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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 شطة األمانة واعتماد امليزانيةأن

 ومقترح امليزانية والتزويد ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦تقرير األمانة عن أنشطتها خالل الفترة 
  ٢٠١٢ - ٢٠١٠باملوظفني للفترة 

  مقدمة

 من االستراتيجية اجلامعة للسياسات للنهج االستراتيجي، فقد طلب املؤمتر ٢٩تبعاً للفقرة   - ١
، إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ١/١الكيميائية، يف قراره  املواد  بإدارةالدويل املعين

  مقرهاالقيام بإنشاء أمانة للنهج االستراتيجي وتويل املسؤولية اإلدارية الشاملة عن تلك األمانة ووضع
وطلب . بيئة الكيميائية والنفايات التابعة لربنامج األمم املتحدة لليف موقع مشترك مع جمموعة املواد

املوارد األخرى وفقاً  واملؤمتر إىل املدير التنفيذي واملدير العام ملنظمة الصحة العاملية توفري املوظفني
  .١/١للميزانية اإلشارية واألحكام اخلاصة باملوظفني الواردة يف القرار 

ة للسياسات  من االستراتيجية اجلامع٢٨تشمل وظائف األمانة على النحو املبني يف الفقرة و  - ٢
 االجتماعات والعمل فيما بني دورات املؤمتر وكذلك االجتماعات اإلقليمية؛ وتقدمي التقارير  عقدتيسري

عن تنفيذ النهج االستراتيجي، وتيسري إنشاء وصيانة شبكة ألصحاب املصلحة يف النهج االستراتيجي؛ 
 بدء وضع مقترحات املشاريع؛ وتيسري وضع مواد توجيهية؛ وتقدمي التوجيه إىل أصحاب املصلحة يف

كز تبادل للمعلومات؛ ونشر توصيات املؤمتر؛ والنهوض بتبادل املعلومات العلمية وتقدمي خدمات مر
والتقنية؛ وإقامة عالقات عمل مع املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة 

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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 ١/٤ طلب املؤمتر إىل األمانة يف املقرر ،باإلضافة إىل ذلك. ةللمواد الكيميائية واحملافظة على تلك العالق
  .القيام بوظائف تيسريية معينة فيما يتعلق بربنامج البداية السريعة

، أُنشئت األمانة حسبما هو متوخى ٢٠٠٦فرباير /وعقب اعتماد النهج االستراتيجي يف شباط  - ٣
 والصناعة واالقتصاد التابعة ابة التكنولوجيعيف جنيف ووضع مقرها ضمن فرع املواد الكيميائية بش

 وقد قام برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية، وباالستعانة. لربنامج األمم املتحدة للبيئة
باملوارد اليت مت توفريها يف صندوق البيئة ومن املسامهات اخلارجة عن امليزانية، بتوفري الوظائف اخلمسة 

وقد . ١/١ العامة حسبما ورد يف القرار ة اخلدمةفئة الفنية والوظيفة الواحدة من فئللموظفني من ال
 تنفيذ ليم األمم املتحدة، وقامت بتيسرينظمت األمانة اجتماعاً واحداً على األقل لكل إقليم من أقا

امج  مليون دوالر للصندوق االستئماين لذلك الربن٢٠برنامج البداية السريعة، وكفلت توفري مبلغ 
 جهة اتصال تابعة للنهج االستراتيجي، واضطلعت بعدد كبري من ٢٥٠وإقامة شبكة من قرابة 

اإلحاطات واألنشطة التثقيفية األخرى وقامت بتطوير وتنشيط موقع على اإلنترنت وتيسري والبدء يف 
 سبيل اإلبالغ عن تنفيذ النهج االستراتيجي كما قامت بتوفري الدعم إلجراء مشاورات موسعة على

ويرد أدناه وصف لألنشطة ولألوضاع املالية وحالة التزويد باملوظفني . التحضري للدورة الثانية للمؤمتر
  .٢٠١٢ - ٢٠١٠يف األمانة إىل جانب مقترح ميزانية للفترة 

  املوجز التنفيذي  -أوالً 
 النهج يتضمن هذا التقرير عرضاً لألنشطة اليت اضطلعت ا األمانة منذ أن مت اعتماد  - ٤

 املواد  بإدارةاالستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف الدورة األوىل للمؤمتر الدويل املعين
. ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ إىل ٤ يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، يف الفترة من تالكيميائية، اليت عقد

 ترتيباا اإلدارية واآلليات اخلاصة بتوجيهاا وتورد املعلومات عن تزويد األمانة باملوظفني ومتويلها وعن
 - ٢٠١٠وهناك مقترح مقدم من األمانة بشأن ميزانيتها وتزويدها باملوظفني خالل الفترة . التشغيلية

٢٠١٢.  
:  واحدة وظيفةوقد اكتمل اآلن إنشاء األمانة متاماً وهي تؤدي مجيع وظائفها الرمسية باستثناء  - ٥

فقد اخنفض . تدشني إدارا اخلاصة بتبادل املعلومات إىل احليلولة دون املوارد املالية أدت الضائقة يف فقد
 - ٢٠٠٦التمويل املقدم لألمانة اخنفاضاً كبرياً عن حد امليزانية اإلشارية اليت وافق عليها املؤمتر للفترة 

اط تكاليف األنشطة فقد أدى اسق.  وقل نسبياً عدد املاحنني الذين كانوا يوفرون ذلك التمويل٢٠٠٩
ومع أن . اإللزامية من امليزانية، مثل تنظيم الدورة احلالية، إىل إضعاف وضع األمانة إزاء مجع األموال

وظفني اإلشاري، فإن هذا الوضع مل يكن كذلك األمانة مزودة حالياً بكامل موظفيها وفقاً هليكل امل
ب ما تدل التجارب حىت اآلن هناك حاجة وباإلضافة إىل ذلك، وحس.  فقط٢٠٠٩منذ أوائل عام   إال

  .حقيقية إىل موظفني إضافيني، وخصوصاً بالنسبة لربنامج البداية السريعة
، بعد تعديالت طفيفة يف التكاليف، تكراراً ٢٠١٢ - ٢٠١٠وتعد امليزانية املقترحة للفترة   - ٦

امليزانية لألنشطة، مثل ، مع إضافة أبواب يف ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦مليزانية الفترة للمخصصات األساسية 
الدورة القادمة للمؤمتر، وذلك بناء على النفقات الفعلية يف الفترة الراهنة، وتتضمن خمصصاً لوظيفتني 
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وجتدر اإلشارة إىل أن .  يف املائة٥ يؤدي إىل زيادات سنوية بنسبة  من الفئة الفنية األمر الذينيإضافيت
وفر من صندوق البيئة لوظيفة واحدة يف األمانة التزم ا برنامج متويل األمانة بكامله، باستثناء الدعم امل

ومع ذلك يعد االتفاق على ميزانية إشارية وهيكل . األمم املتحدة للبيئة يتم توفريه على أساس طوعي
  .للموظفني أداة مهمة للغاية ملساعدة األمانة يف التخطيط ومجع األموال

  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦أنشطة األمانة ومتويلها،   -ثانياً 
  األنشطة  -ألف 

وقد أُعطيت . ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ أدناه أنشطة األمانة خالل الفترة ١توجز يف اجلدول   - ٧
 البداية السريعة، ونشر نصوص النهج االستراتيجي وتنظيم اجتماعات  برنامجاألولوية للتبكري يف إنشاء

  .ة لوضع آليات للتنسيق والتحديد األويل لألولوياتإقليمية للتهيئ
  ١اجلدول 

  ٢٠٠٦فرباير /انة النهج االستراتيجي منذ شباطاإلجراءات املضطلع ا عند أداء وظائف أم
   ٢٠٠٩ -٢٠٠٦األنشطة   وظيفة أمانة النهج االستراتيجي

  )االستراتيجية اجلامعة للسياسات( اجلوهري االختصاص
تيسري اجتماع املؤمتر الدويل املعين   ١

األعمال بإدارة املواد الكيميائية و
الدورات،  اخلاصة به فيما بني

  .واالجتماعات اإلقليمية

مت التوصل إىل اتفاق مع منظمة الصحة العاملية على  •
لمؤمتر الدويل املعين باملواد  الدورة الثانية لعقد

الكيميائية بالتعاقب مع مجعية الصحة العاملية الثانية 
أنظر االستراتيجية اجلامعة للسياسات، (والستني 

 .٢٠٠٩مايو / يف شهر أيار) ٢٥قرة الف
 :عقدت اجتماعات إقليمية على النحو التايل •

سبتمرب / أيلول١٤ -١١القاهرة، : أفريقيا §
، ودار السالم، مجهورية ترتانيا املتحدة، ٢٠٠٦

 ؛٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ و١٦
§ EU-JUSSCANNZ:)برشلونة، أسبانيا،  )١

، ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-٢٠
، وباريس، ٢٠٠٧يونيه /نحزيرا ١٢وباريس، 

 ؛٢٠٠٨فرباير / شباط١٢
 كانون ٦ -٤ريغا، : قيةأوروبا الوسطى والشر §

 ٩ و٨، وبوخارست، ٢٠٠٦ديسمرب /األول
 ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول

 

                                                
 إىل االحتاد األورويب واليابان والواليات املتحدة األمريكية وسويسرا EU-JUSSCANNZيشري املصطلح   )١(

  .وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا
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   ٢٠٠٩ -٢٠٠٦األنشطة   وظيفة أمانة النهج االستراتيجي
  )االستراتيجية اجلامعة للسياسات( اجلوهري االختصاص

/  نيسان٢ و١القاهرة، : اإلقليم الفرعي العريب §
 ؛٢٠٠٧ أبريل

/  أيار٢٣ -٢١بانكوك، : آسيا واحمليط اهلادئ §
 ؛٢٠٠٧مايو 

/  تشرين الثاين٩ و٨آبيا، :  احمليط اهلادئجزر §
 ؛٢٠٠٧نوفمرب 

مدينة بنما، : ارييبأمريكا الالتينية والبحر الك §
 ؛٢٠٠٨فرباير / شباط١٦ -١٤

 -١٠بريدجتاون، : كارييباإلقليم الفرعي ال §
 .٢٠٠٩مارس / آذار١٣

اجتماعات الفريق األفريقي الرئيسي وعقدت يف  •
يه يون/حزيران ١٥ إىل ١٣القاهرة يف الفترة من 

 .٢٠٠٨يوليه / متوز١٣ ودار السالم يف ٢٠٠٦
اجتماع للجنة التنسيق اإلقليمية ألمريكا الالتينية  •

وف أسبانيا والبحر الكارييب وعقدت يف بورت أ
، ومشاورات ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ١١من 

إقليمية بشأن القضايا الراهنة لإلدارة الدولية للمواد 
 ذلك االستعدادات للدورة الثانية الكيميائية، مبا يف

 ١٧بشيلي من للمؤمتر وعقدت يف فينيا ديل مار 
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩إىل 

يسرت األمانة القيام مبشاورات عاملية للتحضري  •
للدورة الثانية للمؤمتر، مبا يف ذلك اجتماع للفريق 
العامل القانوين والتقين املفتوح العضوية ومناقشات 

 تشرين ٢٤ إىل ٢١ية عقدا يف روما من غري رمس
تقدمي ، والعديد من عمليات ٢٠٠٨أكتوبر / األول

أصدقاء  " نظمهاالعرائض واملؤمترات عن بعد
  ".األمانة

تقرير إىل املؤمتر الدويل املعين باإلدارة   ٢
الدولية للمواد الكيميائية بشأن تنفيذ 

  .النهج االستراتيجي

كندا، مبشروع مت االضطالع، بدعم من حكومة  •
لوضع أنساق لإلبالغ عن تنفيذ النهج 

 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧االستراتيجي، وذلك يف الفترة 
ويف أعقاب التوجيه . بإرشاد من جلنة توجيهية دولية

املقدم أثناء املناقشات غري الرمسية اليت أجريت يف 
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ و٢٣روما يف 

مؤمتر، قامت بشأن االستعدادات للدورة الثانية لل
األمانة بوضع قائمة خمتصرة من املؤشرات لكي 
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   ٢٠٠٩ -٢٠٠٦األنشطة   وظيفة أمانة النهج االستراتيجي
  )االستراتيجية اجلامعة للسياسات( اجلوهري االختصاص

وإىل حني موافقة املؤمتر على . ينظر فيها املؤمتر
أنساق اإلبالغ، التمست األمانة تقارير من 

ي أصحاب املصلحة بشأن تنفيذ النهج االستراتيج
 ٢٠٠٨يوليه /من خالل استبيان أصدر يف متوز

  ).SAICM/ICCM.2/4أنظر (
 بشبكة ألصحاب املصلحة النهوض  ٣

  .يف النهج االستراتيجي
 :مت إنشاء شبكة ألصحاب املصلحة تتألف من •

 ؛ حلقة اتصال وطنية١٦٤ §
 ؛ حلقات اتصال إقليمية٥ §
 ؛ حلقة اتصال للمنظمات غري احلكومية٦٤ §
  . حلقة اتصال ملنظمات حكومية دولية١٣ §

بشأن التطبيقات املقدمة مت إصدار مبادئ توجيهية  •  .تيسري وضع ونشر مواد توجيهية  ٤
إىل الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة 

/ للنهج االستراتيجي واليت أصدرت يف شهر أيار
 يف ضوء اخلربة ، ومت تنقيحها تدرجييا٢٠٠٦ًمايو 

املكتسبة يف جوالت التطبيق ويف أعقاب املشاورات 
مع جلنة التنفيذ التابعة للصندوق االستئماين وجملسه 

وقد تعاونت األمانة مع معهد األمم . لتنفيذيا
املتحدة للتدريب والبحث واملنظمات املشاركة 
األخرى يف الربنامج املشترك بني املنظمات من أجل 

 من أجل وضع )٢(اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
 توجيهية بشأن إعداد خطط تنفيذ ةمشروع وثيق

  .النهج االستراتيجي
صحاب املصلحة بشأن توفري توجيه أل  ٥

  .استهالل وضع مقترحات املشاريع
مت تقدمي تغذية مرتدة بشأن مشاريع التطبيقات يف  •

إطار جوالت التطبيق الست للصندوق االستئماين 
 ١٩٠ردود مقدمة بشأن (لربنامج البداية السريعة 

 ). طلب معلومات٢٠٠ وزهاء تطبيقاً
قات الصندوق يعقدت أحداث جانبية بشأن تطب •

ستئماين لربنامج البداية السريعة أثناء االجتماعات اال
اإلقليمية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 

                                                
املنظمات املشاركة السبع يف الربنامج هي منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية   )٢(

نمية يف امليدان االقتصادي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة التعاون والت
وباإلضافة إىل ذلك يشارك برنامج األمم املتحدة . ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة الصحة العاملية

 .منائي والبنك الدويل كمراقبنياإل
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   ٢٠٠٩ -٢٠٠٦األنشطة   وظيفة أمانة النهج االستراتيجي
  )االستراتيجية اجلامعة للسياسات( اجلوهري االختصاص

الكيميائية واجتماعات اتفاقية بازل بشأن التحكم 
يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود 
واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة 

على مواد كيميائية ومبيدات آفات املسبقة عن علم 
معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية 

وعقدت . استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
حلقات عمل من أجل الدول اجلزرية الصغرية 

  . النامية يف البحر الكارييب واحمليط اهلادئ
على  مت حتسينه ألولية من موقعتألفت اخلدمات ا •  .تبادل معلومات مركز تقدمي خدمات  ٦

وأخر نقص املوارد املالية والوظيفية . شبكة الويب
وخالل . ٢٠٠٨من القيام بعمل نشط حىت عام 

، قام استشاري لتكنولوجيا ٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 
املعلومات باستحداث منرب لغرفة تبادل موسعة 
للمعلومات، والذي استوعب شبكة تبادل 

رات من أجل اإلدارة املعلومات بشأن بناء القد
السليمة للمواد الكيميائية اليت كان يديرها يف 

. السابق املنتدى احلكومي الدويل للسالمة الكيميائية
ومن املتوقع أن يكون املنرب التقين لغرفة تبادل 

، ٢٠٠٩مايو / للعمل يف شهر أيارعلومات جاهزاًامل
إال أن تنميته بالكامل واستمراريته يعتمدان على 

  . موارد إضافية من املوظفنيتوفري
كفالة تبليغ توصيات املؤمتر الدويل   ٧

 املواد الكيميائية إىل املعين بإدارة
  .الصلة ذات املنظمات

 لربنامج األمم املتحدة بعث املدير التنفيذي بالنيابة •
للمؤمتر رسالة خبصوص نتائج الدورة األوىل للبيئة 

 .٢٠٠٦يونيه /إىل املنظمات يف حزيران
 لقيام اهليئات القيادية  تقدمي إحاطة موجزة دعماًمت •

لسبع منظمات مشاركة يف الربنامج املشترك بني 
املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
بالنظر يف النهج االستراتيجي، واليت كانت كلها قد 

 . بالنهج االستراتيجياعترفت رمسياً
 االستراتيجي مت إقامة أحداث جانبية بشأن النهج •

أثناء اجتماعات اتفاقيات بازل وروتردام 
ومت تقدمي إحاطات موجزة لعدد كبري . واستكهومل

 . من األحداث الدولية واإلقليمية والوطنية األخرى
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   ٢٠٠٩ -٢٠٠٦األنشطة   وظيفة أمانة النهج االستراتيجي
  )االستراتيجية اجلامعة للسياسات( اجلوهري االختصاص

النهوض بتبادل املعلومات العلمية   ٨
  .والتقنية

أقيمت عالقات مع الروابط العلمية الرئيسية مثل  •
لكيميائية البيئية واالحتاد مجعية العلوم السمية وا

وسيتم النهوض . الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية
بتبادل املعلومات العلمية والتقنية يف املقام األول من 
خالل غرفة تبادل املعلومات عندما يتم تشغيلها 

  ).أنظر أعاله(
إقامة عالقات عمل مع املنظمات   ٩

املشاركة يف الربنامج املشترك بني 
ع برنامج األمم املتحدة مات وماملنظ

  .اإلمنائي

شاركت أمانة النهج االستراتيجي يف اجتماعات  •
 للجنة التنسيق املشتركة بني تعقد مرتني سنوياً

 .املنظمات التابعة للربنامج املشترك بني املنظمات
شاركت املنظمات األعضاء يف الربنامج املشترك بني  •

نهج املنظمات يف االجتماعات اإلقليمية لل
  . االستراتيجي

  )برنامج البداية السريعة( الصادر عن املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية ١/٤القرار 
تيسري اجتماعات جلنة تنفيذ الصندوق   ١٠

االستئماين لربنامج البداية السريعة 
  .والس التنفيذي للربنامج

/  نيسان١٩: اجتمعت جلنة التنفيذ ست مرات •
؛ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨؛ و٢٠٠٦ أبريل

 تشرين ٣٠؛ و٢٠٠٧مايو / أيار٣٠ و٢٩و
 أبريل/ نيسان١٨ و١٧؛ و٢٠٠٧أكتوبر /األول

؛ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧ و١٦؛ و٢٠٠٨
 .٢٠٠٩ أبريل/ نيسان١٧ و١٦و

 ٢٧ و٢٦: نفيذي ثالث مراتاجتمع الس الت •
 أبريل/ نيسان٢٤ و٢٣؛ و٢٠٠٦ أبريل/نيسان

ومن املعتزم أن . ٢٠٠٨مايو / أيار٧ و٦؛ و٢٠٠٧
 .٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٢٤ و٢٣تمع مرة ثانية يف جي

وضعت األمانة خطة عمل لربنامج البداية السريعة  •
 ٢٤ و٢٣اعتمدها الس التنفيذي يف اجتماعه يف 

 ٧ و٦ ونقحها يف اجتماعه يف ٢٠٠٧ أبريل/نيسان
  .٢٠٠٨مايو /أيار

للصندوق تقدمي الدعم اإلداري   ١١
  .االستئماين لربنامج البداية السريعة

وضعت األمانة اختصاصات إلدارة الصندوق  •
 من نيكماين واستكملت ترتيبات أخرى للتماالستئ
 ٨٢ من ٤٧ومت استكمال االتفاقات بشأن . إنشائه

  . مت إقرارها حىت حينهمشروعاً
فرز مقترحات مشاريع الصندوق   ١٢

  .هليتهااالستئماين بشأن اكتماهلا وأ
 أثناء جوالت  مشروعا١٩٠ًقامت األمانة بفرز  •

  .التطبيق الست األوىل
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  التوظيف  -باء
زودت األمانة مبوظفني يتألفون من مخسة موظفني فنيني وموظف واحد من فئة اخلدمة العامة   - ٨

 إىل قيود ه نظراًبيد أنه جيدر باملالحظة أن.  للمؤمتر١/١ هليكل التوظيف املعياري الوارد يف املقرر وفقاً
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣التمويل والوقت املتاح للتوظيف، فقد حتقق هذا املستوى من التوظيف يف 

 عن ذلك، ال تزال وفضالً. فقط، أي بعد أكثر من ثالث سنوات من اعتماد هيكل التوظيف املعياري
  مستوىويل منسق األمانة عند بتم برنامج البيئة ويقوم.  غري مستقرة وغري متيقنةقاعدة متويل املوظفني

 برنامج البيئة  يوفرهاوتعتمد الوظائف املتبقية، أي الوظائف األربع اليت.  من صندوق البيئة٥-ف
وظيفة من (اليت توفرها منظمة الصحة العاملية  والوظيفة) ٤- وخدمة عامة٢-ف و٣-ف و٤-  ف(

.  املخصصة من خارج امليزانيةعلى املسامهات) ٥- تشغل يف الوقت الراهن مبستوى ف٤-مستوى ف
 تدعم ٣-، على أساس متعدد السنوات، تكاليف وظيفة من مستوى فةوقد غطت املفوضية األوروبي

، تبني أن حجم العمل يفوق بكثري ٣-ويف حالة هذه الوظيفة من مستوى ف. برنامج البداية السريعة
. ٢٠٠٨ املساعدة منذ أوائل عام  قدرة موظف واحد، وقد تعاقدت األمانة مع استشاري لتقدميجداً

كما ثبت أن التوظيف غري كاف للسماح باألداء الكامل لوظائف غرفة تبادل املعلومات التابعة لألمانة 
  .ولوظائف األمانة التوجيهية

  التمويل  -جيم 
 وجتدر املالحظة. ترد فيما يلي تفاصيل املسامهات يف امليزانية األساسية للمنظمة بشأن أنشطتها  - ٩

بأن هذه املسامهات ال تتضمن املوارد اإلضافية الكبرية اليت قدمتها اجلهات املاحنة للصندوق االستئماين 
  .SAICM/ICCM.2/INF/30وتناقش هذه املسألة األخرية يف الوثيقة . لربنامج البداية السريعة

بسخاء عدد من وترغب األمانة يف أن تربز املسامهات يف ميزانيتها األساسية اليت قدمها   - ١٠
إىل " امليزانية األساسية"ويشري مصطلح .  أدناه٢ أصحاب املصلحة الذين ترد قائمة م يف اجلدول

 واليت تغطي مرتبات املوظفني، وإجيار املكتب، واملعدات وغري ١/١امليزانية اإلشارية الواردة يف املقرر 
  .ذلك من املصروفات األساسية

  ٢اجلدول 
 ٢٠٠٩إبريل /إىل نيسان ٢٠٠٦فرباير /نية األساسية ألمانة النهج االستراتيجي من شباطاملسامهات يف امليزا

  )دوالرات الواليات املتحدة األمريكيةب(
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ةاملسامهاجلهة 

  ٥٦ ٧٧٦ ٢٨ ٦٦٨  أستراليا
   ١٩ ٥٦٩  الدامنرك

  ٣٢٠ ٠٠٠ ٤٢ ٠٨١ ١٨٧ ٧٦٠ املفوضية األوروبية
  ٤٧ ٠٠٠ ٤٥ ٦٤٠ ٣٨ ٦٠٠ النرويج

 ٣ ٨٣٦ ٤ ٧١٦ ٤ ٠٣٢ ٣ ٧٥٥ سلوفينيا
 ١٦٥ ٠٠٠  ١٤ ٥٠٠  إسبانيا

  ٦٢ ٨٦٠ ٧٧ ٠٤١ ١٠٠ ٠٠٠ السويد
 ١٤ ٦٨٩ ١٤ ٤٧٠ ١٢ ٤١٩ ١١٢ ٤١٩ سويسرا
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 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ةاملسامهاجلهة 
اململكة املتحدة لربيطانيا 
 العظمى وأيرلندا الشمالية

 ٤٩ ١١٥   

  ٩٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠  الواليات املتحدة األمريكية
     

 ٢١١ ٩٧٧ ٢٠٩ ٨٧٨ ٢٠٧ ٨٠٠ ١٨٩ ٨٤٢ )٣(برنامج األمم املتحدة للبيئة
 ١٣٩ ٩٨٥ ٢٠٩ ٩٧٨ ٦٩ ٢٦٦   )٣(منظمة الصحة العاملية

     
 ٥٣٥ ٤٨٧ ١ ٠١٥ ٦٧٨ ٦٧٠ ١٣١ ٦٣٢ ٣٧٦ اموع

     
 ١ ٢٠٧ ٩٥٧ ١ ١٨٧ ٩٨٤ ١ ١٧٢ ٣١٩ ١ ١٧٢ ٣٧٥  ترتيبات امليزانية١/١القرار 

ألمانة يف أن تشري إىل املسامهات اليت قدمت لتغطية تكاليف أنشطتها على النحو كما ترغب ا  - ١١
واألنشطة املشار إليها هي تلك اليت مل تشملها امليزانية األساسية على الرغم من . ٣الوارد يف اجلدول 

تصلة بالدورة وتشمل هذه األنشطة، على وجه اخلصوص، املصروفات امل. التفويض باالضطالع ا
 إىل ٢١احلالية للمؤمتر، واجتماع الفريق العامل القانوين والتقين مفتوح العضوية الذي عقد يف روما من 

، واالجتماعات اإلقليمية واملطبوع املتعلق بنصوص النهج ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤
  .االستراتيجي

  ٣جلدول ا
   ٢٠٠٩أبريل /إىل نيسان ٢٠٠٦فرباير /ي من شباط أمانة النهج االستراتيجدعم أنشطةاملسامهات يف 

  )دوالرات الواليات املتحدة األمريكيةب(
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ املسامهةاجلهة 

 ٤٣ ٠٠٠    أستراليا
    ٦ ٦٠٠ النمسا

  ٣٢ ٥٠٠   اجلمهورية التشيكية
 ٨٨ ٦٩٣ ١٨ ٠٥٠  ١٦ ٩٥٧ الدامنرك

  ١٨٧ ٠٠٠   املفوضية األوروبية
 ٦٥ ٠٠٠ ٦٦ ٤٥٨  ١٢ ٧٠٠ فنلندا
 ٦٢ ٠٠٠ ٦٠ ٧٨٠  ٢٨ ٠٠٠ ٣١ ٥٠٠ أملانيا
 ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠  اليابان
 ٧٠ ٠٠٠    هولندا

 ١٣ ٠٠٠    رومانيا
 ٥٠ ٠٠٠    جنوب أفريقيا

  ٧٢٠ ٠٠٠ ٣٦ ٠٠٠  إسبانيا
 ٢٥٧ ٠٠٠ ٣١٨ ٨٥٥ ٦١ ٦٣٣ ٢٧ ٠٦٣ السويد

                                                
مم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية أرقاماً إشارية تقوم على أساس التكاليف تعد مسامهات برنامج األ )٣(

  .١/١ار رالقياسية للموظفني املبينة يف الق
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 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ املسامهةاجلهة 
  ٢٧١ ٧٦٩  ٤٠ ٢٣٣ سويسرا

لربيطانيا العظمى اململكة املتحدة 
 وأيرلندا الشمالية

  ٢٦ ٤٤٩  

   ١١٣ ٠٠٠  الواليات املتحدة األمريكية
     

 ٦٩٨ ٦٩٣ ١ ٧٥١ ٨٦١ ٢٨٨ ٦٣٣ ١ ٣٥ ٠٥٣ اموع

وعالوة على املسامهات املالية املشار إليها أعاله، قدمت احلكومات واملنظمات التالية   - ١٢
مرافق االجتماعات والدعم ألنشطة االجتماعات أو سفر مسامهات عينية قيمة وهي عادة يف شكل 

باربادوس، وشيلي، ومصر، والتفيا، وبنما، ورومانيا، وأسبانيا، والسويد وسويسرا، : املشاركني
وتايلند، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التربية والعلوم والثقافة اإلسالمية، 

 ومنظمة ،دارة السليمة للمواد الكيميائية الربنامج املشترك بني املنظمات بشأن اإلواملنظمات املشاركة يف
الدول األمريكية، وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي يف احمليط اهلادئ، وأمانة اتفاقية روتردام املتعلقة بإجراء 

ة يف التجارة الدولية، املوافقة املسبقة عن علم بشأن مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداول
  .وأمانة اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ويف حني أن الدعم املايل املقدم لألمانة خالل الفترة املؤدية إىل الدورة احلالية قد تعترب بداية   - ١٣
 ١/١ عن امليزانية اإلشارية الواردة يف القرار صحية لعملية منشأة حديثاً، فإن هذا الدعم يقل كثرياً

والواقع أن اضطرار األمانة إىل االعتماد على عدد . ١الصادر عن املؤمتر على النحو املبني يف اجلدول 
قليل نسبياً من اجلهات املاحنة يف احلصول على اجلانب األكرب من مواردها، وال سيما فيما يتعلق 

فقد تسبب حذف االعتمادات اخلاصة . إىل القلق إزاء مسألة االستدامةمبيزانيتها األساسية، يدعو 
 مبا يف ذلك املصروفات الكبرية املتعلقة بالدورة الثانية ١/١بأنشطة يف امليزانية اإلشارية الواردة يف القرار 

 يف ،٢٠٠٨أكتوبر /للمؤمتر واجتماع الفريق العامل القانوين والتقين مفتوح العضوية يف تشرين األول
كان  و.مسامهاتمن تقييد عمل األمانة ورمبا أضعف قدرة بعض اجلهات املاحنة على تربير ما تقدمه 

ميكن تالىف اخلالفات فيما بني أصحاب املصلحة بشأن املستوى املناسب لتمويل السفريات الجتماع 
سبقاً على التكاليف الفريق العامل واليت تسببت يف تأخري االستعدادات هلذا احلدث، لو كان قد اتفق م

  .وأدرجت يف ميزانية األمانة
  الوضع اإلداري لألمانة  -دال 

لقد عملت األمانة يف حدود اإلطار اإلداري لفرع املواد الكيميائية يف شعبة التكنولوجيا   - ١٤
 يف ويف حني أن املقر الرئيسي هلذا الربنامج يوجد. والصناعة واالقتصاد يف برنامج األمم املتحدة للبيئة

نريويب، فإن أمانة فرع املواد الكيميائية والنهج االستراتيجي توجد يف جنيف، واملكتب الرئيسي للشعبة 
وتقدم الوظائف اخلاصة بالصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة من خالل الوحدات . يف باريس

  .ذات الصلة يف املقر الرئيسي لربنامج األمم املتحدة للبيئة
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  لتوجيه التشغيلي لألمانةا  -هاء 
كانت عمليات األمانة تفتقر يف بعض املناسبات إىل التوجيه املتعلق بالسياسات الذي كان   - ١٥

ويف عدم وجود مثل هذه اهليئة، طلبت األمانة . ميكن أن يقدم لو كان لدى املؤمتر مكتب أو هيئة مماثلة
 من ٢٠٠٩ و٢٠٠٨االستراتيجي، ويف خالل املشورة واملشاركة من جهات االتصال اإلقليمية للنهج 

وقد عقدت األمانة هذا الفريق للمعاونة يف االستعدادات  ."ألصدقاء األمانة"يط غري الرمسي فريق التخط
 إىل ٢١الجتماع الفريق العامل القانوين والتقين مفتوح العضوية، الذي عقد يف روما خالل الفترة من 

ويتألف هذا الفريق من جمموعة متوازنة . رة احلالية للمؤمتر وللدو٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤
  .جغرافياً وقطاعياً من ممثلي احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

  ٢٠١٢ – ٢٠١٠امليزانية املقترحة وهيكل التوظيف للفترة   -اً لثثا
  مقترح لبيان األنشطة الرئيسية يف امليزانية  -ألف 

ويكرر . ٢٠١٢ – ٢٠١٠يتضمن املرفق ذا التقرير مقترح ميزانية األمانة والتوظيف للفترة   - ١٦
 مع بعض التعديالت الطفيفة يف ٢٠٠٩ – ٢٠٠٦املقترح االعتمادات األساسية الواردة يف ميزانية 

 – ٢٠٠٦ة  يف امليزانية لألنشطة املعتمدة على املصروفات الفعلية خالل الفترأبوابالتكاليف، وإضافة 
.  يف املائة٥ لوظيفتني فنيتني إضافيتني، واالرتفاع السنوي يف التكاليف بواقع  وتتضمن اعتمادا٢٠٠٩ً

وجتدر املالحظة بأن كل التمويل اخلاص باألمانة، باستثناء الدعم من صندوق البيئة لوظيفة واحدة 
ومع ذلك، فإن وجود ميزانية . وعيلألمانة التزم ا برنامج األمم املتحدة للبيئة، يقدم على أساس ط

  .إشارية وهيكل توظيف متفق عليهما ميثالن أداة شديدة الفائدة للتخطيط ومجع األموال لألمانة
 ٢,٥وسوف يضيف تصحيح ما سبق حذفه من متويل األنشطة من امليزانية ما يقرب من   - ١٧

 حني أن ذلك يعطي االنطباع بالطبع ويف. مليون دوالر إىل امليزانية احلالية على امتداد ثالث سنوات
 – ٢٠٠٦حبدوث زيادة كبرية يف امليزانية، فإن الواقع هو أن مصروفات مقابلة قد تكبدت خالل الفترة 

فعلى الرغم من عدم بياا يف امليزانية، فإن أمواالً ذا احلجم قد مجعت على أساس خمصص : ٢٠٠٩
وسوف تشمل األنشطة اليت ستغطى خالل . رته األوىلوأنفقت على أنشطة وافق عليها املؤمتر يف دو

 تنظيم اجتماعات املكتب واالجتماعات اإلقليمية والدورة الثالثة للمؤمتر ٢٠١٢ – ٢٠١٠الفترة 
  .واجتماع هيئة فيما بني الدورات إذا ما قرر املؤمتر إنشاء مثل هذه اهليئة

  مقترح بإنشاء وظيفتني فنيتني جديدتني يف األمانة  -باء 
 لتوفري ٢- مبستوى فمعاونموظف برامج : تقترح األمانة إضافة وظيفتني فنيتني لألمانة  - ١٨

 لالضطالع مبسؤولية ٣-الدعم اإلضايف لتشغيل برنامج البداية السريعة، وموظف برامج مبستوى ف
  .آلية تبادل املعلومات واملطبوعات وأعمال تعبئة املوارد

  ٢- فمعاونموظف برامج   - ١
ان برنامج البداية السريعة الذي يهدف إىل دعم أنشطة التمكني األولية لتنفيذ النهج ك  - ١٩

وقد اجتذب الربنامج بالفعل مسامهات من اجلهات املاحنة تقترب . ٢٠٠٦االستراتيجي قد أنشئ عام 
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 مشروعاً ٨٢ويقدم هذا الصندوق حىت اآلن الدعم لعدد .  مليون دوالر يف صندوق إستئماين٢٠من 
ويتوقع أن تصل حافظة املشروعات اليت ميوهلا .  بلداً والعديد من املنظمات غري احلكومية٧٦ل تشم

ويتطلب كل مشروع إعداد االتفاقات القانونية مع . ٢٠١١ بنهاية ٢٠٠الربنامج إىل ما يقرب من 
. تنيالوكاالت املنفذة أو منفذي املشروعات، وتيسري الرصد واإلبالغ وذلك عادة خالل فترة السن

وعالوة على ذلك، هناك احتياجات متواصلة لتيسري دورات االستخدام اليت تعقد مرتني سنوياً 
واالجتماعات السنوية للمجلس التنفيذي، والتقارير واجتماعات اللجنة التنفيذية للصندوق االستئماين، 

ندوق االستئماين املرفوعة للمؤمتر وتلك املقدمة للجهات املاحنة واالتصال اإلداري مع أمني الص
ومن الواضح أن الزيادة املطردة يف أعباء العمل املتصلة بربنامج البداية السريعة تتجاوز قدرات . للربنامج

موظف الربامج الوحيد الذي كان قد عني يف األصل هلذه املهمة، وكان من الضروري تعيني استشاري 
لس التنفيذي وجلنة تنفيذ الصندوق وقد سلم كل من ا. ملساعدة موظف الربامج على أساس مؤقت

  .االستئماين لربنامج البداية السريعة يف العام املاضي بأن مثة حاجة إىل إنشاء وظيفة فنية ثانية للربنامج
  ٣-موظف برامج ف  - ٢

ونظراً لنقص املوارد من املوظفني، مل تتمكن األمانة حىت اآلن من االضطالع بوظائفها الرمسية   - ٢٠
وجيري . يما يتعلق بآلية تبادل املعلومات وإعداد مواد إرشادية لدعم تنفيذ النهج االستراتيجيبالكامل ف

غري أن ذلك سوف . يف الوقت احلاضر وضع ج تكنولوجيا معلومات مبساعدة أحد االستشاريني
 يتطلب خدمة استباقية ومواصلة التطوير والتحديث املستمر إذا كان يتعني على األمانة أن تؤدي

 للتوسع بدرجة كبرية يف اجلهود  أيضاًومثة جمال. وظائفها الرمسية كمركز لتبادل املعلومات بفعالية
اإلرشادية من خالل إعداد قدر من املواد التوجيهية واإلعالمية يتجاوز النشرة اإلخبارية احلالية 

  .والنشرات األخرى املوجزة
ود مباشرة ومستمرة من جانب األمانة جلمع وعالوة على ذلك، مثة حاجة إىل زيادة بذل جه  - ٢١

األموال مع مراعاة توقعات اجلهات املاحنة الرئيسية بأن األمانة سوف توسع وتنوع من قاعدا املتعلقة 
باجلهات املاحنة، والتأكيد األخري الصادر عن قسم تعبئة املوارد يف برنامج األمم املتحدة للبيئة بأن من 

النهج االستراتيجي الصلة البينية وجهة تعبئة املوارد الرئيسية، وينبغي أن تقيم الضروري أن تصبح أمانة 
 مليون دوالر ٣٠والواقع أن جناح األمانة يف ضمان ما يزيد على . اتصاالت مباشرة مع دوائر املاحنني

لة  جلمع األموال سوى رسالوضع النهج االستراتيجي والبدء يف تنفيذه دون أي وسيلة رمسية تقريباً
سنوية من املدير التنفيذي دليل على عمق الدعم املقدم للنهج االستراتيجي وإمكانيات توسيع نطاق 

  .التمويل
وتقترح األمانة، لتعزيز قدرا على االضطالع ذه املهام، إضافة موظف برامج من املستوى   - ٢٢
  :وسيتمثل دور موظف الربامج هذا فيما يلي. ٣-ف

   املعلومات؛تشغيل آلية تبادل  )أ(  
  إعداد املواد اإلرشادية واإلعالمية؛  )ب(  
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البحث عن مصادر التمويل وإعداد حزم االستخدامات واملعلومات لدعم جهود مجع   )ج(  
  .األموال اليت يبذهلا منسق النهج االستراتيجي

  اإلجراء املمكن أن يتخذه املؤمتر  -اً رابع
  :قد يرغب املؤمتر يف  - ٢٣

 ٢٠١٢ – ٢٠١٠امليزانية اإلشارية وهيكل التوظيف لألمانة للفترة أن يوافق على   )أ(  
  الواردين يف املرفق ذا التقرير؛

  أن يذكر أن التمويل لألمانة يقدم على أساس طوعي؛  )ب(  
 أن تساهم باملوارد  املسامهة علىأن يشجع مجيع احلكومات واملنظمات القادرة على  )ج(  

  املناطة ا وفقاً للميزانية اإلشارية وهيكل التوظيف؛لتمكني األمانة من أداء الوظائف 
 لكي ينظر فيها املؤمتر ٢٠١٥ – ٢٠١٣أن يطلب من األمانة إعداد ميزانية للفترة   )د(  

  .خالل دورته القادمة
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  املرفق

هيكل املوظفني وامليزانية اإلشاريني املقترحني ألمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية 
  ٢٠١٢ - ٢٠١٠ميائية للفترة للمواد الكي

  ١اجلدول 
  جدول املوظفني اإلشاري املقترح

 ٢٠١٢-٢٠١٠  فئة املوظفني ومستواهم
   

  الفئة الفنية ألف
 صفر ١-مد   
 ١ ٥ –ف   
 ٢ ٤-ف   
 ٢  ٣ –ف   
 ٢ ٢ -ف   

 ٧ اموع الفرعي  
 ١  العامةةفئة اخلدم باء

 ٨  )باء+ألف(جمموع   

  
 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ )*حسب الوظائف) (منقح(ة للموظفني قياسيالالتكاليف   

     الفئة الفنية ألف
 ٢٦٣ ٨٨٥ ٢٥٣ ٧٣٦ ٢٤٣ ٩٧٧ ١-مد   
 ٢٣٣ ٤١١ ٢٢٤ ٤٣٤ ٢١٥ ٨٠٢ ٥ –ف   
 ٢٠١ ٦٥٣ ١٩٣ ٨٩٧ ١٨٦ ٤٣٩ ٤-ف   
 ١٦٩ ٨٩٤ ١٦٣ ٣٦٠  ١٥٧ ٠٧٧  ٣ –ف   
 ١٤١ ٩٨٨ ١٣٦ ٥٢٧ ١٣١ ٢٧٦ ٢ -ف   
          
 ١١٨ ٩٧٦ ١١٤ ٤٠٠ ١١٠ ٠٠٠  العامةفئة اخلدمة باء

 
  )٢٠١٠(قياسية لألمم املتحدة جبنيف، التكاليف الرواتب   *
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  ٢اجلدول 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(امليزانية اإلشارية املقترحة 

  اموع ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠     
      عنصر موظفي املشروع ١٠

 ١١٠٠        
 ٦٧٣ ٦٤٧ ٢٣٣ ٤١١ ٢٢٤ ٤٣٤ ٢١٥ ٨٠٢ ٥ -فموظف برنامج أقدم  ١١٠١  

 ٥٨١ ٩٨٩ ٢٠١ ٦٥٣ ١٩٣ ٨٩٧ ١٨٦ ٤٣٩ ٤ –موظف برنامج ف  ١١٠٢  

 ٥٨١ ٩٨٩ ٢٠١ ٦٥٣ ١٩٣ ٨٩٧ ١٨٦ ٤٣٩ ٤ –موظف برنامج ف  ١١٠٣  

 ٤٩٠ ٣٣١ ١٦٩ ٨٩٤ ١٦٣ ٣٦٠ ١٥٧ ٠٧٧ ٣ –موظف برنامج ف  ١١٠٤  

 ٤٠٩ ٧٩١ ١٤١ ٩٨٨ ١٣٦ ٥٢٧ ١٣١ ٢٧٦ ٢ –موظف برنامج معاون ف  ١١٠٥  

 ٤٩٠ ٣٣١ ١٦٩ ٨٩٤ ١٦٣ ٣٦٠ ١٥٧ ٠٧٧ ٣ -موظف برنامج ف ١١٠٦  

 ٤٠٩ ٧٩١ ١٤١ ٩٨٨ ١٣٦ ٥٢٧ ١٣١ ٢٧٦ ٢-موظف برنامج معاون ف  ١١٠٧  

 ٣ ٦٣٧ ٨٦٩ ١ ٢٦٠ ٤٨١ ١ ٢١٢ ٠٠٢ ١ ١٦٥ ٣٨٦  اموع ١١٩٩  
          
      )اخلدمة/وصف النشاط(اخلرباء االستشاريون  ١٢٠٠ 
 ١٢٦ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٤٢ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ خرباء استشاريون للنهج االستراتيجي ١٢٠١  

 ١٢٦ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٤٢ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠   اموع ١٢٩٩  
          
      الدرجة    اللقب  الدعم اإلداري ١٣٠٠ 
 ٣٤٣ ٣٧٦ ١١٨ ٩٧٦ ١١٤ ٤٠٠ ١١٠ ٠٠٠ ٤/٥ –ع .خ) للنهج االستراتيجي(سكرتري  ١٣٠١  

 ١٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ – – مساعدة مؤقتة/عمل إضايف ١٣٢٠  

 ٧٠ ٠٠٠ – ٧٠ ٠٠٠ – ) حتدد فيما بعد–هيئة فرعية (خدمة املؤمترات  ١٣٢١  

 ٣٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠ – – )الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية(خدمة املؤمترات  ١٣٢٢  

 ٧٢٥ ٣٧٦ ٤٣٠ ٩٧٦ ١٨٤ ٤٠٠ ١١٠ ٠٠٠  اموع ١٣٩٩  
          
      السفر يف مهام رمسية ١٦٠٠ 
 ١٥٧ ٦٢٥ ٥٥ ١٢٥ ٥٢ ٥٠٠ ٥٠ ٠٠٠  سفر املوظفني ١٦٠١  

 ١٥٧ ٦٢٥ ٥٥ ١٢٥ ٥٢ ٥٠٠ ٥٠ ٠٠٠  اموع ١٦٩٩  

 ٤ ٦٤٦ ٩٧٠ ١ ٧٩٠ ٦٨٢ ١ ٤٩٠ ٩٠٢ ١ ٣٦٥ ٣٨٦  جمموع العنصر ١٩٩٩ 
           

      عنصر التعاقد من الباطن ٢٠
      )مذكرات اتفاق خطي للمنظمات الداعمة(عاقد من الباطن الت ٢١٠٠ 
 ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ – – الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةاستضافة  ٢١٠١  

 ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ – –   اموع ٢١٩٩  

     )مذكرات اتفاق خطي للمنظمات الداعمة(التعاقد من الباطن  ٢٢٠٠ 
 ٣١٥ ٢٥٠ ١١٠ ٢٥٠ ١٠٥ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ استضافة اجتماع إقليمي ٢٢٠١  

 ٣١٥ ٢٥٠ ١١٠ ٢٥٠ ١٠٥ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠  اموع ٢٢٩٩  
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  اموع ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠     
 ٤١٥ ٢٥٠ ٢١٠ ٢٥٠ ١٠٥ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠  جمموع العنصر ٢٩٩٩ 
          

      عنصر التدريب ٣٠
      )العنوان(مؤمترات /اجتماعات ٣١٠٠ 

 فيذي لربنامج البداية السريعةالس التن

 ٦٩ ٢٥٥ ٢٤ ١٥٥ ٢٣ ١٠٠ ٢٢ ٠٠٠  سفر املشاركني ٣١٠١  
 االجتماعات اإلقليمية

 ٣١٥ ٢٥٠ ١١٠ ٢٥٠ ١٠٥ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠  سفر املشاركني ٣١٠٢  
 )حيدد فيما بعد(اهليئة الفرعية 

 ٢٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠   سفر املشاركني ٣١٠٣  

 ٦٩ ٢٥٥ ٢٤ ١٥٥ ٢٣ ١٠٠ ٢٢ ٠٠٠ فر املشاركني يف اجتماعات املكتبس ٣١٠٤  

  

سفر املشاركني يف الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة  ٣١٠٥
 ١ ٣٠٠ ٠٠٠ ١ ٣٠٠ ٠٠٠ – – املواد الكيميائية 

 ١ ٩٥٣ ٧٦٠ ١ ٤٥٨ ٥٦٠ ٣٥١ ٢٠٠ ١٤٤ ٠٠٠  اموع ٣٣٩٩  

 ١ ٩٥٣ ٧٦٠ ١ ٤٥٨ ٥٦٠ ٣٥١ ٢٠٠ ١٤٤ ٠٠٠  جمموع العنصر ٣٩٩٩ 
           

      عنصر املعدات واملباين ٤٠
         
      ) دوالر للبند الواحد١ ٥٠٠بنود أقل من (معدات مهتلكة  ٤١٠٠ 
 ٣ ٦٠٠ ١ ٢٠٠ ١ ٢٠٠ ١ ٢٠٠ لوازم مكتبية ٤١٠١  

 ١٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ برجميات كمبيوتر ٤١٠٢  
 – – – –  غري حمدد ٤١٢٠  
 ١٣ ٦٠٠ ٣ ٢٠٠ ٣ ٢٠٠ ٧ ٢٠٠   اموع ٤١٩٩  
          
     )أنظر البنود املدرجة يف كشوف امليزانية(املعدات املعمرة  ٤٢٠٠ 
 ١٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ معدات كمبيوتر ٤٢٠١  

 – – – –  غري حمدد ٤٢٢٠  
 ١٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠   اموع ٤٢٩٩  
          
      )إجيارات(املباين  ٤٣٠٠ 
 ٤٤ ١٣٥ ١٥ ٤٣٥ ١٤ ٧٠٠ ١٤ ٠٠٠ إجيار املكاتب واملباين ٤٣٠١  

 ٤٤ ١٣٥ ١٥ ٤٣٥ ١٤ ٧٠٠ ١٤ ٠٠٠   اموع ٤٣٩٩  

 ٧١ ٧٣٥ ٢٢ ٦٣٥ ٢١ ٩٠٠ ٢٧ ٢٠٠   جمموع العنصر ٤٩٩٩ 
           

      عنصر املصروفات املتنوعة ٥٠
      رتكاليف إعداد التقاري ٥٢٠٠ 
 ١٨ ٩١٥ ٦ ٦١٥ ٦ ٣٠٠ ٦ ٠٠٠  الطباعة والترمجة ٥٢٠١  
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  اموع ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠     
 – – – –  ةغري حمددمطبوعات  ٥٢٢٠  
 ٢٠ ٠٠٠ – – ٢٠ ٠٠٠  طباعة نصوص النهج االستراتيجي ٥٢٢١  

 ٣٨ ٩١٥ ٦ ٦١٥ ٦ ٣٠٠ ٢٦ ٠٠٠  اموع ٥٢٩٩  
           
      مصروفات نثرية ٥٣٠٠ 
 ١٢٦ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٤٢ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠   )فون، فاكس، إنترنتتلكس، تلي(اتصاالت  ٥٣٠١  

 – – – –  رسوم اإلرسال بالربيد واحلقيبة ٥٣٠٢  
 ١٢٦ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٤٢ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠  اموع ٥٣٩٩  
           
      الضيافة ٥٤٠٠ 
 – – – –  الضيافة ٥٤٠١  
 – – – –   اموع ٥٤٩٩  
         
      التقييم ٥٥٠٠ 
 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ – –  خبري استشاري يف التقييم ٥٥٠١  

 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ – –  اموع ٥٤٩٩  

 ١٧٠ ٠١٥ ٥٥ ٧١٥ ٤٨ ٣٠٠ ٦٦ ٠٠٠   جمموع العنصر ٥٩٩٩ 
         
 ٧ ٢٥٧ ٧٣٠ ٣ ٥٣٧ ٨٤٢ ٢ ٠١٧ ٣٠٢ ١ ٧٠٢ ٥٨٦  التكاليف املباشرة للمشروع 
           

٦٠   
 ٤٣٩ ٠٥٠ ٢١٧ ٩٠٣ ١٢١ ٠٣٢ ١٠٠ ١١٥  تكاليف دعم الربنامج ٦١٣١  

 ٤٣٩ ٠٥٠  ٢١٧ ٩٠٣ ١٢١ ٠٣٢ ١٠٠ ١١٥  جمموع تكاليف مشاركة برنامج األمم املتحدة للبيئة ٦٩٩٩ 
         

 ٧ ٦٩٦ ٧٨٠ ٣ ٧٥٥ ٧٤٥ ٢ ١٣٨ ٣٣٤ ١ ٨٠٢ ٧٠١  اموع الكلي ٩٩

 –  – –  جدول امليزانية السابق 
      نقصان/زيادة 

  ــــــــــ


