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ألطراف يف بروتوكول التاسع عشر لجتماع الا

  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ - ١٧، مونتريال

 * للجزء التحضرييمن جدول األعمال املؤقت ٣البند 
ستئمانيني إلالتقارير املالية وامليزانيات للصندوقني ا

توكول والتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبر
  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ عاميلتان املقترحتان  وامليزاني٢٠٠٧املنقحة لعام امليزانية املعتمدة 
  لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزوندوق االستئماينللصن

  األمانةمن مذكرة 
 تني املقترحتني وامليزاني٢٠٠٧ عاملاملنقحة املعتمدة تعمم األمانة يف مرفق هذه الوثيقة امليزانية   - ١
  .ملواد املستنفدة لطبقة األوزون للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن ا٢٠٠٩ و٢٠٠٨ عاميل
، اليت وافق عليها االجتماع الثامن عشر لألطراف، بصيغة مقترحة ٢٠٠٧ميزانية عام وتقدم   - ٢

 من التغيريات، وذلك يف املقام األول إلبراز التعديالت يف مرتبات املوظفني يف الفئة اًجديدة تتضمن عدد
 وتتوخى .تعديل املقترح أي مسامهات إضافية من األطراف اللزموال يست. الفنية وفئة اخلدمات العامة
  . مستوياا احلاليةد احملافظة على مسامهات األطراف عن٢٠٠٩ و٢٠٠٨ يامليزانيتان املقترحتان لعام

 الذي استخدم حلساب امليزانيتني ساساأل امليزانية لي عرضاليت تفسريية  احلواشي التوضحوت  - ٣
  .املقترحتني

الواليات املتحدة دوالرات  هذه الوثيقة إىل حيثما وردت يف" دوالرات"ة كلمتشري و  - ٤
 .األمريكية

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.19/1. 
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  مرفق
  الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي ل وامليزانيتان املقترحتان ٢٠٠٧لعام املنقحة امليزانية املعتمدة 
 )دوالر (٢٠٠٩ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٨ عمل/شهر )الردو (٢٠٠٧ عمل/شهر    

       عنصر موظفي املشروع ١٠
       موظفو املشروع ١١٠٠ 
 ١٤٣ ٧٥٢ ٦ ١٣٩ ٥٦٥ ٦ ١٣٥ ٥٠٠ ٦ )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٢-مد(األمني التنفيذي   ١١٠١   
  ٢٥٥ ٦٧٧  ١٢  ٢٤٨ ٢٣٠  ١٢  ٢٤١ ٠٠٠  ١٢  )١-مد(نائب األمني التنفيذي   ١١٠٢   
  ١٧٥ ٠٤٩  ١٢  ١٦٩ ٩٥٠  ١٢  ١٦٥ ٠٠٠  ١٢  )٥-ف(موظف قانوين أقدم   ١١٠٣   
بالتقاسم مع ) (٥-ف(لشؤون العلمية لموظف أقدم   ١١٠٤   

  ٩٢ ٨٢٩  ٦  ٩٠ ١٢٥  ٦  ٨٧ ٥٠٠  ٦  )اتفاقية فيينا
  صفر    صفر    صفر    )تدفع من اليونيب (*)٥ - ف(موظف إداري   ١١٠٥   
  ١٢٧ ٢٩٤  ١٢  ١٢٥ ٦٦٠  ١٢  ١٢٢ ٠٠٠  ١٢  ))٣-ف(املعلومات كنولوجيا نظم ت ( بياناتمدير قاعدة  ١١٠٦   
تدفع ( ))٣-ف(االتصاالت واملعلومات (برنامج موظف   ١١٠٧   

  صفر  ١٢  صفر  ١٢  صفر  ١٢  )من اتفاقية فيينا
  ١٢٧ ٣٠٨  ١٢  ١٢٣ ٦٠٠  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  )٣-ف( -) الرصد واالمتثال(وظف برنامج م  ١١٠٨   
  ٩٢١ ٩٠٨  ٨٩٧ ١٣٠  ٨٧١ ٠٠٠  اموع الفرعي ١١٩٩ 
           
       ستشاريوناالرباء اخل ١٢٠٠ 
  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٣٠ ٠٠٠    مساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الترويج لتنفيذ الربوتوكول  ١٢٠١   
  ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ١٢٩٩ 
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 )دوالر (٢٠٠٩ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٨ عمل/شهر )الردو (٢٠٠٧ عمل/شهر    

       الدعم اإلداري ١٣٠٠ 

  ١٩ ٨٤٥  ٦  ١٨ ٩٠٠  ٦  ١٨ ٠٠٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٧ -ع .خ (مساعد إداري  ١٣٠١   
  ٣١ ٤٢١  ١٢  ٢٩ ٩٢٥  ١٢  ٢٨ ٥٠٠  ١٢  )٦ -ع .خ(مساعد شخصي   ١٣٠٢   
  صفر  ١٢  صفر  ١٢  صفر  ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(مساعد برنامج   ١٣٠٣   
  ١٥ ٩٨٦  ٦  ١٥ ٢٢٥  ٦  ١٤ ٥٠٠  ٦  )ينابالتقاسم مع اتفاقية في) (٦ - ع.خ(مساعد معلومات   ١٣٠٤   
  ١٤ ٣٣٣٣  ٦  ١٣ ٦٥٠  ٦  ١٣ ٠٠٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(مساعد برنامج   ١٣٠٥   
  ٢٠ ٩٤٨  ١٢  ١٩ ٩٥٠  ١٢  ١٩ ٠٠٠  ١٢  )٤ -ع .خ(موظف وثائق   ١٣٠٦   
  ٣٤ ١٧٨  ١٢  ٣٢ ٥٥٠  ١٢  ٣١ ٠٠٠  ١٢  )٦ -ع .خ(مساعد بيانات   ١٣٠٧   
  صفر ١٢  صفر ١٢  صفر ١٢  )تدفع من اليونيب) (٦-ع.خ( الصندوق -امج مساعد برن  ١٣٠٨   
 صفر ١٢ صفر ١٢ صفر ١٢ )تدفع من اليونيب) (٣ - ع.خ(مساعد لشؤون النقل واإلمداد  ١٣٠٩  
  صفر ١٢  صفر ١٢  صفر ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(بلغتني ملم سكرتري أقدم   ١٣١٠  
  ١٨ ٩٠٠    ١٨ ٩٠٠   ١٨ ٠٠٠   ؤقتةاملساعدة امل  ١٣٢٠   
  ٤٥٠ ٠٠٠    ٤٥٠ ٠٠٠    ٥٥٦ ٤٣٢    )١(فتوح العضويةاملاجتماعات الفريق العامل   ١٣٢١   
بالتقاسم ( االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف  ١٣٢٢   

وينطبق هذا على مع اتفاقية فيينا مرة كل ثالث سنوات، 
يف بروتوكول مونتريال  لألطراف العشريناالجتماع 

 يف عام  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فييناالثامناالجتماع و
٥٠٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    )٢٠٠٨  

  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    اجتماعات أفرقة التقييم  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اجتماعات املكتب  ١٣٢٤   
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 )دوالر (٢٠٠٩ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٨ عمل/شهر )الردو (٢٠٠٧ عمل/شهر    

  ٩٠ ٠٠٠    ٩٠ ٠٠٠    ٩٠ ٠٠٠    اجتماعات جلنة التنفيذ  ١٣٢٥   

  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونتريال  ١٣٢٦   
 ١ ٣٢٠ ٦١٠  ١ ١٦٤ ١٠٠  ١ ٤١٣ ٤٣٢  اموع الفرعي ١٣٩٩ 

       السفر يف مهام رمسية ١٦٠٠ 
  ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    سفر املوظفني يف مهام رمسية  ١٦٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    يةسفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمس  ١٦٠٢   
 ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ١٦٩٩ 

 ٢ ٥٠٧ ٥١٨  ٢ ٣٢٦ ٢٣٠  ٢ ٥٣٩ ٤٣٢  جمموع العنصر ١٩٩٩

       املشاركة/عنصر االجتماعات ٣٠
       تكاليف دعم املشاركة ٣٣٠٠ 
  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    اجتماعات أفرقة التقييم  ٣٣٠١   
  ٣٥٠ ٠٠٠    ٤٠٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف  ٣٣٠٢   
  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٤٤ ٠٠٠    فتوح العضويةاملاجتماعات الفريق العامل   ٣٣٠٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اجتماعات املكتب  ٣٣٠٤   
  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    اجتماعات جلنة التنفيذ  ٣٣٠٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    يف اجتماع غري رمسيمشاورات   ٣٣٠٦   
 ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٩ ٠٠٠  اموع الفرعي ٣٣٩٩ 

  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٩ ٠٠٠  جمموع العنصر ٣٩٩٩
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 )دوالر (٢٠٠٩ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٨ عمل/شهر )الردو (٢٠٠٧ عمل/شهر    

       عنصر املعدات واملباين ٤٠

       ) دوالر١ ٥٠٠بنود تقل عن (هلكة ستاملعدات امل ٤١٠٠ 
  ٢٢ ٠٠٠    ١٧ ٠٠٠    ١٧ ٠٠٠    )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(هلكة متنوعة ستبنود م  ٤١٠١   
  ٢٢ ٠٠٠   ١٧ ٠٠٠   ١٧ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤١٩٩ 
       عمرةاملعدات امل ٤٢٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    شخصية وملحقااحواسيب   ٤٢٠١   
  ٥ ٠٠٠    صفر    ٢ ٢٧٣    حواسيب حممولة  ٤٢٠٢   
املسح أجهزة حواسيب اخلدمة و(ة مكتبية أخرى أجهز  ٤٢٠٣   

  )خلواألثاث املكتيب اوالفاكس 
  ١٠ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٨ ٠٠٠  

  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ستنداتاملأجهزة تصوير   ٤٢٠٤   
 ٣٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٥ ٢٧٣  اموع الفرعي ٤٢٩٩ 
       مباين املكاتب ٤٣٠٠ 
 ٣٣ ٠٠٠  ٢٨ ٠٠٠  ٢٨ ٠٠٠  )قاسم مع اتفاقية فيينابالت(إجيارات مباين املكاتب  ٤٣٠١  
 ٣٣ ٠٠٠  ٢٨ ٠٠٠  ٢٨ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤٣٩٩ 

 ٩٠ ٠٠٠  ٦٥ ٠٠٠  ٧٠ ٢٧٣  جمموع العنصر ٤٩٩٩

       عنصر املصروفات املتنوعة ٥٠
           تشغيل املعدات وصيانتها ٥١٠٠ 
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  )فييناتفاقية بالتقاسم مع ا(نة املعدات وغريها صيا ٥١٠١  
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥١٩٩ 
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 )دوالر (٢٠٠٩ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٨ عمل/شهر )الردو (٢٠٠٧ عمل/شهر    

       تكاليف إعداد التقارير ٥٢٠٠ 
  ٥٥ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    )٢(إعداد التقارير  ٥٢٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ) أفرقة التقييم(إعداد التقارير   ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )ة بشأن الربوتوكولالتوعي(إعداد التقارير   ٥٢٠٣   
 ٧٥ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٢٩٩ 

        نثريةمصروفات  ٥٣٠٠ 
  ٤٦ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    تصاالتاال  ٥٣٠١   
  ٦٠ ٠٠٠    ٦٠ ٠٠٠    ٧٠ ٠٠٠    شحنرسوم ال  ٥٣٠٢   
  ١٠ ٥٠٠    ٦ ٥٠٠    ٦ ٥٠٠    التدريب  ٥٣٠٣   
االحتفال و  لألوزونالدويلاليوم  (مصروفات أخرى  ٥٣٠٤   

  )٢()ن لربوتوكول مونتريالي العشرالذكرىب
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠  

 ١٢٦ ٥٠٠  ١١٦ ٥٠٠  ١٢١ ٥٠٠  اموع الفرعي ٥٣٩٩ 

       الضيافة ٥٤٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    )٢(الضيافة  ٥٤٠١   
  ٢٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٤٩٩ 

 ٢٤٦ ٥٠٠  ٢٢١ ٥٠٠  ٢٢٦ ٥٠٠  جمموع العنصر ٥٩٩٩

 ٤ ١٤٩ ٠١٨  ٣ ٩٦٧ ٧٣٠  ٤ ١٩٥ ٢٠٥  جمموع تكاليف املشروع املباشرة ٩٩
 ٥٣٩ ٣٧١  ٥١٥ ٨٠٤  ٥٤٥ ٣٧٦  )٪١٣(تكاليف دعم الربنامج  
 ٤ ٦٨٨ ٣٨٩  ٤ ٤٨٣ ٥٣٤  ٤ ٧٤٠ ٥٨١  )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(الكلي اموع  
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 )دوالر (٢٠٠٩ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٨ عمل/شهر )الردو (٢٠٠٧ عمل/شهر    

  ١٧٤ ٠٠٠   ١٠٨ ٩٩٤   صفر   )٣(طي النقد العامل باستثناء تكاليف دعم الربنامجاحتيا 
  ٤ ٨٦٢ ٣٨٩   ٤ ٥٩٢ ٥٢٨   ٤ ٧٤٠ ٥٨١   امليزانية اإلمجالية 

 صفر  صفر  صفر  السحب من رصيد الصندوق االستئماين 
 صفر  صفر  صفر  ٢٠٠١السحب من الرصيد املتبقي لألمانة لعام  
 صفر  صفر  صفر  لصندوق االستئمايناائد السحب من إيرادات فو 
 صفر  صفر  صفر  )١(لصندوق االستئمايناورصيد سحب إضايف من إيرادات الفائدة  
 ٥٨٥ ٤٥٦  ٣١٥ ٥٩٥  ٤٦٣ ٦٤٨  )٤(ةسحوبملللمبالغ ااموع الفرعي  
 ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  مسامهات األطراف 

ة عمل بشأن التحديات اليت يواجهها بروتوكول مونتريال يف املستقبل استغرقت يومني وعقدت مباشرة بعد االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح تكلفة حلقالبند أضيفت يف هذا  )١(
  .العضوية

 ٣٣٠٠ و٥٤٠١ و٥٣٠٤ و٥٢٠٠ امليزانية بنودال املبالغ الواردة يف  فقط، ميكن استكم٢٠٠٧ربوتوكول مونتريال يف عام حتفال بالذكرى السنوية العشرين لمن املفهوم أنه، بغية تيسري اال )٢(
 . آخر يف امليزانية وأية أموال مشاركة تعود أو ميكن أن تعود من إلغاء سفر بعض املشاركنيبندبأي مبالغ غري منفقة من أي 

٪، وبعد ذلك جتتهد ٣ بنسبة ٢٠٠٨٪ من امليزانية املعتمدة، على أن تتم زيادته يف عام ٨,٣ هو ٢٠٠٧ على أن يكون االحتياطي النقدي التشغيلي لعام ١٨/٥ من املقرر ٥تنص الفقرة  )٣(
 . عليهواحملافظة٪ ١٥األطراف يف حتقيق احتياطي نقدي تشغيلي يساوي 

 ى دف احملافظة على مستو٢٠٠٩ و٢٠٠٨ت للسحب يف عامي واألمانة حالياً بصدد اقتراح مستويا.  بغية احملافظة على املستوى املتفق عليه ملسامهات األطراف٢٠٠٧عدل السحب يف عام  )٤(
  .٢٠٠٩ثابت للمسامهات طيلة عام 
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 للصندوق ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ وامليزانيتني املقترحتني لعامي ٢٠٠٧مالحظات تفسريية للميزانية املعتمدة لعام 
  االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لألوزون

 التعليق باب امليزانية

 عنصر املوظفني
١١٠٨-١١٠١ 

تكاليف مرتبات املوظفني الفنيني اإلشارية السارية على مقر العمل يف نريويب لفترة 
 وتعود ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ استخدمت ملقترحات ميزانييت ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨السنتني 

 إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريالاليت مل تنفق االلتزامات مبالغ عادة 

 من امليزانية لتغطية التغيريات يف مرتبات واستحقاقات البنودى تعديل يف هذه أجر  
  ما فوقهااملوظفني يف الفئة الفنية و

 يف املائة ١٣تواصل تغطية وظيفة املوظف اإلداري من تكاليف دعم الربنامج البالغة ت  *١١٠٥
ادة تصنيف وتطلب األمانة موافقة األطراف على إع. ساس املصروفات الفعليةأعلى 

 لتعكس الزيادة يف مستويات املسؤولية والعمل منذ ٥هذه الوظيفة إىل مستوى ف 
  ..٢٠٠٨التوصية برفع مستواها يف 

يستمر طلب املساعدة يف إبالغ البيانات وحتديث املطبوعات، وترمجة املعامل   ١٢٠١ - اخلرباء االستشاريون
 تطوير نظم رقمية تامة األساسية للموقع الشبكي ألمانة األوزون وكذلك يف

 البندإىل  البند حتت هذا وميكن حتويل األموال املرصودةالترابط يف األمانة؛ 
 من امليزانية خللق وظائف قصرية األجل من الفئة الفنية إذا دعت ١١٠٠

 .الضرورة لذلك

  نواملوظف/الدعم اإلداري
١٣٠٧ - ١٣٠١  

يف مقر نريويب قد استخدمت إن تكاليف مرتبات موظفي اخلدمة العامة املطبقة 
 بنود يفوقد أجرى تعديل  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨للميزانيتني املقترحتني لعامي 

نوفمرب / تشرين الثاينذت يف نف املرتبات اليت لتغطية الزيادة يف٢٠٠٧ميزانية 
٢٠٠٦.  

ومساعد شؤون ) الصندوق(تتواصل تغطية تكاليف وظيفة مساعد برنامج   ١٣٠٩ و١٣٠٨
من تكاليف دعم الربنامج البالغة نسبتها ) الشؤون اللوجستية(النقل واإلمداد 

  . يف املائة١٣

  .بلغتني ممولة من الصندوق االستئماين التفاقية فييناملمة وظيفة سكرترية   ١٣١٠

تستمر حاجة األمانة إىل اعتمادات للمساعدة العامة املؤقتة، وخباصة يف جمال   ١٣٢٠
، وترتيبات نتظام بااملوقع الشبكي وصيانتهر تطويإعداد الوثائق لالجتماعات، و
  .حضور املشاركني لالجتماعات

دعم املؤمترات /الدعم اإلداري
١٣٢٦ - ١٣٢١  

 امليزانية املتعلقة خبدمة املؤمترات بنودميكن حتويل األموال الالزمة من 
، إذا أصبح من الضروري تقدمي هذه اخلدمات من خالل )١٣٢٦–١٣٢١(

  .ة أو إبرام عقود مؤسسيةاخلدمات االستشاري
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 التعليق باب امليزانية

األسباب وقد وضعت تكاليف خدمة املؤمترات احلالية على أساس   
  :االفتراضات التاليةو

امليزانية املقترحة هي الجتماع واحد للفريق العامل مفتوح العضوية : ١٣٢١  
 يف نريويب أو يف مكان آخر لألمم ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يعقد كل سنة يف عامي 

  .املتحدة الرمسية الستاملتحدة بلغات األمم 

 لعام خصصت هي أقل من تلك اليت ٢٠٠٨امليزانية املخصصة لعام : ١٣٢٢  
 ونتريالمبروتوكول لألطراف يف جتماع العشرين اال حيث أن تكاليف ٢٠٠٧

 . سيتم تقامسها مع اجتماع مؤمتر األطراف الثامن يف اتفاقية فيينا٢٠٠٨يف 
جتماع التمهيدي له سوف يعقدان يف من املفترض أن اجتماع األطراف واال  

وعندما .  بلغات األمم املتحدة الرمسية الست٢٠٠٩ و٢٠٠٨نريويب يف عامي 
ال تعقد االجتماعات يف نريويب فإن التكاليف اإلضافية النامجة عن ذلك سوف 

  .تتحملها احلكومات املضيفة

تكاليف  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ستغطي املبالغ املخصصة من امليزانية لعامي : ١٣٢٣  
ة التابعة لفريق نيتنظيم االجتماعات السنوية ألفرقة التقييم وجلان اخليارات التق

االتصاالت والتكاليف تكاليف وكذلك التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
املتفرقة األخرى املتصلة بأعمال أعضاء الفريق من البلدان النامية والبلدان اليت 

 .متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
 ٢٠٠٨من املقرر عقد اجتماع واحد للمكتب لكل من عامي : ١٣٢٤  

 مع ختصيص أموال للترمجة الفورية وترمجة الوثائق باللغات املناسبة ٢٠٠٩و
  .تبعاً لعضوية املكتب

ومن املقرر عقد اجتماعني على األقل للجنة التنفيذ مدة الواحد منها : ١٣٢٥  
ترمجة فورية وترمجة الوثائق  مع ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ثالثة أيام لكل من عامي 

اجتماع الفريق العامل مباشرة بعد وتعقد االجتماعات . حسبما هو مطلوب
 .مفتوح العضوية واجتماع األطراف يف هذين العامني

من املتوقع أن تعقد كل عام مشاورة واحدة غري رمسية على األقل يف : ١٣٢٦ 
 األطراف وكذلك  لتيسري العمل على مساعدة٢٠٠٩ و٢٠٠٨نريويب لعامي 

 .تشجيع التصديق على بروتوكول مونتريال وتعديالته واالمتثال له

  - السفر يف مهام رمسية
١٦٠٢-١٦٠١  

 عند ٢٠٠٩ و٢٠٠٨جيري اإلبقاء على مستويات السفر يف مهام رمسية لعامي 
  .٢٠٠٧مستويات عام 
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 التعليق باب امليزانية

- املشاركة/عنصر االجتماعات
٠٣٣٠٠ 

  مشاركة ممثلي البلدان النامية
 يف ٥ترض أن تبلغ تكاليف مشاركة ممثلي األطراف العاملة مبوجب املادة يف

 دوالر لالجتماع الواحد لكل ممثل، ٥ ٠٠٠خمتلف اجتماعات الربوتوكول 
وذلك مع مراعاة عدم حتمل تكاليف السفر ألكثر من شخص واحد لكل بلد، 

املعيشة وباستخدام أسعار تذاكر السفر األنسب من الناحية االقتصادية وبدل 
 .اليومي املعمول به لدى األمم املتحدة

 لألعضاء واخلرباء ٢٠٠٩ و٢٠٠٨مت اإلبقاء على خمصصات امليزانية املطلوبة لعامي   ٣٣٠١
يف أفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية الذين حيضرون اجتماعات أفرقة التقييم عند 

  .٢٠٠٧مستويات 

وكول مونتريال كامل تكاليف املشاركة يف يتحمل الصندوق االستئماين لربوت ٣٣٠٢
 مشاركا حيضرون االجتماع الثامن املشترك ٨٠حنو مشاركة  إىل ا ا  استناد٢٠٠٨

ويف . ين لألطراف يف بروتوكول مونترياللألطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشر
 .٢٠٠٧ تعود خمصصات امليزانية إىل ما كانت عليه مستويات ٢٠٠٩عام 

 مشاركا حيضرون اجتماعات الفريق ٦٠عت تكاليف املشاركة على أساس حنو وض  ٣٣٠٣
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨العامل مفتوح العضوية يف كل من 

وضعت تكاليف املشاركة على أساس اجتماع واحد للمكتب يف السنة بالنسبة  ٣٣٠٤
ألربعة مشاركني من أعضاء املكتب من البلدان النامية والبلدان اليت متر 

ا مبرحلة انتقال لكل اجتماعاقتصادا. 

حسبت تكاليف املشاركة يف اجتماعني للجنة التنفيذ يف السنة على أساس  ٣٣٠٥
مثانية أعضاء من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف كل 
اجتماع وممثل من ثالثة أو أربعة بلدان مدعوة من جانب جلنة التنفيذ لكل 

ورصدت خمصصات كذلك لسفر رئيس أو نائب رئيس جلنة التنفيذ . اجتماع
  . حلضور ثالثة اجتماعات للجنة التنفيذية سنويا٥ًمن بلد عامل مبوجب املادة 

خصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركني اثنني من البلدان النامية والبلدان  ٣٣٠٦
 ٢٠٠٨لرمسية يف اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال كجزء من املشاورات غري ا

 بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة بربوتوكول مونتريال اليت من املتوقع ٢٠٠٩و
 .أن تعقد يف نريويب
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  عنصر املعدات واملباين

 ملراعاة ٢٠٠٩هلكة املتنوعة بصورة طفيفة يف ستجتري زيادة تكاليف السلع امل ٤١٠١ -هلكة ستمعدات م
م املوارد على الدوام للمحافظة على معدالت التضخم، وجيري رصد استخدا

 .اإلنفاق عند مستوى منخفض

 الستبدال املعدات ٢٠٠٩ و٢٠٠٨خصص قدر أدىن من األموال يف عامي  ٤٢٠٠-هلكة ستاملعدات غري امل
حواسيب متشياً مع املعايري الدنيا لألمم املتحدة وكذلك لتلبية الزيادة يف قدرات 

  . من استبدال املعدات عندما يلزم ذلكومتكني األمانة) السريفر(اخلدمة 

  . بسبب معدالت التضخم٢٠٠٩اقترحت زيادة ضئيلة يف عامي   ٤٣٠٠ -) اإلجيارات(املباين 

   عنصر املصروفات املتنوعة

 لتغطية الزيادة يف تكاليف ٢٠٠٩جيري رصد زيادة طفيفة لصيانة املعدات يف  ٥١٠١ -تشغيل وصيانة املعدات 
 املستمرة واملتطلبات احلاسوبية اإلضافية حاسوب اخلدمةدرات الصيانة لزيادة ق

  .للموظفني

وتشمل (تكاليف إعداد التقارير 
) التحرير والنشر والترمجة والطبع

٥٢٠٣ - ٥٢٠١ 

 بندواحتفظ بال. البنوديف هذه واردة التكاليف العامة إلعداد التقارير لألمانة 
 . إلبالغ أفرقة التقييم٥٢٠٢

  -نثرية الصروفات امل
 ٥٣٠١ -تصاالت اال

من شأن الرصد الدقيق ملوارد االتصاالت الالسلكية واستخدام الربيد 
اإللكتروين بدالً من االتصال بالفاكسميل مساعدة األمانة على االحتفاظ 

  .مبستوى منخفض نسبياً من أموال امليزانية هلذا البند

ل الوثائق فيما يتعلق بالذكرى العشرين يف أخذت العمليات اإلضافية إلرسا  ٥٣٠٢ -الشحن والربيد 
  .٢٠٠٧االعتبار لدى تعديل ميزانية 

سوف يتم اإلبقاء على تقدمي التدريب ملواجهة احتياجات التدريب املتطور   ٥٣٠٣ -التدريب 
وتنفيذ خطط التدريب اليت أدخلتها األمم املتحدة نتيجة لربنامج إصالح املوارد 

  .البشرية اجلاري حالياً

اليوم العاملي لألوزون (ود أخرى بن
العشرون لربوتوكول ذكرى السنوية وال

  ٥٣٠٤ - )مونتريال

لذكرى السنوية باأنشطة االحتفال من أجل  كانت ٢٠٠٧املبالغ اليت طلبتها األمانة يف 
العشرين والسنة الدولية لطبقة األوزون على النحو الذي أعلنته األطراف يف املقرر 

١٦/٤٥. 

 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨مانة األوزون توفري املساعدة لبعض البلدان خالل عامي وستواصل أ  
  .ملساعداا يف اإلعداد الحتفاالت اليوم العاملي للمحافظة على طبقة األوزون
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 التعليق باب امليزانية

 .تتبع ترتيبات الضيافة إجراءات الشراء املعمول ا لدى األمم املتحدة  ٥٤٠١ -بند الضيافة 

استقاالت الضيافة بني بروتوكول مونتريال  سيجرى تقاسم تكاليف ٢٠٠٨ويف عام   
الجتماع العشرين لألطراف واالجتماع الثامن ملؤمتر لعقد اواتفاقية فيينا نتيجة 

 حيث أن ٢٠٠٩ دوالر لعام ٥٠٠٠ويتطلب مبلغ إضايف قدره .  معاًاألطراف
  .التكاليف يف ذلك العام لن يتم تقامسها مع اتفاقية فيينا

_________ 


