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  املتحدة للبيئة

 

  مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناما 
  بشأن الزئبق

  الثالثاالجتماع 
  ٢٠١٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٩-٢٥ جنيف،

  *من جدول األعمال املؤقت ٧البند 

مج العمل وامليزانية   بر

مج العمل وامليزانية املقرتح   ٢٠٢١-٢٠٢٠ن لفرتة السنتني ابر
  مذكرة من األمانة

  مقدمة  -أوالً 
اتفاقية ميناما بشأن الزئبق. ويف أمانة فرتة من فرتات السنتني لعمل  ين ٢٠٢١-٢٠٢٠توافق الفرتة  -  ١

فطلب إىل األمني التنفيذي أن  ،١/١٥-ا م املقررإىل اتفاقية ميناما يف مؤمتر األطراف أشار ، ٢/١٢-ا م همقرر 
، ٢٠١٩لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث، يف عام  ٢٠٢١-٢٠٢٠ميزانية لفرتة السنتني يعد 

جمية اليت تستند إليها امليزانية، وعرض النفقات لفرتة مع توضيح املبادئ الرئي سية، واالفرتاضات، واالسرتاتيجية الرب
جمي ومصنفًة حسب أنشطة امليزانية،  كل نشاط بصحيفة وقائع للنشاط   مع تدعيمالسنتني املعنية يف شكل بر

مج العمل لفرتة طلب مؤمتر األطراف أيضًا إىل األمني التنفيذي، عنو  .املدرج يف امليزانية د إعداد امليزانيات وبر
 ٢٠١٩سيناريو يبقي على امليزانية التشغيلية عند مستوى عام ، ، أن يقدم سيناريوهني٢٠٢١-٢٠٢٠ السنتني
سيناريو يعكس التغيريات اليت يتعني إدخاهلا على السيناريو املذكور أعاله لكي يليب االحتياجات و  االمسية لقيمة

اوالتكاليف    .املتوقعة أو الوفورات املتصلة 
مج العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني هذه املذكرة  تصفعلى ذلك،  وبناءً  -  ٢ . ٢٠٢١-٢٠٢٠بر

مج للسيناريوهني املطلوبني،  لتنفيذ، حملة عامة عن املقرتح، ويليه عرض مليزانية الرب فيعرض الفرع الثاين، املتعلق 
لقيمة االمسية.  سيناريو األمينة التنفيذية يوضح االختالفات بني ويعرض والسيناريو الذي ينطوي على منو صفري 

اإلجراءات ذات الصلة اليت يقرتح أن يتخذها مؤمتر األطراف. ويرد يف املرفق األول هلذه املذكرة  الثالثالفرع 
مج العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني مشروع مقرر بشأن  الثاين قائمة  املرفقبينما يعرض ، ٢٠٢١-٢٠٢٠بر

مج العمل لفرتة السنتني    .٢٠٢١-٢٠٢٠إلجراءات املقرتحة املدرجة يف بر
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القرتان مع التقرير عن وينبغي أن تُ  -  ٣  الدورتنييف فرتة ما بني ألمانة الرئيسية لنشطة األقرأ هذه املذكرة 
)UNEP/MC/COP.3/19( تبني تفاصيل امليزانيات املقرتحة للفرتة املدرجة يف امليزانية اليت ألنشطة وقائع اصحائف ، و

٢٠٢١-٢٠٢٠ )UNEP/MC/COP.3/INF/9(  ومعلومات عن املسائل املالية)UNEP/MC/COP.3/INF/10( 

  . )UNEP/MC/COP.3/INF/11(وامليزانيات التشغيلية املقرتحة لسيناريوهي التمويل 
  التنفيذ  -نياً 
مج العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني حملة عامة عن   -ألف   ٢٠٢١-٢٠٢٠بر

مج األمم املتحدة للبيئة ثالثة صناديق استئمانية تدعم ١/١٥-ملقرر ا م عمالً  -  ٤ ، أنشأ املدير التنفيذي لرب
  عمل االتفاقية:

من أجل تقدمي الدعم املايل للعمل الذي تقوم به أمانة االتفاقية،  الصندوق االستئماين العام  )أ(
  ؛٢٠٣٥كانون األول/ديسمرب   ٣١وتنتهي مدته يف 

من أجل دعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية اليت تضطلع  الصندوق االستئماين اخلاص  )ب(
  ؛٢٠٣٥كانون األول/ديسمرب   ٣١، وتنتهي مدته يف ١٤ا األمانة وفقاً للمادة 

مج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية احملددالصندوق االستئماين   )ج(  ،من أجل الرب
ريخ انتهاء هذا الصندوق االستئماين  . وألن١٣للمادة  وفقاً الذي أنشئ  مج الدويل احملدد مقيد زمنياً، حيدد  الرب

  .٢٠٢٨كانون األول/ديسمرب   ٣١يف 
البالغة  الصندوق االستئماين العامميزانية حتديث على  ٢/١٢-مقرره ا مووافق مؤمتر األطراف يف  -  ٥

صندوق االستئماين سحب من الفائض املتاح للتن  ةالتنفيذي ةوأذن لألمين، ٢٠١٩دوالراً للعام  ٤ ٠٨٠ ٣٧٤
. كما اعتمد اجلدول اإلرشادي لالشرتاكات املقررة لتوزيع النفقات ٢٠١٩دوالر يف عام  ٢٣٧  ٣٠٠مبلغ  العام

ليشمل مجيع األطراف اليت دخلت بتعديل اجلدول  ةالتنفيذي ةوأذن لألمينعلى النحو الوارد يف املقرر  ٢٠١٩للعام 
لنسبة هلا يف االتفاقية حيز  غري األطراف  ااألطراف، ودعإىل . وطلب كذلك ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ١النفاذ 

لدعم أنشطة بناء القدرات  الصندوق االستئماين اخلاصيف  إىل املسامهةيف االتفاقية واجلهات األخرى القادرة، 
االستئماين احملدد من أجل دعم أنشطة بناء يف الصندوق و ، ١٤واملساعدة التقنية ألمانة االتفاقية وفقًا للمادة 

 .من االتفاقية ١٣القدرات واملساعدة التقنية وفقاً للمادة 
تقدمي  ةالتنفيذي ةاألمين إىلمن هذه املذكرة، طلب مؤمتر األطراف يف نفس املقرر  ٢كما ذُكر يف الفقرة و  -  ٦

مج العمل لفرتة السنتني  عندسيناريوهني   .٢٠٢١-٢٠٢٠إعداد امليزانيات وبر

مج العمل وامليزانية خذ يف االعتبار، أن  ةالتنفيذي ةطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمينو  -  ٧ عند إعداد بر
ترتيبات تبادل اخلدمات ذات الصلة واملقرتحات العملية اليت قدمها املدير التنفيذي ، ٢٠٢١-٢٠٢٠للفرتة 

دف أداء خدمات األم مج األمم املتحدة للبيئة  الشرتاك مع األمينلرب ، واليت أعدت   ةانة إىل اتفاقية ميناما
مج  ةالتنفيذي زل واستكهومل وجزء اتفاقية روتردام التابع لرب التفاقية ميناما وبدعم من األمني التنفيذي التفاقييت 

لفقرة   .٢/٧-قرر ا ممن امل ٢األمم املتحدة للبيئة، بشأن إطار مستقر لتبادل اخلدمات ذات الصلة عمًال 

وتقدم  امليزانيةاملدرجة يف نشطة لألصحائف وقائع  UNEP/MC/COP.3/INF/9 اإلعالميةوثيقة ال وتعرض -  ٨
ئق االجتماع مج العمل املقرتح، إىل جانب معلومات عن و ت  اتمعلومات إضافية عن بر ذات الصلة والوال
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املنطقي والنتائج املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ووسائل وخصائص كل نشاط، مبا يف ذلك املعلومات األساسية واألساس 
 .٢٠٢١-٢٠٢٠للفرتة  املطلوبةواملوارد  ٢٠١٩-٢٠١٨ فرتةلالتحقق والشركاء واملوارد املعتمدة ل

جمية للسيناريوهني  -ء  عرض امليزانيات الرب
مج العمل أساس  تكونلنظام اإلدارة املالية لألمم املتحدة، تشكل األنشطة اليت  وفقاً  -  ٩ . إعداد امليزانيةبر

مج العمل  لتايل، مت تنظيم بر نشاطًا مقرتحاً حتت العناوين الوظيفية  ١٥التفاقية ميناما يف  نياملقرتحوامليزانية و
 السبعة (انظر املرفق الثاين من هذه املذكرة).

منو على أساس ، أعدت األمانة سيناريوهني للميزانية، أحدمها ٢/١٢-م  ا قررمن امل ١٤فقرة وفقًا للو  -  ١٠
مج  علىامسي صفري واآلخر يعكس التغيريات املطلوبة  هذا السيناريو لتلبية االحتياجات املتوقعة املرتبطة بتنفيذ بر

ه مليزانيةاسيناريوها ويرد والية األمانة. بالعمل والوفاء   صحائف وقائع ميكن االطالع على التفاصيل يفو . أد
مليزانيات التشغيلية  اإلعالميةوثيقة ال) ويف UNEP/MC/COP.3/INF/9( امليزانيةاملدرجة يف نشطة األ املتعلقة 

 ).UNEP/MC/COP.3/INF/11( املقرتحة لسيناريوهي التمويل

 يف املائة من نفقات امليزانية. ١٣ اليت متثل عادةً و تكاليف دعم الربامج،  الفرعاألرقام الواردة يف هذا  وال تشمل -  ١١

 سيناريو األمينة التنفيذية  -١
مج العمل  إعداددف  سيناريو األمينة التنفيذية أُعد -  ١٢ المتثال من أجل اميزانية للعناصر األساسية يف بر

إلضافة إىل ٢٠١٩-٢٠١٨ الفرتة لألنشطة املقررة مبوجب مواد االتفاقية. ويشكل ذلك عناصر على مستوى  ،
ت القائمة واحتياجات األطراف اليت  استناداً قرتحة املضافية اإلساسية األنشطة األ متويلها من  يتعنيإىل الوال

 ٢٠٢١-٢٠٢٠اإلضافية، تبلغ امليزانية اإلمجالية للفرتة املقرتحة ألنشطة األساسية و. الصندوق االستئماين العام
 ٢٠١٩-٢٠١٨امليزانية املعتمدة لفرتة السنتني  أعلى من، أي اتدوالر  ٨ ٦٦٥ ٧٠٦مج قبل تكاليف دعم الربا

 .اتدوالر  ١ ٧٩٨  ٨٠٦ مبقدار

 لتلبية االحتياجات املتوقعة، أي وفورات مقارنةً  وضع، الذي سيناريو األمينة التنفيذيةعن  نتجتال و  -  ١٣
 أهم التغيريات هي كما يلي:و بسيناريو النمو االمسي الصفري. 

دات   سيناريو النمو االمسي الصفريب مقارنةً الز
دات كما يلي:كانت  -  ١٤  الز

دوالر إلدراج جزء رفيع املستوى للمؤمتر الرابع  ٥٥ ٠٠٠صص مبلغ إضايف قدره : خُ ١النشاط   )أ(
.  لألطراف يف اتفاقية ميناما

ملادة ٦النشاط   )ب( ومتشيًا مع اإلطار ، ٢٢: لدعم مؤمتر األطراف يف تقييم فعالية االتفاقية عمًال 
 مندوالر إضايف لنقل األنشطة املمولة  ٥٨٢ ٠٠٠الذي اقرتحه فريق اخلرباء التقنيني املخصص، ُخصص مبلغ 

تقرير عن  عدادمليزانية األساسية، للسماح إىل ايف سيناريو النمو االمسي الصفري  الصندوق االستئماين اخلاص
ت واإلطالقات، وتقرير  ت.عن والطلب والتجارة وتقرير العرض عن االنبعا  النفا

نظام  لوضعدوالر يف فرتة السنتني  ٩٥ ٠٠٠حاجة إىل مبلغ وجود : قدرت األمانة ٧النشاط   )ج(
كانون   ٣١األطراف حبلول  منوطين لإلبالغ اإللكرتوين على اإلنرتنت من أجل تقدمي أول تقرير كامل 

األطراف املقدمة  لتقاريرتقييم  إجراءدوات الالزمة، و التدريب واألعمليات ، مبا يف ذلك ٢٠٢١األول/ديسمرب 
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ستلزم مما ادوالر للوصول إىل سيناريو النمو االمسي الصفري،  ٦٠  ٠٠٠هذا املبلغ إىل  وُخفض. ٢١مبوجب املادة 
تكلفة  سيناريو األمينة التنفيذيةيف نطاق ونواتج األنشطة ذات الصلة. ونتيجة لذلك، يستلزم  مقابلإجراء ختفيض 
 دوالر هلذا النشاط لتلبية االحتياجات املتوقعة. ٣٥ ٠٠٠إضافية قدرها 

دوالر إلدراج ترمجة  ٦٥ ٠٠٠مبلغ إضايف قدره  هناك حاجة إىل: يف جمال املنشورات، ٨النشاط   )د(
 التمويل الطوعي.إدراجها يف بدًال من ، املنشورات يف امليزانية األساسية

ممن أجل : ١٠النشاط   )ه( ، هناك حاجة ٢٠٢١-٢٠٢٠ج عمل األمانة لفرتة السنتني تنفيذ بر
لدعم عمل  ٤-واإلدارة ملوظف برامج من الرتبة ف التوجيه التنفيذييف جمال  دوالرًا إضافياً  ٨١٥ ٢٨٣إىل 

مج الدويل والتقييم،  فرز املشاريعلس إدارته، وإدارة عمليات  األمانة، مبا يف ذلك تقدمي خدمات احملدد الرب
اجلهات املاحنة واإلشراف على متطلبات تقييم إىل وإدارة التنفيذ اإلداري والفين للمشاريع املعتمدة، وتقدمي تقارير 

ال تقسيم وظيفة موظف االتصاالت/ مج. وعالوة على ذلك، يُقرتح يف إطار هذا ا إدارة ورصد ومراجعة الرب
وموظف  ٣-موظف اتصاالت برتبة ف مهاظيفيني متميزين من اخلربة، إىل جمالني و  ٣-رتبة فباحلالية  عارفامل

ً استناداً إىل اخلربة املكتسبة على مدار الـ هذا الوظائف  تقسيميعترب و . ٣-برتبة ف معارفإدارة  شهراً  ١٨ضرور
ارة مهام العمل وقدرة أكرب على إد تجماال جمال من شري إىل احلاجة إىل خربة حمددة يف كلواليت تاملاضية، 

ا.  عارفاملمهام إدارة و االتصاالت  دة أيضًا مبلغًا إضافيًا قدره و اليت يتعني القيام  دوالر  ٢٠  ٠٠٠تشمل الز
، الذي يتعني خفضه للوصول ٢٠١٩-٢٠١٨الفرتة لسفر املوظفني إلعادة املبلغ املدرج يف امليزانية إىل مستوى 

 االمسي الصفري.إىل النمو االمسي الصفري ضمن سيناريو النمو 
 بنحويقدر  مبلغ: من حيث األنشطة القانونية والسياساتية، هناك حاجة إىل ١٣النشاط   )و(

سرتاتيجيات االهداف التنمية املستدامة و املتعلق للعمل  ٢٠٢١-٢٠٢٠دوالر لفرتة السنتني  ٢٣٤ ٠٠٠
 ضمنهذا املبلغ  درجأُ ، لتنفيذيةسيناريو األمينة ايف و ، مبا يف ذلك دراسات احلالة وحلقات العمل. اجلنسانية

 التمويل األساسي وليس التمويل الطوعي.
ميزانية سيناريو النمو االمسي  عن سيناريو األمينة التنفيذيةالواردة يف  يزانيةتزيد امل: ١٤النشاط   )ز(

وخدماته، ألمانة يف جمال صيانة املكاتب لاملتوقعة حتياجات االتوافق مع ي ت. وهاً دوالر  ٩ ٥٢٤الصفري مببلغ 
ذا املبلغ يف جماالت لوازم االتصاالت واملعدات املكتبية  يف سيناريو النمو االمسي الصفري بينما مت ختفيض امليزانية

 من أجل حتقيق منو امسي صفري.

دوالر ملعدات  ٣  ٠٠٠ مببلغ، فإن امليزانية األعلى ١٤: على غرار حالة النشاط ١٥النشاط   )ح(
املتوقعة الحتياجات لتتوافق مع التكلفة الفعلية املقدرة  سيناريو األمينة التنفيذيةيف  جمياتوالرب تكنولوجيا املعلومات 

 ألمانة يف جمال خدمات تكنولوجيا املعلومات.ل

دات  اخنفاضات سيناريو األمينة التنفيذية ويتضمن -  ١٥ ، ٢٠١٩-٢٠١٨مليزانية املعتمدة للفرتة  مقارنةً وز
 على النحو التايل:

 ٢٠١٩-٢٠١٨مليزانية املعتمدة للفرتة  مقارنةً  االخنفاضات
 :كما يلي  كانت االخنفاضات -  ١٦

الجتماع الرابع ملؤمتر األطراف  ٦١٠ ٠٠٠: يقدر اخنفاض قدره ١النشاط   )أ( دوالر فيما يتعلق 
ا سنتنيوهيئاته الفرعية، ويرجع ذلك أساساً إىل أن اجتماعات مؤمتر األطراف سوف تنتقل إىل دورة  من دورة  مد
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لتقدمي خدمة كاملة الجتماعات مؤمتر الالزم نظرًا ألن أمانة اتفاقية ميناما ال متلك مستوى التوظيف و سنوية. 
دة األطراف، فإن الوفورات الناجتة سوف تقابلها جزئياً احلاجة إىل تغطية  ، واليت لالجتماعاتات القدر متطلبات ز

زل وروتردام واستكهومل. أمانة اتفاوتقدميها مع يُقرتح تقامسها  سيناريو األمينة عالوة على ذلك، يشمل و قيات 
 الجتماع.لإضافة جزء رفيع املستوى  التنفيذية

يف امليزانية دوالر  ٧ ٠٠٠ يقل مبقدارمبلغ  ُخصصبفرتة السنتني السابقة،  : مقارنةً ٣النشاط   )ب(
م للجنة التنفيذ واالمتثال، على النحو الذي وافقت عليه اللجنة يف اجتماعها واحد  اجتماععقد ل ملدة ثالثة أ

-٢٠١٨ للفرتة ميزانية املعتمدةوفقاً للما يومني ة كل منه، بدالً من اجتماعني مد٢٠١٩يونيو حزيران/املعقود يف 
 الفعلية هلذا االجتماع. التكلفة وللتعبري عن، ٢٠١٩

 دوالر مقارنةً  ٦٥ ٠٠٠قدره  اخنفاضاً صيانة املكاتب املخصصة ليزانية ملا: تظهر ١٤النشاط   )ج(
ت، ستقدممببفرتة السنتني السابقة،  ، وكذلك اخنفاض تكلفة ياً داخل ا يعكس أن بعض اخلدمات، مثل املشرت

اليت وافق عليها مؤمتر  الوظائفيف املعينني مجيع املوظفني  تزويدمثل شراء املعدات املكتبية، حيث مت  ،بعض البنود
ث. ويقابل  ي بدأت ذال )١(نظام أوموجاترخيص  تكلفةاخنفاض التكاليف جزء األطراف يف اجتماعه األول 

ت يف عام  بشأنهاألمم املتحدة فرض رسوم   .٢٠١٩على مجيع الكيا
بفرتة  دوالر يف خدمات تكنولوجيا املعلومات مقارنةً  ٧ ٠٠٠: هناك اخنفاض قدره ١٥النشاط   )د(

دة يف تكاليف  قابله جزئياً وتديدة، اجلعدات املشراء يف إىل اخنفاض  ذلك أساساً  ويرجعالسنتني السابقة،  ز
 تراخيص الربجميات.

دات   ٢٠١٩-٢٠١٨مليزانية املعتمدة للفرتة  مقارنةً الز
دات  كانت  -  ١٧  :كما يليالز

اجتماعني ملكتب مؤمتر عقد ليف امليزانية دوالر  ٢  ٠٠٠ إضايف قدره مبلغ ُخصص: ٢النشاط   )أ(
 األطراف ملواءمة امليزانية مع التكاليف الفعلية لالجتماعات.

فرتة السنتني السابقة، يف ميزانية  ُختصص له: فيما يتعلق بتقييم الفعالية، الذي مل ٦النشاط   )ب(
ة على النحو الذي اقرتحه فريق لرصد والنمذجعن اتقرير  يف امليزانية إلعداددوالر  ٨١٠ ٠٠٠مبلغ قدره  ُخصص

 اجتماعات وجهاً عقد ذلك يتضمن و مؤمتر األطراف بشأن هذه املسألة)،  مبقرر اخلرباء التقنيني املخصص (رهناً 
مناقشات إلكرتونية من قبل جلنة تقييم الفعالية  إجراءاألطراف و  التقارير املقدمة منلوجه للخرباء، وجتميع وتقييم 

ت واإلطالقاتو تكامل. تقرير م إعدادلضمان  عن وتقرير  ،تغطي امليزانية املقرتحة أيضاً إعداد تقرير عن االنبعا
ت.عن وتقرير  ،العرض والطلب والتجارة  النفا

دوالر خالل فرتة السنتني  ٩٥ ٠٠٠أن هناك حاجة إىل إىل األمانة  تشري تقديرات: ٧النشاط   )ج(
كانون األول/ديسمرب   ٣١تقرير كامل حبلول أول لوضع نظام وطين لإلبالغ اإللكرتوين عرب اإلنرتنت من أجل تقدمي 

هذا و . ٢١مبوجب املادة املقدمة األطراف  لتقارير، مبا يف ذلك أدوات التدريب الالزمة، وإجراء تقييم ٢٠٢١
دة قدرها  ميثلر التقدي  بفرتة السنتني السابقة. دوالر مقارنةً  ٣٥٠٠٠ز

                                                           
  .٢٠١٥بدأ العمل به يف عام و نظام أوموجا هو النظام املركزي لتخطيط املوارد على نطاق األمانة العامة لألمم املتحدة،  )١(
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دوالر لتصميم أهم  ٥٠ ٠٠٠مبلغ إضايف قدره  هناك حاجة إىل: يف جمال املنشورات، ٨النشاط   )د(
ئق الال  .تهاوطباع تلف اللغاتخمتها إىل وترمج اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يةتوجيهو

دة قدرها : تُ ٩النشاط   )ه(  والتواصل تبفرتة السنتني السابقة لالتصاال دوالر مقارنةً  ٥ ٠٠٠قرتح ز
 .ةاالسرتاتيجي تتراخيص األدوات احملددة الالزمة لالتصاال تضمنوهو ما ي، العامةتوعية الو 

هناك حاجة إىل مبلغ تشري التقديرات إىل أن واإلدارة،  التوجيه التنفيذي: يف إطار ١٠النشاط   )و(
مج عمل األمانة لفرتة  ٢٠١٩-٢٠١٨بفرتة السنتني  مقارنةً  تالرادو  ١ ٣٥١ ٨٠٦إضايف قدره  لتنفيذ بر

يكون  ٣-هناك حاجة إىل موظف برامج من الرتبة ففأربع وظائف إضافية. وتُقرتح . ٢٠٢١-٢٠٢٠السنتني 
املسؤولية لتويل  ٦-ع  الرتبة خالتقارير وتقييم الفعالية وبناء القدرات، إىل جانب مساعد إداري من  مسؤوًال عن

ت واملوارد البشرية وإدارة املشاريع. االت جممهمة يف وظائف  عن ت األمم املتحدة وتوفراملشرت  العديد من كيا
مستقر وال مستدام على املدى  غري و أمران، وهيف معظم احلاالت و  يف الوقت احلايل،بعض هذه الوظائف 

وحدة الشركاء املنفذين، ب، بدءاً ٢٠١٩يف عام  أوموجانظام ل ٢التوسعة عالوة على ذلك، أدى تطبيق و الطويل. 
دة عبء العمل   ٣-الوظيفتني من الرتبتني فإلضافة إىل و برام اتفاقات مع الشركاء املنفذين. املتعلق إىل ز

مج الدويل احملدد، مبا يف ذلك تقدمي  ٤-ف من الرتبة موظف برامجإىل ، هناك حاجة ٦-ع  وخ لدعم الرب
وإدارة التنفيذ اإلداري والفين للمشاريع وتقييمها،  عملية فرز املشاريعإىل جملس اإلدارة، وإدارة  األمانةخدمات 
مراجعة اجلهات املاحنة واإلشراف على متطلبات تقييم ورصد و املقدمة إىل تقارير ال وإعداد اجلزء العملي مناملعتمدة، 

مج إىل جمالني وظيفيني  ٣-رتبة فبتقسيم وظيفة موظف االتصاالت/إدارة املعارف احلالية ، يُقرتح . وأخرياً الرب
الوظائف  تقسيميعترب و . ٣-برتبة ف معارفوموظف إدارة  ٣-موظف اتصاالت برتبة ف مهامتميزين من اخلربة، 

ً استناداً إىل اخلربة املكتسبة على مدار الـ هذا  شري إىل احلاجة إىل خربة حمددة يف واليت تشهراً املاضية،  ١٨ضرور
ا واملعارفالعمل وقدرة أكرب على إدارة مهام إدارة االتصاالت  االتمن جمجمال كل   .اليت يتعني القيام 

 ما يقدر مببلغناك حاجة إىل : من حيث األنشطة القانونية والسياساتية، ه١٣النشاط   )ز(
سرتاتيجيات االهداف التنمية املستدامة و املتعلق للعمل  ٢٠٢١-٢٠٢٠دوالر لفرتة السنتني  ٢٣٤ ٠٠٠

 ضمنهذا املبلغ  درجأُ ، سيناريو األمينة التنفيذيةيف و ، مبا يف ذلك دراسات احلالة وحلقات العمل. اجلنسانية
 سيناريو النمو االمسي الصفري. يف التمويل األساسي وليس التمويل الطوعي

 يصفر ال سيناريو النمو االمسي  -٢
إىل ميزانية إمجالية قدرها  ٢٠٢١-٢٠٢٠يدعو سيناريو النمو االمسي الصفري لفرتة السنتني  -  ١٨

دوالر قبل تكاليف دعم الربامج، وهو نفس مبلغ امليزانية التشغيلية اإلمجالية املعتمدة لفرتة السنتني  ٦ ٨٦٦ ٩٠٠
 سيناريو األمينة التنفيذيةمبلغ أقل من  الصندوق االستئماين العاميتطلب هذا السيناريو من و . ٢٠١٩-٢٠١٨
مج العمل جزئيًا أو حتويلها  لعناصراالضطالع يعين أيضًا  غري أنه. دوالر ١  ٧٩٨ ٨٠٧مبقدار  املهمة يف بر

توفر األموال، مما سيكون له وأن يكون تنفيذها رهناً ب)، الصندوق االستئماين اخلاص أي إىلطوعي (التمويل الإىل 
 دعم وخدمات.ما تقدمه من و مهام من األمانة ما تقوم به كبري على   أثر

دات يف امليزانية التشغيلية لألنشطة  االخنفاضاتفيما يتعلق بسيناريو النمو االمسي الصفري، فإن أهم و  -  ١٩ والز
 هي كما يلي: ٢٠١٩-٢٠١٨مليزانية املعتمدة للفرتة  مقارنةً  الصندوق االستئماين العاماألساسية املمولة من 
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 ٢٠١٩-٢٠١٨مليزانية املعتمدة للفرتة  مقارنةً  االخنفاضات
الجتماع الرابع ملؤمتر األطراف دوالر فيما يتعلق  ٦٦٥ ٠٠٠: يقدر اخنفاض قدره ١النشاط   )أ(

ا سنتنيوهيئاته الفرعية، ويرجع ذلك أساساً إىل أن اجتماعات مؤمتر األطراف سوف تنتقل إىل دورة  من دورة  مد
لتقدمي خدمة كاملة الجتماعات مؤمتر الالزم ميناما ال متلك مستوى التوظيف  نظرًا ألن أمانة اتفاقيةو سنوية. 

دة املاألطراف، فإن الوفورات الناجتة سوف تقابلها جزئياً احلاجة إىل تغطية  ، لالجتماعاتات القدر من تطلبات ز
زل وروتردام واستكهومل. وتقدميها مع واليت يُقرتح تقامسها   أمانة اتفاقيات 

يف امليزانية دوالر  ٧ ٠٠٠ يقل مبقدارمبلغ  ُخصصمقارنة بفرتة السنتني السابقة، : ٣اط النش  )ب(
م للجنة التنفيذ واالمتثال، على النحو الذي وافقت عليه اللجنة يف اجتماعها واحد  اجتماععقد ل ملدة ثالثة أ

-٢٠١٨ للفرتة ميزانية املعتمدةوفقاً للما يومني ة كل منه، بدالً من اجتماعني مد٢٠١٩يونيو حزيران/املعقود يف 
 .الفعلية هلذا االجتماع التكلفة وللتعبري عن، ٢٠١٩

-٢٠١٨دوالر عن ميزانية فرتة السنتني  ١٥ ٠٠٠ميزانية املنشورات مبقدار تقل : ٨النشاط   )ج(
ئق الالتغطي امليزانية تصميم وطباعة أهم و صفري. المسي االنمو السيناريو  لتحقيق، وذلك أساساً ٢٠١٩  يةتوجيهو

التمويل الطوعي يف يف إطار ترمجتها (وهذا هو سبب توفري الرتمجة  ال تشملولكنها  ،اليت اعتمدها مؤمتر األطراف
 سيناريو النمو االمسي الصفري).

بفرتة السنتني  مقارنةً  اً دوالر  ٧٤ ٥٢٤قدره اخنفاضاً ميزانية صيانة املكاتب  ُتظهر: ١٤النشاط   )د(
ت، ستقدما مبالسابقة،   ،بعض البنود، وكذلك اخنفاض تكلفة ياً داخل يعكس أن بعض اخلدمات، مثل املشرت

اليت وافق عليها مؤمتر األطراف يف  الوظائفيف املعينني مجيع املوظفني  تزويدمثل شراء املعدات املكتبية، حيث مت 
ث. ويقابل  ي بدأت األمم املتحدة ذال موجاأو ترخيص نظام  تكلفةاخنفاض التكاليف جزء اجتماعه األول 

ت يف عام  بشأنهفرض رسوم   .٢٠١٩على مجيع الكيا
بفرتة  خدمات تكنولوجيا املعلومات مقارنةً دوالر يف  ١٠ ٠٠٠: هناك اخنفاض قدره ١٥النشاط   )ه(

دة يف تكاليف  قابله جزئياً ت ديدة،اجلعدات املشراء يف اخنفاض وجود إىل  ذلك أساساً  ويرجعالسنتني السابقة،  ز
 .تراخيص الربجميات

دات مقارنةً   ٢٠١٩-٢٠١٨مليزانية املعتمدة للفرتة  الز
اجتماعني ملكتب مؤمتر عقد دوالر يف امليزانية ل ٢ ٠٠٠مبلغ إضايف قدره  ُخصص: ٢النشاط   )و(

 األطراف ملواءمة امليزانية مع التكاليف الفعلية لالجتماعات.
فرتة السنتني السابقة، يف ميزانية  ُختصص لهفيما يتعلق بتقييم الفعالية، الذي مل : ٦النشاط   )ز(

لرصد والنمذجة على النحو الذي اقرتحه فريق عن اتقرير  يف امليزانية إلعداددوالر  ٢٢٨ ٠٠٠مبلغ قدره  ُخصص
 اجتماعات وجهاً عقد تضمن يهو ما و مؤمتر األطراف بشأن هذه املسألة)،  مبقرر اخلرباء التقنيني املخصص (رهناً 
مناقشات إلكرتونية من قبل جلنة تقييم الفعالية  إجراءاألطراف و  التقارير املقدمة منلوجه للخرباء، وجتميع وتقييم 

 .تقرير متكامل إعدادلضمان 

دة قدرها  العامةتوعية الو  والتواصل ت: ُتظهر ميزانية االتصاال٩النشاط   )ح(  مقارنةً دوالر  ٥ ٠٠٠ز
 .ةاالسرتاتيجي تتراخيص األدوات احملددة الالزمة لالتصاال وتتضمنبفرتة السنتني السابقة، 
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دة يف إطار التوجيه التنفيذي واإلدارة، : ١٠النشاط   )ط(  مقارنةً  دوالراً  ٥٣٦ ٥٢٤ اقدرههناك ز
ئف األمانة. املطلوب ألداء وظا لضمان توافر احلد األدىن من مستوى املوظفني ٢٠١٩-٢٠١٨بفرتة السنتني 

إلضافة موظف برامج من إىل مستوى املوظفني الذي وافق عليه مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول، سُيضاف  و
لتويل  ٦-ع  خ الرتبةمساعد إداري من و التقارير وتقييم الفعالية وبناء القدرات،  يكون مسؤوًال عن ٣-الرتبة ف

ت واملوارد البشرية وإدارة املشاريع. حماالت مهمة يف وظائف  املسؤولية عن ت األمم  وتوفراملشرت العديد من كيا
مستقر وال مستدام على  غري و أمران، وهيف معظم احلاالت و  يف الوقت احلايل،بعض هذه الوظائف  املتحدة

وحدة الشركاء ب، بدءًا ٢٠١٩يف عام  أوموجانظام ل ٢التوسعة عالوة على ذلك، أدى تطبيق و املدى الطويل. 
دة عبء العمل   برام اتفاقات مع الشركاء املنفذين. املتعلق املنفذين، إىل ز

 قرتحاملجراء اإل  -لثاً 
 نشطةألا وقائع صحائفالواردة يف هذه املذكرة و وبعد دراسة املعلومات ، ٢/٧-وا م ٢/١٢-ا م يف ضوء املقررين -  ٢٠

) UNEP/MC/COP.3/INF/10ملسائل املالية (املتعلقة علومات وامل)، UNEP/MC/COP.3/INF/9( امليزانية املدرجة يف
يف )، قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر UNEP/MC/COP.3/INF/11وامليزانيات التشغيلية املقرتحة لسيناريوهي التمويل (

 على غرار النص الوارد يف املرفق األول هلذه املذكرة. مقرر
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  املرفق األول
مج العمل وامليزانية لفرتة السنتني]--[٣-م مشروع املقرر ا   ٢٠٢١–٢٠٢٠  : بر

  إن مؤمتر األطراف، 
مج عمل األمانة وامليزانية املقرتحة لفرتة السنتني  ١/١٥-م  ا هإىل مقرر إذ يشري    ،٢٠١٩-٢٠١٨بشأن بر

  ،٢٠١٩عن ميزانية عام  بشأن معلومات مستكملة ٢/١٢-م  ا هإىل مقرر  أيضاً إذ يشري و 
مج األمم املتحدة للبيئة يف إعداد  يرحبوإذ  ، على اقرتاح عمليجلهود اليت بذهلا املدير التنفيذي لرب

  ،بكفاءة وفعاليةاستخدام موارد اتفاقية ميناما تعظيم ، ل٢/٧-م  ا من املقرر ١النحو املطلوب يف الفقرة 
مليون فرنك  ١ملسامهة السنوية اليت قدمتها سويسرا، البلد املضيف لألمانة، واليت بلغت  أيضاً  وإذ يرحب

الصندوق االستئماين يف املائة إىل  ٤٠و الصندوق االستئماين العاميف املائة إىل  ٦٠سويسري، وزعت بنسبة 
  ة يف اجتماعات مؤمتر األطراف،مع حتديد أولوية استخدامها لغرض دعم مشاركة ممثلني من البلدان النامي ،اخلاص

  ،الصندوق االستئماين العامملسامهات اليت دفعتها األطراف إىل  حييط علماً وإذ 
  ،٢٠١٨للعام  صندوق االستئماين العامللاإلنشاء الكامل الحتياطي رأس املال العامل  يالحظوإذ 

ملسامهات والتعهدات املالية اليت قدمها االحتاد األورويب والسويد وسويسرا وفرنسا  وإذ يعرتف مع التقدير
ن إىل    ،٢٠١٩-٢٠١٨لفرتة السنتني  الصندوق االستئماين اخلاصوالفلبني وفنلندا والنرويج والنمسا واليا

والدامنرك واململكة املتحدة ملسامهات والتعهدات املالية اليت قدمتها أملانيا  ،مع التقدير ،وإذ يعرتف أيضاً 
ت املتحدة األمريكية إىل  الصندوق االستئماين لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا وهولندا والوال

  ،٢٠١٩-٢٠١٨لفرتة السنتني  احملدد
لينظر فيها مؤمتر  ٢٠٢١-٢٠٢٠السنتني  إعداد ميزانية لفرتة ةالتنفيذي ةطلبه إىل األمين إىل يشريوإذ 

جمية ٢٠١٩األطراف يف اجتماعه الثالث يف العام  ، مع توضيح املبادئ الرئيسية، واالفرتاضات، واالسرتاتيجية الرب
جمي وحسب بنود امليزانية دعم كل و  اليت تستند إليها امليزانية، وعرض النفقات لفرتة السنتني املعنية يف شكل بر

  ؛يفة وقائع للنشاط املدرج يف امليزانيةنشاط بصح
مج العمل  عند إعداد ،ةالتنفيذي ةطلبه إىل األمين إىل يشري أيضاً وإذ    السنتنيلفرتة امليزانيات وبر

  قدم سيناريوهني:أن ت، ٢٠٢١-٢٠٢٠ 
  االمسية؛ لقيمة ٢٠١٩سيناريو يبقي على امليزانية التشغيلية عند مستوى عام   (أ)

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

إطار مستقر خذ يف االعتبار االقرتاح العملي بشأن ن أ ةالتنفيذي ةطلبه إىل األمين إىل يشري كذلكوإذ 
مج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك اخليارات ذات الذي ، لتبادل اخلدمات ذات الصلة قدمه املدير التنفيذي لرب

مج العمل وامليزانية للفرتة  لفقرة ٢٠٢١-٢٠٢٠الصلة، عند إعداد بر   ،٢/٧-م  من املقرر ا ٢، عمًال 
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  أوالً 
  التفاقية ميناما بشأن الزئبق الصندوق االستئماين العام

لألمانة يف فرتة ما بني الرئيسية نشطة األعن  ةالتنفيذي ةه األمينتقدملتقرير الذي  حييط علماً  -  ١
 ؛)٣(املقدم يف املعلومات عن املسائل املالية ٢٠١٩-٢٠١٨وكذلك التقرير عن نفقات فرتة السنتني  ،)٢(الدورتني

مج العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني  يط علماً أيضاً حي -  ٢ فضًال عن ، )٤(٢٠٢١-٢٠٢٠برب
 وقائع صحائفو  )٦(وامليزانيتني التشغيليتني املقرتحتني لسيناريوهي التمويل )٥(املعلومات اإلضافية عن املسائل املالية

 ؛)٧(امليزانية املدرجة يف نشطةألا
دوالراً من  ]--البالغة [ ٢٠٢١-٢٠٢٠لفرتة السنتني  الصندوق االستئماين العامميزانية  يعتمد -  ٣

ت املتحدة؛  دوالرات الوال
 ]--[ مبلغ صندوق االستئماين العامسحب من الفائض املتاح للتن  ةالتنفيذي ةلألمين ذن -  ٤

ت املتحدة؛   دوالراً من دوالرات الوال
، ٢٠٢١-٢٠٢٠لفرتة السنتني اجلدول اإلرشادي لالشرتاكات املقررة لتوزيع النفقات  يعتمد -  ٥

ذن لألمين ]--[على النحو الوارد يف اجلدول  ، وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية لألمم ةالتنفيذي ةمن هذا املقرَّر، و
لنسبة هلا حبلول  كانون   ١املتحدة، بتعديل اجلدول ليشمل مجيع األطراف اليت تدخل االتفاقية حيِّز النفاذ 

  ؛٢٠٢٠الثاين/يناير 
كانون الثاين/يناير   ١تستحق الدفع حبلول  الصندوق االستئماين العامإىل أن املسامهات إىل  يشري -  ٦

كانون األول/ديسمرب من تلك السنة،   ٣١من السنة اليت تدرج فيها تلك املسامهات يف امليزانية ويف موعد أقصاه 
ا يف أقرب وقت ممكن لتمكني األمانة   من االضطالع بعملها؛ ويطلب إىل األطراف أن تسدد اشرتاكا

  نياً 
  التفاقية ميناما بشأن الزئبق الصندوق االستئماين اخلاص

ونفقات  ٢٠١٩عن أنشطة العام  ةالتنفيذي ةها األمينتملعلومات املستكملة اليت قدم حييط علماً  -  ٧
املعلومات عن املسائل ، على النحو الوارد يف الصندوق االستئماين اخلاصمن خالل  ٢٠١٩-٢٠١٨الفرتة 
  ؛)٩(لألمانة يف فرتة ما بني الدورتنيالرئيسية شطة التقرير عن األنوكذلك ، )٨(املالية

                                                           
)٢  (UNEP/MC/COP.3/19.  
)٣  (UNEP/MC/COP.3/INF/10.  
)٤  (UNEP/MC/COP.3/20.  
)٥  (UNEP/MC/COP.3/INF/10.  
)٦  (UNEP/MC/COP.3/INF/11.  
)٧  (UNEP/MC/COP.3/INF/9.  
)٨  (UNEP/MC/COP.3/INF/10.  
)٩  (UNEP/MC/COP.3/19.  
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وكذلك  ،)١٠(٢٠٢١-٢٠٢٠مج العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني رب ب أيضاً  حييط علماً  -  ٨
وصحائف وقائع  )١٢(وامليزانيات التشغيلية املقرتحة لسيناريوهي التمويل )١١(املعلومات اإلضافية عن املسائل املالية

 ؛)١٣(امليزانيةاملدرجة يف نشطة ألا
 ]--[البالغة  ٢٠٢١-٢٠٢٠لفرتة السنتني  الصندوق االستئماين اخلاص تقديرات على يوافق -  ٩

ت املتحدة؛  دوالراً من دوالرات الوال
ا يف  يالحظ -  ١٠   ؛الصندوق االستئماين اخلاصأن تنفيذ األنشطة املقررة خيضع لتوافر املوارد املساهم 
، ويدعو غري األطراف يف االتفاقية واجلهات األخرى القادرة يف االتفاقية األطرافإىل  يطلب -  ١١

لدعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية ألمانة  الصندوق االستئماين اخلاصعلى القيام بذلك، إىل املسامهة يف 
  من االتفاقية؛ ١٤اتفاقية ميناما وفقاً للمادة 

غري األطراف يف االتفاقية واجلهات األخرى القادرة على القيام بذلك، إىل و األطراف،  يدعو -  ١٢
 النامية األطراف يف االتفاقية ، من أجل دعم مشاركة املمثلني من البلدانالصندوق االستئماين اخلاصاملسامهة يف 

ا مبرحلة انتقالية   يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛ والبلدان اليت متر اقتصادا
  لثاً 

  الصندوق االستئماين احملدد التفاقية ميناما بشأن الزئبق
مج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية وعن  اً حييط علم -  ١٣ لتقرير الشامل عن الرب

  ؛)١٤(لتلك األنشطة املنشأ احملدد الصندوق االستئماين
وغريها من اجلهات القادرة على القيام بذلك، إىل املسامهة  ،األطراف وغري األطراف يف االتفاقية يدعو -   ١٤

  من االتفاقية؛ ١٣يف الصندوق االستئماين احملدد من أجل دعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية وفقاً للمادة 
  رابعاً 

  ٢٠٢٣–٢٠٢٢األعمال التحضريية لفرتة السنتني 
لكي ينظر فيها مؤمتر  ٢٠٢٣-٢٠٢٢عد ميزانية لفرتة السنتني تأن  ةالتنفيذي ةإىل األمين يطلب -  ١٥

جمية ، ٢٠٢١يف اجتماعه الرابع، يف العام األطراف  مع توضيح املبادئ الرئيسية، واالفرتاضات، واالسرتاتيجية الرب
جمي ومصنفًة حسب أنشط ة امليزانية، اليت تستند إليها امليزانية، وعرض النفقات لفرتة السنتني املعنية يف شكل بر

 ؛على أن يدعم كل نشاط بصحيفة وقائع للنشاط املدرج يف امليزانية
مج العمل لفرتة السنتني ةالتنفيذي ةإىل األمين أيضاً  يطلب -  ١٦   عند إعداد امليزانيات وبر

  :قدم سيناريوهنيت، أن ٢٠٢٣-٢٠٢٢
  االمسية؛ لقيمة ٢٠٢١-٢٠٢٠فرتة السنتني سيناريو يبقي على امليزانية التشغيلية عند مستوى   (أ)

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

                                                           
)١٠  (UNEP/MC/COP.3/20.  
)١١  (UNEP/MC/COP.3/INF/10.  
)١٢  (UNEP/MC/COP.3/INF/11.  
)١٣  (UNEP/MC/COP.3/INF/9.  
)١٤  (UNEP/MC/COP.3/10.  
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 املرفق الثاين
مج عمل فرتة السنتني جدول    ٢٠٢١-٢٠٢٠األنشطة املقرتحة يف بر

 العنوان الوظيفي ووصف النشاط رقم النشاط

 املؤمترات واالجتماعات -ألف  

 ملؤمتر األطراف الرابعاالجتماع  ١

 مؤمتر األطرافمكتب  ٢

 جلنة التنفيذ واالمتثال ٣

 بناء القدرات واملساعدة التقنية -ء  

مج اتفاقية ميناما لبناء القدرات واملساعدة التقنية ٤  بر

 العلمية والتقنيةاألنشطة  -جيم  

 الدعم العلمي للدول األطراف يف اتفاقية ميناما ٥

 الرصد العاملية ةتقييم الفعالية وخط ٦

 تقدمي التقارير الوطنية يف إطار اتفاقية ميناما ٧

 إدارة املعارف واملعلومات، والتوعية -دال  

 املنشورات ٨

 االتصاالت والتواصل والتوعية العامة ٩

 اإلدارة عموماً  -هاء  

 التوجيه التنفيذي واإلدارة ١٠

 التعاون والتنسيق الدوليان ١١

 املوارد واآللية املالية ١٢

لسياسات -واو    األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة 

لسياسات ١٣  األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة 

ا -زاي    صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة 

ا ١٤  صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة 

 خدمات تكنولوجيا املعلومات ١٥

  
  


