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 لألطراف يف بروتوكول مونتريال العشروناالجتماع 

  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
  ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٠ – ١٦، الدوحة

 *التحضريي للجزء من جدول األعمال املؤقت )ج( ٣البند 
املشتركة النظر يف املسائل اخلاصة باتفاقية فيينا واملسائل 

التقريران املاليان :  اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريالبني
وامليزانيتان املعنيتان بالصندوقني االستئمانيني التفاقية 

 فيينا وبروتوكول مونتريال

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩ لعامي  املقترحتانوامليزانيتان ٢٠٠٨دة املنقحة لعام ية املعتمامليزان
  ألوزونطبقة الربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لللصندوق االستئماين 

  إضافة

لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لصندوق االستئماين اب اخلاص املايلالتقرير 
 مقارنة ٢٠٠٧عام   ومصروفات٢٠٠٧ – ٢٠٠٦نتني  السلفترة ألوزونطبقة ال

   املعتمدةبامليزانية
   األمانةتقرير من

 الصندوق االستئماينب اخلاصيتضمن املرفق األول ذا التقرير، التقرير املايل املعتمد   - ١
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ لربوتوكول مونتريال لفترة السنتني

  مقابل امليزانية٢٠٠٧لية يف عام  املرفق الثاين جدوالً أعدته األمانة يبني املصروفات الفعويتضمن
  .ذلك العاملاملعتمدة 

                                                        
*  UNEP/OzL.CONV.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1. 
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متول أنشطة األمانة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال، والصندوق االستئماين   - ٢
 ٢٠٠٧ وبلغ إمجايل التكاليف يف . من األطراف املختلفةالطوعية اإلضافيةالتفاقية فيينا واملسامهات 

 يف ١٣  الـ دوالراً مبا يف ذلك نسبة٤ ٥٩١ ٩١٣مبوجب الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال 
  . دوالرا٥٢٨ً ٢٧٣املائة اخلاصة بتكاليف دعم الربنامج والبالغة 

  لتنظيم)١() دوالر٥١٦ ٥٥٢,٤٢(كندا : لتاليةووصلت مسامهات خمصصة من األطراف ا  - ٣
 لألطراف يف التاسع عشراالحتفال بالذكرى العشرين إلنشاء بروتوكول مونتريال، واالجتماع 

لزيادة مشاركة البلدان النامية يف اجتماعات )  دوالرا٤٦ً ٤٦٥( وفنلندا ؛بروتوكول مونتريال
ات لزيادة مشاركة أقل البلدان منواً يف اجتماع)  دوالرا٢٠٢ً ٥٥٧(والسويد  ؛بروتوكول مونتريال
 يف حل القضايا ٥ من املادة ١ملساعدة بلدان الفقرة )  دوالرا٣٨ً ١٦٨( وهولندا ؛بروتوكول مونتريال
فريق التكنولوجيا ألنشطة الرئيس املشارك ل)  دوالر٢٦ ٨٨١,٧٢(عدم االمتثال، وذات الصلة بإجراء 
طة الرئيس ألنش) دوالر ١٥ ٠٠٠( والكونسورتوم الدويل لأليروسات الصيدالنية ؛والتقييم االقتصادي

  .لجنة اخليارات التقنية الطبيةاملشارك ل
 إىل دوالرات الواليات املتحدة التقرير  هذا يفحيثما وردت "دوالرات"كلمة وتشري   - ٤

  . ما مل يذكر خالف ذلك،األمريكية

                                                        
 .٢٠٠٨وصلت املدفوعات وسجلت يف دفاترنا يف   )١(
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   األولرفقامل
  نتني فترة السلربوتوكول مونتريال ل قرير املايل املعتمد للصندوق االستئماينتال

٢٠٠٧ - ٢٠٠٦  
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  الثاين رفقامل

ربوتوكول  لني االستئمانينيلصندوقل مقارنة بامليزانية املعتمدة ٢٠٠٧ عام  خاللصروفاتامل
  اتفاقية فيينامونتريال و

املصروفات الفعلية لعام 
بالدوالرات  (٢٠٠٧

 )األمريكية

امليزانية املعتمدة 
 لربوتوكول مونتريال

 ٢٠٠٧لعام 
بالدوالرات (

 )األمريكية

 شهر/عمل

 

 ١٠ عنصر موظفي املشروع   

  ١١٠٠ موظفو املشروع   
   ١١٠١ )اتفاقية فيينابالتقاسم مع ) (٢- مد(أمني تنفيذي  ٦ ١٣٥ ٥٠٠ ١٣٥ ٥٠٠
   ١١٠٢ )١-مد(نائب أمني تنفيذي  ١٢ ٢٤١ ٠٠٠ ٢٤٠ ٦٤٧
   ١١٠٣ )٥-ف(موظف قانوين أقدم  ١٢ ١٦٥ ٠٠٠ ١٦٤ ٦٩٩
   ١١٠٤ )اتفاقية فيينابالتقاسم مع ) (٥- ف(موظف شؤون علمية أقدم  ٦ ٨٧ ٥٠٠ ٨٧ ٥٠٠

   ١١٠٥ ) األمم املتحدة للبيئةبرنامجتدفع من () ٤- ف(موظف إداري   - -
   ١١٠٦ )٣-ف) (مدير قاعدة بيانات(موظف برنامج  ١٢ ١٢٢ ٠٠٠ ١١٩ ٩٨١

    ١١٠٧  )٣-ف) (اتصاالت ومعلومات(موظف برنامج    -  -
    ١١٠٨  )٣-ف) (رصد وامتثال(موظف برنامج  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١١٩ ٥٢١
   ١١٩٩ اموع  ٨٧١ ٠٠٠ ٨٦٧ ٨٤٩

  ١٣٠٠ الدعم اإلداري   
   ١٣٠١ )٧- ع.خ(مساعد إداري  ٦ ١٨ ٠٠٠ ١٨ ٠٠٠
   ١٣٠٢ )٦- ع.خ(مساعد شخصي  ١٢ ٢٨ ٥٠٠ ٢٣ ٩٥٣

   ١٣٠٣ )يناتدفع من إتفاقية في) (٦-ع.خ(مساعد برنامج   - -
   ١٣٠٤ )٦- ع.خ(مساعد شخصي  ٦ ١٤ ٥٠٠ ١٤ ٥٠٠
   ١٣٠٥ )٦- ع.خ(مساعد برنامج  ٦ ١٣ ٠٠٠ ١٣ ٠٠٠
   ١٣٠٦ )٤- ع.خ(موظف وثائق  ١٢ ١٩ ٠٠٠ ١٩ ٠٠٠
   ١٣٠٧ )٧- ع.خ(مساعد لنظم البيانات  ١٢ ٣١ ٠٠٠ ٣١ ٠٠٠

   ١٣٠٨ )بيئة األمم املتحدة للبرنامجتدفع من ) (٦- ع.خ(مساعد برنامج   - -
تدفع من ) (٣-ع.خ(مساعد لشؤون النقل واإلمداد   - -

 ) األمم املتحدة للبيئةبرنامج
١٣٠٩   

    ١٣١٠  )٦- ع.خ (اللغةسكرتري أقدم ثنائي    -  -
    ١٣٢٠  املساعدة التقنية   ١٨ ٠٠٠  ١٧ ٥١٤
اجتماعات الفريق العامل  -تكاليف خدمة املؤمترات    ٥٥٦ ٤٣٢  ٥٥٥ ٨٣٢

  املفتوح العضوية
١٣٢١    
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املصروفات الفعلية لعام 
بالدوالرات  (٢٠٠٧

 )األمريكية

امليزانية املعتمدة 
 لربوتوكول مونتريال

 ٢٠٠٧لعام 
بالدوالرات (

 )األمريكية

 شهر/عمل

 

           
االجتماعات التحضريية  -تكاليف خدمة املؤمترات    ٥٠٠ ٠٠٠  ٤٧٦ ١٠٦

بالتقاسم مع اتفاقية فيينا مرة كل (واجتماعات األطراف 
  )ثالث سنوات

١٣٢٢    

    ١٣٢٣  اجتماعات أفرقة التقييم -تكاليف خدمة املؤمترات    ١٠٠ ٠٠٠  ٧٩ ٤٧٢
    ١٣٢٤  اجتماعات املكتب -تكاليف خدمة املؤمترات    ٢٠ ٠٠٠  ١٦ ٠٧٣
    ١٣٢٥  لجنةالاجتماعات  -تكاليف خدمة املؤمترات    ٩٠ ٠٠٠  ٨٧ ٥٥١
اجتماعات التشاور غري  -تكاليف خدمة املؤمترات    ٥ ٠٠٠  ٢ ١٨٦

   لربوتوكول مونتريالالرمسية
١٣٢٦    

   ١٣٩٩ اموع  ١ ٤١٣ ٤٣٢ ١ ٣٥٤ ١٨٥
    إمجايل تكاليف املوظفني والتكاليف األخرى املتعلقة بشؤون املوظفني  ٢ ٢٨٤ ٤٣٢ ٢ ٢٢٢ ٠٣٤

   ١٢٠٠  اخلرباء االستشاريون     
مساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الترويج لتنفيذ    ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠

  الربوتوكول
١٢٠١     

   ١٢٩٩    اموع   ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠
       جمموع اخلدمات التعاقدية   ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠

  ١٦٠٠ السفر يف مهام رمسية     
   ١٦٠١ سفر املوظفني يف مهام رمسية  ٢١٠ ٠٠٠ ١٨٦ ٧٢٢
   ١٦٠٢ سفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسية  ١٥ ٠٠٠ ١١ ٥٩٩
   ١٦٩٩  موعا   ٢٢٥ ٠٠٠  ١٩٧ ٨٧١
    إمجايل تكاليف السفر  ٢٢٥ ٠٠٠ ١٩٧ ٨٧١

  التشغيلتمصروفا   

    ٣٣٠٠   البلدان الناميةمشاركة   
      ٣٣٠١  اجتماعات أفرقة التقييم  ٥٠٠ ٠٠٠ ٤٩٩ ٠٦٨
      ٣٣٠٢  االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف  ٣٥٠ ٠٠٠ ٣٥٠ ٠٠٠
      ٣٣٠٣  اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ٣٤٤ ٠٠٠ ٣١٣ ٤٤٠
      ٣٣٠٤  اجتماعات املكتب  ٢٠ ٠٠٠ ١٩ ٨٣٤
      ٣٣٠٥  اجتماعات جلنة التنفيذ  ١٢٥ ٠٠٠ ١٢١ ٤١٥
      ٣٣٠٦  للترويج للربوتوكول بني البلدان غري األطراف اتاجتماع  ٢٠ ٠٠٠ ١٨ ٨٨٣
      ٣٣٩٩  اموع  ١ ٣٥٩ ٠٠٠ ١ ٣٢٢ ٦٤٠
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املصروفات الفعلية لعام 
بالدوالرات  (٢٠٠٧

 )األمريكية

امليزانية املعتمدة 
 لربوتوكول مونتريال

 ٢٠٠٧لعام 
بالدوالرات (

 )األمريكية

 شهر/عمل

 

  
 

  ٥١٠٠ تشغيل املعدات وصيانتها  

   ٥١٠١ )نااتفاقية فييبالتقاسم مع (صيانة املعدات وغريها   ٢٠ ٠٠٠ ١٩ ٩٤١
   ٥١٩٩ اموع  ٢٠ ٠٠٠ ١٩ ٩٤١

  ٥٢٠٠ تكاليف إعداد التقارير   
   ٥٢٠١ إعداد التقارير  ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠
    ٥٢٠٢  ) التقينأفرقة التقييم(إعداد التقارير    ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠
    ٥٢٠٣  )التوعية بشأن الربوتوكول(إعداد التقارير    ٥ ٠٠٠  ٤٨٣
   ٥٢٩٩ اموع  ٧٠ ٠٠٠ ٦٥ ٤٨٣

  ٥٣٠٠ مصروفات متنوعة   
   ٥٣٠١ اإلتصاالت  ٣٥ ٠٠٠ ٣٤ ٨٢٤
   ٥٣٠٢ )شحن الوثائق(نفقات الشحن   ٧٠ ٠٠٠ ٧٠ ٠٠٠
    ٥٣٠٣  التدريب   ٦ ٥٠٠  ٦ ٥٠٠
   ٥٣٠٤ )اليوم الدويل لألوزون (مصروفات أخرى  ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠
    ٥٣٩٩  اموع   ١٢١ ٥٠٠  ١٢١ ٣٢٤

  ٥٤٠٠  الضيافة     
    ٥٤٠١  الضيافة   ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠
    ٥٤٩٩  اموع   ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠

           

     التشغيلمصروفاتإمجايل    ١ ٥٨٥ ٥٠٠  ١ ٥٤٤ ٣٨٩

 املقتنيات     

  ٤١٠٠ ) دوالر١ ٥٠٠بنود تقل قيمتها عن (املعدات املهتلكة    
   ٤١٠١ )اتفاقية فيينابالتقاسم مع (مواد مهتلكة متنوعة   ١٧ ٠٠٠ ١٧ ٠٠٠
   ٤١٩٩ اموع  ١٧ ٠٠٠ ١٧ ٠٠٠

  ٤٢٠٠  )مقتنيات(معدات معمرة    
   ٤٢٠١ سيب شخصية وملحاقتهااحو  ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠
   ٤٢٠٢ حواسيب حممولة   ٢ ٢٧٣  ٢ ٢٧٣
 اخلدمة وأجهزة املسح وحدات(أجهزة مكتبية أخرى    ٨ ٠٠٠  ٧ ٩١١

 )وأجهزة االستنساخ وغريهاوالفاكس 
٤٢٠٣   
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املصروفات الفعلية لعام 
بالدوالرات  (٢٠٠٧

 )األمريكية

امليزانية املعتمدة 
 لربوتوكول مونتريال

 ٢٠٠٧لعام 
بالدوالرات (

 )األمريكية

 شهر/عمل

 

   ٤٢٠٤ أجهزة تصوير مستندات   ١٠ ٠٠٠  ٩ ٨٩٦
   ٤٢٩٩ اموع  ٢٥ ٢٧٣ ٢٥ ٠٧٩

  ٤٣٠٠ مباين املكاتب   
   ٤٣٠١ )اتفاقية فيينابالتقاسم مع (إجيارات مباين املكاتب   ٢٨ ٠٠٠ ٢٧ ٢٦٧
   ٤٣٩٩ اموع  ٢٨ ٠٠٠ ٢٧ ٢٦٧

      إمجايل تكاليف املقتنيات   ٧٠ ٢٧٣  ٦٩ ٣٤٦

  ٩٨    ايل تكاليف املشروع املباشرةإمج   ٤ ١٩٥ ٢٠٥  ٤ ٠٦٣ ٦٣٩

      )٪١٣ (تكاليف دعم الربنامج   ٥٤٥ ٣٧٦  ٥٢٨ ٢٧٣

  ٩٩    )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(اموع الكلي    ٤ ٧٤٠ ٥٨١  ٤ ٥٩١ ٩١٣

__________________  


