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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق 

 االجتماع الثان 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 23-19 جنيف،

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه الثان  املقرر الذي اعتمده

 

 

 ٢٠١٩عام  : معلومات مستكملة عن ميزانية ٢/12-املقرر ا م

 ،إن مؤمتر األطراف
يشري   ا  إل إذ  السنتني    1/15-م  املقرر  لفرتة  املقرتحة  وامليزانية  األمانة  عمل  برانمج  -٢٠١٨بشأن 

2019 ، 
مليون فرنك    ١ابملسامهة السنوية اليت قدمتها سويسرا، البلد املضيف لألمانة، واليت بلغت    وإذ يرحب 

بنسبة   العام و  ٦٠سويسري، وزعت  الصندوق االستئماين  إل  املائة  الصندوق االستئماين    ٤٠يف  إل  املائة  يف 
 اجتماعات مؤمتر األطراف،اخلاص مع حتديد أولوية استخدامها لغرض دعم مشاركة ممثلي البلدان النامية يف 

 ملسامهات اليت دفعتها األطراف إل الصندوق االستئماين العام، اب حييط علما  وإذ 
قد أنشئ يف    لالتفاقية يف الصندوق االستئماين العام  الكامل  أن احتياطي رأس املال العامل  يالحظ وإذ  

 ،2018عام 
يت قدمها االحتاد األورويب والسويد وسويسرا وفرنسا  ابملسامهات والتعهدات املالية ال  وإذ يعرتف مع التقدير

 والفلبني وفنلندا والنرويج والنمسا والياابن إل الصندوق االستئماين اخلاص، 
 وسويسرا   ابملسامهات والتعهدات املالية اليت قدمتها أملانيا والدامنرك والسويد   وإذ يعرتف أيضا  مع التقدير

العظم لربيطانيا  املتحدة  إل  واململكة  األمريكية  املتحدة  والوالايت  والنمسا وهولندا  والنرويج  الشمالية  وأيرلندا  ى 
 الصندوق االستئماين احملدد،
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- 2020، إلعداد ميزانية لفرتة السنتني  ١/١٥-طلبه إل األمني التنفيذي يف املقرر ا م  إل وإذ يشري  
 . 2019لينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث يف العام   2021

 أوالا 
 الصندوق االستئمان العام التفاقية ميناماات بشأن الزئبق

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

، وحييط (2) ٢٠١٨يف العام ، وكذلك ابلتقرير عن أنشطة األمانة (1) ٢٠١٩-٢٠١٨العمل وامليزانية لفرتة السنتني 
وابملعلومات اإلضافية املقدمة يف    ٢٠١٩بتحديث تقديرات التكاليف املقرتحة للميزانية املعتمدة لعام    أيضا    علما  

 ؛(3) برانمج العمل وامليزانية صحائف وقائع أنشطة
املتاح يف الصندوق  ، عند االقتضاء، على االستفادة من الرصيد النقدي  ةالتنفيذي  ةاألمين  يشجع - 2

، مببلغ ال يفوق املوارد املتاحة من امليزانية لتغطية تكاليف املوظفني، شريطة عدم  ٢٠١٩  يف عام  االستئماين العام
تعزيز التنفيذ املبكر والفعال لالتفاقية، مبا يف  ل،  العامل احتياطي رأس املال  إل أقل من  اخنفاض الرصيد النقدي  

قوم هبا املدير يمع اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل، اليت    ذات الصلةألمانة  اخدمات  ذلك عن طريق تبادل  
 ؛ ٢/٧-م ا مع املقرر  التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة حسب االقتضاء ومتشيا  

دوالرا  من    4 080 374البالغة    ٢٠١٩ لعامحتديث ميزانية الصندوق االستئماين العام    يعتمد - 3
 دوالرات الوالايت املتحدة؛

تأب  ةالتنفيذي  ةلألمين  أيذن - 4 مبلغ ن  العام  االستئماين  للصندوق  املتاح  الفائض  من  سحب 
 ؛2019يف عام  دوالرات الوالايت املتحدةدوالر من  ٢٣٧ ٣٠٠

يف    ، على النحو الوارد2019اجلدول اإلرشادي لالشرتاكات املقررة لتوزيع النفقات للعام    يعتمد - 5
، وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، بتعديل اجلدول  ةالتنفيذي  ةمن هذا املقرَّر، وأيذن لألمين  2اجلدول  

 ؛ 2019كانون الثاين/يناير   1ليشمل مجيع األطراف اليت تدخل االتفاقية حي ِّز النفاذ ابلنسبة هلا حبلول 
أن    يشري - 6 تدفع  إل  أن  املنتظر  حبلول  املسامهمن  العام  االستئماين  الصندوق  إل  كانون    ١ات 

فورا   الثاين/يناير من السنة اليت تدرج فيها تلك املسامهات يف امليزانية، ويطلب إل األطراف أن تسدد اشرتاكاهتا  
 لتمكني األمانة من االضطالع بعملها؛ وابلكامل

 اثنياا 
 الزئبقالصندوق االستئمان اخلاص التفاقية ميناماات بشأن  

والنفقات    2018ابملعلومات املستكملة اليت قدمها األمني التنفيذي عن أنشطة العام    حييط علما   - 7
من خالل الصندوق االستئماين اخلاص، على النحو الوارد يف مذكرة األمانة بشأن برانمج    2018املتوقعة للعام  

  ، وحييط علما  ٢٠١٨نشطة األمانة يف العام ، وكذلك ابلتقرير عن أ٢٠١٩-٢٠١٨العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

 
(1 ) UNEP/MC/COP.2/18 . 
(2  )UNEP/MC/COP.2/17.املرفق ، 
(3 ) UNEP/MC/COP.2/INF/9 . 
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وابملعلومات اإلضافية املقدمة يف صفيحة تفاصيل    ٢٠١٩بتحديث تقديرات التكاليف املقرتحة مليزانية العام    أيضا  
 برانمج العمل وامليزانية؛

أيضا   - 8 علما   لعام  ب  حييط  اخلاص  االستئماين  الصندوق  ميزانية  مببلغ   ٢٠١٩تحديث 
 را  من دوالرات الوالايت املتحدة؛دوال 4 014 890

القيام    يطلب - 9 على  القادرة  األخرى  واجلهات  االتفاقية  األطراف يف  غري  ويدعو  األطراف،  إل 
تفاقية  االبذلك، إل املسامهة يف الصندوق االستئماين اخلاص لدعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية ألمانة  

 من االتفاقية؛  ١٤وفقا  للمادة 
  ات خمصصة مسامهتقدمي  غري األطراف يف االتفاقية واجلهات األخرى القادرة إل  و األطراف    يدعو - 10

والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة  الصندوق االستئماين اخلاص، من أجل دعم مشاركة ممثلي البلدان النامية    إل
 يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛ انتقالية

 اثلثاا 
 الصندوق االستئمان احملدد التفاقية ميناماات بشأن الزئبق

ابلتقرير الشامل عن الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية وعن   ا  حييط علم - 11
 ؛ (4)الصندوق االستئماين احملدد لتلك األنشطة

األطراف وغري األطراف يف االتفاقية وغريها من اجلهات القادرة على القيام بذلك، إل    يدعو - 12
من    13املسامهة يف الصندوق االستئماين احملدد من أجل دعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية وفقا  للمادة  

 االتفاقية؛ 
 رابعاا 

 2021-2020األعمال التحضريية لفرتة السنتني  
لكي ينظر فيها مؤمتر   2021-2020إل األمني التنفيذي أن يعد ميزانية لفرتة السنتني  يطلب - 13

مع توضيح املبادئ الرئيسية، واالفرتاضات، واالسرتاتيجية الربانجمية  ،  2019، يف عام  الثالثاألطراف يف اجتماعه  
، امليزانيةأنشطة  حسب  مصنفة   شكل برانجمي و اليت تستند إليها امليزانية، وعرض النفقات لفرتة السنتني املعنية يف  

 ؛املدرج يف امليزانية  للنشاطصحيفة وقائع ب كل نشاطعلى أن يدعم  
أيضا   - 14 السنتني  األمنيإل    يطلب  لفرتة  العمل  وبرانمج  امليزانيات  إعداد  عند   التنفيذي، 

 ، أن يقدم سيناريوهني: ٢٠٢١- ٢٠٢٠
 ابألرقام االمسية؛  2019التشغيلية عند مستوى عام سيناريو يبقي على امليزانية  )أ( 

يليب   )ب( لكي  أعاله  املذكور  السيناريو  على  إدخاهلا  يتعني  اليت  التغيريات  يعكس  سيناريو 
 االحتياجات والتكاليف املتوقعة أو الوفورات املتصلة هبا؛ 

ل وامليزانية للفرتة األمني التنفيذي أن أيخذ يف االعتبار عند إعداد برانمج العم  إل  يطلب كذلك - 15
ترتيبات تبادل اخلدمات ذات الصلة واملقرتحات العملية اليت قدمها املدير التنفيذي لربانمج األمم   ٢٠٢١- ٢٠٢٠

 
(4  )UNEP/MC/COP.2/9 . 
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واليت أعدت ابالشرتاك مع األمني التنفيذي التفاقية   ،املتحدة للبيئة هبدف أداء خدمات األمانة إل اتفاقية ميناماات
التنفيذي التفاقييت ابزل واستكهومل وجزء اتفاقية روتردام التابع لربانمج األمم املتحدة   ميناماات وبدعم من األمني

 ؛ ٢/٧- من املقرر ا م ٢بشأن إطار مستقر لتبادل اخلدمات ذات الصلة عمال  ابلفقرة  ،للبيئة
لفور من النظام املايل، ويطلب إل األمني التنفيذي اإلقرار على ا  ٥املادة   من  7إل الفقرة    يشري - 16

ابستالم مجيع التربعات املعلنة واملسامهات وإخطار األطراف بذلك عن طريق نشره على املوقع الشبكي لالتفاقية  
أيضا   املالية واملسامهات املدفوعة، ويطلب  التعهدات  التنفيذي تقدمي   معلومات مستكملة عن حالة  إل األمني 

 لية للصناديق االستئمانية الثالثة؛معلومات مفصلة ومستكملة عن اإليرادات والنفقات الفع
على ضرورة التأكد من أن مقرتحات امليزانيات واقعية ومتثل األولوايت املتفق عليها جلميع  يشدد - 17

 األطراف من أجل املساعدة على ضمان استدامة واستقرار الصندوق والرصيد النقدي، مبا يف ذلك االشرتاكات؛ 
 ١اجلدول 

اليت استكملها مؤمتر األطراف    2019االستئمان العام والصندوق االستئمان اخلاص لعام  ميزانية الصندوق  
 يف اجتماعه الثان 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(
  

  ٢٠١٩امليزانية املعتمدة لعام 
من جانب مؤمتر األطراف يف  
 اجتماعه األول

امليزانية املعتمدة املستكملة لعام  
من جانب مؤمتر   ٢٠١٩

   األطراف يف اجتماعه الثاين 
الصندوق 
االستئماين  
 العام 

الصندوق 
االستئماين  
 اخلاص 

الصندوق 
االستئماين  
 العام 

الصندوق 
االستئماين  
 اخلاص 

 املؤمترات واالجتماعات  -ألف
 االجتماع الثان ملؤمتر األطراف  -١

 - - - - االجتماع الثاين  ١-١
 - - - -   اإلقليمية االجتماعات التحضريية  ٢-١
أفرقة اخلرباء احملددة الوقت العاملة فيما بني الدورات املكلفة من  ٣-١

 جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعيه األول والثاين  
١٠٥ ٠٠٠   -  - - 

 - ٨٥ ٠٠٠  - فريق اخلرباء املعين بتقييم الفعالية 
 - ٨٥ ٠٠٠   فريق اخلرباء املعين بنفاايت الزئبق 

   ١٧٠ ٠٠٠  - ١٠٥ ٠٠٠ اجملموع الفرعي 
 االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف  -٢

   ٦٤٠ ٠٠٠ ٨٤٠ ٠٠٠   ٦٤٠ ٠٠٠   ٨٤٠ ٠٠٠ االجتماع الثالث -١-٢
   ٥٣٥ ٠٠٠ -   ٥٣٥ ٠٠٠  - االجتماعات التحضريية اإلقليمية -2-٢

 ١  ١٧٥  ٠٠٠ ٨٤٠ ٠٠٠ ١ ١٧٥ ٠٠٠ ٨٤٠ ٠٠٠ اجملموع الفرعي 
 مؤمتر األطرافمكتب  -٣

 -   ٥٠ ٠٠٠  -   ٢٥ ٠٠٠ اجتماعات املكتب  -١-٣
 - ٥٠ ٠٠٠  - ٢٥ ٠٠٠ اجملموع الفرعي 

 جلنة التنفيذ واالمتثال  -٤
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  ٢٠١٩امليزانية املعتمدة لعام 

من جانب مؤمتر األطراف يف  
 اجتماعه األول

امليزانية املعتمدة املستكملة لعام  
من جانب مؤمتر   ٢٠١٩

   األطراف يف اجتماعه الثاين 
الصندوق 
االستئماين  
 العام 

الصندوق 
االستئماين  
 اخلاص 

الصندوق 
االستئماين  
 العام 

الصندوق 
االستئماين  
 اخلاص 

 -   ٣٠ ٠٠٠  -   ٣٠ ٠٠٠ اجتماع اللجنة   -١-٤
التكاليف املرتبطة ابألعمال اليت حددهتا اللجنة، مثل ترمجة  

 والرتمجة الشفوية يف االجتماع، إذا اقتضى األمر  الطلبات
- - ٢٠ ٠٠٠ - 

 -  ٥٠ ٠٠٠  -  ٣٠ ٠٠٠ اجملموع الفرعي 
 ١ ١٧٥ ٠٠٠ ١  ١١٠  ٠٠٠ ١ ١٧٥ ٠٠٠ ١  ٠٠٠  ٠٠٠ ( اجملموع )ألف 

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

 ٣٦٠ ٠٠٠ -   ٣٦٠ ٠٠٠  - األنشطة الشاملة  ١-٥
  - -    - -   تقييم األثر  ٢-٥
 ٦٠ ٠٠٠ -   ٦٠ ٠٠٠ -   األدوات واملنهجيات  ٣-٥
  - -   -   -   تقييم االحتياجات  ٤-٥
   ٦٠٠ ٠٠٠ -     ٦٠٠ ٠٠٠ -   أنشطة حمددة لتنمية القدرات  ٥-٥
   ٩٦٠ ٠٠٠ -     ٩٦٠ ٠٠٠ -   أنشطة بناء القدرات عند الطلب ٦-٥

   ١ ٩٨٠ ٠٠٠ -     ١ ٩٨٠ ٠٠٠ -  ( اجملموع )ابء
 والتقنية األنشطة العلمية  -جيم

 ميناماات الدعم العلمي للدول األطراف يف اتفاقية  -٦
   ٢٣٨ ٠٠٠ -    - -   الدعم العلمي للدول األطراف يف االتفاقية  ١-٦

 ١٠ ٠٠٠ - - - امللوثة اخلدمات االستشارية الالزمة لدعم العمل بشأن املواقع 
   ٢٤٨ ٠٠٠  - -  -  اجملموع الفرعي 

 تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية  -٧
  -  - -    - تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية  ١-٧

  -  - -   - اجملموع الفرعي 
 تقدمي التقارير الوطنية يف إطار اتفاقية ميناماات  -٨

  -   ٣٠ ٠٠٠ -     ٣٠ ٠٠٠ الوطنية يف إطار اتفاقية ميناماات تقدمي التقارير  ١-٨
  -  ٣٠ ٠٠٠ -   ٣٠ ٠٠٠ اجملموع الفرعي 
 ٢٤٨  ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ -  ٣٠ ٠٠٠ ( اجملموع )جيم

 إدارة املعارف واملعلومات، والتوعية  -دال
 املنشورات  -٩

  -   ٣٠ ٠٠٠ -     ٣٠ ٠٠٠ املنشورات -١-٩
  -  ٣٠ ٠٠٠ -   ٣٠ ٠٠٠ اجملموع الفرعي 

 االتصاالت والتواصل والتوعية العامة  -١٠
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  ٢٠١٩امليزانية املعتمدة لعام 

من جانب مؤمتر األطراف يف  
 اجتماعه األول

امليزانية املعتمدة املستكملة لعام  
من جانب مؤمتر   ٢٠١٩

   األطراف يف اجتماعه الثاين 
الصندوق 
االستئماين  
 العام 

الصندوق 
االستئماين  
 اخلاص 

الصندوق 
االستئماين  
 العام 

الصندوق 
االستئماين  
 اخلاص 

  -   ١٥٠ ٠٠٠ -     ٥٠ ٠٠٠ االتصاالت والتواصل والتوعية العامة  ١-١٠
  -  ١٥٠ ٠٠٠ -   ٥٠ ٠٠٠ اجملموع الفرعي 
  -  ١٨٠ ٠٠٠ -   ٨٠ ٠٠٠ اجملموع )دال( 

 اإلدارة عموماا  -هاء
 التوجيه التنفيذي واإلدارة -١١

  -   ١  ٩٣٠  ٩٥٠ -     ١  ٩٣٠  ٩٥٠ اإلدارة عموما   ١-١١
  -   ١٥٠ ٠٠٠ -     ١٥٠ ٠٠٠ سفر املوظفني -٢-١١

  -  ٢  ٠٨٠  ٩٥٠ -   ٢  ٠٨٠  ٩٥٠ اجملموع الفرعي 
 
 

 التعاون والتنسيق الدوليان -١٢
التعاون بشأن جدول أعمال أوسع نطاقا  للتنمية املستدامة   ١-١٢

  -  - -    - والبيئة 

  -  - -    - التعاون داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت ٢-١٢
  -  - -    - أوجه التعاون والتنسيق األخرى ٣-١٢

  -  - -    - اجملموع الفرعي 
 املوارد واآللية املالية   -١٣

  -  - -    - اآللية املالية  ١-١٣
  -  - -    - املوارد املالية  -٢-١٣

  -  - -    - اجملموع الفرعي 
  -  ٢  ٠٨٠  ٩٥٠ -  ٢  ٠٨٠  ٩٥٠ اجملموع )هاء( 

 األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة ابلسياسات  -واو
 األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة ابلسياسات   -١٤

   ١٥٠ ٠٠٠   -    - األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة ابلسياسات   -١-١٤
 ١٥٠ ٠٠٠  - -   - ( اجملموع )واو

 صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا -زاي
 صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا -١٥

  -   ١٦٠ ٠٠٠ -     ١٦٠ ٠٠٠ صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا  -١-١٥
  - ١٦٠ ٠٠٠ -  ١٦٠ ٠٠٠ اجملموع الفرعي 

 خدمات تكنولوجيا املعلومات -١٦
  -   ٥٠ ٠٠٠ -     ٥٠ ٠٠٠ املعلومات خدمات تكنولوجيا  -١-١٦
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  ٢٠١٩امليزانية املعتمدة لعام 

من جانب مؤمتر األطراف يف  
 اجتماعه األول

امليزانية املعتمدة املستكملة لعام  
من جانب مؤمتر   ٢٠١٩

   األطراف يف اجتماعه الثاين 
الصندوق 
االستئماين  
 العام 

الصندوق 
االستئماين  
 اخلاص 

الصندوق 
االستئماين  
 العام 

الصندوق 
االستئماين  
 اخلاص 

  -  ٥٠ ٠٠٠ -   ٥٠ ٠٠٠ اجملموع الفرعي 
  -  ٢١٠ ٠٠٠ -   ٢١٠ ٠٠٠ اجملموع )زاي( 

 املوارد املطلوبة جلميع األنشطة 
   ٣ ٥٥٣ ٠٠٠ ٣  ٦١٠  ٩٥٠   ٣ ١٥٥ ٠٠٠   ٣  ٤٠٠  ٩٥٠ اجملموع )من ألف إىل زاي(، ابستثناء تكاليف دعم الربانمج 

 ٤٦١ ٨٩٠   ٤٦٩ ٤٢٤   ٤١٠ ١٥٠   ٤٤٢ ١٢٤ الربامج تكاليف دعم 
 ٤ ٠١٤ ٨٩٠ ٤  ٠٨٠  ٣٧٤ ٣ ٥٦٥ ١٥٠ ٣  ٨٤٣  ٠٧٤ اجملموع )من ألف إىل زاي(، شامالا تكاليف دعم الربامج 

 - ٢٣٧ ٣٠٠ - - املطبقة  2018وفورات العام 
 ٤ ٠١٤ ٨٩٠ ٣ ٨٤٣ ٠٧٤ ٣ ٥٦٥ ١٥٠ ٣  ٨٤٣  ٠٧٤ 2019اجملموع لعام 

 ٧ ٨٥٧ ٩٦٤ ٧ ٤٠٨ ٢٢٤ 2019جمموع املوارد لعام 
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 2اجلدول 
 )أ( 2019عام  ملسامهات شرتاكات يف الصندوق االستئمان العام  االجدول  

 )بدوالرات الوالايت املتحدة( 

 الطرف
جدول 

املقررة   االشرتاكات
 لألمم املتحدة 
 )نسبة مئوية( 

جدول اتفاقية ميناماات  
وقاعدة يف املائة  22بسقف 

 )نسبة مئوية(  يف املائة 0,010

املسامهة  
اليت ستغطيها  
األطراف لعام 
2019 

 أفريقيا  اجملموعة  اجملموع 
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٣ بنن  ١ ١
 619 ٠,19 ٠,٠١٤ بوتسواان  ٢ ٢
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٤ بوركينا فاسو  ٣ ٣
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠5 تشاد  ٤ ٤
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠١ جيبوت  ٥ ٥
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٢ إسواتيين  ٦ ٦
 752 ٠,٠٢3 ٠,٠١٧ غابون ال ٧ ٧
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠١ غامبيا  ٨ ٨
 707 ٠,٠22 ٠,٠١٦ غاان  ٩ ٩

 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٢ غينيا  ١٠ ١٠
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠١ ليسوتو ١١ ١١
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٣ مدغشقر ١٢ ١٢
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٣ مايل  ١٣ ١٣
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٢ موريتانيا  ١٤ ١٤
 530 ٠,٠١٦ ٠,٠١٢ موريشيوس  ١٥ ١٥
 442 ٠,٠١٣ ٠,010 انميبيا  ١٦ ١٦
 329 ٠,010 ٠,002 النيجر  ١٧ ١٧

 9 329 ٠,281 ٠,209 نيجرياي  ١٨ ١٨
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٢ رواندا  ١٩ ١٩
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠١ سان تومي وبرينسييب  ٢٠ ٢٠
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠5 السنغال  ٢١ ٢١
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠١ سيشيل  ٢٢ ٢٢
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠١ سرياليون  ٢٣ ٢٣
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠١ توغو ٢٤ ٢٤
 ٣٢٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٧ زامبيا  ٢٥ ٢٥

 آسيا واحمليط اهلادئ اجملموعة  اجملموع 
 329 ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦ أفغانستان  ١ ٢٦
350 159 10.648 7.921 الصني  ٢ ٢٧  
 32 580 0.991 0.737 اهلند  ٣ ٢٨
 280 22 0.677 0.504 إندونيسيا  ٤ ٢٩

-إيران )مجهورية ٥ ٣٠
 821 20 0.633 0.471 اإلسالمية( 

 918 427 13.012 9.680 الياابن  ٦ ٣١
 884 0.027 0.020 األردن ٧ ٣٢
 329 0.010 0.001 كرييباس  ٨ ٣٣
12 599 0.383 0.285 الكويت  ٩ ٣٤  
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 الطرف
جدول 

املقررة   االشرتاكات
 لألمم املتحدة 
 )نسبة مئوية( 

جدول اتفاقية ميناماات  
وقاعدة يف املائة  22بسقف 

 )نسبة مئوية(  يف املائة 0,010

املسامهة  
اليت ستغطيها  
األطراف لعام 
2019 

مجهورية الو   ١٠ ٣٥
 329 0.010 0.003 الدميقراطية الشعبية 

 033 2 0.062 0.046 لبنان  ١١ ٣٦
 329 0.010 0.005 منغوليا  ١٢ ٣٧
 329 0.010 0.001 ابالو ١٣ ٣٨
 329 0.010 0.001 ساموا  ١٤ ٣٩
 760 19 0.601 0.447 سنغافورة  15 ٤٠
 370 1 0.042 0.031 سري النكا ١6 ٤١
 061 1 0.032 0.024 اجلمهورية العربية السورية ١7 ٤٢
 864 12 0.391 0.291 اتيلند  ١8 ٤٣
26 701 0.812 0.604 اإلمارات العربية املتحدة 19 ٤٤  
2 564 0.078 0.058 فييت انم  ٢0 ٤٥  

 أورواب الشرقية  اجملموعة  اجملموع 
 329 0.010 0.006 أرمينيا  ١ ٤٦
 989 1 0.060 0.045 بلغاراي  ٢ ٤٧
4 367 0.133 0.099 كرواتيا  ٣ ٤٨  
 207 15 0.462 0.344 تشيكيا  ٤ ٤٩
 680 1 0.051 0.038 إستونيا  ٥ ٥٠
 117 7 0.216 0.161 هنغاراي  ٦ ٥١
 210 2 0.067 0.050 التفيا  ٧ ٥٢
 183 3 0.097 0.072 ليتوانيا  ٨ ٥٣
 329 0.010 0.004 مجهورية مولدوفا  ٩ ٥٤
 134 8 0.247 0.184 رومانيا  ١٠ ٥٥
 073 7 0.215 0.160 سلوفاكيا  ١١ ٥٦
 713 3 0.113 0.084 سلوفينيا  ١٢ ٥٧

 أمريكا الالتينية والكارييب  اجملموعة  اجملموع 
 329 0.010 0.002 أنتيغوا وبربودا  ١ ٥٨
 432 39 1.199 0.892 األرجنتني  ٢ ٥٩

املتعددة  - بوليفيا )دولة ٣ ٦٠
 530 0.016 0.012 القوميات( 

 001 169 5.139 3.823 الربازيل  ٤ ٦١
 638 17 0.536 0.399 شيلي ٥ ٦٢
 078 2 0.063 0.047 كوستاريكا  ٦ ٦٣
 873 2 0.087 0.065 كواب ٧ ٦٤
 033 2 0.062 0.046 اجلمهورية الدومينيكية  ٨ ٦٥
2 962 0.090 0.067 إكوادور ٩ ٦٦  
 619 0.019 0.014 السلفادور ١٠ ٦٧
 329 0.010 0.002 غياان  ١١ ٦٨
 329 0.010 0.008 هندوراس  ١٢ ٦٩
 329 0.010 0.009 جامايكا  ١٣ ٧٠
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 الطرف
جدول 

املقررة   االشرتاكات
 لألمم املتحدة 
 )نسبة مئوية( 

جدول اتفاقية ميناماات  
وقاعدة يف املائة  22بسقف 

 )نسبة مئوية(  يف املائة 0,010

املسامهة  
اليت ستغطيها  
األطراف لعام 
2019 

63 436 1.929 1.435 املكسيك  ١٤ ٧١  
 329 0.010 0.004 نيكاراغوا  ١٥ ٧٢
1 503 0.046 0.034 بنما  ١٦ ٧٣  
 619 0.019 0.014 ابراغواي ١٧ ٧٤
6 012 0.183 0.136 بريو ١٨ ٧٥  
 329 0.010 0.001 سانت كيتس ونيفس  ١٩ ٧٦
 329 0.010 0.006 سورينام  ٢٠ ٧٧
3 492 0.106 0.079 أوروغواي ٢١ ٧٨  

 دول أورواب الغربية ودول أخرى  اجملموعة  اجملموع 
 829 31 0.968 0.720 النمسا  ١ ٧٩
 123 39 1.190 0.885 بلجيكا  ٢ ٨٠
 127 129 3.926 2.921 كندا  ٣ ٨١
 817 25 0.758 0.584 الدامنرك ٤ ٨٢
 215 82 2.500 2.500 األورويب االحتاد  ٥ ٨٣
 158 20 0.613 0.456 فنلندا  ٦ ٨٤
 799 214 6.532 4.859 فرنسا  ٧ ٨٥
 435 282 8.588 6.389 أملانيا  ٨ ٨٦
 017 1 0.031 0.023 آيسلندا  ٩ ٨٧
 329 0.010 0.007 ليختنشتاين  ١٠ ٨٨
 829 2 0.086 0.064 لكسمربغ  ١١ ٨٩
 707 0.022 0.016 مالطة  ١٢ ٩٠
 442 0.013 0.010 موانكو ١٣ ٩١
 514 65 1.992 1.482 هولندا  ١٤ ٩٢
 531 37 1.141 0.849 النرويج  ١٥ ٩٣
 329 17 0.527 0.392 الربتغال ١٦ ٩٤
 261 42 1.285 0.956 السويد  ١٧ ٩٥
 395 50 1.532 1.140 )ب( سويسرا ١٨ ٩٦

١٩ ٩٧ 
املتحدة لربيطانيا   اململكة

العظمى وأيرلندا  
 الشمالية 

4.463 5.999 197 293 

723 492 22.000 22 الوالايت املتحدة األمريكية  ٢٠ ٩٨  
 3 288 599 ١٠٠,٠٠  اجملموع الكلي 

 . 2019كانون الثاين/يناير    1حبلول تفاقية االألطراف يف قائمة اهذا إل   يستند جدول املسامهات  )أ(
 مسامهات البلد يف الصندوق االستئماين العام اليت ترد هنا للعلم. تشمل مسامهة البلد املضيف سويسرا   )ب(
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 2/12-مرفق املقرر ا م

 بشأن الزئبق  املخطط التنظيمي ألمانة اتفاقية ميناماات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (1-التنفيذي )مداألمني 

 كبري موظفي
 (5-التنسيق والسياسات )ف

موظف لشؤون الربامج والشؤون القانونية 
 (3-)ف

 موظف برامج
 لبناء القدرات واملساعدة التقنية

 (4-)ف

 موظف برامج
 (4-للعلوم والتكنولوجيا )ف

 (5-مساعد إلدارة الربامج )خ ع

(5-مايل* )خ عمساعد  (3-موظف إداري* )ف  

 مساعد لشؤون اإلعالم
 (5-)خ ع

 موظف برامج
 (3-لالتصال وإدارة املعارف )ف

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

 كبري موظفي إدارة الربامج**
 (5-)ف

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



 


