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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
 بشأن الزئبق

 االجتماع األول
 4027 سبتمرب/أيلول 42-42 جنيف،

 *( من جدول األعمال ادلؤقتد) 5البند 
مسائل تُعرض على مؤتمر األطراف لكي 
يتخذ إجراًء بشأنها في اجتماعه األول: 
برنامج عمل األمانة وميزانيتها للفترة 

٨١٠-٨١٠٢2 

 ٨١٠2-٨١٠٢لفترة لبرنامج عمل األمانة وميزانيتها 
 إضافة

اماتا بشأن لمحة عامة عن الموارد المطلوبة لتوفير الموظفين للخيارات المقترحة ألمانة اتفاقية مين
 الزئبق، وتكاليف المرتبات المتوقعة للمقترحات المتعلقة بكيفية أداء المدير التنفيذي لمهام األمانة

 مذكرة من األمانة
تتضمن هذه ادلذكرة جدولني يوضحان االحتياجات من ادلوارد لتوفري ادلوظفني للخيارات ادلقرتحة ألمانة 

ادلدير التنفيذي  ادلرتبات ادلتوقعة لكل من ادلقرتحات ادلتعلقة بكيفية أداءاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وتكاليف 
 دلهام األمانة.

  

                                                           
*  UNEP/MC/COP.1/1. 
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 لمحة عامة عن الموارد المطلوبة لتوفير الموظفين للخيارات المقترحة ألمانة اتفاقية ميناماتا
 2اجلدول 

 جدول مالك الموظفين اإلرشادي للخيارات المقترحة ألمانة اتفاقية ميناماتا
)أ( )الدمج(: دمج مهام أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، باستخدام اذليكل احلايل )ادلوقع:  2اخليار 
 جنيف(

 فئات ومستوى ادلوظفني

 4 022-402٢اجملموع ادلقرتح ألمانة اتفاقية ميناماتا للفرتة 
وظائف اتفاقيات بازل وروتردام 

وميناماتا اليت متوذلا ستكهومل او 
 اتفاقية ميناماتا

الوظائف اجلديدة ادلطلوب 
متويلها التفاقيات بازل وروتردام 

 كهومل وميناماتاتساو 

وظائف اتفاقية 
ميناماتا ادلمولة من 
 تكاليف دعم الربامج

 اجملموع

     الفئات الفنية -ألف
 40,0   يف ادلائة من وظيفة واحدة 40 4- مد
 40,0   دلائة من وظيفة واحدةيف ا 40 2- مد

 2,20   وظائف 7يف ادلائة من  40 5-ف 
 2,٢0  يف ادلائة من وظيفتني 40 وظائف 7يف ادلائة من  40 2-ف 
 5,20 2 وظائف 2,5يف ادلائة من  40 وظيفة 21يف ادلائة من  40 3-ف 
 20,0   يف ادلائة من وظيفتني 40 4-ف 

 2,٠١ ٠ ٠,0١ ٦,٢١ المجموع الفرعي ألف
     فئة اخلدمات العامة -باء
 2,40 2 وظائف 2يف ادلائة من  40 وظيفة 24يف ادلائة من  40 

 0,٨١ ٠ ٢١,١ ٨,0١ المجموع الفرعي باء
 ٠0,0١ ٨ ٨,٠١ 2,٨١ )ألف + باء(المجموع 
  )ج( )ب( )أ( مالحظات

مانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، بإنشاء فرع دليناماتا بصفة مؤقتة )ب( )األمانة الفرعية(: دمج أمانة اتفاقية ميناماتا يف أ 2اخليار 
 )ادلوقع: جنيف(

 فئات ومستوى ادلوظفني

 4 022-402٢اجملموع ادلقرتح ألمانة اتفاقية ميناماتا للفرتة 
وظائف اتفاقيات بازل وروتردام 
وستوكهومل وميناماتا اليت متوذلا 

 اتفاقية ميناماتا

ديدة اليت متوذلا الوظائف اجل
 اتفاقية ميناماتا

وظائف اتفاقية 
ميناماتا ادلمولة من 
 تكاليف دعم الربامج

 اجملموع

     الفئات الفنية -ألف
 0 ,20   0,20 4- مد
 2,40  2 40,0 2- مد

 20,0   0 ,20 5-ف 
 2  2  2-ف 
 5,50 2 3 2,50 3-ف 
     4-ف 

 ٢,0١ ٠ 0 ٨,0١ المجموع الفرعي ألف
     فئة اخلدمات العامة -ءبا

  2 2 5 
 0 ٠ 0  المجموع الفرعي باء

 ٠0,0١ ٨ 2 ٨,0١ )باء + ألف(المجموع
  )ج( )د( )أ( مالحظات
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باالختيار بني بانكوك وجنيف ونريويب  التفاقية ميناماتا )ادلكان: يقرر الحقاً قائمة بذاهتا (: إنشاء أمانة القائمة بذاهتا )األمانة 4اخليار 
 وساكا وفيينا وواشنطن العاصمة(وأ

 فئات ومستوى ادلوظفني

 4022-402٢اجملموع ادلقرتح ألمانة اتفاقية ميناماتا للفرتة 
وظائف اتفاقيات بازل 

هومل وميناماتا تكساوروتردام و 
 اليت متوذلا اتفاقية ميناماتا

الوظائف اجلديدة اليت متوذلا 
 اتفاقية ميناماتا

وظائف اتفاقية 
ادلمولة من  ميناماتا

 تكاليف دعم الربامج
 اجملموع

     الفئات الفنية -ألف
     4- مد
 2  2  2- مد

 4  4  5-ف 
 4  4  2-ف 
 5 2 2  3-ف 
     4-ف 

 ٠١ ٠ 2  المجموع الفرعي ألف
     فئة اخلدمات العامة -باء
  2 2 5 

 0 ٠ 0  المجموع الفرعي باء
 ٠0 ٨ ٠0  (ألف + باء)المجموع 
  )ج( )د(  مالحظات
 مالحظات

تردام يف حالة دمج مهام أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، يشري هذا البند إىل وظائف اتفاقيات بازل ورو   )أ(
، على أن تسهم يف 4022 4-402٢فرتة واستكهومل ادلدرجة يف ميزانية الصناديق االستئمانية العامة التفاقيات بازل وروتردام واستكهومل لل

 متويلها االشرتاكات ادلقررة التفاقية ميناماتا.
رتك يف يف حالة دمج مهام أمانة اتفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، يشري هذا البند إىل الوظائف اجلديدة اليت تش  )ب(

 .ا، واالشرتاكات ادلقررة التفاقية ميناماتمتويلها اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل
 يف ادلائة ادلتأتية من اتفاقية ميناماتا. 23وظائف اتفاقية ميناماتا ادلمولة من تكاليف دعم الربامج البالغ قدرها   )ج(

 )د(  وظائف اتفاقية ميناماتا ادلمولة من االشرتاكات ادلقررة التفاقية ميناماتا.
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 4اجلدول 
 ات المتوقعة للمقترحات المتعلقة بكيفية أداء المدير التنفيذي لمهام األمانةتكاليف المرتب

 (بدوالرات الواليات ادلتحدة)
 جنيف

)ب( )األمانة الفرعية( 2اخليار  )أ( )الدمج( جنيف 2اخليار    
 جنيف

 (القائمة بذاهتا)األمانة  4اخليار  
 جنيف

 تكاليف ادلرتبات ادلتوقعة  تكاليف ادلرتبات ادلتوقعة  ةتكاليف ادلرتبات ادلتوقع  )أ( تكاليف الوظائف 
   223 241  72 723  35٢ 511 4-مد 
 35٢ 511 230 472 72 723 35٢ 511 2- مد
 155 317 232 073 25٢ 757 347 1٢2 5- ف
 503 23٢ 452 722 253 022 452 722 2-ف 
 2 000 ٢23 2 200 ٢22 2 040 ٢42 400 214 3-ف 
 - - 72 2٢2 272 211 4- ف

ادلوظفون من فئة 
 725 545 725 545 102 022 223 205 اخلدمات العامة

 مجموع متوسط
 التكاليف

٠0٩ ٦02 ٨ 2٩١ ٨ ٩٩٨ ٠٦2 ٨00 0 

        
 (القائمة بذاهتا)األمانة  4اخليار  

 بانكوك
 (القائمة بذاهتا)األمانة  4اخليار  

 نريويب
 )ب( ائفتكاليف الوظ 

 

 تكاليف ادلرتبات ادلتوقعة

 

 )ب( تكاليف الوظائف

 

 تكاليف ادلرتبات ادلتوقعة
 - 413 250 - 415 200 4-مد 
 420 300 420 300 420 200 420 200 2- مد
 222 200 402 700 222 100 402 ٢00 5- ف
 317 100 2٢3 ٢00 352 000 272 500 2-ف 
 774 450 252 250 747 750 225 550 3-ف 
 - - - - 4- ف

ادلوظفون من فئة 
 475 000 55 000 323 450 7٢ 150 اخلدمات العامة

 متوسط مجموع
 التكاليف

0٠ ١١0٨ ١  -  00١٩ ١0 ٨ 

        
 (القائمة بذاهتا)األمانة  4اخليار 

 أوساكا
 (القائمة بذاهتا)األمانة  4اخليار  

 فيينا
 تكاليف ادلرتبات ادلتوقعة  )ب( تكاليف الوظائف  تكاليف ادلرتبات ادلتوقعة  ()ب تكاليف الوظائف 

 -  417 ٢50  -  420 500 4-مد 
 420 300  420 300  473 350  473 350 2- مد
 23٢ 400  422 200  2٢4 700  422 350 5- ف
 373 200  2٢1 250  224 500  401 450 2-ف 
 752 000  252 ٢00  ٢54 750  270 550 3-ف 
 -  -  -  - 4- ف

ادلوظفون من فئة 
 اخلدمات العامة

700 230  750 21٢  000 207  000 535 

 مجموع متوسط
 التكاليف

 ٦٩ ٢١١0 ٨    0١١ 00٨ ٦ 
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 جنيف
 (القائمة بذاهتا)األمانة  4اخليار 

 واشنطن العاصمة
 

 تكاليف ادلرتبات ادلتوقعة  )ب( تكاليف الوظائف 
 -  420 500 4-مد 
 473 350  473 350 2- مد
 2٢4 700  422 350 5- ف
 224 500  401 450 2-ف 
 ٢54 750  270 550 3-ف 
 -  - 4- ف

ادلوظفون من 
فئة اخلدمات 

 23 750 العامة
 

750 21٢ 
 مجموع متوسط

 التكاليف 
 ١0١ 02٨ ١ 

 مالحظات
فيما يتعلق لفعلية دلرتبات أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل بالنسبة جلميع اخليارات ادلقرتحة تستند تكاليف ادلوظفني يف جنيف إىل التكاليف ا  )أ(

 .4022و 402٢لألمانة، وذلك على أساس سنوي يف عامي  باختاذ جنيف موقعاً 
  أو أوساكا أو فيينا أو واشنطن العاصمة موقعاً يف حال اختاذ بانكوك أو نريويب 4ُتستخدم التكاليف القياسية لألمم ادلتحدة يف حسابات اخليار   )ب(

 .4022و 402٢لألمانة، وذلك على أساس سنوي يف عامي 
____________ 


