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 لألطراف يف بروتوكول عشرالتاسع االجتماع 

  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
  ٢٠٠٧مرب سبت/ أيلول٢١ – ١٧، مونتريال

 *يالتحضري للجزء  من جدول األعمال املؤقت٣لبند ا

 للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا انيل املاانالتقرير
حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال بشأن املواد 

  وميزانيتا بروتوكول مونتريالاملستنفدة لطبقة األوزون

ة فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول تقرير املايل للصندوقني االستئمانيني التفاقيال
فترة السنتني  من  عن السنة األوىلمونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  عتمدتنيتني امل مقارنة بامليزاني٢٠٠٦ عام  خاللصروفاتاملو ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦
   األمانةتقرير من

اليت تتضمن مرفقاا امليزانية املنقحة ، UNEP/OzL.Pro.19/5متثل الوثيقة احلالية إضافة للوثيقة   - ١
 ٢٠٠٧املعتمدة للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون لعام 

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨وميزانيتيه املقترحتني للعامني 
التفاقية فيينا لصندوقني االستئمانيني لالتقرير املايل املعتمد لوثيقة اذه ويتضمن املرفق األول هل  - ٢

فترة السنتني من  )٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف (عن السنة األوىل وبروتوكول مونتريال 
 جدوالً أعدته األمانة يبني املصروفات الفعلية قةيذه الوثمن ه ويتضمن املرفق الثاين. ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦

  . مقارنة بامليزانيتني املعتمدتني لذلك العام٢٠٠٦خالل عام 

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.19/1. 
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 والصندوق االستئماين ،ة األمانة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريالومتول أنشط  - ٣
بلغ إمجايل التكاليف اليت  ٢٠٠٦ويف عام . التربعات اإلضافية الفردية من األطرافالتفاقية فيينا، ومن 

مبا يف ذلك تكاليف دعم  دوالراً ٤ ٥٣١ ٩٨٢الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال حتملها 
 اليت حتملها التكاليف وبلغ إمجايل.  دوالرا٥٢١ً  ٣٧٨ يف املائة وتساوي ١٣الربنامج وهي بنسبة 

 يف ١٣  تكاليف دعم الربنامج وهي بنسبة دوالراً تشمل٨٦٣ ٦٩٩الصندوق االستئماين التفاقية فيينا 
  . دوالرا٩٩ً ٣٦٤ وتساوياملائة 
 لتنظيم )اً دوالر١٨٤ ١٨٨ (اهلند : خمصصة من األطراف التالية مسامهاتوقد وردت  - ٤

 ) يورو١٠٠ ٠٠٠ (واملفوضية األوروبية االجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال؛
يارات التقنية ألنشطة الرئيسني املشاركني لكل من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخل

ألنشطة الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد ) يورو ١٠ ٠٠٠(سويسرا من  ولربوميد امليثيل؛
 كرونة سويدية كانتا قد ٥٠٠ ٠٠٠ يورو ودفعت السويد مبلغ ٢٠ ٠٠٠ودفعت فنلندا مبلغ . امليثيل

  .لبلدان منواًتعهدتا باملسامهة ما لسفر ممثلني من البلدان النامية وأقل ا
 يف هذه الوثيقة إىل دوالرات الواليات املتحدة حيثما وردت "دوالرات"كلمة وتشري   - ٥

  . ما مل يذكر خالف ذلك،األمريكية
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   األولرفقامل
القرير املايل املعتمد للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال عن السنة 

  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦من فترة السنتني ) ٢٠٠٦ ديسمرب/ن األولكانو ٣١املنتهية يف (األوىل 
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  الثاين رفقامل

  اتفاقية فييناربوتوكول مونتريال و لني االستئمانينيلصندوقل مقارنة بامليزانية املعتمدة ٢٠٠٦ عام  خاللصروفاتامل

  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام مليزانية املعتمدة ا

٢٠٠٦  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  اتفاقية فيينا  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٦لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

       عنصر موظفي املشروع  ١٠
       املشروعموظفو  ١١٠٠ 
 معبالتقاسم ) (٢-مد(أمني تنفيذي  ١١٠١  

 ١١٦ ٥٩٥ ١١٧ ٥٠٠ ٦  ١١٧ ٥٠٠  ١١٧ ٥٠٠  ٦  )اتفاقية فيينا

  صفر  صفر   ٢١٥ ٠٠٠  ٢١٥ ٠٠٠  ١٢  )١-مد(أمني تنفيذي نائب   ١١٠٢  
  صفر  صفر    ١٥٥ ٠٠٠  ١٥٥ ٠٠٠  ١٢  )٥-ف(موظف قانوين أقدم   ١١٠٣  
) ٥-ف (مأقد موظف شؤون علمية ١١٠٤  

 ٨٥ ٠٠٠ ٨٥ ٠٠٠ ٦ ٨٥ ٠٠٠ ٨٥ ٠٠٠ ٦ )اتفاقية فيينا معالتقاسم ب(

تدفع من برنامج ) (٤- ف(موظف إداري  ١١٠٥  
 صفر صفر  صفر صفر   )األمم املتحدة للبيئة

  صفر  صفر    ١١٦ ٤١١  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  )٣-ف( )نظم بيانات (موظف برنامج  ١١٠٦  
 ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠ ١٢ صفر صفر  )٣- ف) (اتصاالت ومعلومات(موظف برنامج  ١١٠٧  
  صفر  صفر    ١٠٩ ٩٢٤  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  )٣- ف) (رصد وامتثال(وظف برنامج م  ١١٠٨  
 ٣٢١ ٥٩٥ ٣٢٢ ٥٠٠  ٧٩٨ ٨٣٥ ٨١٢ ٥٠٠   اموع ١١٩٩ 
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام مليزانية املعتمدة ا

٢٠٠٦  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  اتفاقية فيينا  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٦لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

           

       الدعم اإلداري ١٣٠٠ 
 ١٣ ٨٠٠ ١٣ ٨٠٠ ٦ ١٣ ٨٠٠ ١٣ ٨٠٠ ٦ )٧-ع.خ(مساعد إداري  ١٣٠١  
  صفر  صفر    ١٨ ٨٤٥  ٢٥ ٢٥٠  ١٢  )٦-ع.خ(مساعد شخصي   ١٣٠٢  
 تدفع من( )٦-ع.خ(مساعد برنامج  ١٣٠٣  

 )اتفاقية فيينا
 ١٤ ١٣٧ ٢٠ ٦٠٠ ١٢ صفر صفر  

 ١١ ٥٠٠  ١١ ٥٠٠ ٦  ١١ ٥٠٠ ١١ ٥٠٠  ٦  )٦-ع.خ (شخصيمساعد  ١٣٠٤  
 ١٠ ٥٠٠ ١٠ ٥٠٠ ٦ ١٠ ٥٠٠ ١٠ ٥٠٠  ٦  )٦-ع.خ(مساعد برنامج  ١٣٠٥  
  صفر  صفر    ١٧ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠  ١٢  )٤-ع.خ(موظف وثائق   ١٣٠٦   
  صفر  صفر    ٢٤ ٩٦٠  ٢٤ ٩٦٠  ١٢  )٧-ع.خ(مساعد بيانات   ١٣٠٧   
تدفع من ) (٦-ع.خ(مساعد برنامج   ١٣٠٨   

  صفر صفر   صفر  صفر   )اليونيب

  مساعد لشؤون النقل واإلمداد  ١٣٠٩  
 )تدفع من اليونيب) (٣ - ع.خ(

 صفر صفر  صفر صفر 

 ١٤ ٤٤١  ١٨ ٥٠٠ ١٢  صفر صفر    )٦-ع.خ( ي اللغةثنائأقدم  سكرتري ١٣١٠  
  صفر  صفر   ١٧ ٥٠٠  ١٧ ٥٠٠   ؤقتةاملساعدة امل  ١٣٢٠  
اجتماعات  -تكاليف خدمة املؤمترات   ١٣٢١  

  صفر  صفر    ٤٤٩ ٦٩٩  ٤٥٠ ٠٠٠    فتوح العضويةملاالفريق العامل 
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام مليزانية املعتمدة ا

٢٠٠٦  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  اتفاقية فيينا  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٦لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

الجتماعات  ا-تكاليف خدمة املؤمترات  ١٣٢٢  
بالتقاسم (التحضريية واجتماعات األطراف 

 )كل ثالث سنواتاتفاقية فيينا  مع
 صفر صفر  ٥٠٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠ 

اجتماعات  -تكاليف خدمة املؤمترات   ١٣٢٣  
  صفر  صفر    ١٣٣ ١٦٣  ١٣٤ ١٥٠    أفرقة التقييم

 فرص صفر  ١٩ ٤٠٦  ٢٠ ٠٠٠  كتبامل اجتماعات -  تكاليف خدمة املؤمترات ١٣٢٤  
اجتماعات  - متراتمة املؤخديف لاتك  ١٣٢٥   

  لجنةال
  صفر  صفر    ٨٣ ٣٣٣  ٨٤ ٠٠٠  

 اجتماعات - تكاليف خدمة املؤمترات   ١٣٢٦  
  صفر  صفر    ٢ ٠٢٨  ٥ ٠٠٠    املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونتريال

اجتماع مديري  –تكاليف خدمة املؤمترات   ١٣٢٧  
  صفر صفر  صفر  صفر   العلوم

 صفر ٥ ٠٠٠  صفر صفر   بقة األوزون حلماية طويجرلتاأنشطة  ١٣٢٨  
حلقة عمل تنظمها األمانة بشأن تقرير فريق   ١٣٢٩  

الفريق /التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

  ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠   صفر  صفر 

 ١٠٤ ٣٧٧ ١١٩ ٩٠٠  ١ ٣٠١ ٧٣٤ ١ ٣١٣ ٦٦٠  اموع  ١٣٩٩  

 والتكاليف إمجايل تكاليف املوظفني    
  األخرى املتعلقة بشؤون املوظفني

 ٤٢٥ ٩٧٣ ٤٤٢ ٤٠٠  ٢ ١٠٠ ٥٦٩ ٢ ١٢٦ ١٦٠ 
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام مليزانية املعتمدة ا

٢٠٠٦  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  اتفاقية فيينا  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٦لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

            اخلرباء االستشاريون ١٢٠٠ 
املساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها   ١٢٠١  

  صفر  صفر   ٤٥ ٧٠٤  ٥٠ ٠٠٠   والترويج لتنفيذ الربوتوكول

  صفر  صفر   ٤٥ ٧٠٤  ٥٠ ٠٠٠   اموع  ١٢٩٩  
           
 مالتفاه ائلرس/مذكرات التفاهم( الباطن من عقود  ٢٢٠٠ 

  )مع املنظمات الداعمة
      

 ١٩٩ ١٤١ ٢٠٠ ٠٠٠  صفر صفر   دراسة عن نظم تتبع املواد املستنفدة لألوزون  ٢٢٠١   
 ١٩٩ ١٤١ ٢٠٠ ٠٠٠  صفر صفر   اموع  ٢٢٩٩   
 ١٩٩ ١٤١ ٢٠٠ ٠٠٠ صفر ٤٥ ٧٠٤ ٥٠ ٠٠٠   إمجايل اخلدمات التعاقدية     

           
        السفر يف مهام رمسية ١٦٠٠ 
 ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠  ٢٠٩ ٨١٥  ٢١٠ ٠٠٠  سفر املوظفني يف مهام رمسية ١٦٠١  
  صفر  صفر   ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠   سفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسية  ١٦٠٢  
 ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠  ٢٢٤ ٨١٥ ٢٢٥ ٠٠٠  اموع ١٦٩٩ 
 ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠  ٢٢٤ ٨١٥  ٢٢٥ ٠٠٠  رإمجايل تكاليف السف 
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام مليزانية املعتمدة ا

٢٠٠٦  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  اتفاقية فيينا  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٦لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

         

        نفقات التشغيل
      تكاليف مشاركة البلدان النامية ٣٣٠٠ 
  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠    ٥٣١ ٢٥٠  ٥٥٠ ٠٠٠    اجتماعات فريق التقييم  ٣٣٠١  
 صفر صفر  ٣٣٨ ٠٣٣ ٣٥٠ ٠٠٠   االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف ٣٣٠٢  
  صفر  صفر   ٢٩٩ ٤٦٠  ٣٠٠ ٠٠٠   فتوح العضويةاملات الفريق العامل اجتماع  ٣٣٠٣  
 صفر صفر  ١٩ ٨٨٢  ٢٠ ٠٠٠  اجتماعات املكتب ٣٣٠٤  
  صفر  صفر    ١٢٥ ٠١٦  ١٢٥ ٠٠٠    ةلجنالاجتماعات   ٣٣٠٥  
 اجتماعات للترويج للربوتوكول بني  ٣٣٠٦  

  صفر  صفر    ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠     غري األطرافالبلدان

 صفر  صفر  صفر  صفر  ت مديري حبوث األوزوناجتماعا ٣٣٠٧  
 ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ صفر ١ ٣٢٣ ٦٤١  ١ ٣٥٥ ٠٠٠   اموع ٣٣٩٩ 

            
           تشغيل املعدات وصيانتها ٥١٠٠ 
 معبالتقاسم (صيانة املعدات وغريها  ٥١٠١  

  ٦ ٩٢٤ ٧ ٠٠٠   ١٩ ٥٠٠  ١٩ ٥٠٠   )اتفاقية فيينا

  ٦ ٩٢٤ ٧ ٠٠٠   ١٩ ٥٠٠  ١٩ ٥٠٠   اموع ٥١٩٩ 
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام مليزانية املعتمدة ا

٢٠٠٦  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  اتفاقية فيينا  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٦لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

           تكاليف إعداد التقارير ٥٢٠٠ 
  ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠   ٤٣ ٨٥٣  ٥٠ ٠٠٠   إعداد التقارير ٥٢٠١  
  صفر صفر   ٦٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠   )أفرقة التقييم التقنيةرير اتق(إعداد التقارير  ٥٢٠٢  
  صفر صفر   صفر  ٥ ٠٠٠   )التوعية بالربوتوكول(إعداد التقارير  ٥٢٠٣  
  ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠   ١٠٣ ٨٥٣  ١١٥ ٠٠٠   اموع ٥٢٩٩ 
           متنوعةمصروفات  ٥٣٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠   ٣٣ ٤٠٦  ٣٥ ٠٠٠   االتصاالت ٥٣٠١  
  ١٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠   ٦٩ ٧٢٧  ٧٠ ٠٠٠   )شحن الوثائق(نفقات الشحن  ٥٣٠٢  
  صفر  صفر    ٦ ٥٠٠  ٦ ٥٠٠    التدريب  ٥٣٠٣  
  صفر ٥ ٠٠٠   ٩ ٩٥٠  ١٠ ٠٠٠   )ألوزونلعاملي لااليوم (مصروفات أخرى  ٥٣٠٤  
  ٣٢ ٠٠٠ ٤٢ ٠٠٠   ١١٩ ٥٨٣  ١٢١ ٥٠٠   اموع ٥٣٩٩ 
           الضيافة  ٥٤٠٠ 
  صفر  صفر   ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠   الضيافة  ٥٤٠١   
  صفر صفر   ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠   اموع  ٥٤٩٩   
  ٩٣ ٩٢٤  ١٠٤ ٠٠٠    ١ ٥٨١ ٥٧٨  ١ ٦٢٦ ٠٠٠   إمجايل نفقات التشغيل   
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام مليزانية املعتمدة ا

٢٠٠٦  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  اتفاقية فيينا  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٦لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

               املقتنيات
           ) دوالر١ ٥٠٠بنود تقل عن (ملعدات املهتلكة ا  ٤١٠٠ 
 معبالتقاسم (بنود مهتلكة متنوعة   ٤١٠١   

  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠    ١٣ ٠٧٧  ١٧ ٠٠٠    )اتفاقية فيينا

 ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠   ١٣ ٠٧٧  ١٧ ٠٠٠  اموع ٤١٩٩   
                
           )مقتنيات (معدات معمرة  ٤٢٠٠ 
  صفر  صفر    ٢ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠    كمبيوترات شخصية وملحقاا  ٤٢٠١   
  ٤ ٦٨٦  ٥ ٠٠٠    ٣ ٩٩٩  ٤ ٠٠٠    كمبيوتر نقالةأجهزة   ٤٢٠٢   
أجهزة سريفر (أجهزة مكتبية أخرى   ٤٢٠٣   

  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٣٦٠  ٥ ٠٠٠    ) اخل،وسكانر، فاكس

  صفر  صفر    ٦ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠    أجهزة تصوير مستندات  ٤٢٠٤   
  ٩ ٦٨٦ ١٠ ٠٠٠   ١٧ ٣٥٩  ١٧ ٠٠٠   اموع  ٤٢٩٩   
           مباين املكاتب  ٤٣٠٠ 
 معبالتقاسم (إجيارات مباين املكاتب  ٤٣٠١   

 )اتفاقية فيينا
 ١١ ٦١٢ ١٤ ٠٠٠  ٢٧ ٥٠٠ ٢٧ ٥٠٠ 

 ١١ ٦١٢ ١٤ ٠٠٠  ٢٧ ٥٠٠ ٢٧ ٥٠٠  اموع ٤٣٩٩   
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام مليزانية املعتمدة ا

٢٠٠٦  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  اتفاقية فيينا  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٦لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٦لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

                
  ٣٠ ٢٩٨ ٣٣ ٠٠٠   ٥٧ ٩٣٦  ٦١ ٥٠٠   إمجايل تكاليف املقتنيات   

  ٧٦٤ ٣٣٦ ٧٩٤ ٤٠٠   ٤ ٠١٠ ٦٠٣  ٤ ٠٨٨ ٦٦٠   للمشروعالتكاليف الكلية املباشرة  ٩٨
  ٩٩ ٣٦٤ ١٠٣ ٢٧٢   ٥٢١ ٣٧٨  ٥٣١ ٥٢٥   ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربنامج  

  ٨٦٣ ٦٩٩ ٨٩٧ ٦٧٢   ٤ ٥٣١ ٩٨٢  ٤ ٦٢٠ ١٨٥   )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(اموع الكلي  ٩٩

__________________  


