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النهج االسرتاتيجي 
لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية
 

الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للمؤمتر الدويل 
 املعين إبدارة املواد الكيميائية

 االجتماع الثالث

 2019ريل نيسان/أب 4-2 ،مونتيفيديو
 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 

األنشطة املقررة لألمانة ومشروع ميزانيتها لفرتة السنتني 
2019-2020 

 وميزانيتها األمانة والتوظيف فيها أنشطة
 األمانةمن  تقرير

 مقدمة - أوالا 
الدولية للمواد لنهج االسرتاتيجي لإلدارة يف السياسات لاجلامعة سرتاتيجية االمن  29عماًل ابلفقرة  -1

، إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم 1/1، طلب املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية، يف قراره الكيميائية
دولية للمواد مسؤولية اإلدارة الشاملة ألمانة النهج االسرتاتيجي لإلدارة ال يتقلداملتحدة للبيئة أن ينشئ وأن 

الكيميائية والنفاايت التابعة لربانمج األمم املتحدة  مقراً يف نفس املكان مع جمموعة املواد الكيميائية، وأن خيصص هلا
 واجلهات األخرى صاحبةمن االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات، اقرترِح أن تردعى احلكومات  19للبيئة. ويف الفقرة 

مبا  مهامها، وأن يردعى كذلك القطاع اخلاص، تمكني أمانة النهج االسرتاتيجي من أداءاملصلحة إىل توفري املوارد ل
 يف ذلك دوائر الصناعة واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية األخرى إىل املسامهة.

كانون   - 2015فيها للفرتة من متوز/يوليه  والتوظيفويقدم هذا التقرير معلومات عن ميزانية األمانة  -2
إىل املالك الوظيفي  ، استناداً 2020-2019ألمانة للفرتة واقرتاح بتعيني املوظفني يف ا 201٨سمرب األول/دي

 احلايل واألنشطة املقررة لألمانة، ويتضمن حملة عامة عن االحتياجات املتوقعة.
شادية واهليكل ، على امليزانية اإلر 4/5وقد وافق املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية، يف قراره  -3

. وكذلك وجه املؤمتر الفريق العامل املفتوح العضوية إىل النظر 2020-201٦للفرتة  الوظيفي وبرانمج عمل األمانة

                                                
*
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وإذا كان ضروراًي للغاية إجراء زايدة يف حجم امليزانية الشاملة حىت عام  ،يف إدخال تغيريات يف أولوايت امليزانية
 فتوح العضوية ابختاذ قرار يف هذا الشأن.، وفوض الفريق العامل امل2020

واآلاثر املرتتبة  2020-2019الفريق العامل يف النظر يف مالك املوظفني املقرتح لألمانة للفرتة  يرغبوقد  -4
على امليزانية من استضافة اجتماع رابع لعملية ما بني الدورات اليت تنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة 

 .2020كيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام للمواد ال
 2020كانون األول/ديسمرب   - 201٥ألمانة ومتويلها للفرتة من متوز/يوليه ا التوظيف يف - اثنياا 
 التوظيف - ألف

وحالة  4/5اهليكل الوظيفي اإلرشادي الذي اعتمده املؤمتر يف دورته الرابعة مبوجب قراره  1يبني اجلدول  -5
 .الوظائف

 1جلدول ا
ا يتعلق شهراا( فيم 42) 2018كانون األول/ديسمرب   -201٥وضع التوظيف يف الفرتة من متوز/يوليه 

 4/٥ابهليكل الوظيفي اإلرشادي الوارد يف القرار 
 حالة الوظائف املؤقتة التمويل وظائف األمانة

 الفئة الفنية والفئات العليا  -ألف
 شرغلت.الوظيفة  صندوق البيئة 1-مد
ية يف األمانة مسامهة منظمة الصحة العامل منظمة الصحة العاملية 4-ف

تشرين األول/أكتوبر  1توقفت يف 
2012. 

 الوظيفة شرغلت. التربعات )النهج االسرتاتيجي، عامة( 4-ف
الوظيفة شاغرة، ومن املتوقع أن تشغل يف  التربعات )إدارة املعارف( 3-ف

لدعم تنفيذ  2019الربع الثاين من عام 
 مشاريع مرفق البيئة العاملية.

 الوظيفة شرغلت. التربعات اية السريعة()برانمج البد 3-ف
)النهج االسرتاتيجي،  3-ف/2-ف

 عامة(
الوظيفة شرغلت. ررقيت هذه الوظيفة  التربعات

منذ حزيران/يونيه  3-لتصبح ف
201٧. 

موظف برامج معاون مؤقت منذ يوجد  التربعات )برانمج البداية السريعة( 2-ف
وحىت تشرين  2015شباط/فرباير 

لدعم برانمج  201٨ الثاين/نوفمرب
البداية السريعة. ألغيت الوظيفة يف كانون 

بعد انقضاء  201٨يسمرب األول/د
 مدهتا.

 فئة اخلدمات العامة -ابء
 شرغلت هذه الوظيفة منذ إنشاء األمانة التربعات 4/5-ع.خ
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 مسامهات التمويل - ابء
 انة يف أن ترربز املسامهات السخية يف ميزانيتهاترد أدانه تفاصيل املسامهات يف ميزانية األمانة. وترغب األم -٦

 .2هات صاحبة املصلحة املـردرجة يف اجلدول من جانب اجل
 2اجلدول 

كانون   - 201٥املسامهات يف امليزانية اإلرشادية ألمانة النهج االسرتاتيجي للفرتة من متوز/يوليه 
 2018األول/ديسمرب 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 ةت املودعاملسامها
كانون   - 2015متوز/يوليه 

 اجملموع 201٨-201٦ 2015األول/ديسمرب 
 10 000 10 000  األرجنتني

 45 ٦20 34 ٦٧9 10 941 النمسا
 ٦5 555 43 ٦٧4 21 ٨٨2 بلجيكا
 221 240 15٦ 0٧٦ ٦5 1٦3 الدامنرك

 1 130 534 542 299 5٨٨ 235 االحتاد األورويب
 121 911 ٦2 ٨٧4 59 03٧ فنلندا
 1 454 ٦20 1 233 ٧3٦ 220 ٨٨4 أملانيا

 19٨ 59٧ 19٨ 59٧  اجمللس الدويل للرابطات الكيميائية
 5 000 5 000  كينيا

 149 114 94 410 54 ٧05 هولندا
 ٦55 1٨2 ٦55 1٨2  النرويج

 1 950 1 950  ابكستان
 10 155 10 155  سلوفينيا
 ٧3٦ ٦9٧ ٦٦0 425 ٧٦ 2٧2 السويد
 ٦12 ٦59 2٨٦ ٧33 325 92٦ سويسرا

 1 ٦29 ٦1٨ 1 259 ٦1٨ 3٧0 000 الوالايت املتحدة األمريكية
البيئة التابع لربانمج األمم صندوق 

 مسامهات عينية -املتحدة للبيئة 
024 11٧ 144 ٧02 1٨ ٦٨19 

 ٧ 8٦٧ ٦21 ٥ 9٥٧ ٥٥2 1 910 0٦9 اجملموع

يمِ ة دمت احلكومات واملنظمات التالية مسامهات عينية قوإضافًة إىل املسامهات املالية الواردة أعاله، ق -٧
 عادة يف شكل مرافق اجتماعات، ودعم ألنشطة االجتماع: أملانيا، والربازيل، وبولندا، والسويد، وكوت ديفوار.

 2020-2019اإلرشادي املقرتح للفرتة امليزانية املقرتحة واهليكل الوظيفي  - اثلثاا 
إىل االحتياجات اليت وافق  2020-2019ي للفرتة امليزانية واملالك الوظيفينبغي أن يستند النظر يف  -٨

 عليها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث.
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 2020-2019اقرتاح بشأن مالك املوظفني للفرتة  - ألف
وقد تقلص مالك ورات إىل زايدة كبرية يف عبء العمل أبمانة النهج االسرتاتيجي. أدت عملية ما بني الد -9

ابملوظفني من منظمة الصحة العاملية واإلغالق الوشيك  موظفي األمانة مبرور الزمن، ويشمل ذلك وقف الدعم
، من 3-، ف201٨، توقفت يف كانون األول/ديسمرب 2-لربانمج البداية السريعة وما يرتبط به من املوظفني )ف

 (.2019املقرر أن تتوقف يف كانون األول/ديسمرب 
 5-ا خيص الفرتة املتبقية يقضي االقرتاح بشغل وظيفة منسق النهج االسرتاتيجي على املستوى فيموف -10

)وظيفة مؤقتة يف صندوق البيئة( دون تكاليف ترتتب على أمانة النهج االسرتاتيجي، ووظيفة موظف برامج معاون 
موظف  2019)من التربعات(. إضافًة إىل ذلك فإن من املتوقع أن ينضم إىل األمانة يف عام  2-وى فيف املست

بدون تكاليف مرتتبة على أمانة النهج االسرتاتيجي(. إن املوظفني اإلضافيني فين مبتدئ ترعاه حكومة أملانيا )
 .2020-2019ة غىن عنهم لتلبية طلبات املؤمتر الدويل يف دورته الرابعة يف الفرت  ال

لكي ينظر فيها الفريق العامل  2020-2019حيدد االحتياجات املقرتحة من املوظفني للفرتة  3اجلدول  -11
 ويوافق عليها.

 3اجلدول 
 2020-2019جدول مالك املوظفني اإلرشادي املقرتح للفرتة 

 مالحظات التمويل وظائف األمانة
    العلياالفئة الفنية والفئات  -ألف
ال توجد تكاليف مرتتبة على األمانة.  صندوق البيئة )النهج االسرتاتيجي، عامة( 5-ف

، منسق 5-اقرتاح إبعادة وظيفة ف
 النهج االسرتاتيجي.

 الوظيفة شرغلت. التربعات )النهج االسرتاتيجي، عامة( 4-ف
الوظيفة يف من املتوقع أن تشغل هذه  التربعات )إدارة املعارف( 3-ف

لدعم تنفيذ  2019ثاين من عام الربع ال
ممولة  ةفيع مرفق البيئة العاملية. الوظو مشر 

 من مشروع مرفق البيئة العاملية.
الوظيفة شرغلت. هذه الوظيفة املؤقتة  التربعات )برانمج البداية السريعة( 3-ف

ستلغى يف كانون األول/ديسمرب 
البداية ، عند إغالق برانمج 2019

 السريعة.
 السرتاتيجي، عامة()النهج ا 3-ف
 )النهج االسرتاتيجي، عامة( 2-ف
 )النهج االسرتاتيجي، عامة( 2-ف

 التربعات
 التربعات
 التربعات

 الوظيفة شرغلت.
ال توجد تكاليف مرتتبة على األمانة. 
وظيفة موظف برامج مبتدئ ستموهلا 

 حكومة أملانيا.
لدعم ختفيف وظيفة جديدة مقرتحة 

فيما خيص  عبء العمل اإلضايف لألمانة
عملية ما بني الدورات ودعم األمانة 
للدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين 

 إبدارة املواد الكيميائية.
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 مالحظات التمويل وظائف األمانة
 فئة اخلدمات العامة -ابء
 4 -ع .خ
 4 -ع .خ

 التربعات
 التربعات

 شرغلت هذه الوظيفة منذ إنشاء األمانة.
الوظيفة لدعم مشروع مرفق ستشغل هذه 

ممولة من مشروع  ةفيلوظالبيئة العاملية. ا
 مرفق البيئة العاملية.

 األنشطة الرئيسية يف امليزانية - ابء
لعملية ما  2020أن ينظر الفريق العامل فيما إذا كان يتعني عقد اجتماع رابع يف عام  من املتوقع أيضاً  -12

نفاايت لفرتة ما بعد عام بني الدورات اليت تنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وال
واآلاثر املرتتبة يف  2020-2019اتيجي للفرتة ميزانية إرشادية ألمانة النهج االسرت  4. وحيدد اجلدول 2020

عن الوظيفتني اجلديدتني ذوايت الصلة، وظيفة موظف  امليزانية من عقد اجتماع رابع لعملية ما بني الدورات، فضالً 
( )النهج االسرتاتيجي( لكي ينظر 4-ع.االسرتاتيجي، عامة( ووظيفة سكرتري )خ( )النهج 2-برامج معاون )ف

 يق العامل.فيهما الفر 
 4اجلدول 

 2020-2019امليزانية اإلرشادية ألمانة النهج االسرتاتيجي للفرتة 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

    2019 2020 
 - - عامة( )النهج االسرتاتيجي، 5-موظف برانمج ف 1102 1100 
 2٨9 5٦3 2٧٨ 42٦ )النهج االسرتاتيجي، عامة( 4-موظف برانمج ف 1103  
 23٨ ٧0٧ 229 52٦ (أ))إدارة املعارف( 3-موظف برامج ف 1104  
 – 229 52٦ )برانمج البداية السريعة( 3-موظف برامج ف 1105  
 23٨ ٧0٧ 229 52٦ )النهج االسرتاتيجي، عامة( 3-موظف برامج ف 110٦  
)موظف برامج مبتدئ، النهج االسرتاتيجي،  2-موظف برامج معاون ف 110٧  

 عامة(
– – 

 19٦ 3٦٨ 93 ٧2٨ )النهج االسرتاتيجي، عامة( 2-موظف برامج معاون ف 110٨  
 9٦3 345 1 0٦0 ٧32 اجملموع الفرعي 1199  
 مستشارون )توصيف النشاط أو اخلدمة( 1200 
 50 000 50 000 ناخلرباء االستشاريو  1201  
 ٥0 000 ٥0 000 اجملموع الفرعي  1299  
 الدعم اإلداري )املسمى والدرجة( 1٣00 
  1301 

1302 
 (أ)4-ع.سكرتري )النهج االسرتاتيجي( خ
 4-ع.سكرتري )النهج االسرتاتيجي( خ

193 ٨٨ 
3٨5 1٧٦ 

441 1٨3 
441 1٨3 

 10 000 - مساَعدة كعمل إضايف أو مساعدة مؤقتة 1320  
 ٣٧٦ 882 2٦4 ٥٧8 اجملموع الفرعي 1٣99  
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    2019 2020 
      
 مهمة رمسيةالسفر يف  1٦00 
 ٦0 000 ٧0 000 سفر املوظفني يف مهام رمسية 1٦01  
 ٦0 000 ٧0 000 اجملموع الفرعي 1٦99  
 1 4٥0 22٧ 1 44٥ ٣10 جمموع العنصر 1999 

 عنصر العقود من الباطن 20
 رات واملكانالعقود من الباطن خلدمة املؤمت 210 
 - 2 000 البداية السريعةاجمللس التنفيذي لربانمج  2101  
 - ٨0 000 االجتماعات اإلقليمية 2102  
 - - االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية 2103  
 3 000 3 000 اجتماعات املكتب 2104  
 450 000 - الدورة اخلامسة للمؤمتر 2105  
 50 000 50 000 2020عملية ما بني الدورات لفرتة ما بعد عام  210٦  
 ٥0٣ 000 1٣٥ 000 اجملموع الفرعي 2299  
 ٥0٣ 000 1٣٥ 000 جمموع العنصر 2999 
 االجتماعات واملؤمترات )العنوان( ٣100 
 – 13 000 اجمللس التنفيذي لربانمج البداية السريعة 3101  
 – 290 000 االجتماعات اإلقليمية 3102  
 – – االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية 3103  
 25 500 25 000 اجتماعات املكتب 3104  
 1 000 000 – الدورة اخلامسة للمؤمتر 3105  
 150 000   150 000 2020عملية ما بني الدورات لفرتة ما بعد عام  310٦  
 1 1٧٥ ٥00 4٧8 000 اجملموع الفرعي ٣٣99  
 1 1٧٥ ٥00 4٧8 000 جمموع العنصر ٣999 

 عنصر املعدات واملباين 40
 دوالر( 1 ٥00)بنود دون  معدات غري معمرة 4100 
 1 200 1 200 لوازم مكتبية 4101  
 – – براجميات احلاسوب 4102  
 1 200 1 200 اجملموع الفرعي 4199  
 –  درجة يف كشوفات امليزانية()انظر البنود امل املعدات املعمرة 4200 
 – – معدات حاسوبية 4201  
 – – اجملموع الفرعي 4299  
 املباين )اإلجيار( 4٣00 
 19 000 1٨ 500 إجيار املكاتب واملباين 4301  
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    2019 2020 
 19 000 18 ٥00 اجملموع الفرعي 4٣99  
 20 200 19 ٧00 جمموع العنصر 4999 

 متنوعةعناصر  ٥0
 قدمي التقاريرتكاليف ت ٥200 
 12 000 9 000 تكاليف الطباعة والرتمجة 5201  
 – – نشر نصوص النهج االسرتاتيجي 5202  
 12 000 9 000 اجملموع الفرعي ٥299  
   مصروفات نثرية ٥٣00 
 ٧ 200 ٧ 200 االتصاالت 5301  
 ٧ 200 ٧ 200 اجملموع الفرعي ٥٣99  
   التقييم ٥400 
 30 000 – النهائيالتقييم  5401  
 ٣0 000 – اجملموع الفرعي ٥499  
 49 200 1٦ 200 جمموع العنصر ٥999 

 ٣ 198 12٧ 2 094 210 التكاليف املباشرة للمشروع
 41٥ ٧٥٧ 2٧2 24٧ يف املائة( 1٣) تكاليف دعم الربامج

 ٣ ٦1٣ 884 2 ٣٦٦ 4٥٧ اجملموع الكلي  99
 البيئة العاملية. وظيفة مؤقتة ممولة من مشروع مرفق  (أ)

___________________ 


