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 *جدول األعمال املؤقتمن  )ي( 5البند 
مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر  

 أو يتخذ إجراًء بشأهنا: األمانة فيها

التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن تبادل اخلدمات بني أمانة  ة اقرتاح عملي من املدير 
 اتفاقية ميناماات وأمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل

 مذكرة من األمانة
، إىل املديرة التنفيذية لربانمج  7/ 2-م مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، يف مقرره ا طلب -1

  األمم املتحدة للبيئة تقدمي اقرتاح عملي بشأن إطار مستقر لتبادل اخلدمات ذات الصلة بني أمانة اتفاقية ميناماات 
يُعد ابالشرتاك مع األمينة التنفيذية التفاقية ميناماات وبدعم من األمني  وأمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل

اتفاقية  و   ،يف اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدودابزل    ةتنفيذي التفاقيال
اتفاقية روتردام   واجلزء التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة من اتفاقية روتردام،  بشأن امللواثت العضوية الثابتةاستكهومل  

ملسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة ا
 .الدولية

وتتشرف األمانة بتقدمي االقرتاح العملي املقدم من املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن  -2
تبادل اخلدمات بني االتفاقيات لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات يف اجتماعه الثالث. ويقدم هذا 

 االقرتاح ثالثة خيارات حمتملة ويقّيمها:
 موحدة خمصصة؛ وحدة  )أ( 

 ؛ابزل وروتردام واستكهومل نقل املوظفني من أمانة اتفاقية ميناماات إىل أمانة اتفاقيات )ب(
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 على أساس ابزل وروتردام واستكهومل  قيام أمانة اتفاقية ميناماات بشراء اخلدمات من أمانة اتفاقيات )ج( 
 اسرتداد التكاليف.

القرتاح واملوافقة على قيام أمانة اتفاقية ميناماات بشراء وقد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف قبول ا -3
 على أساس اسرتداد التكاليف، مع إمكانية استعراض هذا ابزل وروتردام واستكهومل اخلدمات من أمانة اتفاقيات

 . 2021الرتتيب يف عام 
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 معلومات أساسية -  أوالً 
إىل املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة  يف اجتماعه الثاين، طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات  -1

التفاقية ميناماات، تقدمي اقرتاح عملي يُ َعد ابالشرتاك مع األمني   ة للبيئة، ابعتبار أهنا تضطلع مبهام خدمات األمان
األمني التنفيذي التفاقييت ابزل واستكهومل واجلزء التابع لربانمج األمم املتحدة التنفيذي التفاقية ميناماات وبدعم من  

بشأن إطار مستقر لتبادل اخلدمات ذات الصلة يف جماالت مثل خدمات املؤمترات، للبيئة من اتفاقية روتردام، 
اعدة التقنية، واملشورة القانونية،  واملعلومات، واخلدمات اإلدارية وخدمات تكنولوجيا املعلومات، واملسوإدارة املعرفة  

وينصب تركيز   وإعداد امليزانية، مبا يشمل اخليارات احملتملة، لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث؛ 
  االقرتاح احلايل على هذه اخلدمات اليت تتسم بطابع إداري إىل حد كبري.

ابزل وروتردام واستكهومل ومؤمترات األطراف يف فاقيات  وطُلب إىل املديرة التنفيذية كذلك أن تبلغ أمانة ات -2
ابلفعل  اخِتذتذات صلة من طرف األمانة ، وأبية ترتيبات 2/7 -م ا  االتفاقيات، يف اجتماعاهتا املقبلة، ابملقرر

ملؤمترات األطراف  2019وقد اعتمد كل اجتماع من اجتماعات  أو جيري وضعها أو النظر فيها مبقتضى املقرر؛ 
،  22/ 14 -ب ، وهي املقررات ا 2/7 -م اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل مقررا يشبه إىل حد كبري املقرر ا يف

اتفاقية  يف  فومؤمتر األطراميناماات ية قالتفا ، اليت طُلب فيها إىل املديرة التنفيذية9/20س  ا و  10 9- ر ا و
بلغهم، يف االجتماعات املقبلة، ابملقرر وأبية ترتيبات ذات صلة من طرف األمانة  أن تيف مجلة أمور،  ، ميناماات

 ابلفعل أو جيري وضعها أو النظر فيها مبوجب املقرر.  اخِتذتالعامة 
 عملية التقييم واالعتبارات الرئيسية -  اثنياً 

وقد أعدت املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة االقرتاح احلايل املتعلق بتقاسم اخلدمات ابالشرتاك  -3
مع األمني التنفيذي التفاقية ميناماات، وبدعم من األمني التنفيذي التفاقييت ابزل واستكهومل واجلزء التابع لربانمج  

من اتفاقية ميناماات على أن مهام األمانة لالتفاقية، مبا   24املادة تنص و  األمم املتحدة للبيئة من اتفاقية روتردام.
يف ذلك التعاون والتنسيق بني أمانة اتفاقية ميناماات وأماانت االتفاقيات األخرى املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت،  

حليل الذي أجري إىل أن اخلدمات اإلدارية التأشار  وقد .تضطلع هبا املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة
 هي اجملال الذي ينطوي على أكرب قدر من الفرص لتحقيق آتزر قابل لالستمرار. 

وقامت شعبة اخلدمات املؤسسية لربانمج األمم املتحدة للبيئة، بوصفها القيم على اخلدمات اإلدارية،   -4
كررة قام هبا فريق تقين ثالثي ينتمي أعضاؤه إىل  بتنسيق صياغة االقرتاح، الذي تطور من خالل استعراضات مت 

وتوىل برانمج األمم   برانمج األمم املتحدة للبيئة، وأماانت اتفاقية ميناماات واتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل.
عملية  ى إىل فضاملتحدة للبيئة توجيه االستعراضات اليت نوقشت مع األمناء التنفيذيني لالتفاقيات املعنية، مما أ

وقد أشار استعراض ملوارد اتفاقية ميناماات فيما خيص موظفي األمانة،   صياغة تشاورية شاملة وشفافة لالقرتاح.
خالل االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف واألعمال و استنادا إىل جتربة القيام مبهام األمانة خالل فرتة السنتني السابقة،  

طراف، إىل أن الوظائف اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول، التحضريية لالجتماع الثالث ملؤمتر األ
متويلهما من موارد الدعم الربانجمي، مل تكن كافية    جيري وظائف ابإلضافة إىل وظيفتني أخريني  10اليت تتألف من 

ولذلك ُقدم  .7/ 2 -م ا  من االتفاقية واألنشطة الواردة يف املقرر  24إلجناز مهام األمانة املنصوص عليها يف املادة  
إلجناز الوالايت اليت   إبجياد موارد إضافية سعياا  2021-2020اقرتاح يف ميزانية اتفاقية ميناماات لفرتة السنتني 

وسوف يستمر التعاون بني األماانت بشأن التآزر   اتفقت عليها األطراف ولتنظيم اجتماعات مؤمتر األطراف.
ردام واستكهومل واتفاقية ميناماات، مبا يف ذلك التعاون فيما خيص إطار تقييم فعالية  الربانجمي بني اتفاقيات ابزل وروت
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وإعادة تنشيط فرقة العمل املشرتكة املكونة مبوجب الربانمج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على  اتفاقية ميناماات؛ 
 والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية الصعيد الوطين لتنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل، واتفاقية ميناماات

 والتعاون يف جمال النفاايت واملواقع امللوثة، من بني أمور أخرى.  للمواد الكيميائية
 املبادئ األساسية -  اثلثاً 

 الفقراتأخذت املديرة التنفيذية يف اعتبارها، عند إعداد االقرتاح، املبادئ األساسية املنصوص عليها يف  -5
 أدانه.  10إىل  6
اهلدف األساسي لإلطار احلايل هو حتقيق املزيد من الكفاءة من خالل االقتصاد يف استخدام املوارد:  -6

سيما ابلنظر إىل املزااي اليت   فادة من القدرات القائمة، والالتآزر ومن خالل االقتصاد يف استخدام املوارد ابالست
ومن شأن هذا أن يقلص االزدواجية إىل أدىن   .اليت يضمها موقع واحد يتيحها التقارب املكاين بني بعض املوارد

جنيها من خالل  وعليه فقد نظر االقرتاح احلايل إىل الفوائد اليت ميكن  حد لصاحل اجلدوى، واالقتصاد والكفاءة.
االستفادة من القدرات املتطورة والراسخة اليت اسُتحدثت ابلفعل يف أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل، دون  

 احلاجة إىل إنشاء هياكل جديدة طويلة األجل.
افظ  ، حي7/ 2 -م  : كما ذُكر يف املقرر ااستقاللية األماانت وحتمل املسؤولية من جانب الرؤساء التنفيذيني -7

املسائل  يف وتفوض املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة السلطة  املقرتح على استقاللية األماانت املعنية.
اإلدارية واملالية لألمني التنفيذي التفاقية ميناماات مبا ميكنه من القيام مبهام اإلدارة، واختاذ القرارات ومتثيل أمانة 

 االستقاللية الضروري ألداء العمليات ابلقدر املطلوب من الكفاءة واجلدوى االقتصادية. اتفاقية ميناماات مبستوى 
وستكفل املديرة التنفيذية ممارسة األمني التنفيذي ألي سلطة مفّوضة على هذا النحو وفقاا لقواعد وأنظمة األمم 

املوارد املالية واملادية،  الربامج، وإدارة  إدارة    ويغّطي هذا التفويض املسائل اإلدارية، مبا يف ذلك املتحدة وبرانمج البيئة.
وإدارة املوارد البشرية وأي مسائل أخرى ذات صلة تكون فيها قرارات األمني التنفيذي مطلوبة للتشغيل الفّعال 

 لألمانة. 
ة على : عند صياغة املقرتح، روعيت احلاجة إىل حتقيق التوازن بني املرونة والقدر املرونة والقدرة على التنبؤ -8

التنبؤ، األمر الذي يستتبع إجراء تقييم مسبق للخدمات املطلوبة لتجنب الطلبات املربكة أو التحسب للطلبات 
وقد مت حىت اآلن حتديد اخلدمات الالزمة لالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف  املعقولة اليت تنشأ بشكل غري متوقع.

جات لدورات امليزانية الالحقة مبا يتيح ألمانة اتفاقيات  وسيستمر تقييم االحتيا . 2021-2020لفرتة السنتني 
أما االحتياجات   . وروتردام واستكهومل، بوصفها مقدمة اخلدمات، ما يكفي من التخطيط والوقت لالستجابة   ،ابزل

 غري املتوقعة، فستجري معاجلتها على أساس كل حالة على حدة.
املستطاع، أال ترتتب على مقدم اخلدمات ومتلقي اخلدمات املتفق : يُفرتض، بقدر اسرتداد التكاليف -9

ولذلك، سيجري تعويض أمانة اتفاقيات ابزل، وروتردام  عليها أي تكاليف إضافية جراء ترتيبات التعاون.
واستكهومل مقابل ما تقدمه من خدمات على أساس مبدأ االسرتداد الكامل للتكاليف، ولكن دون هامش إضايف  

ويتمتع األمني التنفيذي التفاقيات ابزل، وروتردام واستكهومل بسلطة  كلفة الوحدة للخدمات املقدمة.يتجاوز ت
ومثة التزام على عاتق الطرفني بضمان احملافظة على  .(1)وضع هذه الرتتيبات، شريطة أن يتوفر هلا التمويل الكامل

 نه أي أعباء إضافية يف امليزانية.الرتتيب األمثل واألفضل من حيث فعالية التكلفة، وأال ترتتب ع 

 
 .15الفقرة  8/27 -س  ؛ ا17، الفقرة 8/17-ر ؛ ا13، الفقرة 13/24-ا ب(  1)



UNEP/MC/COP.3/16 

6 

 ةتوىل املدير تمن اتفاقية ميناماات،    24من املادة    3أبحكام الفقرة    : عمالا االمتثال للقواعد واألطر السارية -10
لربانمج األمم املتحدة للبيئة أداء مهام األمانة لالتفاقية، ما مل يتقرر، أبغلبية ثالثة أرابع األطراف احلاضرة   ةالتنفيذي

 ةويتعنين على املدير  صوتة، أن توكل وظائف األمانة إىل منظمة واحدة أو أكثر من املنظمات الدولية األخرى.وامل
أمانة اتفاقية    القيام مبهاماالمتثال لقواعد، وأنظمة وإجراءات األمم املتحدة وبرانمج البيئة ذات الصلة لدى    ةالتنفيذي

ميناماات، وينبغي أن يكون ذلك وفقاا ملقتضيات االتفاقية وأطرافها ومبا يتمّشى مع املقررات املعنية الصادرة عن  
 مؤمتر األطراف.

 سية لربانمج األمم املتحدة للبيئةدور شعبة اخلدمات املؤس -  رابعاً 
وستواصل املديرة التنفيذية، عن طريق شعبة اخلدمات املؤسسية لربانمج األمم املتحدة للبيئة، العمل مع  -11

األمني التنفيذي التفاقية ميناماات لتحديد متطلبات االتفاقية من حيث اخلدمات اإلدارية واستكشاف أجنع السبل  
لقواعد وأنظمة األمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة   ى الدعم اإلداري الالزم وفقاا لكفالة حصول االتفاقية عل

 مع مقررات مؤمتر األطراف. ومتشياا 
وبة إىل  سوستخصص املديرة التنفيذية ألمانة اتفاقية ميناماات حصة مناسبة من موارد الدعم الربانجمي املن -12

وستحتسب هذه احلصة ابالستناد إىل سياسة تكاليف دعم الربامج القائمة وإىل   لالتفاقية.  الصناديق االستئمانية
تلقي خطة تكاليف سنوية تبني أن هذه األموال ستستخدم بكفاءة وفعالية لدعم أنشطة االتفاقية يف حدود سقف  

تخصص حصة مناسبة من إيرادات وابملثل، فإن املديرة التنفيذية س امليزانية إليرادات الدعم الربانجمي املخصصة.
موارد الدعم الربانجمي املنسوبة إىل الصناديق االستئمانية التفاقية ميناماات لتمويل ذلك اجلزء من اخلدمات اإلدارية 
املركزية لربانمج البيئة املخصص لدعم االتفاقية، والذي سوف يتم احلصول على بعض منه من مقدمي اخلدمات، 

 م املتحدة يف نريويب ومكتب األمم املتحدة يف جنيف.مبا يف ذلك مكتب األم
وتقع على عاتق برانمج األمم املتحدة للبيئة بصفة رئيسية مسؤولية أتمني و/أو تقدمي اخلدمات اإلدارية   -13

ألماانت االتفاقية، مبا يف ذلك من خالل دعمها عندما تكون هناك خدمات مل يتم التحسب لنوعها أو نطاقها  
فنطاق اخلدمات وموعد إجنازها سيتوقف على مدى تعقيد التخطيط وفرتة  التخطيط وامليزنة. يف أثناء مراحل

وبرانمج األمم املتحدة للبيئة مسؤول أيضا عن تقدمي اخلدمات اإلدارية األساسية   اإلعداد املطلوبة للتخطيط السليم.
عامة، وإدارة املوارد البشرية، ومراجعة  التفاقية ميناماات، مثل وضع اإلجراءات واملبادئ التوجيهية للسياسة ال

احلساابت والرقابة، واإلدارة املركزية للمخاطر، واخلدمات القانونية العامة، وخدمات املشرتايت والعقود، ونظم  
وترد يف املرفق  املعلومات، وغري ذلك من خدمات الدعم اإلداري املركزي اليت قد يتقرر تقدميها من وقت آلخر.

 خلدمات اإلدارية األساسية. بيان تفصيلي ابالقرتاح الثالث هلذا ا
ومن أجل تلبية االحتياجات احملددة لالتفاقية، قد يكون من الضروري أن يقرتح األمني التنفيذي قدرات  -14

وعند إعداد هذا االقرتاح، جرى النظر   تكميلية تتجاوز ما يقدمه برانمج األمم املتحدة للبيئة مبوجب اإلطار احلايل.
صديق على مقرتحات ميزانية اتفاقية ميناماات بشأن القدرات اإلضافية هبدف استكشاف جدوى خيارات يف الت

 متويل االحتياجات وأي أوجه آتزر قد تنطوي عليها هذه اخليارات.
 تعريف النماذج -  خامساً 

هلذه  حيدد االقرتاح النماذج اليت متت دراستها لتقدمي اخلدمات اإلدارية التفاقية ميناماات ويقدم وصفاا  -15
النماذج، مبا يف ذلك اخليارات اليت مت احلصول عليها عن طريق استعراض مقرتحات ميزانية االتفاقية بشأن القدرات 

النموذج قائمة للخدمات اليت يتعني اختيار ما هو  ويتضمن .  UNEP/MC/COP.3/20اإلضافية كما ترد يف الوثيقة
 وقد مت حساب وتقييم تقديرات املوارد املطلوبة لكل خيار من اخليارات املطروحة.  مطلوب منها.
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 توحيد اخلدمات -  سادساً 
سيتم أتسيس وحدة تُعىن بتقدمي اخلدمات ألمانة اتفاقيات ابزل، وروتردام  .يف إطار منوذج توحيد اخلدمات -16

ومن شأن هذا النموذج  واستكهومل وأمانة اتفاقية ميناماات، على أن تساهم كل أمانة بتقدمي موارد للوحدة اجلديدة.
أما   ؤمترات األطراف.من االقتصار على تنظيم اجتماعات م أن ييسر تقاسم مجيع اخلدمات اإلدارية احملددة بدالا 

 املشرتكة.  اجلماعية اخلدمات األخرى، فستجري تغطيتها، على النحو املتفق عليه بشكل مستمر، من الوحدة
أولوايهتا، مبعىن أنه سيكون من الصعب االتفاق    هي اليت تشكلاقيات  فووالايت كل واحدة من هذه االت -17

على اخلدمات اليت ينبغي أن تساهم فيها مجيع االتفاقيات وعلى طريقة ترتيب أولوايت تقدمي هذه اخلدمات 
وسوف يتعني أن أيخذ اهليكل اإلداري يف احلسبان ما   لتحقيق املنفعة املتبادلة واملالءمة من مجيع االتفاقيات. 

سل إداري مزدوج على درجة من التعقيد، األمر الذي سيكون له آاثر فيما يتعلق مبسؤولية  سيحدث من تسل
 التنفيذيني وسيؤثر على مبدأ االستقاللية.  يننياألم
ويتطلب التوحيد إنشاء هيكل إداري إضايف، مع ما يصاحب ذلك من آاثر من حيث التكاليف   -18

ىل املقارنة املعيارية مع هياكل إدارية مماثلة، أن هذا اهليكل إ وقد بني التحليل الذي أجري، استناداا  اإلضافية.
للحد قدر اإلمكان من   وسعياا  سيتطلب ثالث وظائف من الفئة الفنية وثالث من وظائف فئة اخلدمات العامة.

 ، لرئيس الوحدة املوحدة.5-آاثر التكاليف اإلضافية، سوف يُقرتح استحداث وظيفة جديدة واحدة من الرتبة ف
وما تبقى من وظائف اخلدمة العامة فيمكن أن يشغلها موظفون   4-ا الوظيفتان الفنيتان األخراين برتبة فأم

 لكل فرتة سنتني.   دوالراا   507 000مبلغ  5-وتبلغ التكلفة اإلضافية للوظيفة ف حاليون يف أماانت االتفاقيات. 
لكل فرتة سنتني لتنظيم  دوالراا  228 000وابإلضافة إىل ذلك، تشري التقديرات إىل أنه سوف يلزم توفري 

وابلتايل، فإن جمموع التكاليف اإلضافية املقدرة، اليت ليست جزءا من امليزانية املقرتحة  اجتماعات مؤمتر األطراف.
 .دوالراا  735 000، يبلغ 2021-2020ألمانة اتفاقية ميناماات لفرتة السنتني 

مبادرات إصالحية تشمل توحيد اخلدمات اإلدارية على الصعيد  وقد أعلن األمني العام لألمم املتحدة عن   -19
يندرج يف  املتحدة للبيئة مبا أن برانمج األممو  لكفاءة.ابات تتسم بفرز ترتيأن ذلك النهج العاملي ي علناالعاملي م

،  2021يف عام    إبجرائهالذي يوصى  ح،  ا رت قهلذا اال  اإلضايف  األوسع ، فإن التقييم  ية بادرات اإلصالحإطار هذه امل
أي عناصر من اإلصالح قابلة للتطبيق على الرتتيبات التعاونية بني أمانة اتفاقية   ستيعابفرصة الالسوف يتيح 

 وروتردام واستكهومل يف املستقبل. ،ميناماات وأمانة اتفاقيات ابزل
 وروتردام واستكهومل  نقل املوظفني من أمانة اتفاقية ميناماات إىل أمانة اتفاقيات ابزل -  سابعاً 

كشف االستعراض املنجز أن أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل، يف حدود مواردها احلالية، ليست   -20
يف وضع يسمح هلا بتبادل اخلدمات. ولذا، طُرح خيار نقل املوظفني يف مثاين وظائف )أربع وظائف من فئة  

ة( على أن يتم استقطاهبم من أمانة اتفاقية ميناماات ونقلهم الوظائف الفنية وأربع وظائف من فئة اخلدمات العام
إىل أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل. وستصبح موارد اتفاقية ميناماات املخصصة لتوفري خدمات مشرتكة  

خدمات   جزءاا من جمموعة موارد أكرب بكثري، جبانب فرقة تديرها أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل لتوفري
 جلميع االتفاقيات األربع. وميكن االطالع على التفاصيل اخلاصة بنموذج نقل املوظفني يف املرفق األول.

ويف السيناريو اخلاص ابألمينة التنفيذية، يُقرتح تقسيم وظيفيت االتصاالت وإدارة املعارف، وهو ما ينشأ   -21
، من خالل نقل املوظفني، وظيفيت  3-الوظيفة احلالية برتبة ف. ومع ذلك، ستؤدي 3-عنه وظيفة اثنية برتبة ف

  354 000االتصاالت وإدارة املعارف على حد سواء. وإذا نُفذ هذا اخليار، ستتحقق وفورات إمجالية قدرها 
  270 000دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة. إال أنه ال يزال يتعني على أمانة اتفاقية ميناماات حتويل مبلغ 
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دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة إىل أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل لتوفري اخلدمات الالزمة إلعداد 
لتايل، فإن االدخار الصايف احملتمل مبوجب هذا اإلجراء سيبلغ اجتماعات مؤمتر األطراف اليت تُعقد كل سنتني. واب

دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة. وهذه األرقام ليست سوى تقديرات إرشادية، إذ أن مؤمتر  84 000
بة  األطراف مل ينظر يف امليزانية املقرتحة التفاقية ميناماات، الذي يتضمن تقسيم وظيفة إىل وظيفتني، حىت وقت كتا

 هذا االقرتاح.
وال ميثل نقل املوظفني من أمانة اتفاقية ميناماات إىل أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ادخاراا  -22

لألطراف، بل هو تغيري يف خطوط اإلبالغ اإلداري. وتتوىل أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل إدارة تقدمي 
ف من جانب اتفاقية ميناماات. وستقتضي هذه اآللية إنشاء وظيفة  اخلدمات، وهو ما سيتطلب وضع آلية إشرا

ابإلضافة إىل موظفي الدعم من فئة اخلدمات العامة لرصد تقدمي اخلدمات هبدف ضمان استيفائها   3-برتبة ف
للمعايري املتفق عليها من حيث اجلودة والتوقيت. وستقضي الوظائف اإلضافية، وهي شبكة أمان ضرورية التفاقية  
ميناماات، على أي وفورات مالية متوقعة. وستكون هناك تكلفة إضافية هلذا السيناريو، الذي ال يشكل جزءاا من 

دوالر من دوالرات   629 000، قدرها 2021-2020امليزانية املقرتحة ألمانة اتفاقية ميناماات لفرتة السنتني 
 الوالايت املتحدة.

ويف حالة موظفي اتفاقية ميناماات احلاليني الذين عينتهم أمانة اتفاقية ميناماات، سيتعني إعادة مواءمة خطوط  -23
اإلبالغ مع اهليكل اإلداري ألمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل. أما يف حالة املوظفني املعينني حديثاا، تتوىل 

ية التوظيف ويندرج املوظفون يف اهليكل اإلداري ألمانة اتفاقيات ابزل  أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل عمل
وروتردام واستكهومل. ويف كلتا احلالتني، يكون األمني التنفيذي التفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل مسؤوالا أمام  

، على غرار منوذج توحيد  األمينة التنفيذية التفاقية ميناماات عن توفري اخلدمات املشرتكة. وقد يؤدي هذا النموذج
 اخلدمات، إىل تقويض مساءلة إدارة اتفاقية ميناماات جتاه األطراف وانتهاك استقالليتها. 

 شراء اخلدمات على أساس اسرتداد التكاليف -اثمناً 
مبوجب منوذج اسرتداد التكاليف، جيري االتفاق بني أمانة اتفاقية ميناماات وأمانة اتفاقيات ابزل وروتردام  -24
تكهومل على نطاق اخلدمات املطلوب شراؤها واآلاثر ذات الصلة من حيث املوارد وُعرض هذا النطاق يف واس

امليزانيات املقرتحة لكي ينظر فيها ويعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات. وحىت وقت كتابة هذا املقرتح، كان 
ر األطراف فيها وجرى أيضاا االتفاق مع أمانة  قد تقرر أن اتفاقية ميناماات تتطلب خدمات الجتماعات مؤمت

دوالر من دوالرات    270 000اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل على أن التكلفة املقدرة هلذه اخلدمات قد بلغت  
 الوالايت املتحدة.

وأظهر التقييم الذي أجراه برانمج األمم املتحدة للبيئة أنه ميكن حتقيق فوائد عن طريق تقدمي خدمات إىل   -25
مؤمتر األطراف دون تقويض املبادئ واالعتبارات الرئيسية اليت نوقشت أعاله. وسُتجرى مراجعات الحقة للخدمات 

ستقبل إلبراز أي تغيريات. ويعد خيار شراء اخلدمات على املطلوبة والتكاليف املرتبطة هبا يف فرتات امليزانية يف امل
أساس اسرتداد التكاليف هو األكثر فعالية من حيث التكلفة، ويولد فوائد انمجة عن تضافر اخلربات والتقارب. 

ية والطبيعة الدورية لالرتفاع احلاد يف متطلبات اخلدمات اخلارجية الالزمة لدعم اجتماعات مؤمتر األطراف يف اتفاق
ميناماات، اليت تُعقد مرة كل سنتني، ال تقتضي إنشاء هياكل دائمة جديدة أو تتطلب نقل نصف موارد التوظيف 

 اليت متوهلا األطراف يف اتفاقية ميناماات ويف اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل. 
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 اعتبارات أخرى -  اتسعاً 
افر يف تقاسم اخلدمات يف اجتماعات مؤمتر تقرر من خالل االستعراض أنه ميكن حتقيق أكرب قد من التض -26

األطراف. واستُبعدت أنواع معينة من اخلدمات من التقييم لعدة أسباب. فعلى سبيل املثال، تعتمد إدارة املعارف 
املؤسسية لتكنولوجيا املعلومات  جزئياا على تراخيص الربامج احلالية وتكاليفها ذات الصلة، وعلى االمتثال لألطر

املتحدة اليت حيددها كبري مسؤويل تكنولوجيا املعلومات بدالا من أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل.    لدى األمم
املشورة القانونية  لربانمج األمم املتحدة للبيئة وفيما يتعلق ابخلدمات القانونية، تقدم شعبة اخلدمات املؤسسية 

ابخلربة واملعرفة املطلوبتني بشأن االتفاقيات ألمم املتحدة للبيئة لربانمج ااملؤسسية اإلدارية، وتتمتع شعبة القانون 
القانونية الدولية ولديها مستشار قانوين متخصص يؤدي الوظائف املطلوبة يف االجتماعات احلكومية الدولية. 

 اقية ووالية. لدعم احتياجات حمددة للغاية لكل اتف ولذا، ال يتم االحتفاظ ابملوظفني القانونيني يف كل أمانة إال
ويوصي برانمج األمم املتحدة للبيئة ابستكشاف طرق أخرى للتعاون ال تتطلب إجراء إعادة تنظيم هيكلية  -27

وابلتايل، ستحافظ على استقاللية األماانت املعنية، مع وجود حد أدىن من اآلاثر اإلضافية املتعلقة ابمليزانية. 
 أو فرق عمل ملعاجلة جوانب حمددة من اخلدمات الفنية أو  وسيكون تشكيل أفرقة عاملة مشرتكة بني األمانتني 

اإلدارية أمراا مفيداا لكلتا األمانتني. فعلى سبيل املثال، ميكن للفرق القانونية من األمانتني التعاون من خالل فرقة 
تيبات  عمل مشرتكة مثل هذه، من شأهنا أن تيسر تبادل اخلربات دون احلاجة إىل إجراء تغيري جذري يف الرت 

 اإلدارية.
 اخلامتة -  عاشراً 

بشراء اخلدمات من أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام  خلص االستعراض إىل أن قيام أمانة اتفاقية ميناماات -28
واستكهومل على أساس اسرتداد التكاليف هو اخليار األكثر فعالية من حيث التكلفة، على النحو املبني يف اجلدول  
أدانه، ويولد فوائد انمجة عن تضافر اخلربات والتقارب. وال يستلزم منوذج اسرتداد التكاليف إجراء إعادة تنظيم 

كلية، وابلتايل حيافظ على استقاللية األماانت املعنية. والطبيعة الدورية للخدمات الالزمة الجتماعات مؤمتر هي
األطراف يف اتفاقية ميناماات، اليت تُعقد مرة كل سنتني، ال تقتضي إنشاء هياكل دائمة جديدة أو تتطلب نقل 

 اات ويف اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل.نصف موارد التوظيف اليت متوهلا األطراف يف اتفاقية مينام
 موجز التكاليف اإلضافية اإلرشادية  -حادي عشر

يوضح اجلدول أدانه موجز التكاليف اإلضافية اإلرشادية لكل منوذج نُظر فيه أثناء التقييم. وترد يف املرفق  -29
 الثاين مزيد من التفاصيل بشأن توزيع تكاليف اجتماعات مؤمتر األطراف يف إطار النماذج الثالثة.

 اإلمجايل  تكاليف املوظفني  الوفورات اإلرشادية  اجتماع مؤمتر األطراف 
 735 000 507 000 – 228 000 منوذج التوحيد 

نقل املوظفني من أمانة اتفاقية ميناماات إىل 
 أماانت اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل:

000 270 (000 354) 000 629 000 545 

 270 000 – – 270 000 منوذج اسرتداد التكاليف 
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 املرفق األول

اقرتاح بشأن تبادل اخلدمات من خالل نقل املوظفني من أمانة اتفاقية ميناماات إىل أمانة اتفاقيات ابزل  -  ألف
 وروتردام واستكهومل

متثل البنود املدرجة أدانه جماالت اخلدمة اليت ميكن استكشافها فيما يتعلق برتتيبات التقاسم على مدار  -1
. وعندما خُتصص موارد اتفاقية ميناماات للخدمات املشرتكة، ستصبح املوارد جزءاا من 2021-2020فرتة السنتني  

ألمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل. وترد أدانه   فرقة أكرب بكثري تقدم اخلدمات ألمانة اتفاقية ميناماات وكذلك
املتطلبات املقدرة من املوارد البشرية وتكاليف كل منها. وتُدرج التكاليف غري املتعلقة ابملوظفني يف امليزانية املقرتحة 

 . 2021- 2020لألمينة التنفيذية التفاقية ميناماات لفرتة السنتني 
: تتضمن هذه اخلدمات العديد من األنشطة ذات الصلة مبختلف خدمات املؤمترات واالجتماعات -2

أنواع االجتماعات، أي اجتماعات مؤمترات األطراف، واالجتماعات اإلقليمية، واجتماعات املكتب، ويف بعض  
 احلاالت اجتماعات األفرقة التقنية، على النحو التايل: 

تتضمن جمموعة واسعة من اخلدمات: حتديد وشراء مكان االنعقاد؛ وحتديد   إدارة اللوجستيات )أ( 
عدد غرف االجتماعات واملعدات الالزمة ذات الصلة؛ وترتيبات املطاعم واألمن؛ وإعداد املذكرات اإلعالمية 

وضوعة يف  واللوجستية؛ والدعم اللوجسيت أثناء االجتماع، مبا يف ذلك التأكد من أن املعدات ولوحات األمساء م
األماكن املخصصة هلا يف غرف االجتماعات وأن غرف االجتماعات مرتبة كما جيب؛ وإعداد املواصفات التقنية 
لتوريد السلع واخلدمات، مبا يف ذلك إعداد االختصاصات واستعراض املتطلبات التقنية؛ وإدارة البائعني ورصد 

 تقدمي اخلدمات.
لتالية: إرسال خطاابت الدعوة؛ وإنشاء منصة إلكرتونية  تتضمن اخلدمات اإدارة املشاركني  )ب(

لتسجيل املشاركني؛ واستالم خطاابت الرتشيح وإعداد قوائم ملختلف فئات املشاركني )على سبيل املثال املمَولون، 
وغري املمَولني واملراقبون(؛ واعتماد املشاركني وإرسال خطاابت أتكيد وخطاابت دعم إجراءات احلصول على  

شريات، حسب االقتضاء؛ ورفع طلبات السفر ومطالبات النفقات والتصديق عليها يف النظام أوموجا؛ وإرسال  التأ
طلبات إىل وحدة السفر التابعة لألمم املتحدة بشأن مسارات السفر والتذاكر واملراسالت ذات الصلة مع املشاركني؛  

إعداد طلبات بدل اإلقامة اليومي للمشاركني املمَولني وتسجيل املشاركني يف االجتماع، مبا يف ذلك تسليم الشارة؛ و 
 وتقدميها واإلشراف عليها؛ وإعداد قوائم املشاركني. 

تتضمن اخلدمات التالية: تقدمي الواثئق املكتملة إىل وحدة اللغة اإلنكليزية لدى  إدارة الواثئق  )ج( 
مسي )واليت ستكون اتفاقية ميناماات قد استكملت مكتب األمم املتحدة يف نريويب للمعاجلة والتحرير والرتمجة بشكل ر 

االستعراض الربانجمي والقانوين والسياسايت هلا؛ والواثئق اليت من املقرر أن تعتمدها األمينة التنفيذية التفاقية  
ميناماات(؛ والتحقق من عمليات الرتمجة اليت أجراها املوظفون أصحاب القدرات اللغوية املناسبة؛ والتحقق من 

تعديالت اليت اقرتحتها وحدة اللغة اإلنكليزية لدى مكتب األمم املتحدة يف نريويب مع مؤلف )مؤلفي( الواثئق  ال
اخلاصة واألمينة التنفيذية التفاقية ميناماات؛ وتتبع التقدم الذي أحرزته شعبة خدمات املؤمترات قبل اجللسة وأثنائها  

 ئية للواثئق على املوقع الشبكي لالتفاقية. وما بعدها يف معاجلة الواثئق ورفع النسخ النها
: عادة ما يكون هذا العمل جزءاا من املسؤوليات األساسية لألمانة،  بناء القدرات واملساعدة التقنية -3

ابستثناء تداخل العمل احملتمل الذي يشمل املراكز اإلقليمية التفاقييت ابزل واستكهومل واألنشطة املتعلقة بنفاايت 
كن تقدميها من خالل أحد ترتيبات اخلدمات املشرتكة. ويتضمن ذلك ترتيبات مشرتكة مع املراكز الزئبق واليت مي
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اإلقليمية وإعداد ونشر أنشطة التدريب واملساعدة التقنية لدعم جهود األطراف الرامية إىل تنفيذ األحكام املتعلقة  
ألمانة اتفاقية ميناماات االخنراط يف تعاون برانجمي  بنفاايت الزئبق يف االتفاقيات املعنية. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن 

 مع أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل بشأن العمل العلمي والتقين ذي املنفعة املتبادلة لالتفاقيات املعنية.
 :واملعلومات والتوعية إدارة املعارف -4

تصميم اسرتاتيجية لالتصاالت واألنشطة ذات االتصاالت والتوعية والوعي العام تتضمن أنشطة  )أ( 
الصلة وإدارهتا وتنفيذها لتوجيه أنشطة التوعية، مبا يف ذلك مشاركة وسائط اإلعالم والنشرات الصحفية؛ وتطوير 

؛ ودعم التصميم اجلرافيكي؛ حمتوى املواقع الشبكية؛ وتغطية وسائط اإلعالم الفوتوغرافية ومواقع التواصل االجتماعي
واملواد الرتوجيية، مبا يف ذلك املعارض خالل مؤمترات األطراف واالجتماعات األخرى ذات الصلة؛ ومحالت  
االتصاالت. وسيتضمن هذا العمل أيضاا محلة إلدراج هوية مرئية قوية مع العالمات التجارية ذات الصلة للرتويج 

 التفاقية ميناماات. 
مجع االحتياجات املتعلقة بتبادل املعلومات وفقاا  إدارة املعارف واملعلومات طة تتضمن أنش )ب(

من االتفاقية؛ وحتديد مصادر املعلومات احملتملة؛ وإعداد اسرتاتيجية لتبادل املعلومات لالتفاقية   17 للمادة
إدارة تقارير األطراف مبوجب وتنفيذها؛ وتصميم وتنفيذ نظام إلدارة املعارف وقواعد بياانت تفاعلية، تتضمن 

من االتفاقية؛ وإعداد واثئق االجتماع واملراسالت؛ وتتبع حاالت التصديق ومذكرات االنضمام؛ وإدارة  21 املادة
جهات التنسيق وجهات االتصال الُقطرية؛ وإدارة قواعد بياانت االجتماعات واملطبوعات؛ وحفظ السجالت؛  

 وتطوير املواقع الشبكية وصيانتها.
وظائف األمانة املالية واإلدارية، مثل إدارة املوارد البشرية؛  اخلدمات اإلدارية وإعداد امليزانية وتتضمن  -5

وتقدير تكاليف برانمج العمل؛ وامليزنة؛ والرتتيبات التعاقدية مع مقدمي اخلدمات واملستشارين؛ وعمليات التوريد، 
 اليت ميكن تنفيذها يف إطار اخلدمات املشرتكة. 

الوظائف االستشارية القانونية ملؤمتر األطراف واملكتب؛ واإلصدار القانوين  اخلدمات القانونية وتتضمن  -6
للواثئق ومشاريع املقررات؛ وصياغة ومراجعة النظام الداخلي واللوائح األخرى؛ واستعراض واثئق التفويض. 

طراف وأصحاب املصلحة واألمينة التنفيذية؛ وتضمنت أيضاا اخلدمات االستشارية القانونية لالتفاقية، وفرادى األ
ومسائل االمتثال واحلوكمة؛ والتزامات األطراف؛ واملسائل القانونية واملسائل املتعلقة ابلسياسات فيما يتعلق بتنفيذ 

شراء االتفاقية وتعزيز تطويرها؛ واخلدمات القانونية املؤسسية، مبا يف ذلك القضااي القانونية ذات الصلة ابلتوريد وال
والعقود، وصياغة االتفاقات واستعراضها والتفاوض بشأهنا وإصدارها. ويُقدم دعم خاص لعمل جلنة التنفيذ 

 واالمتثال.
والرايدة التقنية بشأن اإلشراف .  سوى خدمات تكنولوجيا املعلوماتصيانة املكتب وخدماته  وال تتضمن   -7

. لربانمج األمم املتحدة للبيئة ة اخلدمات املؤسسيةعلى السياسات واملعايري هي قسم احللول املؤسسية يف شعب
وسيتم  . ويُفهم أن أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل كانت، وستظل، ممتثلة متاماا للسياسات واملعايري احلالية

.  ة مينامااتاالتفاق على نطاق اخلدمات ونوعها وأسعارها بني أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل وأمانة اتفاقي
وتتعامل هذه اجملموعة مع البنية التحتية واخلدمات اليت تغطي تكنولوجيا املعلومات، أي أجهزة احلاسبات الشخصية  
واألجهزة احملمولة، وحزم الربامج العادية، واالتصال الشبكي واالتصال عرب اإلنرتنت، وختزين البياانت املركزية واحلفظ 

ات واملعدات ذات الصلة، وآالت النسخ والطابعات الشبكية، ومؤمترات الفيديو، االحتياطي هلا، وشراء احلاسب
واحللقات الدراسية عرب اإلنرتنت، وخدمات الوصول عن بُعد، واخلدمات الالسلكية، واستضافة اخلوادم واملواقع 
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ا املعلومات يف الشبكية، ومكتب مساعدة تكنولوجيا املعلومات، وإدارة الشبكات وتكوينها، وخدمات تكنولوجي
 .االجتماعات وخدمات أمن الشبكات

ويقدم القسم ابء من املرفق األول هلذا املقرتح تكاليف املوظفني على النحو الوارد يف ميزانية األمينة   -8
، مع بيان التكاليف اليت ميكن ختصيصها للخدمات املشرتكة مع  2021-2020التنفيذية املقرتحة لفرتة السنتني 

 ابزل وروتردام واستكهومل.  أمانة اتفاقيات
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 متويل املناصب لنقل املوظفني من أمانة اتفاقية ميناماات إىل أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل - ابء

التمويل املقدم من الصندوق االستئماين  -ألف 
 التفاقية ميناماات

االنتقال إىل  مجيع الوظائف
اتفاقيات ابزل 

 واستكهوملوروتردام 

 البقاء يف اتفاقية ميناماات

 565 496 - 496 565 األمني التنفيذي  - 1-مد

 409 507 - 409 507 التنسيق والسياسة  - 5-ف

 654 435 - 654 435 العلوم والتكنولوجيا  - 4-ف

 - 654 435 654 435 بناء القدرات واملساعدة التقنية  - 4-ف
 654 435 - 654 435 موظف برامج - 4-ف
 - 628 359 628 359 موظف قانوين - 3-ف
 628 359 - 628 359 موظف اتصاالت  - 3-ف

 - 628 359 628 359 إدارة املعارف - 3-ف
 628 359 - 628 359 موظف برامج - 3-ف

 065 275 - 065 275 مساعد إداري - 6 -عخ.
 065 275 - 065 275 مساعد إدارة الربامج  - 5 -خ.ع
 - 065 275 065 275 مساعد لشؤون اإلعالم  - 5 -خ.ع
 - 065 275 065 275 مساعد فريق - 4 -خ.ع

 - 065 275 065 275 مساعد فريق - 4 -خ.ع

 - 000 270 000 270 دعم مؤقت لالجتماع الرابع ملؤمتر األطراف

من الصندوق   املقدم  اجملموع الفرعي للتمويل 
 االستئماين التفاقية ميناماات 

5 463 704 2 250 105 3 213 599 

    التمويل املقدم من تكاليف دعم الربامج  -ابء 

 – 654 435 654 435 موظف إداري - 4-ف

 – 065 275 065 275 مساعد إداري - 6 -خ.ع

 – 719 710 719 710 اجملموع الفرعي للتمويل املقدم من تكاليف دعم الربامج
 599 213 3 824 960 2 423 174 6 اجملموع الكلي
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 توزيع املناصب املقرتحة لنقل املوظفني من أمانة اتفاقية ميناماات إىل أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل -  جيم
مُدرجة يف ميزانية   املنصب والفئة 

 اتفاقية ميناماات 
خمصصة التفاقيات ابزل  

 وروتردام واستكهومل 
تبقى مع اتفاقية  

 ميناماات 
 1 - 1 األمني التنفيذي  -  1-مد
 1 - 1 التنسيق والسياسة  - 5-ف
 1 - 1 العلوم والتكنولوجيا  - 4-ف
بناء القدرات واملساعدة   - 4-ف

 التقنية 
1 1 - 

 - - 1 موظف برامج   - 4-ف
 - - 1 موظف إداري  - 4-ف
 - - 1 موظف قانوين   - 3-ف
 1 - 1 موظف اتصاالت   - 3-ف
 - - 1 إدارة املعارف   - 3-ف
 - - 1 موظف برامج   - 3-ف

 - 1 2 مساعد إداري  - 6 عخ. 
 1 - 1 مساعد إدارة الربامج   - 5ع خ. 
 - - 1 مساعد لشؤون اإلعالم   - 5ع خ. 
 - - 2 مساعد فريق   - 4ع خ. 

 8 8 16 اجملموع 
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 املرفق الثاين
 فيما يتعلق ابجتماعات مؤمتر األطراف  خدمات لدعم اتفاقية ميناماات

 ترد يف اجلدول أدانه قائمة ابألنشطة املدرجة يف برانمج العمل املقرتح التفاقية ميناماات لفرتة السنتني
ألمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل وعلى النحو املنصوص عليه يف   ، وفقاا للنسق الربانجمي2021- 2020

القواعد املالية التفاقية ميناماات. ويوضح اجلدول الزايدة يف التكاليف املقرر تكبدها الجتماعات مؤمتر األطراف 
 التكاليف.اليت تُعقد كل سنتني يف إطار: )أ( منوذج التوحيد، )ب( ومنوذجي نقل املوظفني واسرتداد 

منوذجا نقل املوظفني   منوذج التوحيد  األنشطة  
 واسرتداد التكاليف 

8 500 – الرقابة اإلدارية  ألف   
   التسجيل والسفر  ابء 
13 453 – تنسيق إدارة املشاركني   
 265 67 265 67 التسجيل للحكومات  
 086 47 086 47 التسجيل للمراقبني  
 745 8 745 8 اإلقامة اليومي ترتيبات السفر وبدل  
 28 251 28 251 ( Indico السجالت )إدارة عالقات العمالء، ونظام 
  151 347 164 800 

 678 38 678 38 التنسيق اللوجست  جيم
 699 28 699 28 تكنولوجيا املعلومات واملعامالت غري الورقية  دال
   مراقبة الواثئق والشؤون القانونية  هاء
4 443 - إدارة الواثئق    
 443 4 - إدارة التقارير  
 727 6 - مراقبة الواثئق  
 443 4 - اإلصدار القانوين  
 267 9 267 9 حاالت الطوارئ  
  9 267 29 323 
 000 270 991 227 اجملموع الكلي  
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 املرفق الثالث
 اخلدمات اإلدارية لربانمج األمم املتحدة للبيئة لدعم اتفاقية ميناماات

 السياسة واملبادئ التوجيهية واإلجراءات -  ألف
ختضع مجيع السياسات املتعلقة ابلرتتيبات اإلدارية لقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقرارات جملس  -1

م املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، جبانب اإلجراءات والقواعد إدارة برانمج األمم املتحدة للبيئة. ويكفل النظا
املتعددة األطراف، استخدام املوارد بكفاءة وفعالية وفقاا لألغراض اليت سُيقدم هلا التمويل  البيئيةاملالية لالتفاقات 

املالية لألمم املتحدة أيضاا أنشطة التوريد  والقواعد  ويف احلدود املسموح هبا واإليرادات املتاحة. وينظم النظام املايل
 يف املنظمة.

وحيدد النظامان األساسي واإلداري ملوظفي األمم املتحدة اإلطار الذي جيري من خالله تعيني وإدارة  -2
موظفي برانمج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك خمتلف فئات املوظفني، واالستشاريني واملقاولني املستقلني. وتكمل  

اسات أمانة األمم املتحدة القرارات واللوائح وتقدم تفاصيل بشأن تنفيذها. وترد السياسات يف منشورات إدارية  سي
لألمم املتحدة، من قبيل النشرات الصادرة عن األمني العام، والتعليمات اإلدارية والرسائل التعميمية اإلعالمية،  

 راءات للعمليات اليومية.اليت ميكن تفسريها وترمجتها إىل مبادئ توجيهية وإج
 املوارد البشرية -  ابء

 التعيني، وإدارة شؤون املوظفني، والتدريب وإدارة األداء. -3
وضع خطط التوظيف وتنفيذ أنشطة التعيني ذات الصلة، وهي استقطاب املواهب وإدارهتا:  )أ( 

 واالختيار. التصنيف وإعالانت الوظائف الشاغرة والرصد والتقييمات واالستعراض 

اإلحلاق ابخلدمة، وإدارة العقود، وجتهيز االستحقاقات واملزااي؛ واستعراض إدارة شؤون املوظفني:  )ب(
وحتديث حالة اإلعالة وسجالت اإلجازات؛ واالنتقاالت األفقية، والفصل عن اخلدمة والوظائف ذات الصلة؛ 

لك استقطاعات صندوق املعاشات ونظام التأمني الصحي  وإدارة استحقاقات هناية اخلدمة وما بعد التعاقد، مبا يف ذ
 بعد انتهاء اخلدمة.

التدريب اإللزامي للموظفني على مسائل من قبيل األمن، واألخالقيات  تطوير وتدريب املوظفني:   )ج( 
يد  والنزاهة، ومهارات إجراء املقابالت على أساس الكفاءات، وبرانمج تنمية اإلدارة والوظائف ذات الصلة؛ وحتد

االحتياجات من بناء القدرات لتوفري فرص للتعلم من أجل بناء قوة عاملة متعددة املهارات وتعزيز التطوير املهين 
 للموظفني.

تنفيذ سياسات وعمليات وأدوات إدارة األداء ورصد االمتثال هلا، من قبيل  إدارة األداء:  )د(
م وملعاجلة ضعف األداء؛ ودعم إرشادات عملية الطعن ، ملكافأة املوظفني وتقديرهم واالحتفاظ هبإنسبريا نظام

 وإجراء التدريب على صياغة خطط العمل وتقييمات األداء؛ وإدارة برانمج إقرارات الذمة املالية.
 الشؤون املالية -  جيم

جمالس اإلدارة، وإسداء املشورة للموظفني واإلدارة  املقدمة إىلاستعراض واثئق امليزانية امليزنة/إدارة األموال:  -4
 وجمالس اإلدارة بشأن استخدام املوارد املالية؛ وإنشاء الصناديق االستئمانية وحفظها وإغالقها.
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توقيع البياانت املالية املوحدة )املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة(؛ احملاسبة العامة/البياانت املالية:  -5
على مقتطفات من البياانت املالية املوحدة )موظفو مكتب األمم املتحدة يف نريويب(؛ ومتابعة احلساابت  لتوقيعوا

وإعداد البياانت املالية، مبا يف ذلك حساب دعم الربامج؛ ومعاجلة القيود والتعديالت احملاسبية، مبا يف ذلك املبالغ 
لعام؛ واإلبالغ القانوين وتقدمي الدعم ملراجعة احلساابت اخلارجية املسرتدة من اجلهات املاحنة؛ ومستحقات هناية ا

 السنوية.
معاجلة املدفوعات للشركاء القائمني على التنفيذ، واالستشاريني، والبائعني واملشاركني املدفوعات/النفقات:  -6

 الشركاء القائمني على التنفيذ.يف االجتماعات؛ ورصد السلف وتسجيل النفقات من التقارير املالية الواردة من  
 معاجلة دفع الرواتب، واملستحقات والسلف ذي الصلة ومتابعة حساابت الرواتب.  كشوف املرتبات: -7
قبول مسامهات من األطراف )املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة(؛ وإصدار إدارة املسامهات/النقود:   -8

املسامهات ومعاجلة املسامهات عند استالم املدفوعات؛ ومواءمة حساابت   فواتري لألطراف؛ وتسجيل ورصد مستحقات
 الودائع املطبقة.

استالم وصرف األموال؛ وإدارة املصرف الداخلي والتسوايت املصرفية؛ وحفظ الوظائف املتعلقة ابخلزانة:  -9
ستشاريني؛ واستثمار أموال برانمج التفاصيل املصرفية اخلاصة ابملوظفني والبائعني والشركاء القائمني على التنفيذ واال

 األمم املتحدة للبيئة يف املنتجات املناسبة )اخلزانة يف مقار األمم املتحدة(. 
 الرقابة -  دال

 تنسيق عمليات مراجعة احلساابت، والتحقيقات وعمليات التفتيش داخلياا ومراجعة احلساابت اخلارجية.  -10
وعمليات التفتيش والتقييمات اليت يضطلع هبا مكتب خدمات الرقابة تنسيق عمليات مراجعة احلساابت،  -11

 الداخلية.
 املسائل القانونية -  هاء

املشورة القانونية، واآلراء والتمثيل من خالل نظام العدل الداخلي، مبا يف ذلك اخلدمات االستشارية والتمثيل؛  -12
ة أمام وحدة التقييم اإلداري فيما يتعلق ابلطلبات املقدمة واملشورة القانونية املؤسسية والدعم املؤسسي؛ ومتثيل املنظم

 من املوظفني.
متثيل املنظمة يف حمكمة األمم املتحدة للمنازعات وتقدمي الدعم ملكتب الشؤون القانونية فيما يتعلق ابلطعون  -13

 املرفوعة أمام حمكمة األمم املتحدة لالستئناف.
عم القانوين وإسداء املشورة القانونية يف الوساطة واملصاحلة  التفاوض بشأن تسوية املطالبات؛ وتقدمي الد -14

والتحكيم؛ وتقدمي الدعم القانوين واملؤسسي يف اإلجراءات التأديبية؛ وإسداء املشورة القانونية يف حاالت سوء السلوك 
 املزعوم وخالل التحقيقات ذات الصلة.

وفقاا لسياسة تفويض السلطة وإطار تنظيم وإدارة   استعراض وإقرار اتفاقات البلد املضيف والصكوك القانونية -15
 االتفاقات البيئية املتعددة األطراف لربانمج األمم املتحدة للبيئة.

إسداء املشورة القانونية بشأن قضااي املوارد البشرية، من قبيل تفسري النظامني اإلداري واألساسي للموظفني،  -16
 ل عن العمل واملستوطنات.وإسداء املشورة بشأن األنشطة اخلارجية، والفص
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 خدمات الدعم -  واو

اإلشراف على الوظائف املتعلقة ابلتوريد وإسداء املشورة بشأن مقرتحات التوريد اليت هلا العقود والتوريد:  -17
أتثري كبري من الناحية املالية أو التشغيلية؛ واستعراض االسرتاتيجية املقرتحة/النهج املقرتح خلدمة مصاحل الربانمج على 

شبكة املشرتايت التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى أفضل وجه؛ وتوفري الرقابة ملقدمي اخلدمات؛ وإاتحة التمثيل يف  
بشأن وضع السياسات واإلجراءات؛ والتواصل مع جلنة العقود إلعداد وتقدمي احلاالت للموافقة عليها ومعاجلة 

 استفسارات املتابعة؛ وخدمات إدارة العقود العامة، مبا يف ذلك تعديل العقود أو متديدها أو إهناؤها.
تقدمي اخلدمات إلدارة خمزون املعدات واألصول، مبا يف ذلك اخلطوط الشفرية، خزون/األصول: إدارة امل -18

وحفظ السجالت وتتبع حركة العناصر، وإجراء عمليات جرد مادية ومعاجلة التخلص من العناصر املتقادمة وغري 
 القابلة ألداء اخلدمة.

التطورات يف سياسات وإجراءات السفر لدى   إسداء املشورة بشأنالسفر والشحن واستخراج التأشريات:   -19
األمانة؛ وإدارة عقد وكيل السفر واملفاوضات مع شركات الطريان؛ وخدمات الشحن، اليت يتعامل معها املقاولون 
اخلارجيون وتتضمن مجيع جوانب الشحنات الرمسية الواردة والصادرة من بضائع وممتلكات املنظمة وكذلك األمتعة 

  أثناء التوظيف، والنقل والفصل.الشخصية للموظفني
إدارة اتفاق االستضافة مع بلد مقر العمل؛ وتصاريح إعادة الدخول للموظفني عالقات البلد املضيف:  -20

واملعالني واالستشاريني واملتدربني؛ واسترياد البضائع والوقود دون رسوم مجركية؛ واإلعفاءات الضريبية؛ وتسجيل 
لقيادة ونقل امللكية؛ ومعاجلة طلبات التأشرية اخلاصة يف حاالت الطوارئ وكبار املركبات، وإصدار/جتديد رخص ا

 الشخصيات.
هتيئة بيئة عمل مرحية وفعالة للموظفني والزائرين من خالل صيانة مباين املكاتب، مبا يف ذلك إدارة املرافق:   -21

 ألمن.احلدائق واألماكن املخصصة لوقوف السيارات؛ وإدارة املرافق وصيانة أنظمة ا
إسداء املشورة بشأن سياسات إدارة احملفوظات واإلشراف على تنفيذها، وفقاا  إدارة احملفوظات/الواثئق:  -22

 ملعايري وممارسات األرشفة املعمول هبا.
 برانمج موارد املنظومة أوموجا -  زاي

إسداء املشورة بشأن مجيع جوانب حتليل سري العمل، وإعادة هندسة العمليات التجارية والتغيري التنظيمي؛   -23
وإدارة األنشطة التحويلية األساسية ذات الصلة بتنفيذ نظام أوموجا ودورة حياة النظام؛ وتوفري التدريب والتوجيه بشأن 

مليات اإلدارية؛ وإدارة التكاليف اإلدارية املرتبطة ابخلدمات اليت وظيفة نظام أوموجا، والوصول إليه وطريقة تنفيذ الع
سيما اخلدمات اليت ُقدمت سابقاا من  يقدمها مكتب األمم املتحدة يف نريويب ومكتب األمم املتحدة يف جنيف، وال

 دمات االستشارية(.خالل مركز خدمة العمليات الذي أُلغي اآلن )السفر، ودفع الفواتري، وخدمات املوارد البشرية/اخل
 والضوابط الداخلية  املؤسسية  إدارة املخاطر -  حاء

تنفيذ ورصد وتطوير سياسة وإطار إدارة املخاطر املؤسسية يف أمانة األمم املتحدة؛ وإسداء املشورة بشأن  -24
ية يف مقر األمم  التطورات واألنشطة ذات الصلة بدورة حياة إدارة املخاطر املؤسسية؛ والتواصل مع إدارة الشؤون اإلدار 

 املتحدة بشأن مجيع املسائل املتعلقة إبدارة املخاطر املؤسسية، والضوابط الداخلية، وتنفيذ وحتديث اخلطط ذات الصلة.
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -  طاء

 الرقابة لضمان االمتثال لسياسات ومعايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. -25
واالتصاالت السلكية والالسلكية، وأمتتة املكاتب ودعم البنية التحتية، مبا يف ذلك للربيد احلوسبة،  -26

 اإللكرتوين، فضالا عن اخلدمات االستشارية وخدمات مكتب املساعدة.
إدارة البنية التحتية واخلدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك من خالل دعم شراء  -27

 اخيص الربامج وتطبيق السياسات ذات الصلة؛ والوصول إىل اإلنرتنت/اإلنرتانت املؤسسي وأنظمة الربيد.املعدات وتر 
تطوير الربامج وصيانتها، مبا يف ذلك إسداء املشورة التكتيكية والتشغيلية واالسرتاتيجية مع مراعاة  -28

رجية واخلدمات الداخلية من حيث االحتياجات احملددة للمكتب؛ وإدارة فعالية اخلدمات الواردة من مصادر خا
 التكلفة؛ وتوفري تطبيقات برامج خمصصة أو جاهزة لدعم احتياجات حمددة.

خدمات مكتب املساعدة، مبا يف ذلك دعم املوظفني احملليني والعامليني للتغلب على التحدايت املتعلقة  -29
 ابحلاسبات يف تشغيل التطبيقات املؤسسية للمنظمة.

____________ 


