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

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

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

  2022برنامج العمل والمیزان�ة لعام  :4/2-المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،

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

�المساهمة السنو�ة التي قدمتها سو�سرا، البلد المض�ف لألمانة، التي بلغت ملیون فرنك سو�سري،   و�ذ یرحب
دوق االستئماني الخاص مع في المائة إلى الصن  40في المائة إلى الصندوق االستئماني العام و  60ُوزِّعت بنس�ة  

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

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

 ، 2018لكامل الحت�اطي رأس المال العامل للصندوق االستئماني العام للعام  اإلنشاء ا و�ذ یالحظ

مع التقدیر �المساهمات والتعهدات المال�ة التي قدمها االتحاد األورو�ي والسو�د وسو�سرا وفرنسا   و�ذ �عترف
 ،  2021- 2020وفنلندا والنرو�ج والنمسا وال�ا�ان إلى الصندوق االستئماني الخاص لفترة السنتین 

لكي ینظر فیها مؤتمر    2023-2022إلى طل�ه إلى األمینة التنفیذ�ة إعداد میزان�ة لفترة السنتین    و�ذ �شیر
األطراف في اجتماعه الرا�ع، مع توض�ح الم�ادئ الرئ�س�ة، واالفتراضات، واالسترات�ج�ة البرنامج�ة التي تستند إلیها  

في شكل برنامجي، ومصنفًة حسب نشاط المیزان�ة، مع تدع�م �ل  المیزان�ة، وعرض النفقات لفترة السنتین المعن�ة  
 نشاط �صح�فة وقائع للنشاط المدرج في المیزان�ة،

-2022أ�ضًا إلى طل�ه إلى األمینة التنفیذ�ة، عند إعداد میزانیتي و�رنامج عمل فترة السنتین    و�ذ �شیر
 ، أن تقدم سینار�وهین:2023

 �الق�مة االسم�ة؛   2021- 2020یل�ة عند مستوى فترة السنتین  سینار�و ی�قي على المیزان�ة التشغ  ) أ(
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سینار�و �جسد التغییرات التي یتعین إدخالها على السینار�و المذ�ور أعاله لكي یلبي االحت�اجات   )ب(
 �المائة ق�اسًا �مستوى   5والتكال�ف المتوقعة أو الوفورات المتصلة بها، التي ین�غي أال تتجاوز ز�ادتها االسم�ة نس�ة  

 . 2021-2020السنتین 

 أوالً 

 االستئماني العام التفاق�ة میناماتا �شأن الزئبقالصندوق 

علماً  -1 السنتین    �ح�ط  لفترة  المقترحین  والمیزان�ة  العمل  والمعلومات )1( 2023- 2022ببرنامج  ؛ 
؛ والمعلومات التي  )3(المیزان�ة، وصحائف وقائع نشاط  )2(المتعلقة �المسائل المال�ة، �ما في ذلك التقر�ر عن النفقات
 ؛)5(، وحول التعاون والتنسیق الدولیین)4( 2021-2020قدمتها األمانة �شأن التقدم المحرز في تنفیذ برنامج عمل 

  2022العام لعام    �صفة استثنائ�ة ودون أن إرساء سا�قة، على میزان�ة الصندوق االستئماني   یوافق، -2
 ؛ 2023- 2022دوالرًا من دوالرات الوال�ات المتحدة �جزء من میزان�ة فترة السنتین  3 397 684التي تبلغ ق�متها 

واالتفاق علیها خالل انعقاد الجزء   2023استعراض میزان�ة الصندوق االستئماني العام لعام    �قرر -3
 ؛  2023- 2022المیزان�ة الكاملة لالتفاق�ة لفترة السنتین الحضوري من اجتماعه الرا�ع، الذي س�كمل النظر في 

أقصاه    �أذن -4 مبلغ  �سحب  التنفیذ�ة  المتحدة من   500 962لألمینة  الوال�ات  دوالرات  دوالرًا من 
الفائض المتاح المقدر للصندوق االستئماني العام لتغط�ة جزء من التكال�ف اإلضاف�ة لالجتماع الرا�ع لمؤتمر األطراف  

 ، 2021- 2020المقرر ترحیلها من فترة السنتین    3- الوفاء �االلتزام المتعلق بوظ�فة إدارة البرامج برت�ة ف من أجل  
 ؛ 2021-2020واالنتهاء من إعداد تقر�ر التجارة المدرج في المیزان�ة لفترة السنتین 

، على النحو الوارد  2022الجدول اإلرشادي لالشتراكات المقررة لتوز�ع النفقات لفترة السنتین    �عتمد -5
ر، و�أذن لألمینة التنفیذ�ة، وفقًا للنظام المالي والقواعد المال�ة لألمم المتحدة، بتعدیل   2في الجدول   من هذا المقرَّ

 ؛ 2022�انون الثاني/ینایر  1فاذ �النس�ة لها �حلول الجدول ل�شمل جم�ع األطراف التي تدخل االتفاق�ة حیِّز الن

�انون الثاني/ینایر   1إلى أن المساهمات إلى الصندوق االستئماني العام تستحق الدفع �حلول    �شیر -6
�انون األول/د�سمبر من تلك السنة،    31من السنة التي تدرج فیها تلك المساهمات في المیزان�ة وفي موعد أقصاه 

 اف أن تسدد مساهماتها في أقرب وقت ممكن لتمكین األمانة من االضطالع �عملها؛و�طلب إلى األطر 

 ثان�اً 

 التفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق  الخاصالصندوق االستئماني 

للفترة    �ح�ط علماً  -7 والنفقات  التنفیذ�ة عن األنشطة  األمینة  المقدم من    2019-2018�التقر�ر 
الصندوق    2021-2020و المال�ةمن خالل  �المسائل  المتعلقة  المعلومات  في  الخاص �ما ورد  ، )6( االستئماني 

، وف�ما  )7(2021- 2020و�ذلك المعلومات التي قدمتها األمانة عن التقدم المحرز في تنفیذ برنامج العمل للفترة  
 ؛)8(یتعلق �التعاون والتنسیق الدولیین

 
)1 ( UNEP/MC/COP.4/24 . 
)2 ( UNEP/MC/COP.4/INF/21 . 
)3 ( UNEP/MC/COP.4/INF/22 . 
)4 ( UNEP/MC/COP.4/19 . 
)5 ( UNEP/MC/COP.4/23 . 
)6 ( UNEP/MC/COP.4/INF/21 . 
)7 ( UNEP/MC/COP.4/19 . 
)8 ( UNEP/MC/COP.4/23 . 
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، فضًال  )9( 2023-2022ببرنامج العمل والمیزان�ة المقترحین لفترة السنتین    �ح�ط علمًا أ�ضاً  -8
 ؛)11(وصحائف وقائع األنشطة المدرجة في المیزان�ة )10( عن المعلومات اإلضاف�ة عن المسائل المال�ة

علماً  -9 ذلك   �ح�ط  على  لعام    عالوة  الخاص  االستئماني  الصندوق  ال�الغة    2022بتقدیرات 
 دوالرًا من دوالرات الوال�ات المتحدة؛ 1 921 000

أن تنفیذ األنشطة المقررة �خضع لتوافر الموارد المساهم بها في الصندوق االستئماني    یالحظ -10
 الخاص؛ 

إلى األطراف في االتفاق�ة، و�دعو غیر األطراف في االتفاق�ة والجهات األخرى القادرة    �طلب -11
 الستئماني الخاص؛ على الق�ام بذلك، إلى المساهمة في الصندوق ا

إلى    یدعو -12 بذلك،  الق�ام  القادرة على  األخرى  االتفاق�ة والجهات  في  األطراف  األطراف، وغیر 
المساهمة في الصندوق االستئماني الخاص، من أجل دعم مشار�ة الممثلین من البلدان النام�ة في االتفاق�ة والبلدان  

  ؤتمر األطراف وهیئاته الفرع�ة.التي تمر اقتصاداتها �مرحلة انتقال�ة في اجتماعات م

 
)9 ( UNEP/MC/COP.4/24 . 
)10 ( UNEP/MC/COP.3/INF/21 . 
)11 ( UNEP/MC/COP.3/INF/22 . 
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   1الجدول  

  2022برنامج العمل والمیزان�ة لعام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة) 

 النشاط  رقم النشاط 

2022 

 الصندوق االستئماني الخاص  الصندوق االستئماني العام 

 المؤتمرات واالجتماعات  - ألف
  

 االجتماع الرا�ع لمؤتمر األطراف  1
  

 – – االجتماع الرا�ع  1-1  

 – – االجتماعات التحضیر�ة اإلقل�م�ة  1-2  

 أفرقة الخبراء المحددة الوقت العاملة ف�ما بین  1-3  
 الدورات التي �لَّف بها مؤتمر األطراف 

– – 

 – – مجموع العنصر   

 مكتب مؤتمر األطراف  2
  

 – – اجتماعات المكتب  2-1  

 – – مجموع العنصر   

 لجنة التنفیذ واالمتثال  3
  

 – – اجتماع اللجنة  3-1  

 – – مجموع العنصر   

 – – المجموع (ألف)  

 بناء القدرات والمساعدة التقن�ة  -�اء
  

 برنامج اتفاق�ة میناماتا لبناء القدرات والمساعدة التقن�ة 4
  

 175 000 – األدوات، والمنهج�ات وطرائق تقد�م الخدمات  4-1  

 275 000 – األنشطة المحددة لتنم�ة القدرات   4-2  

 70 000 – أنشطة بناء القدرات عند الطلب  4-3  

 265 000 – األنشطة الشاملة  4-4  

 785 000 – مجموع العنصر   

 785 000 – المجموع (�اء)  

 األنشطة العلم�ة والتقن�ة -ج�م
  

 اتفاق�ة میناماتا الدعم العلمي للدول األطراف في  5
  

 50 000 – تحسین طرق وضع قوائم جرد الزئبق  5-1  

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

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

 50 000 – ت�ادل المعلومات في تكنولوج�ات خفض الزئبق  5-4  

 500 000 – األنشطة العلم�ة والتقن�ة الشاملة لمجاالت متعددة  5-5  

 700 000 - مجموع العنصر   

   تقی�م الفعال�ة  6
  

 – 45 000 لجنة تقی�م الفعال�ة  6-1  

 50 000 – إعداد تقر�ر التجارة واإلمدادات والطلب  6-2  
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 النشاط  رقم النشاط 

2022 

 الصندوق االستئماني الخاص  الصندوق االستئماني العام 
 – – تجم�ع وتقی�م التقار�ر المقدمة من األطراف   6-3  

 – 220 000 األعمال التحضیر�ة األخرى والتقار�ر لدعم تقی�م الفعال�ة  6-4  

 50 000 265 000 مجموع العنصر   

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

 – 10 000 معالجة وتحلیل التقار�ر الوطن�ة   7-1  

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

 – 25 000 تعز�ز قدرة األطراف على اإلبالغ الوطني  7-3  

 – 55 000 مجموع العنصر   

 750 000 320 000 المجموع (ج�م)  

   والمعلومات والتوع�ة إدارة المعارف   - دال
  

 المنشورات  8
  

 – 25 000 المنشورات  8-1  

 – 25 000 مجموع العنصر   

 االتصال والتوع�ة والوعي العام  9
  

 – 34 000 االتصال والتوع�ة والوعي العام  9-1  

 – 34 000 مجموع العنصر   

 االسترات�ج�ة الرقم�ة  10
  

 95 000 45 000 الرقم�ة االسترات�ج�ة   10-1  

 95 000 45 000 مجموع العنصر   

 95 000 104 000 المجموع (دال)  

 اإلدارة عموماً  -هاء
  

 التوج�ه التنفیذي واإلدارة  11
  

 – 2 165 500 اإلدارة عموماً  11-1  

 – 61 500 سفر الموظفین  11-2  

 – 2 227 000 مجموع العنصر   

 والتنسیق على الصعید الدولي التعاون  12
  

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

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

 – – أشكال التعاون والتنسیق األخرى  12-3  

 – – مجموع العنصر   

   المال�ةالموارد واآلل�ة  13
  

 – 20 000 الموارد المال�ة  13-1  

 – 27 000 مرفق البیئة العالم�ة  - اآلل�ة المال�ة  13-2  

 – – البرنامج الدولي المحدد  - اآلل�ة المال�ة  13-3  

 – 47 000 مجموع العنصر   

 – 2 274 000 المجموع (هاء)  
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 النشاط  رقم النشاط 

2022 

 الصندوق االستئماني الخاص  الصندوق االستئماني العام 
 األنشطة القانون�ة والس�اسات�ة  - واو

  

   األنشطة القانون�ة والس�اسات�ة  14
  

 – – برنامج عمل لجنة التنفیذ واالمتثال 14-1  

 – – األنشطة القانون�ة  14-2  

 – – التشر�عات الوطن�ة والتجارة واإلنفاذ 14-3  

 70 000 – القضا�ا الجنسان�ة   14-4  

 70 000 – مجموع العنصر   

 70 000 – المجموع (واو)  

 ص�انة المكاتب والخدمات  - زاي 
  

 ص�انة المكاتب والخدمات  15
  

 – 155 000 ص�انة المكاتب والخدمات  15-1  

 – 155 000 مجموع العنصر   

 خدمات تكنولوج�ا المعلومات  16
  

 – 55 500 خدمات تكنولوج�ا المعلومات  16-1  

 – 55 500 مجموع العنصر   

 – 210 500 المجموع (زاي)  

 الموارد المطلو�ة لجم�ع األنشطة   
  

 مجموع التكال�ف الم�اشرة (�استثناء تكال�ف دعم البرامج)  
 (من ألف إلى زاي)

500 908 2 000 700 1 

 221 000 378 105 في المائة) 13تكال�ف دعم البرامج (   

 1 921 000 3 286 605 المجموع الكلي (�شمل تكال�ف دعم البرامج)  

التكال�ف اإلضاف�ة االستثنائ�ة لالجتماع الرا�ع لمؤتمر األطراف (�ما    
 في ذلك تكال�ف دعم البرامج)

079 111 
 

المجموع الكلي �ما في ذلك التكال�ف االستثنائ�ة لالجتماع الرا�ع    
 لمؤتمر األطراف 

684 397 3 
 

دوالر   132 500السحب من احت�اطي رأس المال العامل (   
 �اإلضافة إلى تكال�ف دعم البرامج)

 )725 149( 
 

  60 000لتقر�ر التجارة (  2021-2020الوفورات في الفترة   
 دوالر �اإلضافة إلى تكال�ف دعم البرامج)

 )800 67( 
 

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

159 180 3 
 

 مالحظات:
في االجتماع الرا�ع المستأنف لمؤتمر األطراف لضمان االمتثال    2022سُتستعرض األنشطة المدرجة في المیزان�ة المؤقتة لعام  

 للمقررات المتخذة في االجتماع الرا�ع المستأنف.
 الحالة الراهنة المحددة للغا�ة. ین�غي أال ینظر إلى هذا المقرر على أنه �شكل سا�قة، بل �حل عملي للتقدم في عمل األمانة في  
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 2الجدول  

   2022لمحة عامة عن الجدول اإلرشادي لألنص�ة المقررة والمساهمات في الصندوق االستئماني العام لعام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة) 

 الطرف 

جدول األمم المتحدة لألنص�ة  
 2021-2019المقررة للفترة  

 (نس�ة مئو�ة) 

التفاق�ة میناماتا مع  جدول األنص�ة  
في المائة    22تطبیق سقف بنس�ة  

 في المائة   0,010وأساس  

 مجموع المساهمات في الصندوق 
 ) 2022االستئماني العام (

 الوال�ات المتحدة)   بدوالرات (

       )37الدول األفر�ق�ة ( 

 257 0,0100 0,003 بنن 

 404 0,0157 0,014 بوتسوانا 

 257 0,0100 0,003 بور�ینا فاسو 

 257 0,0100 0,001 بوروندي

 375 0,0146 0,013 الكامیرون 

 257 0,0100 0,001 جمهور�ة أفر�ق�ا الوسطى 

 257 0,0100 0,004 تشاد 

 257 0,0100 0,001 جزر القمر

 257 0,0100 0,006 الكونغو 

 375 0,0146 0,013 كوت د�فوار 

 257 0,0100 0,001 جیبوتي 

 462 0,0180 0,016 االستوائ�ة غین�ا  

 257 0,0100 0,002 إسواتیني 

 433 0,0169 0,015 غابون 

 257 0,0100 0,001 غامب�ا 

 433 0,0169 0,015 غانا

 257 0,0100 0,003 غین�ا 

 257 0,0100 0,001 ب�ساو  - غین�ا 

 257 0,0100 0,001 ل�سوتو 

 257 0,0100 0,004 مدغشقر

 257 0,0100 0,004 مالي

 257 0,0100 0,002 مور�تان�ا 

 318 0,0124 0,011 مور�شیوس 

 257 0,0100 0,009 نامیب�ا 

 257 0,0100 0,002 الن�جر 

 7 217 0,2811 0,25 ن�جیر�ا 

 257 0,0100 0,003 رواندا 

 257 0,0100 0,001 سان تومي و�ر�نسیبي 

 257 0,0100 0,007 السنغال 

 257 0,0100 0,002 س�شیل 

 257 0,0100 0,001 سیرالیون 

 7 852 0,3058 0,272 جنوب أفر�ق�ا 
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 الطرف 

جدول األمم المتحدة لألنص�ة  
 2021-2019المقررة للفترة  

 (نس�ة مئو�ة) 

التفاق�ة میناماتا مع  جدول األنص�ة  
في المائة    22تطبیق سقف بنس�ة  

 في المائة   0,010وأساس  

 مجموع المساهمات في الصندوق 
 ) 2022االستئماني العام (

 الوال�ات المتحدة)   بدوالرات (
 257 0,0100 0,002 توغو

 257 0,0100 0,008 أوغندا 

 289 0,0112 0,01 جمهور�ة تنزان�ا المتحدة 

 257 0,0100 0,009 زامب�ا 

 257 0,0100 0,005 زم�ابوي 

       )35دول آس�ا والمح�ط الهادئ ( 

 257 0,0100 0,007 أفغانستان

 1 443 0,0562 0,05 ال�حر�ن 

 257 0,0100 0,006 كمبود�ا 

 346 547 13,4983 12,005 الصین 

 1 039 0,0405 0,036 قبرص 

 24 075 0,9377 0,834 الهند 

 15 675 0,6105 0,543 إندون�س�ا 

 11 489 0,4475 0,398 اإلسالم�ة) -إیران (جمهور�ة 

 3 724 0,1450 0,129 العراق 

 247 216 9,6293 8,564 ال�ا�ان 

 606 0,0236 0,021 األردن

 257 0,0100 0,001 كیر��اس 

 65 441 2,5490 2,267 جمهور�ة �ور�ا 

 7 274 0,2833 0,252 الكو�ت 

 257 0,0100 0,005 جمهور�ة الو الد�مقراط�ة الشعب�ة 

 1 357 0,0528 0,047 لبنان 

 257 0,0100 0,001 جزر مارشال 

 257 0,0100 0,005 منغول�ا 

 3 320 0,1293 0,115 عمان

 3 320 0,1293 0,115 �اكستان 

 257 0,0100 0,001 �االو 

 5 918 0,2305 0,205 الفلبین 

 8 140 0,3171 0,282 قطر

 257 0,0100 0,001 ساموا

 33 832 1,3178 1,172 المملكة العر��ة السعود�ة 

 14 000 0,5453 0,485 سنغافورة 

 1 270 0,0495 0,044 سري النكا 

 257 0,0100 0,008 دولة فلسطین 

 318 0,0124 0,011 الجمهور�ة العر��ة السور�ة 

 8 862 0,3452 0,307 تایلند 

 257 0,0100 0,001 تونغا 
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 الطرف 

جدول األمم المتحدة لألنص�ة  
 2021-2019المقررة للفترة  

 (نس�ة مئو�ة) 

التفاق�ة میناماتا مع  جدول األنص�ة  
في المائة    22تطبیق سقف بنس�ة  

 في المائة   0,010وأساس  

 مجموع المساهمات في الصندوق 
 ) 2022االستئماني العام (

 الوال�ات المتحدة)   بدوالرات (
 257 0,0100 0,001 توفالو 

 17 782 0,6926 0,616 اإلمارات العر��ة المتحدة 

 257 0,0100 0,001 فانواتو 

 2 223 0,0866 0,077 فییت نام 

   )16دول أورو�ا الوسطى والشرق�ة ( 

 257 0,0100 0,008 أل�ان�ا 

 257 0,0100 0,007 أرمین�ا 

 1 328 0,0517 0,046 بلغار�ا 

 2 223 0,0866 0,077 كروات�ا 

 8 978 0,3497 0,311 تش�ك�ا 

 1 126 0,0439 0,039 إستون�ا 

 5 947 0,2316 0,206 هنغار�ا 

 1 357 0,0528 0,047 التف�ا 

 2 050 0,0798 0,071 لیتوان�ا 

 257 0,0100 0,004 الجبل األسود 

 257 0,0100 0,007 مقدون�ا الشمال�ة 

 23 151 0,9018 0,802 بولندا 

 257 0,0100 0,003 جمهور�ة مولدوفا 

 5 716 0,2226 0,198 رومان�ا 

 4 417 0,1720 0,153 سلوفاك�ا 

 2 194 0,0855 0,076 سلوفین�ا 

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

 257 0,0100 0,002 أنت�غوا و�ر�ودا 

 26 413 1,0288 0,915 األرجنتین 

 520 0,0202 0,018 جزر البهاما 

 462 0,0180 0,016 المتعددة القوم�ات) -بول�ف�ا (دولة 

 85 100 3,3147 2,948 البراز�ل 

 11 749 0,4576 0,407 شیلي 

 8 314 0,3238 0,288 كولومب�ا 

 1 790 0,0697 0,062 كوستار�كا 

 2 309 0,0900 0,08 كو�ا

 1 530 0,0596 0,053 الجمهور�ة الدومین�ك�ة 

 2 309 0,0900 0,08 إكوادور

 346 0,0135 0,012 السلفادور 

 257 0,0100 0,002 غ�انا 

 257 0,0100 0,009 هندوراس 

 257 0,0100 0,008 جاما�كا 
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 الطرف 

جدول األمم المتحدة لألنص�ة  
 2021-2019المقررة للفترة  

 (نس�ة مئو�ة) 

التفاق�ة میناماتا مع  جدول األنص�ة  
في المائة    22تطبیق سقف بنس�ة  

 في المائة   0,010وأساس  

 مجموع المساهمات في الصندوق 
 ) 2022االستئماني العام (

 الوال�ات المتحدة)   بدوالرات (
 37 296 1,4527 1,292 المكس�ك 

 257 0,0100 0,005 ن�كاراغوا 

 1 299 0,0506 0,045 بنما 

 462 0,0180 0,016 �اراغواي

 4 388 0,1709 0,152 بیرو 

 257 0,0100 0,001 سانت �یتس ون�فس 

 257 0,0100 0,001 سانت لوس�ا 

 257 0,0100 0,005 سور�نام 

 2 511 0,0978 0,087 أوروغواي

     ) 23دول أورو�ا الغر��ة والدول األخرى ( 

 19 543 0,7612 0,677 النمسا 

 23 700 0,9231 0,821 بلج�كا 

 78 922 3,0741 2,734 كندا 

 15 992 0,6229 0,554 الدانمرك 

 64 183 2,5000 2,5 االتحاد األورو�ي 

 12 153 0,4734 0,421 فنلندا 

 127 794 4,9777 4,427 فرنسا 

 175 800 6,8476 6,09 ألمان�ا 

 10 565 0,4115 0,366 الیونان 

 808 0,0315 0,028 آ�سلندا 

 10 710 0,4171 0,371 أیرلندا 

 95 463 3,7184 3,307 إ�طال�ا 

 257 0,0100 0,009 ل�ختنشتاین 

 1 934 0,0753 0,067 لكسمبرغ 

 491 0,0191 0,017 مالطة 

 318 0,0124 0,011 موناكو

 39 144 1,5247 1,356 هولندا 

 21 766 0,8478 0,754 النرو�ج 

 10 103 0,3935 0,35 البرتغال 

 26 153 1,0187 0,906 السو�د 

 33 226 1,2942 1,151 سو�سرا 

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

4,567 5,1351 835 131 

 564 814 22,0000 22 الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة  

 2 567 335 100,00 مجموع االشتراكات المقررة 

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

159 180 3 

 �شمل مساهمة سو�سرا المقدرة في الصندوق االستئماني العام بدوالرات الوال�ات المتحدة. * 
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 3الجدول  

 2023-2022االحت�اجات اإلرشاد�ة من الموظفین لفترة السنتین 

 فئة ومستوى الموظفین 

2022‒2023 

 الصندوق االستئماني الخاص  الصندوق االستئماني العام 
لبرنامج  تكال�ف دعم البرامج 

 المجموع  األمم المتحدة للبیئة 

 فئات الوظائف الفن�ة  -ألف
    

 1 − − 1 1-مد

 2 − 1 1 5-ف

 4 1 − 3 4-ف

 2 − − 2 3-ف

 − − − − 2-ف

 9 1 1 7 المجموع الفرعي (ألف)

 فئة الخدمات العامة  -�اء
    

 5 1 − 4 الخدمات العامة 

 5 1 0 4 المجموع الفرعي (�اء)

 14 2 1 11 المجموع (ألف + �اء)

. و�اإلضافة  5  -إلى فئة خدمات عامة  4-یتضمن جدول الموظفین إعادة تصن�ف وظ�فتین �فئة خدمات عامةمالحظة:   
 .2023حتى تشر�ن األول/أكتو�ر  2-إلى ذلك، تمول إ�طال�ا وظ�فة موظف فني مبتدئ برت�ة ف

 

 ____________ 


