
 

 031122 

 مؤتمر األطراف في اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق 
 االجتماع الرا�ع 
 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  5-1عبر اإلنترنت، 

 2022آذار/مارس  25-21و�الي، إندون�س�ا، 

 مقرر اعتمده االجتماع الرا�ع لمؤتمر األطراف في اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق

 2023برنامج العمل والمیزان�ة لعام  : 13/ 4-المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،

 ، 2021–2020�شأن برنامج العمل والمیزان�ة لفترة السنتین  12/ 3-م  مقرره ا إلىإذ �شیر 

 ، 2022لعام �شأن برنامج العمل والمیزان�ة  4/2-م  مقرره ا إلى  أ�ضاً  �ذ �شیرو 

ملیون فرنك سو�سري،   ال�الغة�المساهمة السنو�ة التي قدمتها سو�سرا، البلد المض�ف لألمانة،    و�ذ یرحب
لصندوق االستئماني الخاص  في المائة إلى ا  40في المائة إلى الصندوق االستئماني العام و  60بنس�ة    والموزعة

مع تحدید أولو�ة استخدامها لغرض دعم مشار�ة ممثلین من البلدان النام�ة والبلدان التي تمر اقتصاداتها �مرحلة 
 انتقال�ة في اجتماعات مؤتمر األطراف،

 �المساهمات التي دفعتها األطراف إلى الصندوق االستئماني العام،و�ذ �ح�ط علمًا 

العام التفاق�ة   �ضاً أ  و�ذ �ح�ط علماً  االستئماني  الصندوق  في  الكامل  العامل  المال  احت�اطي رأس  �أن 
  ة استثنائ�   �صفة،  4/2- م ا ، وأن مؤتمر األطراف أذن في المقرر  2018میناماتا �شأن الزئبق قد أنشئ في عام  

من دوالرات الوال�ات المتحدة في    دوالراً   149 725سا�قة، سحب من احت�اطي رأس المال العامل قدره    إرساء ودون  
  ، 2022عام 
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 أوالً 

 الصندوق االستئماني العام التفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق 

المعلومات المتعلقة �المسائل و ؛  )4( 2023لعام  ببرنامج العمل والمیزان�ة المقترحین  �ح�ط علمًا   -1
النفقات عن  التقر�ر  ذلك  في  �ما  السنتین    المال�ة،  المیزان�ة  )5( 2023-2022لفترة  نشاط  وقائع  ؛ )6(وصحائف 

 �شأن، و )7( 2021-2020 فترة السنتین  والمعلومات التي قدمتها األمانة �شأن التقدم المحرز في تنفیذ برنامج عمل
 ؛)8(التعاون والتنسیق الدولیین

دوالرًا    4 516 686ا  التي تبلغ ق�مته  2023یزان�ة الصندوق االستئماني العام لعام  على م  یوافق -2
 ؛ 2023- 2022فترة السنتین الكاملة لمیزان�ة والتي ُتكمل المن دوالرات الوال�ات المتحدة 

المخصصة    المساهماتفي المائة عن طر�ق    15  حتىتجدید احت�اطي رأس المال العامل    �قرر -3
�ات المتحدة واإل�قاء على احت�اطي رأس المال العامل  من دوالرات الوال  دوالراً   148  071ال�الغة  و اإلضاف�ة لألطراف  

 ؛ )9(تفاق�ة میناماتاة الالمال� للقواعد  في المائة من المیزان�ة وفقاً  15عند مستوى 

، على النحو الوارد في  2023الجدول اإلرشادي لالشتراكات المقررة لتوز�ع النفقات لعام    �عتمد -4
ر، و�أذن لألمینة التنفیذ�ة، وفقًا للنظام المالي والقواعد المال�ة لألمم المتحدة، بتعدیل الجدول   2الجدول   من هذا المقرَّ

 ؛ 2023�انون الثاني/ینایر  1ل�شمل جم�ع األطراف التي تدخل االتفاق�ة حیِّز النفاذ �النس�ة لها �حلول 

المساهمات  �شیر   -5 أن  العام    فيإلى  االستئماني  �حلول  الصندوق  الدفع  �انون    1تستحق 
�انون األول/د�سمبر من    31الثاني/ینایر من السنة التي تدرج فیها تلك المساهمات في المیزان�ة وفي موعد أقصاه  

 في أقرب وقت ممكن لتمكین األمانة من االضطالع �عملها؛  مساهماتهاتلك السنة، و�طلب إلى األطراف أن تسدد 

 ثان�اً 

 االستئماني الخاص التفاق�ة میناماتا �شأن الزئبقالصندوق 

األمین  �ح�ط علماً  -6 المقدم من  للفترة    ةالتنفیذ�  ة�التقر�ر  والنفقات    2019-2018عن األنشطة 
،  ) 10( من خالل الصندوق االستئماني الخاص �ما ورد في المعلومات المتعلقة �المسائل المال�ة  2021-2020و

، )11( 2021-2020  السنتین  قدمتها األمانة عن التقدم المحرز في تنفیذ برنامج العمل لفترةو�ذلك المعلومات التي  
 ؛ )12(وف�ما یتعلق �التعاون والتنسیق الدولیین

 
 )4  (UNEP/MC/COP.4/24و ،UNEP/MC/COP.4/24/Add.1و ،UNEP/MC/COP.4/24/Add.2 . 
 )5  (UNEP/MC/COP.4/INF/21 . 
 )6  (UNEP/MC/COP.4/INF/22 . 
 )7  (UNEP/MC/COP.4/19 . 
 )8  (UNEP/MC/COP.4/23 . 
میناماتا �شأن الزئبق وأي من هیئاته  �شأن القواعد المال�ة لمؤتمر األطراف في اتفاق�ة    10/ 1-م على النحو المبین في مرفق المقرر ا)   9( 

 الفرع�ة، و�ذلك األحكام المال�ة التي تنظم عمل األمانة.
 )10  (UNEP/MC/COP.4/INF/21 . 
 )11  (UNEP/MC/COP.4/19 . 
 )12  (UNEP/MC/COP.4/23 . 
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فضًال عن المعلومات   ،)13(2023لعام  ببرنامج العمل والمیزان�ة المقترحین    �ح�ط علمًا أ�ضاً  -7
 ؛ )15(وصحائف وقائع األنشطة المدرجة في المیزان�ة )14( اإلضاف�ة عن المسائل المال�ة

لعام  ب   �ح�ط علمًا �ذلك -8 الخاص  االستئماني  الصندوق    2 841 950ال�الغة    2023تقدیرات 
 دوالرًا من دوالرات الوال�ات المتحدة؛

أن تنفیذ األنشطة المقررة �خضع لتوافر الموارد المساهم بها في الصندوق االستئماني    یالحظ -9
 الخاص؛ 

االتفاق�ة�طلب   -10 في  األطراف  غیر   إلى  و�دعو  الخاص،  االستئماني  الصندوق  في  المساهمة 
 ؛ إلى المساهمة األطراف في االتفاق�ة والجهات األخرى القادرة على الق�ام بذلك

إلى  األطراف، وغی  یدعو -11 بذلك،  الق�ام  القادرة على  األخرى  االتفاق�ة والجهات  في  األطراف  ر 
المساهمة في الصندوق االستئماني الخاص، من أجل دعم مشار�ة الممثلین من البلدان النام�ة األطراف في االتفاق�ة 

 ؛�ةوالبلدان التي تمر اقتصاداتها �مرحلة انتقال�ة في اجتماعات مؤتمر األطراف وهیئاته الفرع

 ثالثاً 

 2025-2024االستعدادات لفترة السنتین 

أن    �طلب -12 التنفیذ�ة  األمینة  السنتین  تإلى  لفترة  میزان�ة  مؤتمر   2025-2024عد  فیها  لینظر 
الم�ادئ الرئ�س�ة واالفتراضات واالسترات�ج�ة البرنامج�ة   توضح،  2023األطراف في اجتماعه الخامس، في عام  

حسب أنشطة المیزان�ة، مع دعم   وموزعةلفترة السنتین في شكل برنامجي    عرض النفقاتت التي تستند إلیها المیزان�ة و 
 كل نشاط �صح�فة وقائع عن نشاط المیزان�ة؛ 

أ�ضاً � -13 السنتین    طلب  لفترة  العمل  التنفیذ�ة، عند إعداد المیزان�ة و�رنامج  - 2024إلى األمینة 
 :، أن �قدم سینار�وهین2025

 �الق�مة االسم�ة؛ 2023- 2022أحدهما �حافظ على المیزان�ة التشغیل�ة عند مستوى  ) أ(

المتوقعة  مأحدهو  )ب( لتلب�ة االحت�اجات  المذ�ور أعاله  السینار�و  المطلو�ة على  التغییرات  ا �عكس 
  2023-2022في المائة عن مستوى    5والتكال�ف أو الوفورات المتعلقة بها، والتي ین�غي أال تتجاوز ز�ادة بنس�ة  

 �الق�مة االسم�ة؛ 

ة وتمثل األولو�ات المتفق علیها على الحاجة إلى ضمان أن تكون مقترحات المیزان�ة واقع�  �شدد -14
 لجم�ع األطراف للمساعدة في ضمان وجود صندوق مستدام ومستقر ورصید نقدي، �ما في ذلك المساهمات الواردة؛

من القواعد المال�ة التفاق�ة میناماتا،    5  المادةمن    8مع الفقرة    ش�اً اإلى األمینة التنفیذ�ة، تم  �طلب -15
معلومات جم�ع التعهدات والمساهمات و�بالغ األطراف بذلك عن طر�ق نشر    قر على وجه السرعة �استالمتأن  

الموقعمحدثة   والمدفوعات    الش�كي  على  التعهدات  حالة  �الالتفاق�ة عن  أ�ضاً الخاصة  و�طلب  إلى    لمساهمات، 
 الفعل�ة للصنادیق االستئمان�ة الثالثة؛ نفقاتتقدم معلومات مفصلة ومحدثة عن اإلیرادات والأن األمینة التنفیذ�ة 

 
 .UNEP/MC/COP.4/24نظر ا)  13( 
 )14  (UNEP/MC/COP.3/INF/21 . 
 )15  (UNEP/MC/COP.3/INF/22 . 
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من القواعد المال�ة التفاق�ة   3  المادةمن    1ش�ًا مع الفقرة  اإلى األمینة التنفیذ�ة، تم  �طلب أ�ضاً  -16
لعام  و   2021-2020قدم معلومات مفصلة وفعل�ة عن اإلیرادات والنفقات لكل سنة من فترة السنتین  تمیناماتا، أن  

 . 2023الفعل�ة لعام  ، وتقدیرات النفقات2022

 1الجدول 

 2023برنامج العمل والمیزان�ة لعام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة) 

 النشاط  رقم النشاط 

2023 

 الصندوق 
 االستئماني العام 

 الصندوق 
 خاص الاالستئماني  

     المؤتمرات واالجتماعات  - ألف

     االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف  1

  000 425   000 055 1  االجتماع الخامس  1-1  

  000 420   − االجتماعات التحضیر�ة اإلقل�م�ة  1-2  

  000 85    أفرقة الخبراء القائمة على الوقت ف�ما بین الدورات بتكل�ف من مؤتمر األطراف  1-3  

  000 930   000 055 1  مجموع العنصر   

     مكتب مؤتمر األطراف  2

    000 26  اجتماع المكتب  2-1  

  −  000 26  مجموع العنصر   

     لجنة التنفیذ واالمتثال  3

    000 45  اجتماع اللجنة  3-1  

 −  000 45  مجموع العنصر   

  000 930   000 126 1  المجموع (ألف)  

     بناء القدرات والمساعدة التقن�ة  -�اء

     والمساعدة التقن�ة التفاق�ة میناماتا برنامج بناء القدرات   4

  000 135    األدوات والمنهج�ات وطرائق تقد�م الخدمات  4-1  

  000 275    األنشطة المحددة لتنم�ة القدرات  4-2  

  000 65    أنشطة بناء القدرات عند الطلب  4-3  

  000 260    األنشطة الشاملة  4-4  

  000 735    مجموع العنصر   

  000 735    المجموع (�اء)  

     األنشطة العلم�ة والتقن�ة -ج�م
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 النشاط  رقم النشاط 

2023 

 الصندوق 
 االستئماني العام 

 الصندوق 
 خاص الاالستئماني  

     الدعم العلمي للدول األطراف في اتفاق�ة میناماتا  5

  000 50    تحسین طرق وضع قوائم جرد الزئبق  5-1  

  000 50    ت�ادل المعلومات �شأن النمذجة والرصد  5-2  

  000 50    الصح�ة والبیئ�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة للزئبق تقی�م اآلثار  5-3  

  000 50    ت�ادل المعلومات المتعلقة بتكنولوج�ات خفض الزئبق  5-4  

  000 400    األنشطة العلم�ة والتقن�ة الشاملة لمجاالت متعددة  5-5  

  000 600   − مجموع العنصر   

     تقی�م الفعال�ة  6

     لجنة تقی�م الفعال�ة  6-1  

  000 80    إعداد تقر�ر التجارة والعرض والطلب 6-2  

    000 30  تجم�ع وتقی�م التقار�ر المقدمة من األطراف  6-3  

     األعمال التحضیر�ة األخرى والتقار�ر لدعم تقی�م الفعال�ة  6-4  

  000 80   000 30  مجموع العنصر   

     التقار�ر الوطن�ة �موجب اتفاق�ة میناماتا تقد�م  7

    000 30  معالجة وتحلیل التقار�ر الوطن�ة  7-1  

    000 20  اإلدارة الجار�ة للمعلومات الواردة في التقار�ر الوطن�ة  7-2  

    000 25  تعز�ز قدرة األطراف على تقد�م التقار�ر الوطن�ة  7-3  

    000 75  مجموع العنصر   

  000 680   000 105  المجموع (ج�م)  

     إدارة المعارف والمعلومات والتوع�ة  - دال

     المنشورات  8

    000 25  المنشورات  8-1  

 −  000 25  مجموع العنصر   

     والتوع�ة والوعي العام االتصال  9

    000 42  االتصال والتوع�ة والوعي العام  9-1  

    000 42  مجموع العنصر   

     االسترات�ج�ة الرقم�ة  10

  000 90   000 25  االسترات�ج�ة الرقم�ة  10-1  
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 النشاط  رقم النشاط 

2023 

 الصندوق 
 االستئماني العام 

 الصندوق 
 خاص الاالستئماني  

  000 90   000 25  مجموع العنصر   

  000 90   000 92  المجموع (دال)  

     اإلدارة عموماً  -هاء

     التوج�ه التنفیذي واإلدارة  11

    567 368 2  اإلدارة عموماً  11-1  

    000 70  سفر الموظفین  11-2  

    567 438 2  مجموع العنصر   

     التعاون والتنسیق الدول�ان  12

  000 15    والبیئة التعاون �شأن جدول أعمال أوسع نطاقًا للتنم�ة المستدامة  12-1  

     التعاون داخل مجموعة المواد الك�م�ائ�ة والنفا�ات  12-2  

     أشكال التعاون والتنسیق األخرى  12-3  

  000 15    مجموع العنصر   

     الموارد واآلل�ة المال�ة  13

  000 20    الموارد المال�ة  13-1  

     البیئة العالم�ة مرفق   - اآلل�ة المال�ة  13-2  

  000 15    البرنامج الدولي المحدد  - اآلل�ة المال�ة  13-3  

  000 35    مجموع العنصر   

  000 50   567 438 2  المجموع (هاء)  

     األنشطة القانون�ة والس�اسات�ة  - واو

     األنشطة القانون�ة والس�اسات�ة  14

     التنفیذ واالمتثالبرنامج عمل لجنة  14-1  

     األنشطة القانون�ة  14-2  

     التشر�عات الوطن�ة والتجارة واإلنفاذ 14-3  

  000 30    المسائل الجنسان�ة  14-4  

  000 30    مجموع العنصر   

  000 30    المجموع (واو)  

     ص�انة المكاتب والخدمات  - زاي 
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 النشاط  رقم النشاط 

2023 

 الصندوق 
 االستئماني العام 

 الصندوق 
 خاص الاالستئماني  

     والخدمات ص�انة المكاتب  15

    000 175  ص�انة المكاتب والخدمات  15-1  

    000 175  مجموع العنصر   

     خدمات تكنولوج�ا المعلومات  16

    500 60  خدمات تكنولوج�ا المعلومات  16-1  

    500 60  مجموع العنصر   

    500 235  المجموع (زاي)  

     األنشطة الموارد المطلو�ة لجم�ع   

  000 515 2   067 997 3  مجموع التكال�ف الم�اشرة (�استثناء تكال�ف دعم البرامج) (من ألف إلى زاي)  

  950 326   619 519  في المائة) 13تكال�ف دعم البرامج (   

  950 841 2   686 516 4  المجموع الكلي (�شمل تكال�ف دعم البرامج)  

    071 148  في المائة  15المال العامل حتى تجدید موارد رأس   

  
في المائة من مساهمة البلد    60المجموع الكلي الذي ستغط�ه مساهمات األطراف و

 المض�ف 
 4 664 757    
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 2الجدول 

 2023لمحة عامة عن الجدول اإلرشادي لألنص�ة المقررة والمساهمات في الصندوق االستئماني العام لعام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة) 

 الطرف 
جدول األمم المتحدة  

 )٪ لألنص�ة المقررة ( 
جدول اتفاق�ة میناماتا  

 )٪ لألنص�ة المقررة ( 
مجموع المساهمات في الصندوق  

 2023م االستئماني العام لعا

 )37الدول األفر�ق�ة ( 

  407 0,0100 0,005 بنن  1

  629 0,0155 0,015 بوتسوانا  2

  407 0,0100 0,004 بور�ینا فاسو  3

  407 0,0100 0,001 بوروندي 4

  545 0,0134 0,013 الكامیرون  5

  407 0,0100 0,001 جمهور�ة أفر�ق�ا الوسطى  6

  407 0,0100 0,003 تشاد  7

  407 0,0100 0,001 جزر القمر 8

  407 0,0100 0,005 الكونغو  9

  922 0,0227 0,022 كوت د�فوار  10

  407 0,0100 0,001 جیبوتي  11

  503 0,0124 0,012 غین�ا االستوائ�ة  12

  407 0,0100 0,002 إسواتیني  13

  545 0,0134 0,013 غابون  14

  407 0,0100 0,001 غامب�ا  15

  006 1 0,0247 0,024 غانا 16

  407 0,0100 0,003 غین�ا  17

  407 0,0100 0,001 غین�ا ب�ساو  18

  407 0,0100 0,001 ل�سوتو  19

  407 0,0100 0,004 مدغشقر 20

  407 0,0100 0,005 مالي 21

  407 0,0100 0,002 مور�تان�ا  22

  797 0,0196 0,019 مور�شیوس  23

  407 0,0100 0,009 نامیب�ا  24

  407 0,0100 0,003 الن�جر  25

  631 7 0,1877 0,182 ن�جیر�ا  26

  407 0,0100 0,003 رواندا  27

  407 0,0100 0,001 ساو تومي و�ر�نسیبي  28
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 الطرف 
جدول األمم المتحدة  

 )٪ لألنص�ة المقررة ( 
جدول اتفاق�ة میناماتا  

 )٪ لألنص�ة المقررة ( 
مجموع المساهمات في الصندوق  

 2023م االستئماني العام لعا

  407 0,0100 0,007 السنغال  29

  407 0,0100 0,002 س�شیل  30

  407 0,0100 0,001 سیرا لیون  31

  230 10 0,2516 0,244 جنوب أفر�ق�ا  32

  407 0,0100 0,002 توغو 33

  419 0,0103 0,01 أوغندا  34

  419 0,0103 0,01 جمهور�ة تنزان�ا المتحدة  35

  407 0,0100 0,008 زامب�ا  36

  407 0,0100 0,007 زم�ابوي  37

 )35دول آس�ا والمح�ط الهادئ ( 

  407 0,0100 0,006 أفغانستان 38

  264 2 0,0557 0,054 ال�حر�ن  39

  407 0,0100 0,007 كمبود�ا  40

  558 639 15,7284 15,254 الصین  41

  509 1 0,0371 0,036 قبرص  42

  772 43 1,0765 1,044 الهند  43

  018 23 0,5661 0,549 إندون�س�ا  44

  555 15 0,3825 0,371 اإلسالم�ة) -إیران (جمهور�ة  45

  367 5 0,1320 0,128 العراق  46

  801 336 8,2828 8,033 ال�ا�ان  47

  922 0,0227 0,022 األردن 48

  407 0,0100 0,001 كیر��اس  49

  811 9 0,2413 0,234 الكو�ت  50

  407 0,0100 0,007 جمهور�ة الو الد�مقراط�ة الشعب�ة  51

  509 1 0,0371 0,036 لبنان  52

  407 0,0100 0,001 جزر مارشال  53

  407 0,0100 0,004 منغول�ا  54

  654 4 0,1145 0,111 سلطنة عمان  55

  780 4 0,1175 0,114 �اكستان  56

  407 0,0100 0,001 �االو  57

  461 0,0113 0,011 )-فلسطین (دولة  58

  889 8 0,2186 0,212 الفلبین  59
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 الطرف 
جدول األمم المتحدة  

 )٪ لألنص�ة المقررة ( 
جدول اتفاق�ة میناماتا  

 )٪ لألنص�ة المقررة ( 
مجموع المساهمات في الصندوق  

 2023م االستئماني العام لعا

  278 11 0,2774 0,269 قطر 60

  921 107 2,6541 2,574 جمهور�ة �ور�ا  61

  407 0,0100 0,001 ساموا 62

  642 49 1,2208 1,184 المملكة العر��ة السعود�ة  63

  131 21 0,5197 0,504 سنغافورة  64

  887 1 0,0464 0,045 سري النكا  65

  407 0,0100 0,009 الجمهور�ة العر��ة السور�ة  66

  429 15 0,3794 0,368 تایلند  67

  407 0,0100 0,001 تونغا  68

  407 0,0100 0,001 توفالو  69

  624 26 0,6547 0,635 اإلمارات العر��ة المتحدة  70

  407 0,0100 0,001 فانواتو  71

  899 3 0,0959 0,093 فییت نام  72

 )16دول أورو�ا الشرق�ة ( 

  407 0,0100 0,008 أل�ان�ا  73

  407 0,0100 0,007 أرمین�ا  74

  348 2 0,0577 0,056 بلغار�ا  75

  815 3 0,0938 0,091 كروات�ا  76

  255 14 0,3506 0,34 تش�ك�ا  77

  845 1 0,0454 0,044 إستون�ا  78

  559 9 0,2351 0,228 هنغار�ا  79

  096 2 0,0516 0,05 التف�ا  80

  228 3 0,0794 0,077 لیتوان�ا  81

  407 0,0100 0,004 الجبل األسود  82

  407 0,0100 0,007 مقدون�ا الشمال�ة  83

  093 35 0,8630 0,837 بولندا  84

  407 0,0100 0,005 جمهور�ة مولدوفا  85

  081 13 0,3217 0,312 رومان�ا  86

  499 6 0,1598 0,155 سلوفاك�ا  87

  312 3 0,0815 0,079 سلوفین�ا  88
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 الطرف 
جدول األمم المتحدة  

 )٪ لألنص�ة المقررة ( 
جدول اتفاق�ة میناماتا  

 )٪ لألنص�ة المقررة ( 
مجموع المساهمات في الصندوق  

 2023م االستئماني العام لعا

 )24دول أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي ( 

  407 0,0100 0,002 أنت�غوا و�ر�ودا  89

  146 30 0,7414 0,719 األرجنتین  90

  797 0,0196 0,019 جزر البهاما  91

  797 0,0196 0,019 المتعددة القوم�ات) -بول�ف�ا (دولة  92

  399 84 2,0756 2,013 البراز�ل  93

  609 17 0,4331 0,42 شیلي  94

  314 10 0,2537 0,246 كولومب�ا  95

  893 2 0,0711 0,069 كوستا ر�كا  96

  983 3 0,0980 0,095 كو�ا 97

  809 2 0,0691 0,067 الجمهور�ة الدومین�ك�ة  98

  228 3 0,0794 0,077 إكوادور 99

  545 0,0134 0,013 السلفادور  100

  407 0,0100 0,004 غ�انا  101

  407 0,0100 0,009 هندوراس  102

  407 0,0100 0,008 جاما�كا  103

  193 51 1,2590 1,221 المكس�ك  104

  407 0,0100 0,005 ن�كاراغوا  105

  773 3 0,0928 0,09 بنما  106

  090 1 0,0268 0,026 �اراغواي 107

  834 6 0,1681 0,163 بیرو  108

  407 0,0100 0,002 سانت �یتس ون�ف�س  109

  407 0,0100 0,002 سانت لوس�ا  110

  407 0,0100 0,003 سور�نام  111

  857 3 0,0949 0,092 أوروغواي 112

   ) 25دول أورو�ا الغر��ة والدول األخرى ( 

  508 88 2,1767 2,111 أسترال�ا  113

  469 28 0,7001 0,679 النمسا  114

  716 34 0,8538 0,828 بلج�كا  115

  185 110 2,7097 2,628 كندا  116



UNEP/MC/COP.4/Dec.13 

12 

 الطرف 
جدول األمم المتحدة  

 )٪ لألنص�ة المقررة ( 
جدول اتفاق�ة میناماتا  

 )٪ لألنص�ة المقررة ( 
مجموع المساهمات في الصندوق  

 2023م االستئماني العام لعا

  186 23 0,5702 0,553 الدانمرك  117

  656 101 2,5000 2,5 االتحاد األورو�ي  118

  484 17 0,4300 0,417 فنلندا  119

  042 181 4,4523 4,318 فرنسا  120

  217 256 6,3011 6,111 ألمان�ا  121

  626 13 0,3351 0,325 الیونان  122

  509 1 0,0371 0,036 أ�سلندا  123

  406 18 0,4527 0,439 أیرلندا  124

  706 133 3,2882 3,189 إ�طال�ا  125

  419 0,0103 0,01 ل�ختنشتاین  126

  851 2 0,0701 0,068 لكسمبرغ  127

  797 0,0196 0,019 مالطة  128

  461 0,0113 0,011 موناكو 129

  734 57 1,4198 1,377 هولندا  130

  469 28 0,7001 0,679 النرو�ج  131

  800 14 0,3640 0,353 البرتغال  132

  473 89 2,2004 2,134 إس�ان�ا  133

  519 36 0,8981 0,871 السو�د  134

  545 47 1,1693 1,134 سو�سرا  135

المملكة المتحدة لبر�طان�ا العظمى   136
 وأیرلندا الشمال�ة 

4,375 4,5111 183 432  

  576 894 22,0000 22,00 األمر�ك�ة الوال�ات المتحدة  137

  252 066 4 مجموع االشتراكات المقررة 

مجموع المیزان�ة المعتمدة (�ما في ذلك مساهمة  
 البلد المض�ف*)

    4 664 757  

 �شمل مساهمة سو�سرا المقدرة في الصندوق االستئماني العام بدوالرات الوال�ات المتحدة.* 
 

  



UNEP/MC/COP.4/Dec.13 

13 

 3الجدول 

 2023لعام االحت�اجات اإلرشاد�ة من الموظفین 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة) 

 العدد  الوظائف التي �شغلها الموظفون 
(التكال�ف   2023مجموع التكال�ف لعام 

 الق�اس�ة للمرت�ات في جن�ف)

 296 312 1 األمینة التنفیذ�ة  1-مد

 349 276 1 التنسیق والس�اسات  5-ف

 179 236 1 والتكنولوج�ا العلوم  4-ف

 179 236 1 بناء القدرات والمساعدة التقن�ة  4-ف

 179 236 1 موظف قانوني  4-ف

 391 195 1 التواصل و�دارة المعارف  3-ف

 402 138 1 مؤقت  -موظف برامج (اإلبالغ وتقی�م الفعال�ة)  3-ف

 592 727 4 خ ع مساعد برامج

 567 358 2 11 (بدوالرات الوال�ات المتحدة)مجموع تكال�ف الموظفین  

ومساعد للشؤون المال�ة   4-مالحظات: �اإلضافة إلى الموظفین المذ�ور�ن أعاله، سیتم تمو�ل وظ�فتي موظف إداري برت�ة ف
 من تكال�ف دعم البرنامج. 6-خ عوالمیزان�ة من فئة 

 من الصندوق االستئماني الخاص (ال�ا�ان). ممولة حال�اً  5-* وظ�فة موظف إدارة برامج أقدم برت�ة ف
 .2-مبتدئ برت�ة ف مهنيوظ�فة موظف  * تمول إ�طال�ا حال�اً 

. وما زال تمدید الوظ�فة إلى  2023، تم تمو�لها حتى نها�ة عام  3-برت�ة ف  موظف برنامجل  وظ�فة المؤقتةال* اعترافًا �أهم�ة  
 مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس. في انتظار قرار التمو�ل من جانب  2023ما �عد عام 

 

 ____________ 


