - 1٥

 ر األطراف.وسيشكل جزءا  من واثئق امليزانية لالجتماع الثالث ملؤمت 2018املالية 
 2018آب/أغسطس  31حالة الصندوق االستئماين اخلاص يف  -جيم

من النظام املايل، يتلقى الصندوق االستئماين اخلاص املسامهات اليت تقدمها األطراف  4مع املادة  متشيا   - 16
 اماات وفقا  وغري األطراف يف االتفاقية واجلهات األخرى القادرة على ذلك من أجل دعم أنشطة أمانة اتفاقية مين

والدول اجلزرية  بلدان منوا  ي البلدان النامية األطراف، وال سيما أقل المن االتفاقية، ولدعم مشاركة ممثل 14للمادة 
 الصغرية النامية، وممثلي األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية.

مع املدير التنفيذي  ق القواعد املالية يدعى رئيس األمانة إىل إقامة االتصالوجيدر ابلذكر أنه يف مرف - 17
كفالة إلغاء تكاليف دعم الربانمج املرتتبة على املسامهات يف الصندوق االستئماين   لربانمج األمم املتحدة للبيئة بغرض

اهتا مبرحلة انتقالية، على أساس أن اخلاص من أجل مشاركة املمثلني من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاد
 تجمِّّعة ستستخدم لتعزيز متثيل األطراف املؤهَّلة.األموال اإلضافية امل

من القواعد املالية، ستمنح األولوية يف مسامهة البلد املضيف  ٥و 4وعالوة على ذلك، ووفقا  للمادتني  - 18
والدول اجلزرية  األطراف، وال سيما أقل البلدان منوا  إىل الصندوق االستئماين اخلاص ملشاركة ممثلي البلدان النامية 

 ثلي األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية.صغرية النامية، وممال
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يف املائة من مسامهة البلد  40وقد وردت مسامهة سويسرا إىل الصندوق االستئماين اخلاص والبالغة  - 19
 .دوالرا   399 760ضيف، وبلغت امل

 ع قيمة التعهدات املالية للصندوق االستئماين اخلاصجممو  ، بلغ2018آب/أغسطس  31ويف  - 20
دوالرا . وابإلضافة إىل مسامهة البلد املضيف وردت تعهدات مالية من االُتاد األورويب والسويد  1 8٥1 1٥6

 والنمسا والياابن.وسويسرا وفرنسا والفلبني وفنلندا والنرويج 
يف هناية السنة  2018االستئماين اخلاص للسنة  وسيتاح جدول مفصل حبالة االشرتاكات يف الصندوق - 21

 وسيشكل جزءا  من واثئق امليزانية لالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف. 2018املالية 
 2018آب/أغسطس  31حالة الصندوق االستئماين احملدد يف  -دال

 طائفةحملدد من ، تشجع التربعات إىل الصندوق االستئماين ا1/6-ق األول للمقرر ا ممثلما يبني املرف  - 22
واسعة من املصادر، ويشمل ذلك مجيع األطراف يف اتفاقية ميناماات اليت لديها القدرة على املسامهة، وغريها من 

املنظمات غري احلكومية اجلهات صاحبة املصلحة املعنية، مبا يف ذلك احلكومات والقطاع اخلاص، واملؤسسات و 
 كادميية وغري ذلك من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين.واملنظمات احلكومية الدولية، واألوساط األ

 ، بلغ جمموع قيمة التعهدات املالية للصندوق االستئماين احملدد2018آب/أغسطس  31ويف  - 23
أملانيا والدامنرك والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا دوالرا . وتعهد بتقدمي املسامهات املالية كل من:  1 281 448

 .ندا الشمالية والنرويج والنمسا وهولندا والوالايت املتحدة األمريكيةالعظمى وأيرل
مليون فرنك سويسري للربانمج الدويل  1، وردت مسامهة سويسرا البالغة 2018آب/أغسطس  31ويف  - 24

قية ر نتيجة االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف بشأن ترتيبات األمانة التفااحملدد، وتودع كأموال استئمانية يف انتظا
 ميناماات.

وستربمج املسامهات اليت تقدم إىل الصندوق االستئماين احملدد من أجل املشاريع اليت تدار قطراي  بعد قيام  - 2٥
احملدد أيضا  مجيع التكاليف جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد ابختيار املشاريع. ويغطي الصندوق االستئماين 

 رة والربانمج الدويل احملدد )ابستثناء تكاليف املوظفني(.املرتبطة ابالجتماعات وأعمال جملس اإلدا
 معلومات إضافية عن الربانمج الدويل احملدد. UNEP/MC/COP.2/9وترد يف الوثيقة  - 26

 2018تنفيذ برانمج العمل وامليزانية للعام  -هاء
بيق ميزانية ، شرعت األمانة العامة يف تنفيذ برانمج العمل وتط1/11-وا م 1/1٥-ابملقررين ا م عمال   - 27

 حبلول هنايةة إىل أن هذه املذكرة أعدت على النحو املبني أدانه. وجتدر اإلشار  2018اتفاقية ميناماات للعام 
 قية.، أي بعد مثانية أشهر فقط من بدء أول برانمج عمل لالتفا2018آب/أغسطس 

 2018مالك موظفي أمانة اتفاقية ميناماات يف العام  -1
 -2018دول اإلرشادي التايل ملالك املوظفني لفرتة السنتني أقر مؤمتر األطراف اجل، 1/1٥-يف املقرر ا م - 28

 استنادا  إىل التكاليف القياسية للوظائف يف جنيف: 2019
  



UNEP/MC/COP.2/18 

5 

 1اجلدول 
 االحتياجات اإلرشادية ملالك موظفي أمانة اتفاقية ميناماات يف جنيف

 )بدوالرات الوالايت املتحدة( 
   جنيف-أمانة اتفاقية ميناماات

عدد  الرتبة والوظيفة
 الوظائف

التكاليف القياسية 
 اجملموع للوظائف يف جنيف

 290 100 290 100 1 األمني التنفيذي 1-مد
 2٥7 1٥0 2٥7 1٥0 1 التنسيق والسياسات ٥-ف
 221 1٥0 221 1٥0 1 العلوم والتكنولوجيا 4-ف
 221 1٥0 221 1٥0 1 بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية  4-ف
 182 900 182 900 1 االتصال وإدارة املعارف 3-ف
 182 900 182 900 1 للشؤون القانونية وشؤون الربامجموظف  3-ف

 ٥7٥ 600 143 900 4 فئة اخلدمات العامة املساعدة الربانجمية
 1 930 9٥0  10 اجملموع

ووظيفة من فئة  3-يف دعم الربامج وظيفة واحدة برتبة ف: ابإلضافة إىل مالك املوظفني املبني أعاله، ستمول من تكالمالحظة
 اخلدمات العامة.

التنسيق  ٥-األمني التنفيذي، ف 1-ُشغلت الوظائف التالية: مد 2018آب/أغسطس  31وحبلول  - 29
موظف للشؤون القانونية وشؤون الربامج ووظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة للمساعدة  3-والسياسات، وف

لبناء القدرات  4-سطس. أما وظيفة فللعلوم والتكنولوجيا حىت أوائل آب/أغ 4-وشغلت وظيفة فالربانجمية. 
لالتصال وإدارة املعارف، والوظائف الثالث من فئة اخلدمات العامة للمساعدة  3-واملساعدة التقنية، ووظيفة ف

للعلوم والتكنولوجيا يف أوائل  4-الربانجمية، فقد كانت شاغرة، ابإلضافة إىل الشاغر الذي طرأ يف الوظيفة ف
  عملية التعيني مللء الوظائف الشاغرة.آب/أغسطس. وجتري حاليا  

وجيري أيضا  التعيني للوظيفتني املمولتني من تكاليف دعم الربامج وختصصان للدعم اإلداري )موظف  - 30
 (.٥-ومساعد مايل برتبة خ ع 3-إداري برتبة ف

راف، اعتمدت ثاين ملؤمتر األطرية يف الفرتة اليت تسبق االجتماع الومن أجل سد الثغرة يف املساعدة اإلدا - 31
األمانة على الدعم الذي قدمته شعبة اخلدمات املؤسسية التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة، واستخدمت اخلدمات 

ة اتفاقيات ابزل التعاقدية املؤقتة للدعم اإلداري، وتتلقى الدعم أيضا ، على أساس اسرتداد التكاليف، من أمان
املشاركني من مناطق معينة لألمم املتحدة إىل االجتماع الثاين ملؤمتر  وروتردام واستكهومل من أجل تنظيم سفر

 األطراف.
وابإلضافة إىل الوظائف الواردة يف اجلدول اإلرشادي ملالك املوظفني الذي اعتمده مؤمتر األطراف، متول  - 32

دمة إىل الصندوق ( للدعم العلمي وذلك عن طريق التربعات املخصصة املق٥-الياابن وظيفة كبري موظفي برامج )ف
 االستئماين اخلاص.

 ويرد يف املرفق الثالث هلذه املذكرة املخطط التنظيمي ألمانة اتفاقية ميناماات. - 33
 2018أنشطة أمانة اتفاقية ميناماات يف العام  -2

ف ألنشطة األمانة، وكذلك النفقات املتوقعة للعام امليزانية اليت اعتمدها مؤمتر األطرا 2يبني اجلدول  - 34
 .2018تقرير عن أنشطة األمانة يف العام  UNEP/MC/COP.2/17. ويرد يف الوثيقة 2018
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 2اجلدول 
املدرجة يف برانمج عمل اتفاقية ميناماات لفرتة السنتني  2018امليزانية اليت اعتمدها مؤمتر األطراف ألنشطة العام 

 للصندوق االستئماين العام والصندوق االستئماين اخلاص 2018فقات املتوقعة للعام ، والن2019–2018
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 2018جمموع النفقات املتوقعة لعام  2018 املعتمدة لعامامليزانية     

    
الصندوق 
 االستئماين

الصندوق 
 االستئماين

الصندوق 
 االستئماين

الصندوق 
 االستئماين

 اخلاص العام اخلاص معاال
 املؤمترات واالجتماعات -ألف

 االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف -1
 414 760 840 000  640 000 840 000 االجتماع الثاين    -1-1 
االجتماعات التحضريية     -1-2  

 431 178  ٥3٥ 000   اإلقليمية

  
أفرقة اخلرباء احملددة الوقت     -1-3

بني الدورات واليت كلف هبا  العاملة فيما
 اعيه األول والثاينمؤمتر األطراف يف اجتم

000 10٥   000 7٥  

 8٤٥ 938 91٥ 000 1 1٧٥ 000 9٤٥ 000 اجملموع الفرعي
 االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف  -2

         االجتماع الثالث -2-1  
         االجتماعات التحضريية اإلقليمية -2-2  

         فرعيوع الاجملم
 مكتب مؤمتر األطراف  -3

 –  2٥ 000    2٥ 000 اجتماعات املكتب -3-1  
 –  2٥ 000 -  2٥ 000 اجملموع الفرعي

 جلنة التنفيذ واالمتثال  -٤
    30 000   30 000 اجتماع اللجنة -4-1  

    30 000   30 000 اجملموع الفرعي
  8٤٥ 938  9٧0 000  1 1٧٥ 000  1 000 000 اجملموع )ألف(

 بناء القدرات واملساعدة التقنية -ابء
 لبناء القدرات برانمج اتفاقية ميناماات -٥

 واملساعدة التقنية     
      300 000   األنشطة الشاملة -1-٥  
         تقييم األثر -2-٥  
      ٥0 000   األدوات واملنهجيات -3-٥  
         تتقييم االحتياجا -4-٥  
      ٥00 000   أنشطة حمددة لتنمية القدرات  -٥-٥  
القدرات اليت تنفذ عند أنشطة بناء  -6-٥  

  11 640    800 000   الطلب
 11 ٦٤0 - 1 ٦٥0 000 - اجملموع )ابء(

 العلمية والتقنية األنشطة -جيم
 الدعم العلمي للدول األطراف يف  -٦

 اتفاقية ميناماات      
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 2018جمموع النفقات املتوقعة لعام  2018 املعتمدة لعامامليزانية     

    
الصندوق 
 االستئماين

الصندوق 
 االستئماين

الصندوق 
 االستئماين

الصندوق 
 االستئماين

 اخلاص العام اخلاص معاال
الدعم العلمي للدول األطراف يف  -6-1  

  162 000       االتفاقية
  1٦2 000       اجملموع الفرعي

 تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية -٧
         تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية -7-1  

         اجملموع الفرعي
 تقدمي التقارير الوطنية يف إطار اتفاقية ميناماات -8
تقدمي التقارير الوطنية يف إطار  -8-1  

        30 000 اتفاقية ميناماات
        30 000 اجملموع الفرعي

  1٦2 000      30 000 اجملموع )جيم(
 إدارة املعارف واملعلومات والتوعية  -دال

 املنشورات -9
    30 000    30 000 املنشورات -9-1  

    30 000    30 000 اجملموع الفرعي
 االتصاالت والتواصل والتوعية العامة -10
االتصاالت والتواصل والتوعية  -10-1  

       100 000 العامة

        100 000 اجملموع الفرعي
   30 000 -  130 000 اجملموع )دال(

 عموماا  اإلدارة -هاء
 التوجيه التنفيذي واإلدارة -11
    1 110 000    1 930 9٥0 اإلدارة عموما   -11-1  
    120 000    1٥0 000 سفر املوظفني -11-2  

    1 230 000 –  2 080 9٥0 اجملموع الفرعي
  التعاون والتنسيق على الصعيد الدويل -12

التعاون بشأن جدول أعمال  -12-1
         أوسع نطاقا  للتنمية املستدامة والبيئة

 
 جمموعة املوادالتعاون داخل  -12-2

         النفاايتالكيميائية و 
 

         أوجه التعاون والتنسيق األخرى -12-3
          اجملموع الفرعي

  املوارد واآللية املالية  -13
         اآللية املالية -13-1

         املوارد املالية -13-2  
         اجملموع الفرعي

    1 230 000    2 080 9٥0 اجملموع )هاء(
 القانونية واألنشطة املتعلقة األنشطة -واو

 ابلسياسات
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 2018جمموع النفقات املتوقعة لعام  2018 املعتمدة لعامامليزانية     

    
الصندوق 
 االستئماين

الصندوق 
 االستئماين

الصندوق 
 االستئماين

الصندوق 
 االستئماين

 اخلاص العام اخلاص معاال
 األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة -1٤

  ابلسياسات       
األنشطة القانونية واألنشطة  -14-1  

   –      املتعلقة ابلسياسات
   –     اجملموع )واو(

 املتعلقة هباصيانة املكاتب واخلدمات  -زاي
 خلدمات املتعلقة هباكاتب واصيانة امل -1٥
صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة  -1-1٥  

    120 000    160 000 هبا
    120 000    1٦0 000 اجملموع الفرعي

 خدمات تكنولوجيا املعلومات -1٦
    ٥0 000    6٥ 000 خدمات تكنولوجيا املعلومات -16-1  

    ٥0 000    ٦٥ 000 اجملموع الفرعي
    ٧0 000    22٥ 000 )زاي( اجملموع

 املوارد املطلوبة جلميع األنشطة
اجملموع )من ألف إىل زاي(، ابستثناء 

  1 019 ٥٧8  2 ٤00 000  2 82٥ 000  3 ٤٦٥ 9٥0 تكاليف دعم الربامج
  132 ٥4٥  312 000  367 2٥0  4٥0 ٥74 تكاليف دعم الربامج  

 تكاليف اجملموع )من ألف إىل زاي(، شامالا 
  1 1٥2 123  2 ٧12 000  3 192 2٥0  3 91٦ ٥2٤ دعم الربامج

 3 8٦٤ 123 ٧ 108 ٧٧٤ 2018جمموع املوارد لعام 

التغيريات  2018وتعكس الفروق بني امليزانية املعتمدة والنفقات املتوقعة للصندوق االستئماين العام للسنة  - 3٥
 التالية:

كن عقد : بسبب الوفورات يف تكاليف السفر وأما ُتت البند ألف: املؤمترات واالجتماعات (أ)
من مبلغ  رات املعين ابلفعالية بدال  دوالر على فريق اخلرباء ملا بني الدو  7٥ 000االجتماعات، أنفقت األمانة 

 دوالر املدرج يف امليزانية؛ 10٥ 000
وطنية، مل ينفق ُتت البند جيم: األنشطة العلمية والتقنية: من أجل العمل على تقدمي التقارير ال (ب)

ظيفة املعنية ة يف عملها هبذا الصدد حاملا تشغل الو . وستشرع األمان2018حىت اآلن املبلغ املتوقع يف البداية للعام 
 ؛2019ابالتصال وإدارة املعارف. وتؤجل مجيع التكاليف املباشرة إىل العام 

ن أن األمانة تضطلع ابلعمليات وُتت البند دال: إدارة املعارف واملعلومات والتوعية: على الرغم م (ج)
قعة يف البداية للعام ت وأنشطة التوعية وتتعهدها، فاألنشطة اليت كانت متو األساسية إلدارة املعارف واملعلوما

لن تنفذ إال بعد إجناز عملية التعيني لوظيفة االتصال وإدارة يف جمال االتصال والتوعية وإعالم اجلمهور  2018
 ؛2019التكاليف ذات الصلة إىل العام  املعلومات. ولذلك تؤجل
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لنفقات املتوقعة ُتت البند هاء: اإلدارة عموما : نظرا  ألن بعض الوظائف ال تزال قيد التعيني فا (د)
املدرج يف  دوالرا   1 930 9٥0دوالر لتغطية تكاليف املوظفني جاءت أقل من مبلغ  1 110 000اليت بلغت 

ورات يف التكاليف املتعلقة ع الوظائف مل تشغل بعد، تتوقع األمانة العامة وفامليزانية. وعالوة على ذلك، وألن مجي
 ؛2018بسفر املوظفني للعام 

: صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا: جهزت األمانة مبانيها اجلديدة ابلكامل. ُتت البند زاي (ه)
 ملني يف األمانة.ابلكامل إىل الشواغر املستمرة يف وظائف العا 2018وتعزى الوفورات للعام 

اص وتعكس الفروق الظاهرة أعاله بني امليزانية املوافق عليها والنفقات املتوقعة للصندوق االستئماين اخل - 36
 التغيريات التالية: 2018للعام 

دوالر املدرج يف امليزانية  640 000ُتت البند ألف: املؤمترات واالجتماعات: من أصل مبلغ  (أ)
 414 760جتماع الثاين ملؤمتر األطراف، وردت فقط مبالغ/تعهدات مالية بقيمة لدعم سفر املشاركني حلضور اال

، وذلك من السويد، وسويسرا )مسامهة البلد املضيف(، وفنلندا. 2018آب/أغسطس  31دوالرا  حىت اتريخ 
 مبلغوتواصل األمانة مجع األموال من أجل إاتحة املشاركة يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف. ومن أصل 

قيمة دوالر املدرج يف امليزانية لالجتماعات التحضريية اإلقليمية، مل ترد سوى مبالغ/تعهدات مالية ب ٥3٥ 000
دوالرا  من السويد وسويسرا والنمسا والياابن. ونتيجة لذلك، نظمت األمانة اجتماعات ُتضريية  431 178

 األطول اليت كانت مقررة يف البداية؛ إقليمية ملدة يومني يف مجيع املناطق بدال  من االجتماعات
رطت األمانة يف مجع ، اخن2018ُتت البند ابء: بناء القدرات واملساعدة التقنية: خالل العام  (ب)

األموال من أجل متويل األنشطة املتوقعة. ويسر األمانة أن تالحظ أن االُتاد األورويب قدم تعهدا  ماليا  كبريا  يف 
فرنسا والفلبني والنرويج. وعلى الرغم من أنه يتوقع تنفيذ عدد لية كذلك تعهدات املا، وقدمت ال2018متوز/يوليه 

، ال ميكن أن يبدأ التنفيذ الكامل إال بعد شغل الوظيفة املعنية ابملساعدة 2018اية العام حمدود من األنشطة قبل هن
 ؛2019بد إال يف العام التقنية وبناء القدرات. وبناء على ذلك، فاجلزء األكرب من النفقات لن يتك

ن عناصر ُتت البند جيم: األنشطة العلمية والتقنية: مل ختصص يف البدء أي موارد هلذا العنصر م (ج)
امليزانية؛ ولكن يسر األمانة أن تالحظ أنه بسبب التعهد املايل الكبري الذي قدمته الياابن، توفر لألمانة املزيد من 

 ية.الدعم من أجل املساعدة العلمية والتقن
 2018اإليرادات والنفقات املتوقعة التفاقية ميناماات يف عام  -3

لإليرادات والنفقات املتوقعة للصناديق االستئمانية الثالثة التفاقية ميناماات يف عام  موجزا   3يقدم اجلدول  - 37
2018. 
 3اجلدول 

 2018 اإليرادات والنفقات املتوقعة للصناديق االستئمانية التفاقية ميناماات يف عام
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 الرصيد املتوقع النفقات املتوقعة اإليرادات املتوقعة الصندوق االستئماين
 يف هناية السنة

 1 ٤02 3٤٥ 2 926 700  4 329 04٥ الصندوق االستئماين العام
 ٦99 033 1 1٥2 123 1 8٥1 1٥6 الصندوق االستئماين اخلاص
 ٧31 ٤٤9 ٥٥0 000 1 281 449 الصندوق االستئماين اخلاص
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 تشمل األرقام الواردة أعاله للصندوق االستئماين العام والصندوق االستئماين اخلاص موارد دعم الربامج. - 38
الستعراض اجلولة األوىل  2018وبعد اجتماع جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد يف تشرين األول/أكتوبر  - 39

التطبيقات الناجحة اتفاقات قانونية مع برانمج األمم املتحدة للبيئة. ربم ، ست(1)من الطلبات املقدمة والبت فيها
. ومبجرد وضع الطرائق 2018ويتوقع أن تنجز بعض اتفاقات التمويل لتنفيذ املشاريع خالل الربع األخري من عام 

صيد الر  صرف ، مع2018دوالر حبلول هناية عام  ٥00 000اإلدارية موضع التطبيق، يتوقع أن يصرف حوايل 
. واختصاصات الربانمج الدويل احملدد، على النحو الذي وردت به يف 2019للمشاريع الناجحة املتبقية يف عام 

، تنص أيضا  على التكاليف املتعلقة بتشغيل الربانمج، مبا يف ذلك تكاليف 1/6-املرفق الثاين للمقرر ا م
دوالر  ٥0 000. ويتوقع أن تبلغ هذه النفقات انمجالرب االجتماعات، اليت ستمول من املسامهات املقدمة إىل 

 . وهذه التكاليف ال تشمل تكاليف املوظفني.2018حبلول هناية عام 
 2019معلومات مستكملة عن امليزانية املعتمدة لعام  -اثلثاا 

مات يطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف معلو  1/1٥-وفقا  للمقرر ا م - 40
ى آاثر يف مستكملة بشأن برانمج العمل والتنفيذ، وعند االقتضاء تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت تنطوي عل

يف مشاريع مقررات مقرتحة قبل اعتماد مؤمتر  امليزانية ومل تكن متوقّعة يف برانمج العمل األول، لكنها أدرجت
 فرتة السنتني األوىل هذه.لامليزانية  األطراف لتلك املقررات، وابلتايل ترتتب عليها آاثر يف

يف اجتماعه األول، وذلك  2019أدانه امليزانية اليت وافق عليها مؤمتر األطراف للعام  4ويظهر اجلدول  - 41
 ابلنسبة للصندوقني. 2019عن التقديرات املستكملة للعام  ستئماين اخلاص، فضال  للصندوقني االستئماين العام واال

 4اجلدول 
اخلاص والتقديرات املستكملة  للصندوقني االستئماين العام واالستئماين 2019ها مؤمتر األطراف للعام امليزانية اليت اعتمد

 اليت تعرض لكي يوافق عليها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين 2019للعام 
 رات الوالايت املتحدة()بدوال

تكملة لكي يوافق عليها التقديرات املس 2019امليزانية املعتمدة لعام   
 مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين

الصندوق   
 العام االستئماين

الصندوق 
 اخلاص االستئماين

 الصندوق االستئماين
 العام

الصندوق 
 اخلاص االستئماين

 املؤمترات واالجتماعات -ألف
 االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف -1
     االجتماع الثاين -1-1 
     جتماعات التحضريية اإلقليميةاال -1-2 
العاملة فيما أفرقة اخلرباء احملددة الوقت  -1-3 

بني الدورات واليت كلف هبا مؤمتر األطراف يف 
 اجتماعيه األول والثاين

000 10٥   000 170  

  1٧0 000  10٥ 000 اجملموع الفرعي

                                                           
أاير/مايو. بدأت اجلولة األوىل لتقدمي  16و  1٥ربانمج الدويل احملدد يف جنيف يومي عقد االجتماع األول جمللس إدارة ال ( 1)

. عقد االجتماع 2018آب/أغسطس  31وأغلق تقدمي الطلبات يف  2018حزيران/يونيه  ٥الطلبات إىل الربانمج الدويل احملدد يف 
 .2018تشرين األول/أكتوبر  3و 2يومي الثاين جمللس اإلدارة يف أوسلو، 
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تكملة لكي يوافق عليها التقديرات املس 2019امليزانية املعتمدة لعام   
 مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين

الصندوق   
 العام االستئماين

الصندوق 
 اخلاص االستئماين

 الصندوق االستئماين
 العام

الصندوق 
 اخلاص االستئماين

     االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف -2
 640 000 840 000 640 000 840 000 ثالثاالجتماع ال -2-1 
 ٥3٥ 000  ٥3٥ 000  التحضريية اإلقليميةاالجتماعات  -2-1 

 1 1٧٥ 000 8٤0 000 1 1٧٥ 000 8٤0 000 اجملموع الفرعي
     مكتب مؤمتر األطراف -3
  ٥0 000  2٥ 000 اجتماعات املكتب -3-1 

  ٥0 000  2٥ 000 اجملموع الفرعي
     فيذ واالمتثالجلنة التن -٤
  ٥0 000  30 000 اجتماع اللجنة -4-1 

  ٥0 000  30 000 اجملموع الفرعي
 1 1٧٥ 000 1 110 000 1 1٧٥ 000 1 000 000 اجملموع )ألف(

 بناء القدرات واملساعدة التقنية -ابء
 برانمج اتفاقية ميناماات لبناء القدرات -٥

 واملساعدة التقنية 
 360 000  360 000  لشاملةاألنشطة ا -1-٥ 
     تقييم األثر -2-٥ 
 60 000  60 000  األدوات واملنهجيات -3-٥ 
     تقييم االحتياجات -4-٥ 
 600 000  600 000  أنشطة حمددة لتنمية القدرات  -6-٥ 
 960 000  960 000  أنشطة بناء القدرات اليت تنفذ عند الطلب -7-٥ 

 1 980 000  1 980 000  اجملموع )ابء(
 والتقنيةاألنشطة العلمية  -جيم

 الدعم العلمي للدول األطراف يف -٦
 اتفاقية ميناماات 

 238 000    الدعم العلمي للدول األطراف يف االتفاقية -6-1 
 238 000    اجملموع الفرعي

 تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية -٧
     العامليةتقييم الفعالية وخطة الرصد  -7-1 

     اجملموع الفرعي
 تقدمي التقارير الوطنية يف إطار -8

 اتفاقية ميناماات 
تقدمي التقارير الوطنية يف إطار اتفاقية  -8-1 

  30 000  30 000 ميناماات

  30 000  30 000 اجملموع الفرعي
 238 000 30 000  30 000 اجملموع )جيم(
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تكملة لكي يوافق عليها التقديرات املس 2019امليزانية املعتمدة لعام   
 مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين

الصندوق   
 العام االستئماين

الصندوق 
 اخلاص االستئماين

 الصندوق االستئماين
 العام

الصندوق 
 اخلاص االستئماين

 ت والتوعية إدارة املعارف واملعلوما -دال
 املنشورات -9
  30 000  30 000 املنشورات -9-1 

  30 000  30 000 الفرعي اجملموع
 االتصاالت والتواصل والتوعية العامة -10
  1٥0 000  ٥0 000 االتصاالت والتواصل والتوعية العامة -10-1 

  1٥0 000  ٥0 000 اجملموع الفرعي
  180 000  80 000 اجملموع )دال(

     اإلدارة عموماا  -هاء
 التوجيه التنفيذي واإلدارة -11
  1 930 9٥0  1 930 9٥0 اإلدارة عموما   -11-1 
  1٥0 000  1٥0 000 سفر املوظفني -11-2 

  2 080 9٥0  2 080 9٥0 اجملموع الفرعي
 التعاون والتنسيق على الصعيد الدويل -12
التعاون بشأن جدول أعمال أوسع  -12-1 

 طاقا  للتنمية املستدامة والبيئةن
    

التعاون داخل جمموعة املواد الكيميائية  -12-2 
 والنفاايت

    

     أوجه التعاون والتنسيق األخرى -12-3 
 اجملموع الفرعي

     املوارد واآللية املالية -13
     اآللية املالية -13-1 
     املوارد املالية -13-2 

     اجملموع الفرعي
  2 080 9٥0  2 080 9٥0 اجملموع )هاء(

 األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة -واو
 ابلسياسات 

 األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة -1٤
 ابلسياسات 

األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة  -14-1 
  1٥0 000   ابلسياسات 

  1٥0 000   اجملموع )واو(
 تب واخلدمات املتعلقة هباصيانة املكا -زاي
 صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا -1٥
  160 000  160 000 صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا -1-1٥ 

  1٦0 000  1٦0 000 اجملموع الفرعي
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تكملة لكي يوافق عليها التقديرات املس 2019امليزانية املعتمدة لعام   
 مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين

الصندوق   
 العام االستئماين

الصندوق 
 اخلاص االستئماين

 الصندوق االستئماين
 العام

الصندوق 
 اخلاص االستئماين

 خدمات تكنولوجيا املعلومات -1٦
  ٥0 000  ٥0 000 خدمات تكنولوجيا املعلومات -16-1 

  ٥0 000  ٥0 000 عياجملموع الفر 
  210 000  210 000 )زاي( اجملموع

 املوارد املطلوبة جلميع األنشطة
 اجملموع )من ألف إىل زاي(، ابستثناء

 3 393 000 3 ٧٦0 9٥0 3 1٥٥ 000 3 ٤00 9٥0 تكاليف دعم الربامج

 441 090 488224 410 1٥0 442 124 تكاليف دعم الربامج 
 ، شامالا تكاليفاجملموع )من ألف إىل زاي(

 3 83٤ 090 ٤ 2٤9 8٧٤ 3 ٥٦٥ 1٥0 3 8٤3 0٧٤ دعم الربامج

  ٤0٦ 800   ةاملطبق 2018وفورات العام 
 3 83٤ 090 3 8٤3 0٧٤ 3 ٥٦٥ 1٥0 3 8٤3 0٧٤ 2019امليزانية اإلمجالية املعتمدة للعام 

   ٧ ٦٧٧ 1٦٤ ٧ ٤08 22٤ 2019للعام جمموع املوارد 

للصندوق االستئماين  2019أعاله بني امليزانية املعتمدة وأحدث تقديرات العام تعكس الفروق الظاهرة  - 42
 العام التغيريات التالية:

بعقد اجتماع  2019ُتت البند ألف: املؤمترات واالجتماعات: تسمح امليزانية املعتمدة للعام  (أ)
ع الثاين ملؤمتر األطراف تتوقع األمانة ال التحضريية لالجتما واحد للخرباء يف فرتة ما بني الدورتني. ويف أعقاب األعم

: اجتماع فريق اخلرباء املخصص املعين 2019اآلن عقد اجتماعني للخرباء بني الدورتني من املقرر عقدمها يف عام 
واجتماع العملية املفتوحة بشأن عتبات النفاايت )انظر  (UNEP/MC/COP.2/13 انظر)بتقييم الفعالية 

UNEP/MC/COP.2/68٥ 000دوالر لتغطية اجتماعني بكلفة  170 000د مت ُتديث امليزانية إىل ( لذلك فق 
 دوالر لكل منهما؛

بعقد اجتماع واحد عقب االجتماع  2019وابلنسبة للمكتب، تسمح امليزانية املعتمدة للعام  (ب)
 يزانية إىلملؤمتر األطراف، ولكن األمانة تتوقع اآلن أن يلزم عقد اجتماعني، ومن مث جرى ُتديث املالثاين 
 دوالر؛ ٥0 000

بعقد اجتماع واحد؛ ومع ذلك،  2019وللجنة التنفيذ واالمتثال، تسمح امليزانية املعتمدة للعام  (ج)
، تتوقع األمانة اآلن (2)اء االجتماع األول للجنةومع مراعاة املناقشات اليت أجريت واخلطط اليت وضعتها اللجنة أثن

 دوالر؛ ٥0 000ية إىل عقد اجتماعني. لذلك مت ُتديث امليزان
فورات التكاليف املباشرة توجيه و وفيما يتعلق ببند امليزانية ألف، يُدعى مؤمتر األطراف إىل  (د)

انتقالية اليت هي يف طور التصديق أو االنضمام،  للمؤمترات لدعم البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة
هية والواثئق التوجيهية األخرى اليت اعتمدها مؤمتر األطراف، حىت إذا مل أو بصدد اعتماد وتنفيذ املبادئ التوجي

 يف االتفاقية؛ تصبح بعد أطرافا  

                                                           
 .2018أاير/مايو  30و 29عقد االجتماع األول للجنة التنفيذ واالمتثال يف جنيف يومي  ( 2)
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مببلغ  2019املعتمدة للعام ُتت البند دال: إدارة املعارف واملعلومات، والتوعية: تسمح امليزانية  (ه)
 ، واليت رصد هلا يف امليزانية مبلغ2018دوالر لتنفيذ هذه األنشطة. ولكن األنشطة املتوقعة للعام  ٥0 000
دوالر، مل تبدأ حىت اآلن ألن الوظائف املتعلقة هبا مل تشغل بعد. ويتوقع االنتهاء من عملية التعيني  100 000

.  وبناء على ذلك، 2018األنشطة اليت كانت مقررة للعام  2019إىل العام ، ولذلك أرجئت 2019حبلول عام 
 دوالر؛ 1٥0 000إىل  2019زيدت ميزانية العام 

ُتت البند واو: األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة ابلسياسات: ألن االتفاقية جديدة وهدفها  (و)
إلاتحة إمكانية  وأيضا   -عليها أو االنضمام إليها  للتصديق ويعد عدد من البلدان حاليا   -ُتقيق عاملية العضوية 

 األمانة موافقة مؤمتر األطراف يف هذه املرحلة املبكرة على إنفاق مبلغالوصول إىل التمويل الالزم للتنفيذ، تلتمس 
من أجل دعم عمليات التصديق واالنضمام، واعتماد وتنفيذ املبادئ التوجيهية  2019دوالر  يف عام  1٥0 000

د أن تصبح لواثئق التوجيهية األخرى اليت اعتمدها مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك ابلنسبة للبلدان اليت هي بصدوا
 أطرافا ، ولكنها بدأت العمل على هذا االعتماد والتنفيذ.

 ، جيري متويل إدراج مبلغُتت الفرع جيم أعالهالوارد وعلى النحو الذي يبني ابألرقام يف اجلدول  - 43
للصندوق االستئماين اخلاص من أجل األنشطة العلمية والتقنية من املسامهة  2019لعام يف ار دوال 238 000
 قدمتها الياابن.اليت 
وقد أصدرت األمانة برانمج عمل وصفيحة تفاصيل للميزانية ومها يوفران املزيد من املعلومات عن العمل  - 44

، مبا يف ذلك الوالية واألنشطة والنواتج، والتكاليف املرتبطة ابألنشطة احملددة والوقت 2019املقرر تنفيذه للعام 
 .UNEP/MC/COP.2/INF/9لصفيحة يف مرفق الوثيقة مليزانية. وترد االذي يعمله املوظفون لكل عنصر من عناصر ا

تغطي األنشطة اإلضافية اليت تعكسها س 2018وتتوقع األمانة أن الوفورات اليت ُتققت يف العام  - 4٥
، وهبذا فهي لن تتطلب مزيدا  من األموال من األطراف يف مسامهاهتا 2019التقديرات املستكملة للتكاليف للعام 

 .2019م للسنة االستئماين العا للصندوق
ويتضمن املرفق الثاين هلذه املذكرة اجلدول اإلرشادي لالشرتاكات املقررة يف الصندوق االستئماين واملطلوبة  - 46

 .(3)2019للعام 
 املسائل املالية اليت تؤثر على التنفيذ الفعال -رابعاا 

 .اهتمام مؤمتر األطراف إىل املسائل التالية من أجل التنفيذ الفعال ألعمال أمانة اتفاقية ميناماات، يوجه - 47
، فيما يتعلق مبسألة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام: اعتمدت األمم املتحدة، وابلتايل، برانمج أوال   - 48

يط . والنظام املركزي لتخط2014كانون الثاين/يناير   1من  تبارا  األمم املتحدة للبيئة، املعايري احملاسبية الدولية اع
، مصمم لدعم االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية. ويف 201٥املوارد، أوموجا، الذي بدأ العمل به يف حزيران/يونيه 

املقررة واملسامهات هذا الصدد، يقوم نظام أوموجا إبنفاذ نظام صارم إلدارة السيولة، ينطبق على كل من االشرتاكات 
 مباشرا   ا تصبح متاحة كنقد حاضر. وابلتايل يرتبط التنفيذ ارتباطا  الطوعية. وال جيوز صرف األموال إال عندم

ابستالم النقدية للتعهدات املالية املعلنة. وتتقيد عمليات أمانة اتفاقية ميناماات ابلكامل مبتطلبات املعايري احملاسبية 
. وسيتعني على مؤمتر 2018 ساعد األمانة إىل حد كبري التوفر املبكر للموارد النقدية يفالدولية. وحىت اآلن، 

 األطراف أن يواصل متابعته بعناية ملستوى املسامهات وتوقيتها لكفالة فعالية أداء األمانة.
مم اثنيا ، فيما يتعلق مبسألة احتياطي رأس املال العامل لالتفاقية: أوصى جملس مراجعي حساابت األ - 49

طراف وبرامج اتفاقيات البحار اإلقليمية إبنشاء احتياطي املتحدة، أبن تقوم مجيع االتفاقات البيئية املتعددة األ
                                                           

من النظام  ٥من املادة  1االشرتاكات املقررة املستخدمة يف جدول املسامهات للصندوق االستئماين العام وفقا  للفقرة  ُتسب ( 3)
. 70/24٥، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها 2018 – 2016ة لعام املايل، وتعتمد على جدول األنصبة املقررة لألمم املتحد

 ت املقررة ملراعاة أن الدول األعضاء يف األمم املتحدة ليست مجيعها أطرافا  يف االتفاقية.وقد جرى تعديل جدول االشرتاكا
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يف املائة، لتخفيف صدمات التدفق املايل غري املتكافئ  1٥تشغيلي ممول )احتياطي رأس املال العامل( بنسبة تبلغ 
طراف اإلبقاء على جمية. ولدى اعتماد القواعد املالية لالتفاقية، قرر مؤمتر األوالتقلبات غري املتوقعة يف امليزانية الربان

. يف 4من املادة  2هذا االحتياطي يف إطار الصندوق االستئماين العام، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 
امل لكي يبلغ حبلول العام ، قرر مؤمتر األطراف البدء يف بناء احتياطي رأس املال الع1/1٥-من املقرر ا م 4الفقرة 

يف املائة كهدف  7,٥سط السنوي مليزانية تشغيلية لفرتة سنتني، وُتديد نسبة يف املائة من املتو  1٥مستوى  2021
. وابلنظر إىل املسامهات الكبرية اليت وردت يف الصندوق االستئماين العام والوفورات 2019-2018لفرتة السنتني 

األمانة أن تالحظ أن فاق املتوقع يف النفقات املتعلقة مبالك وظائف األمانة، يسر النامجة عن االخنفاض الذي 
، يبلغ احتياطي رأس املال 2018املبلغ الكامل الالزم الحتياطي رأس املال العامل لالتفاقية قد بُلغ ابلفعل. وللعام 

انية تشغيلية لفرتة سنتني. وال تلزم يف يف املائة من املتوسط السنوي مليز  1٥دوالرا ، وميثل نسبة  ٥87 479العامل 
ال إضافية لالحتياطي. وسيحتاج مؤمتر األطراف إىل مواصلة رصد مستوى احتياطي رأس الوقت احلايل أي أمو 

املال العامل ابلنسبة إىل امليزانية املعتمدة للصندوق االستئماين العام خالل فرتات السنتني املقبلة من أجل االحتفاظ 
 يف املائة. 1٥عند نسبة ابالحتياطي 

لألحكام ذات الصلة من قرارات اجلمعية العامة، تدفع  م الربامج: وفقا  ، فيما يتعلق مبسألة موارد دعاثلثا   - ٥0
يف املائة لتكاليف دعم الربامج، من أجل تغطية التكاليف اإلضافية املتكبدة عند  13لألمم املتحدة رسوم بنسبة 

لربامج، سيوفر برانمج ات. ومتشيا  مع املمارسة املعتادة بشأن استخدام موارد دعم ادعم األنشطة املمولة من املسامه
األمم املتحدة للبيئة خمصصات سنوية لالتفاقية بغرض املساعدة يف تغطية تكلفة خدمات الدعم. وستستفيد 

ن موارد دعم الربامج االتفاقية من هذه املخصصات يف العام الذي يلي توفر هذه األموال. وتشري التقديرات إىل أ
(، وتكلفة مساعد مايل )فئة اخلدمات العامة(. 3-ف اإلداري )فاليت ختصص لالتفاقية ستغطي تكلفة املوظ

وسيوفر املوظف اإلداري اخلدمات اإلدارية واملالية وخدمات إدارة الصناديق وكذلك الدعم اللوجسيت لألمانة. 
هتا مبرحلة انتقالية كة املندوبني من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداوجتدر اإلشارة إىل أن األموال اجملمعة ملشار 

 ستعفى من تكاليف دعم الربامج.
 اإلجراء الذي يقرتح اختاذه -خامساا 

، وبعد دراسة املعلومات الواردة يف هذه املذكرة واملعلومات اإلضافية املقدمة 1/1٥-يف ضوء املقرر ا م - ٥1
ألطراف أن ينظر يف ، قد يود مؤمتر ا(UNEP/MC/COP.2/INF/9)مج العمل وامليزانية يف صحيفة تفاصيل بران

 اعتماد مقرر على غرار مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول هلذه املذكرة.
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 املرفق األول
 : معلومات مستكملة عن برانمج العمل وامليزانية لفرتة السنتني[XX]/2-مشروع املقرر ا م

2018–2019 
 إن مؤمتر األطراف، 

 ،2019-2018مل األمانة وامليزانية املقرتحة لفرتة السنتني بشأن برانمج ع 1/1٥-املقرر ا/م إذ يشري إىل
مليون فرنك  1ابملسامهة السنوية اليت قدمتها سويسرا، البلد املضيف لألمانة، واليت بلغت  وإذ يرحب

يف املائة إىل الصندوق االستئماين  40يف املائة إىل الصندوق االستئماين العام و 60سويسري، وزعت بنسبة 
 يف اجتماعات مؤمتر األطراف، ُتديد أولوية استخدامها لغرض دعم مشاركة ممثلني من البلدان الناميةاخلاص مع 

ابملعدالت املرتفعة من املسامهات اليت دفعتها األطراف إىل الصندوق االستئماين العام  وإذ يرحب أيضا  
 ]يستكمل حسب اتريخ االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف[، [XX]حبلول 

أاتحت  2018ققة يف أبن املستوايت املرتفعة من املسامهات الواردة والوفورات احمل حب كذلكوإذ ير 
 اإلنشاء الفوري والكامل الحتياطي رأس املال العامل لالتفاقية يف الصندوق االستئماين العام،

د وسويسرا وفرنسا ابملسامهات والتعهدات املالية اليت قدمها االُتاد األورويب والسوي وإذ يعرتف مع التقدير
كمل حسب اتريخ االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف[ إىل الصندوق والفلبني وفنلندا والنرويج والنمسا والياابن ]يست

 االستئماين اخلاص،
ابملسامهات والتعهدات املالية اليت قدمتها أملانيا والدامنرك والسويد واململكة  وإذ يعرتف أيضا  مع التقدير

املتحدة األمريكية ]يستكمل حسب  انيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا وهولندا والوالايتاملتحدة لربيط
 اتريخ االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف[ إىل الصندوق االستئماين احملدد،

-2020، إلعداد ميزانية لفرتة السنتني 1/1٥-طلبه إىل األمني التنفيذي يف املقرر ا م وإذ يشري إىل
 .2019لينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث يف العام  2021

 والا أ
 الصندوق االستئماين العام التفاقية ميناماات بشأن الزئبق

والنفقات  2018ابملعلومات املستكملة اليت قدمها األمني التنفيذي عن أنشطة العام  حييط علما   - 1
ين العام، على النحو الوارد يف مذكرة األمانة بشأن برانمج من خالل الصندوق االستئما 2018املتوقعة للعام 

، وحييط (2)2018 العام ، وكذلك ابلتقرير عن أنشطة األمانة يف(1)2019-2018العمل وامليزانية لفرتة السنتني 
دمة يف وابملعلومات اإلضافية املق 2019بتحديث تقديرات التكاليف املقرتحة للميزانية املعتمدة لعام  أيضا   علما  

 ؛(3)صفيحة تفاصيل برانمج العمل وامليزانية 
دوالرا  من  [XX]لتصل إىل  2019العام للسنة  ُتديث ميزانية الصندوق االستئماين يعتمد - 2

 دوالرات الوالايت املتحدة؛
، على النحو الوارد 2019اجلدول اإلرشادي لالشرتاكات املقررة لتوزيع النفقات للعام  يعتمد - 3

حدة، بتعديل من هذا املقرَّر، وأيذن لألمني التنفيذي، وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املت [XX]يف اجلدول 
 ؛2019كانون الثاين/يناير   1اجلدول ليشمل مجيع األطراف اليت تدخل االتفاقية حيِّّز النفاذ ابلنسبة هلا حبلول 

                                                           
(1 ) UNEP/MC/COP.2/18. 
(2  )UNEP/MC/COP.2/17.املرفق ، 
(3 ) UNEP/MC/COP.2/INF/9. 
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كانون الثاين/يناير   1تحق الدفع حبلول إىل أن املسامهات إىل الصندوق االستئماين العام تس يشري - 4
كانون األول/ديسمرب من تلك السنة،   31ويف موعد أقصاه  من السنة اليت تدرج فيها تلك املسامهات يف امليزانية

 ويطلب إىل األطراف أن تسدد اشرتاكاهتا يف أقرب وقت ممكن لتمكني األمانة من االضطالع بعملها؛
 اثنياا 

 اص التفاقية ميناماات بشأن الزئبقالصندوق االستئماين اخل
والنفقات  2018ابملعلومات املستكملة اليت قدمها األمني التنفيذي عن أنشطة العام  حييط علما   - ٥

من خالل الصندوق االستئماين اخلاص، على النحو الوارد يف مذكرة األمانة بشأن برانمج  2018املتوقعة للعام 
، وحييط (٥)2018 العام ، وكذلك ابلتقرير عن أنشطة األمانة يف(4)2019-8201العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

وابملعلومات اإلضافية املقدمة يف صفيحة  2019بتحديث تقديرات التكاليف املقرتحة مليزانية العام  أيضا   علما  
 ؛(6)تفاصيل برانمج العمل وامليزانية

دوالرا  من  [XX]لتصل إىل  2019ام على ُتديث ميزانية الصندوق االستئماين اخلاص لع يوافق - 6
 دوالرات الوالايت املتحدة؛

إىل األطراف، ويدعو غري األطراف يف االتفاقية واجلهات األخرى القادرة على القيام  يطلب - 7
بذلك، إىل املسامهة يف الصندوق االستئماين اخلاص لدعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية ألمانة اتفاقية 

 تفاقية؛من اال 14فقا  للمادة ميناماات و 
إىل األطراف، ويدعو غري األطراف يف االتفاقية واجلهات األخرى القادرة على القيام  يطلب أيضا   - 8

بذلك، إىل املسامهة يف الصندوق االستئماين اخلاص، من أجل دعم مشاركة املمثلني من البلدان النامية األطراف 
 راف وهيئاته الفرعية؛يف االتفاقية، يف اجتماعات مؤمتر األط

 اثلثاا 
 الصندوق االستئماين احملدد التفاقية ميناماات بشأن الزئبق

ابلتقرير الشامل عن الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية وعن  ا  حييط علم - 9
 ؛(7)الصندوق االستئماين احملدد لتلك األنشطة

ية وغريها من اجلهات القادرة على القيام بذلك، إىل األطراف وغري األطراف يف االتفاق يدعو - 10
من  13املسامهة يف الصندوق االستئماين احملدد من أجل دعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية وفقا  للمادة 

 االتفاقية؛
 رابعاا 

 2023 – 2022األعمال التحضريية لفرتة السنتني 
لكي ينظر فيها مؤمتر  2023-2022لفرتة السنتني إىل األمني التنفيذي أن يعد ميزانية  يطلب - 11

 .2021يف اجتماعه الرابع، يف العام األطراف 
                                                           

(4 ) UNEP/MC/COP.2/18. 
(٥  )UNEP/MC/COP.2/17.املرفق ، 
(6 ) UNEP/MC/COP.2/INF/9. 
(7  )UNEP/MC/COP.2/9.املرفق ، 
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 املرفق الثاين
 *2019لعام ملسامهات ااجلدول اإلرشادي لالشرتاكات يف الصندوق االستئماين العام 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 الطرف
األنصبة جدول 

املقررة لألمم 
 املتحدة

 ()نسبة مئوية

اجلدول اإلرشادي التفاقية 
يف  22بسقف  ميناماات

يف  0,010املائة وقاعدة 
 )نسبة مئوية( املائة

اليت  املسامهة
ستغطيها 

األطراف للعام 
2019 

 أفريقيا اجملموعة اجملموع
 329  0,010 0,003 بنن 1 1
196 0,19 0,014 بوتسواان 2 2  
 329 0,010 0,004 بوركينا فاسو 3 3
 329 0,010 0,00٥ تشاد 4 4
 329 0,010 0,001 جيبويت ٥ ٥
 329 0,010 0,002 إسواتيين 6 6
 7٥2 0,023 0,017 غابون 7 7
 329 0,010 0,001 غامبيا 8 8
 707 0,022 0,016 غاان 9 9

 329 0,010 0,002 غينيا 10 10
 329 0,010 0,001 ليسوتو 11 11
 329 0,010 0,003 مدغشقر 12 12
 329 0,010 0,003 مايل 13 13
 329 0,010 0,002 موريتانيا 14 14
 ٥30 0,016 0,012 موريشيوس 1٥ 1٥
 442 0,013 0,010 انميبيا 16 16
 329 0,010 0,002 النيجر 17 17

9 329 0,281 0,209 نيجرياي 18 18  
 329 0,010 0,002 رواندا 19 19
 329 0,010 0,001 سان تومي وبرينسييب 20 20
 329 0,010 0,00٥ سنغالال 21 21
 329 0,010 0,001 سيشيل 22 22
 329 0,010 0,001 سرياليون 23 23
 329 0,010 0,001 توغو 24 24
 329 0,010 0,007 زامبيا 2٥ 2٥

 آسيا واحمليط اهلادئ اجملموعة اجملموع
 329 0,010 0,006 أفغانستان 1 26
 3٥0 1٥9 10.648 7.921 الصني 2 27
 32 ٥80 0.991 0.737 اهلند 3 28
 280 22 0.677 0.٥04 إندونيسيا 4 29
 821 20 0.633 0.471 اإلسالمية(-إيران )مجهورية ٥ 30
 918 427 13.012 9.680 الياابن 6 31
 884 0.027 0.020 األردن 7 32
 329 0.010 0.001 كرييباس 8 33
12 ٥99 0.383 0.28٥ الكويت 9 34  
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 الطرف
األنصبة جدول 

املقررة لألمم 
 املتحدة

 ()نسبة مئوية

اجلدول اإلرشادي التفاقية 
يف  22بسقف  ميناماات

يف  0,010املائة وقاعدة 
 )نسبة مئوية( املائة

اليت  املسامهة
ستغطيها 

األطراف للعام 
2019 

 329 0.010 0.003 راطية الشعبيةمجهورية الو الدميق 10 3٥
 033 2 0.062 0.046 لبنان 11 36
 329 0.010 0.00٥ منغوليا 12 37
 329 0.010 0.001 ابالو 13 38
 329 0.010 0.001 ساموا 14 39
 760 19 0.601 0.447 سنغافورة 16 40
 370 1 0.042 0.031 النكاسري  17 41
 061 1 0.032 0.024 اجلمهورية العربية السورية 18 42
 864 12 0.391 0.291 اتيلند 19 43
26 701 0.812 0.604 اإلمارات العربية املتحدة 20 44  
2 ٥64 0.078 0.0٥8 فييت انم 21 4٥  

 أورواب الوسطى والشرقية اجملموعة اجملموع
 329 0.010 0.006 أرمينيا 1 46
 989 1 0.060 0.04٥ بلغاراي 2 47
4 367 0.133 0.099 كرواتيا 3 48  
 207 1٥ 0.462 0.344 تشيكيا 4 49
 680 1 0.0٥1 0.038 إستونيا ٥ ٥0
 117 7 0.216 0.161 هنغاراي 6 ٥1
 210 2 0.067 0.0٥0 التفيا 7 ٥2
 183 3 0.097 0.072 ليتوانيا 8 ٥3
 329 0.010 0.004 مجهورية مولدوفا 9 ٥4
 134 8 0.247 0.184 رومانيا 10 ٥٥
 073 7 0.21٥ 0.160 ياسلوفاك 11 ٥6
 713 3 0.113 0.084 سلوفينيا 12 ٥7

 أمريكا الالتينية والكارييب اجملموعة اجملموع
 329 0.010 0.002 أنتيغوا وبربودا 1 ٥8
 432 39 1.199 0.892 األرجنتني 2 ٥9
املتعددة -بوليفيا )دولة 3 60

 ٥30 0.016 0.012 القوميات(
691 ٥.139 3.823 الربازيل 4 61  001 
 638 17 0.٥36 0.399 شيلي ٥ 62
 078 2 0.063 0.047 كوستاريكا 6 63
 873 2 0.087 0.06٥ كواب 7 64
 033 2 0.062 0.046 اجلمهورية الدومينيكية 8 6٥
2 962 0.090 0.067 إكوادور 9 66  
 619 0.019 0.014 السلفادور 10 67
 329 0.010 0.002 غياان 11 68
 329 0.010 0.008 هندوراس 12 69
 329 0.010 0.009 جامايكا 13 70
63 436 1.929 1.43٥ املكسيك 14 71  
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 الطرف
األنصبة جدول 

املقررة لألمم 
 املتحدة

 ()نسبة مئوية

اجلدول اإلرشادي التفاقية 
يف  22بسقف  ميناماات

يف  0,010املائة وقاعدة 
 )نسبة مئوية( املائة

اليت  املسامهة
ستغطيها 

األطراف للعام 
2019 

 329 0.010 0.004 نيكاراغوا 1٥ 72
1 ٥03 0.046 0.034 بنما 16 73  
 619 0.019 0.014 ابراغواي 17 74
6 012 0.183 0.136 بريو 18 7٥  
 329 0.010 0.001 سانت كيتس ونيفس 19 76
 329 0.010 0.006 امسورين 20 77
3 492 0.106 0.079 أوروغواي 21 78  

 دول أورواب الغربية ودول أخرى اجملموعة اجملموع
 829 31 0.968 0.720 النمسا 1 79
 123 39 1.190 0.88٥ بلجيكا 2 80
 127 129 3.926 2.921 كندا 3 81
 817 2٥ 0.7٥8 0.٥84 الدامنرك 4 82
 21٥ 82 2.٥00 2.٥00 االُتاد األورويب ٥ 83
 1٥8 20 0.613 0.4٥6 فنلندا 6 84
 799 214 6.٥32 4.8٥9 فرنسا 7 8٥
 43٥ 282 8.٥88 6.389 أملانيا 8 86
 017 1 0.031 0.023 آيسلندا 9 87
 329 0.010 0.007 ليختنشتاين 10 88
 829 2 0.086 0.064 لكسمربغ 11 89
 707 0.022 0.016 مالطة 12 90
 442 0.013 0.010 موانكو 13 91
 ٥14 6٥ 1.992 1.482 هولندا 14 92
 ٥31 37 1.141 0.849 النرويج 1٥ 93
 329 17 0.٥27 0.392 الربتغال 16 94
 261 42 1.28٥ 0.9٥6 السويد 17 9٥
 39٥ ٥0 1.٥32 1.140 *سويسرا* 18 96
اململكةاملتحدة لربيطانيا  19 97

719 ٥.999 4.463 العظمى وأيرلندا الشمالية  293 

723 492 22.000 22 الوالايت املتحدة األمريكية 20 98  
3 288 ٥99 100,00  اجملموع الكلي  

ابلنسبة لألطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق  2018أيلول/سبتمرب  18يف يستند جدول املسامهات هذا إىل حالة التصديق على االتفاقية   *
 طرفا . 98اليت يبلغ عددها 

 مسامهة البلد املضيف سويسرا مسامهات البلد يف الصندوق االستئماين العام اليت ترد هنا للعلم. لتشم ** 
 



UNEP/MC/COP.2/18 

21 

 املرفق الثالث

  (1)املخطط التنظيمي ألمانة اتفاقية ميناماات
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 .2018آب/أغسطس  31حىت  ( 1)

 (1-األمني التنفيذي )مد

 كبري موظفي
 (٥-التنسيق والسياسات )ف

موظف لشؤون الربامج والشؤون القانونية 
 (3-)ف

 برامجموظف 
 يةلبناء القدرات واملساعدة التقن

 (4-)ف

 موظف برامج
 (4-للعلوم والتكنولوجيا )ف

 (٥-مساعد إلدارة الربامج )خ ع

(٥-مساعد مايل* )خ ع (3-موظف إداري* )ف  

 مساعد لشؤون اإلعالم
 (٥-)خ ع

 موظف برامج
 (3-لالتصال وإدارة املعارف )ف

 (4-ع)خ  فريق مساعد (4-ع)خ  فريق مساعد

 كبري موظفي إدارة الربامج**
 (٥-ف)

 الوظائف اليت تدعمها موارد دعم الربامج.  *
 الوظائف اليت تدعمها املسامهات الطوعية.  **


