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 لألطراف يف بروتوكول مونتريالالعشرون االجتماع 
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ - ١٦ ،الدوحة
 * للجزء التحضرييمن جدول األعمال املؤقت) ج( ٣د البن

ملشتركة االنظر يف املسائل اخلاصة باتفاقية فيينا واملسائل 
التقريران املاليان : اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بني

وامليزانيتان املعنيتان بالصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا 
  وبروتوكول مونتريال

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩ وامليزانيتان املقترحتان لعامي ٢٠٠٨ملنقحة لعام امليزانية املعتمدة ا
 للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  مذكرة من األمانة

 تني املقترحتني وامليزاني٢٠٠٨ عاملاملنقحة املعتمدة امليزانية وثيقة  التعمم األمانة يف مرفق هذه  - ١
 للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة ٢٠١٠ و٢٠٠٩ عاميل

  .األوزون
عشر لألطراف، بعدد من  التاسع ، اليت وافق عليها االجتماع٢٠٠٨ميزانية عام يعاد تقدمي و  - ٢

 عن املعدالت  فضالًإلبراز التعديالت يف مرتبات املوظفني يف الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة التغيريات
وتتوخى . إضافية من األطراف اشتراكات وال يستلزم التعديل املقترح أي. املنقحة إلجيارات املكاتب
  .٢٠٠٨ى عام األطراف عند مستواشتراكات  احملافظة على ٢٠١٠ و٢٠٠٩امليزانيتان املقترحتان لعامي 

                                                        
*  UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1.  
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موظف شؤون : جانب األطرافوتقدم األمانة الترقيات املقترحة للوظائف التالية للنظر من   - ٣
    رتبة إىل٣ -ف رتبة  ن، مدير قاعدة البيانات م١ -مد رتبة  إىل ٥ - ف  رتبةأقدم منقانونية 

ويف حالة حصول . ٤ -ف رتبة  إىل ٣ - ف  رتبةمن) الرصد واالمتثال(برنامج ، وموظف ٤ -ف 
 األمم هذه الترقيات على موافقة األطراف، ستمر الوظائف بعملية االستعراض الداخلية للتصنيف املتبعة يف

  .املتحدة
 الذي استخدم حلساب امليزانيتني ساساأل امليزانية لي عرضاليت ت املالحظات التوضيحية وضحوت  - ٤

  .املقترحتني
 .الواليات املتحدة األمريكية يف هذه الوثيقة إىل دوالرات دوالراتالتشري و  - ٥
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  مرفق
  نفدة لطبقة األوزونالصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املست

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩عامي  وامليزانيتان املقترحتان ل٢٠٠٨لعام املنقحة امليزانية املعتمدة 
 ٢٠٠٨ عمل/شهر    

 )بالدوالرات(
 ٢٠٠٩ عمل/شهر

 )بالدوالرات(
 ٢٠١٠ عمل/شهر

 )بالدوالرات(
       عنصر موظفي املشروع ١٠

       موظفو املشروع ١١٠٠ 
 ١٣٩ ١٩٢ ٦ ١٣٥ ٦٦٤ ٦ ١٣٢ ٢٢٦ ٦ )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٢ - مد(األمني التنفيذي   ١١٠١   
  ٢٤٦ ٢٤٠  ١٢  ٢٤٠ ٠٠٠  ١٢  ٢٦٤ ٦٠٠  ١٢  )١ - مد(نائب األمني التنفيذي   ١١٠٢   
  ١٨٧ ٦٩٢  ١٢  ١٨٢ ٩٣٦  ١٢  ١٧٨ ٣٠٠  ١٢  )١()٥ - ف(موظف قانوين أقدم   ١١٠٣   
  ١٠٤ ٢١٥  ٦  ١٠١ ٥٧٤  ٦  ٩٩ ٠٠٠  ٦  ) اتفاقية فيينابالتقاسم مع) (٥ -  ف(لشؤون العلمية لموظف أقدم   ١١٠٤   
  -    -    -  ١٢  )تدفع من اليونيب ()٥ - ف(موظف إداري   ١١٠٥   
  ١٣٦ ٨٤٨  ١٢  ١٣٣ ٣٨٠  ١٢  ١٣٠ ٠٠٠  ١٢  )١()٣-ف - تكنولوجيا ونظم معلومات(مدير قاعدة بيانات   ١١٠٦   
) ٣-ف -االتصاالت واملعلومات (موظف برنامج   ١١٠٧   

  -  ١٢  -  ١٢  -  ١٢  )اقية فييناتدفع من اتف(
  ١٤٢ ١١١  ١٢  ١٣٨ ٥١٠  ١٢  ١٣٥ ٠٠٠  ١٢  )١()٣-ف - الرصد واالمتثال(موظف برنامج   ١١٠٨   
  ٩٥٦ ٢٩٨  ٩٣٢ ٠٦٤  ٩٣٩ ١٢٦  اموع الفرعي ١١٩٩ 
       ستشاريوناالرباء اخل ١٢٠٠ 
  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    تنفيذ الربوتوكولمساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الترويج ل  ١٢٠١   
  ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ١٢٩٩ 
       الدعم اإلداري ١٣٠٠ 
  ٢٢ ٦٣١  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  ٢٠ ٠٠٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٧ -ع .خ(مساعد إداري   ١٣٠١   
  ٢٨ ٣٥٦  ١٢  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  ٢٥ ٠٠٠  ١٢  )٦ -ع .خ(مساعد شخصي   ١٣٠٢   
  -  ١٢  -  ١٢  -  ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(مساعد برنامج   ١٣٠٣   
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 ٢٠٠٨ عمل/شهر    
 )بالدوالرات(

 ٢٠٠٩ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

 ٢٠١٠ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

  ١٨ ٧١٥  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  ١٦ ٥٠٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ( برنامج دمساع  ١٣٠٤   
  ١٧ ٣٥٤  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٥ ٣٠٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(  معلوماتمساعد  ١٣٠٥   
  ٢٧ ٢٢١  ١٢  ٢٥ ٥٦٠  ١٢  ٢٤ ٠٠٠  ١٢  )٤ -ع .خ( وثائق اتبك  ١٣٠٦   
  ٤٤ ٩١٥  ١٢  ٤٢ ١٧٤  ١٢  ٣٩ ٦٠٠  ١٢  )٦ -ع .خ(مساعد بيانات   ١٣٠٧   
  - ١٢  - ١٢  - ١٢  )تدفع من اليونيب) (٦-ع.خ( الصندوق -مساعد برنامج   ١٣٠٨   
 - ١٢ - ١٢ - ١٢ )تدفع من اليونيب) (٣ -ع .خ(مساعد لشؤون النقل واإلمداد  ١٣٠٩  
  - ١٢  - ١٢  - ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦ - ع .خ( لغةنائي الثسكرتري أقدم   ١٣١٠  
  ٢٢ ٦٨٥    ٢١ ٣٠٠   ٢٠ ٠٠٠ ١٢  ؤقتةاملساعدة امل  ١٣٢٠   
  ٤٧٣ ٧٠٤    ٤٦١ ٧٠٠    ٤٥٠ ٠٠٠    فتوح العضويةاملاجتماعات الفريق العامل   ١٣٢١   
بالتقاسم مع (االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف   ١٣٢٢   

اتفاقية فيينا مرة كل ثالث سنوات، وينطبق هذا على االجتماع 
العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال واالجتماع الثامن 

  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    )٢٠٠٨ يف عام ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    اجتماعات أفرقة التقييم  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اجتماعات املكتب  ١٣٢٤   
  ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    اجتماعات جلنة التنفيذ  ١٣٢٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونتريالاجتماعات   ١٣٢٦   
 ١ ٣٩٦ ٧٨١  ١ ٣٧٣ ٦٧٧  ١ ١٩٦ ٦٠٠  اموع الفرعي ١٣٩٩ 

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

 ٢ ٦١٨ ٠٧٩  ٢ ٥٧٠ ٧٤١  ٢ ٤٠٠ ٧٢٦  جمموع العنصر ١٩٩٩
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 ٢٠٠٨ عمل/شهر    
 )بالدوالرات(

 ٢٠٠٩ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

 ٢٠١٠ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

       املشاركة/جتماعاتعنصر اال ٣٠
       دعم املشاركة ٣٣٠٠ 
  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    اجتماعات أفرقة التقييم  ٣٣٠١   
  ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٤٠٠ ٠٠٠    االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف  ٣٣٠٢   
  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    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    ١٠ ٠٠٠    مشاورات يف اجتماع غري رمسي  ٣٣٠٦   
 ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٣٣٩٩ 

 ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  جمموع العنصر ٣٩٩٩
       عنصر املعدات واملباين ٤٠

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

  )خلوالفاكس واألثاث املكتيب ا
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠  

  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ستنداتاملأجهزة تصوير   ٤٢٠٤   
 ٣٥ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤٢٩٩ 
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 ٢٠٠٨ عمل/شهر    
 )بالدوالرات(

 ٢٠٠٩ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

 ٢٠١٠ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

       مباين املكاتب ٤٣٠٠ 
 ٤٢ ٠٠٠  ٤٢ ٠٠٠  ٣٣ ٦٠٠  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(إجيارات مباين املكاتب  ٤٣٠١  
 ٤٢ ٠٠٠  ٤٢ ٠٠٠  ٣٣ ٦٠٠  اموع الفرعي ٤٣٩٩ 

 ٩٩ ٠٠٠  ٩٩ ٠٠٠  ٧٠ ٦٠٠  جمموع العنصر ٤٩٩٩
       صروفات املتنوعةعنصر امل ٥٠

           تشغيل املعدات وصيانتها ٥١٠٠ 
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(صيانة املعدات وغريها  ٥١٠١  
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥١٩٩ 
       تكاليف إعداد التقارير ٥٢٠٠ 
  ٥٥ ٠٠٠    ٥٥ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    إعداد التقارير  ٥٢٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ) أفرقة التقييم(إعداد التقارير   ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )التوعية بشأن الربوتوكول(إعداد التقارير   ٥٢٠٣   
 ٧٥ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٢٩٩ 
        مصروفات نثرية ٥٣٠٠ 
  ٤٦ ٠٠٠    ٤٦ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    تصاالتاال  ٥٣٠١   
  ٦٠ ٠٠٠    ٦٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    شحنرسوم ال  ٥٣٠٢   
  ١٠ ٥٠٠    ٧ ٠٠٠    ٦ ٥٠٠    التدريب  ٥٣٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ) لألوزونالدويلاليوم (مصروفات أخرى   ٥٣٠٤   
 ١٢٦ ٥٠٠  ١٢٣ ٠٠٠  ١٠٦ ٥٠٠  اموع الفرعي ٥٣٩٩ 
       الضيافة ٥٤٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ةالضياف  ٥٤٠١   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٤٩٩ 

 ٢٤٦ ٥٠٠  ٢٤٣ ٠٠٠  ٢١١ ٥٠٠  جمموع العنصر ٥٩٩٩
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 ٢٠٠٨ عمل/شهر    
 )بالدوالرات(

 ٢٠٠٩ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

 ٢٠١٠ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

 ٤ ٢٦٨ ٥٧٩  ٤ ٢١٧ ٧٤١  ٤ ٠٣٧ ٨٢٦  لمشروعل باشرةاملجمموع تكاليف  ٩٩
 ٥٥٤ ٩١٤  ٥٤٨ ٣٠٥  ٥٢٤ ٩١٦  )٪١٣(تكاليف دعم الربنامج  
 ٤ ٨٢٣ ٤٩٣  ٤ ٧٦٦ ٠٤٦  ٤ ٥٦٢ ٧٤٢  )كاليف دعم الربنامجمبا يف ذلك ت(الكلي اموع  
  صفر   ١٧٦ ٣٨٧   ١١٥ ٩١٥   )٢( باستثناء تكاليف دعم الربنامجيلتشغيلا احتياطي النقد 
  ٤ ٨٢٣ ٤٩٣   ٤ ٩٤٢ ٤٣٣   ٤ ٦٧٩ ٦٥٨   امليزانية اإلمجالية 
 ٥٤٦ ٥٦٠  ٦٦٥ ٥٠٠  ٤٠٢ ٧٢٥  )٣(السحب 
 ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  من األطرافملسامهات ا 

  .امتثالرصد وموظف وموظف شؤون قانونية أقدم، مدير قاعدة بيانات : ظائف التاليةتطلب األمانة ترقية الو )١(
، وحتتفظ ٢٠٠٩لعام يف املائة  ٣,٧ يف املائة مع إضافة ١١,٣ إىل ٢٠٠٨ لعام لتشغيليا احتياطي النقد على زيادة ١٩/٥ من املقرر ٥رة  والفق١٨/٥وافقت األطراف مبقتضى املقرر  )٢(

 .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ١٥سيكون احتياطي النقد التشغيلي قد وصل إىل حد و يف املائة ١٥األطراف بعدها باالحتياطي بنسبة 

 . وشامالً له٢٠١٠ بغرض احملافظة على مستوى االشتراكات ثابتاً حىت عام ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨حددت مستويات السحب يف  )٣(
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 وامليزانيتني املقترحتني لعامي ٢٠٠٨ لعام  املنقحةمالحظات تفسريية للميزانية املعتمدة
   للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لألوزون٢٠١٠ و٢٠٠٩

 التعليق باب امليزانية

 عنصر املوظفني

١١٠٨-١١٠١ 

ريويب لفترة تكاليف مرتبات املوظفني الفنيني اإلشارية السارية على مقر العمل يف ن
استخدمت ملقترحات ميزانييت  ٢٠١١ - ٢٠١٠ و٢٠٠٩ - ٢٠٠٨السنتني 

 وتعود عادة مبالغ االلتزامات اليت مل تنفق إىل الصندوق .٢٠١٠ - ٢٠٠٨
 .االستئماين لربوتوكول مونتريال

  من امليزانية لتغطية التغيريات يف مرتباتالبنودجرى تعديل يف هذه أُوقد   
  .ما فوقهاواستحقاقات املوظفني يف الفئة الفنية و

 إىل ٥ -موظف شؤون قانونية أقدم من ف :  ترقية الوظائف التاليةطلبت األمانة  ١١٠٨ و١١٠٦، ١١٠٣
رصد (، موظف برنامج ٤ - إىل ف ٣ -ف ، مدير قاعدة بيانات من ١ -مد
  .٤ - إىل ف ٣ -من ف ) متثالوا

 الزيادة لظفنظراً ملقررات األطراف يف االجتماع التاسع عشر لألطراف، ويف 
كبرية يف املسؤوليات يف ااالت ذات الصلة باالمتثال للربوتوكول، أجرت األمانة ال

مؤخراً استعراضاً ألدوار ومسؤوليات وظائف موظف الشؤون القانونية األقدم 
وخلص االستعراض إىل أن مهام  .ومدير قاعدة البيانات وموظف االمتثال والرصد

زيادة كبرية طوال السنوات اخلمس  قد زادت ومسؤوليات تلك الوظائف الثالث
وتعزى هذه . يف الزيادة بدرجة كبرية خالل السنوات القادمةسوف تستمر و املاضية

مونتريال الزيادة إىل عدد من العوامل من بينها زيادة عدد األطراف يف بروتوكول 
  اإلضافيةدقت على التعديالت وقبلت االلتزاماتبصفة عامة، وتلك اليت ص

سنده بالتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، وزيادة االهتمام الذي ت
ملواد املستنفدة لألوزون، ايف  ملشروعا االجتار غري ثلماألطراف لبعض القضايا 

وقد أسفرت هذه العوامل عن . وإصدار التراخيص اخلاصة باالسترياد والتصدير
طلب خربات رصد االمتثال، وزيادة فترات انعقاد اجتماعات جلنة زيادة كبرية يف 

 قتضتاوقد .  بشأن استعراض وتقييم االمتثاللتنفيذاالتنفيذ، وزيادة التفاعل مع جلنة 
زيادة أعباء العمل وتزايد ما تنطوي عليه هذه األعمال من تعقيد نتيجة هلذه 
التطورات، بدورها، إجراء حتويل يف املهام األصلية لوظائف موظف الشؤون 

 .القانونية األقدم ومدير قاعدة البيانات وموظف الرصد واالمتثال

 ،٢٠٠٨ يف أوائل ،أكثر فعالية للقضايا املعنية، قامت األمانةتجابة اسوبغية ضمان 
بإعادة هيكلة عملها املتعلق بالرصد واالمتثال، وأنشأنا، على وجه اخلصوص، وحدة 

دم ومدير قاعدة أققانونية شؤون ونية واالمتثال تضم وظائف موظف للشؤون القان
قدر أكرب من الوضوح تحديد األدوار بول برنامج للرصد واالمتثالالبيانات وموظف 

جري تغيري وظيفة موظف الشؤون القانونية األقدم إىل وظيفة رئيس يف األمانة، 
يف حني ستظل وظيفة موظف الشؤون القانونية األقدم و .الشؤون القانونية واالمتثال
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تشمل األعمال الفنية الرئيسية، وسيقوم شاغل هذه الوظيفة باإلضافة إىل ذلك 

مهام الوظيفتني باإلضافة إىل على االضطالع بدور تنسيق عمل الوحدة واإلشراف ب
  .آلخريناموظفي الدعم 

وزاد عمل موظف الرصد واالمتثال زيادة كبرية منذ أن أنشئت هذه الوظيفة يف أول 
 وقد زاد عدد األطراف اليت لديها قضايا خاصة باالمتثال بأكثر من الضعف .األمر

نوات القليلة املاضية مثلما زاد عدد األيام املخصصة الجتماعات جلنة خالل الس
وأخرياً كان، .  التفاعل مع جلنة التنفيذ بدرجة كبريةت شدةالتنفيذ كما زاد

وسيظل، هناك تفاعل متزايد بني موظف الرصد واالمتثال واحلكومات وموظفي 
ل أمانة الصندوق األوزون يف البلدان النامية وغريها من الكيانات املتعاونة مث

والوكاالت املنفذة وبرنامج مساعدات االمتثال التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف 
  .األقاليم

وفيما يتعلق بوظيفة مدير قاعدة البيانات، فإن الكثري من العوامل املشار إليها أعاله 
 خالل تتطلب منا التوسع الكبري يف مهامنا املتعلقة باستعراض وحتليل البيانات

غري أننا نتوقع استمرار الطلب على االستفسارات األكثر . السنوات القليلة املاضية
تعقيداً باطراد ويرجع ذلك إىل االهتمام العاملي بربوتوكول مونتريال، وهو االهتمام 
الذي زاد باطراد مثلما احلال بالنسبة لطلب احلكومات والباحثني والصناعات 

ت األمم املتحدة األخرى واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات التجارية وهيئا
وتقوم األمانة، وبصفة خاصة . املستمر احلصول على بيانات ومعلومات من األمانة

مدير قاعدة البيانات اآلن بإدارة وتنظيم طائفة واسعة من اخلدمات الشبكية اليت من 
لتفاعل على بينها مركز احلصول على البيانات األخذ يف االتساع باطراد، وا

اإلنترنت بشأن قضايا معينة استجابة لطلبات األطراف، ومراكز النفاذ الشبكي 
وتتضمن هذه الوظيفة . اخلاصة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة التنفيذ

أيضاً مسؤولية اإلشراف على جهود األمانة لنقل أكرب قد ممكن من الوثائق عرب 
ة، والرد على االستفسارات العامة من األطراف، والفئات إللكترونيل االتصال ائوسا

وأدت إدارة وتنظيم هذه اخلدمات إىل إحداث املزيد من الزيادة يف حجم . اخلارجية
  .العمل الذي يقوم به مدير قاعدة البيانات

عمليات متابعة متزايدة بشأن اجلديدة وتتضمن مجيع مسؤوليات الوظائف الثالث 
توكول مونتريال، وتقدمي املشورة القانونية والتقنية عن التنفيذ، تنفيذ األطراف لربو

وبشأن بروتوكول مونتريال، وتوفري الوثائق واملواقع الشبكية اخلاصة بالبيانات، 
وكان ذلك ضرورياً للتعامل مع الزيادة املطردة يف . وتقدمي الدعم ألحاد األطراف

خاصة بعد أن بدأت البلدان عدد قضايا االمتثال مبوجب بروتوكول مونتريال و
. النامية يف تنفيذ تدابري الرقابة للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون

وعالوة على ذلك، سيقوم هذا الفريق باالتصال باهليئات احلكومية الدولية مثل 
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منظمة التجارة العاملية، ومنظمة اجلمارك العاملية، ومبادرة اجلمارك اخلضراء فيما 

ملتابعة ق مبقررات األطراف املعنية باالمتثال، وسيقدم الدعم الالزم وأعمال ايتعل
  .املطلوبة للجنة التنفيذ

إننا نعتقد أن الوحدة اجلديدة ستكون شديدة الفعالية يف االضطالع باملهام الالزمة 
وأن الترقيات املتصلة ا ضرورة لضمان أن تعكس الوظائف الزيادة يف املسؤوليات 

سندت إىل شاغليها يف دعم األطراف على التصدي للتحديات اجلديدة اليت أ
  .والناشئة

 املوظف اإلداري من تكاليف سيستمر برنامج األمم املتحدة للبيئة يف دفع تكاليف  ١١٠٥
االجتماع التاسع عشر وكما نوقشت يف .  يف املائة١٣دعم الربنامج البالغة 

دون أي تكاليف تتحملها  ٥ -  ف إىل٤ - من ف هذه الوظيفة قيتر ،لألطراف
  .األطراف

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

 من امليزانية ١١٠٠البند إىل البند ت هذا  حتوميكن حتويل األموال املرصودة ،يف األمانة
 . وظائف قصرية األجل من الفئة الفنية إذا دعت الضرورة لذلكإلنشاء أو دعم

  نواملوظف/الدعم اإلداري
١٣٠٧ - ١٣٠١  

 العمل  املطبقة يف مقر املعيارية العامةات تكاليف مرتبات موظفي اخلدماستخدمت
وقد أجرى  .٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ ماألعوا ات ميزانييف مقترحات نريويب يف

 تشرين  نفذت يف املرتبات اليت لتغطية الزيادة يف٢٠٠٨ميزانية بنود  يفتعديل 
  .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

ومساعد شؤون النقل ) الصندوق(تتواصل تغطية تكاليف وظيفة مساعد برنامج   ١٣٠٩ و١٣٠٨
  . يف املائة١٣لغة نسبتها من تكاليف دعم الربنامج البا) الشؤون اللوجستية(واإلمداد 

  . من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا اللغةثنائي وظيفة سكرتري  ١٣١٠
، وخباصة يف جمال إعداد  العامةتستمر حاجة األمانة إىل اعتمادات للمساعدة املؤقتة  ١٣٢٠

، وترتيبات حضور  بانتظاماملوقع الشبكي وصيانتهتطوير الوثائق لالجتماعات، و
  .اركني لالجتماعاتاملش

 املؤمترات خدمات/الدعم اإلداري
١٣٢٦ - ١٣٢١  

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

  . أو إبرام عقود مؤسسية املختلفةاالستشارية
االفتراضات األسباب وف خدمة املؤمترات احلالية على أساس وقد وضعت تكالي  

  :التالية
امليزانية املقترحة هي الجتماع واحد للفريق العامل مفتوح العضوية يعقد : ١٣٢١  



UNEP/OzL.Pro.20/4 

11 

 التعليق باب امليزانية
 يف نريويب أو يف مكان آخر لألمم املتحدة بلغات ٢٠١٠ و٢٠٠٩كل سنة يف عامي 

  .األمم املتحدة الرمسية الست
 خصصتهي أقل من تلك اليت  ٢٠١٠و ٢٠٠٩ ياملخصصة لعامامليزانية : ١٣٢٢  

 ونتريالمبروتوكول لألطراف يف جتماع العشرين اال حيث أن تكاليف ٢٠٠٨لعام 
 . سيتم تقامسها مع اجتماع مؤمتر األطراف الثامن يف اتفاقية فيينا٢٠٠٨يف 

نريويب من املفترض أن اجتماع األطراف واالجتماع التمهيدي له سوف يعقدان يف   
وعندما ال تعقد .  بلغات األمم املتحدة الرمسية الست٢٠١٠ و٢٠٠٩يف عامي 

االجتماعات يف نريويب فإن التكاليف اإلضافية النامجة عن ذلك سوف تتحملها 
  .احلكومات املضيفة

 تكاليف تنظيم ٢٠١٠ و٢٠٠٩ستغطي املبالغ املخصصة من امليزانية لعامي : ١٣٢٣  
التكنولوجيا ة التابعة لفريق نيفرقة التقييم وجلان اخليارات التقاالجتماعات السنوية أل

االتصاالت والتكاليف املتفرقة األخرى املتصلة تكاليف وكذلك والتقييم االقتصادي 
 .بأعمال أعضاء الفريق من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩للمكتب لكل من عامي من املقرر عقد اجتماع واحد : ١٣٢٤  
مع ختصيص أموال للترمجة الفورية وترمجة الوثائق باللغات املناسبة تبعاً لعضوية 

  .املكتب
ومن املقرر عقد اجتماعني على األقل للجنة التنفيذ مدة الواحد منها ثالثة : ١٣٢٥  

هو  مع ترمجة فورية وترمجة الوثائق حسبما ٢٠١٠ و٢٠٠٩أيام لكل من عامي 
اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية مباشرة بعد وتعقد االجتماعات . مطلوب

 . األطراف يف هذين العامنياتواجتماع

من املتوقع أن تعقد كل عام مشاورة واحدة غري رمسية على األقل يف : ١٣٢٦ 
 لتيسري العمل على مساعدة األطراف وكذلك ٢٠١٠ و٢٠٠٩نريويب لعامي 

 .ى بروتوكول مونتريال وتعديالته واالمتثال لهتشجيع التصديق عل

  - السفر يف مهام رمسية
١٦٠٢-١٦٠١  

 عند ٢٠١٠ و٢٠٠٩جيري اإلبقاء على مستويات السفر يف مهام رمسية لعامي 
  .٢٠٠٧مستويات عام 

  مشاركة ممثلي البلدان النامية ٣٣٠٠- املشاركة/عنصر االجتماعات
 املادة  من١ الفقرة األطراف العاملة مبوجبيفترض أن تبلغ تكاليف مشاركة ممثلي 

 دوالر لالجتماع الواحد لكل ممثل، ٥ ٠٠٠ يف خمتلف اجتماعات الربوتوكول ٥
وذلك مع مراعاة عدم حتمل تكاليف السفر ألكثر من شخص واحد لكل بلد، 
وباستخدام أسعار تذاكر السفر األنسب من الناحية االقتصادية وبدل املعيشة اليومي 

 .ول به لدى األمم املتحدةاملعم
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 لألعضاء واخلرباء ٢٠١٠ و٢٠٠٩مت اإلبقاء على خمصصات امليزانية املطلوبة لعامي   ٣٣٠١
يف أفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية الذين حيضرون اجتماعات أفرقة التقييم عند 

  .٢٠٠٨مستويات 
كاليف املشاركة يف يتحمل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال كامل ت ٣٣٠٢

 حيضرون االجتماع الثامن املشترك  مشاركا٨٠ًحنو مشاركة  إىل اً استناد٢٠٠٨
ويف . لألطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال

 تعود خمصصات امليزانية إىل ما كانت عليه مستويات ٢٠١٠ و٢٠٠٩ يعام
٢٠٠٧. 

 حيضرون اجتماعات الفريق  مشاركا٦٠ًاركة على أساس حنو وضعت تكاليف املش  ٣٣٠٣
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩العامل 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 اقتصاداا 

 .ل لكل اجتماعمبرحلة انتقا

حسبت تكاليف املشاركة يف اجتماعني للجنة التنفيذ يف السنة على أساس مثانية  ٣٣٠٥
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 اجتماع
ذلك لسفر رئيس أو نائب رئيس جلنة التنفيذ من بلد عامل ورصدت خمصصات ك

  . حلضور ثالثة اجتماعات للجنة التنفيذية سنويا٥ً املادة  من١ الفقرة مبوجب
خصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركني اثنني من البلدان النامية والبلدان اليت متر  ٣٣٠٦

 بشأن ٢٠١٠ و٢٠٠٩مسية يف اقتصاداا مبرحلة انتقال كجزء من املشاورات غري الر
 .القضايا الرئيسية املتعلقة بربوتوكول مونتريال اليت من املتوقع أن تعقد يف نريويب

    عنصر املعدات واملباين
 ٢٠١٠و ٢٠٠٩هلكة املتنوعة بصورة طفيفة يف ستجتري زيادة تكاليف السلع امل ٤١٠١ -هلكة ستمعدات م

 على إلبقاءاستمرار ولبام املوارد ملراعاة معدالت التضخم، وجيري رصد استخد
 .اإلنفاق عند مستوى منخفض

لتلبية الزيادة يف قدرات  ٢٠١٠ و٢٠٠٩خصص قدر أدىن من األموال يف عامي  ٤٢٠٠-هلكة ستاملعدات غري امل
  .من استبدال املعدات عندما يلزم ذلكومتكني األمانة ) السريفر(حواسيب اخلدمة 

 يف املائة كإجراء مؤقت أشار ١٩,٣ بنسبة ٢٠٠٨ خمصصات إجيار املباين يف زادت  ٤٣٠٠ -) اإلجيارات(املباين 
به مستشار األمم املتحدة إىل أن يتم استعراض معدالت الزيادة احلالية يف اإلجيارات 

 لتغطية ٢٠١٠ و٢٠٠٩لعامي  يف املائة ٢٥ بنسبة  واقترحت األمانة زيادة،يف نريويب
  .ملتوقعةاالزيادات 
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 التعليق باب امليزانية

   عنصر املصروفات املتنوعة

 لتغطية ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ جيري رصد زيادة طفيفة لصيانة املعدات يف ٥١٠١ - تشغيل وصيانة املعدات 
 املستمرة واملتطلبات حاسوب اخلدمةالزيادة يف تكاليف الصيانة لزيادة قدرات 

  .افية للموظفنياحلاسوبية اإلض
وتشمل (تكاليف إعداد التقارير 

) التحرير والنشر والترمجة والطبع
٥٢٠٣ - ٥٢٠١ 

 ٥٢٠٢بند واحتفظ بال. البنودالتكاليف العامة إلعداد التقارير لألمانة يف هذه ترد 
 ألي عمليات حترير وترمجة ٥٢٠٣ وأُدرج مبلغ صغري يف البند . أفرقة التقييملتقارير

 .شر وطباعة ذات صلة حبمالت التوعية بالربوتوكولواستنساخ ون

  -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 

  .ا البندنسبياً من أموال امليزانية هلذ
 إلبراز التزام األمانة واألطراف ٢٠٠٨ دوالر يف ١٠ ٠٠٠خفض هذا البند مبقدار   ٥٣٠٢ -الشحن والربيد 

وسيعرض هذا . باستخدام الربيد اإللكتروين لتوزيع املراسالت ووثائق االجتماعات
البند من امليزانية على كثب خالل العامني القادمني بغرض خفض تكاليف إرسال 

 تنظيم منافع االتصال والشحن للمراسالت ووثائق االجتماعات ملواصلةالربيد 
  .اإللكترونية يف العامل

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

  .مراملست
 -) اليوم العاملي لألوزون(بنود أخرى 

٥٣٠٤  
 ملساعداا ٢٠١٠ و٢٠٠٩ستواصل أمانة األوزون توفري املساعدة لبعض البلدان خالل عامي 

 .يف اإلعداد الحتفاالت اليوم العاملي للمحافظة على طبقة األوزون

 . األمم املتحدةتتبع ترتيبات الضيافة إجراءات الشراء املعمول ا لدى  ٥٤٠١ -الضيافة 

 بني بروتوكول  الرمسيةاالت الضيافةب جيرى تقاسم تكاليف استق٢٠٠٨ويف عام   
الجتماع العشرين لألطراف واالجتماع الثامن لعقد امونتريال واتفاقية فيينا نتيجة 

 ٢٠٠٩ عام  لكل من دوالر٥٠٠٠ويتطلب مبلغ إضايف قدره .  معاًملؤمتر األطراف
  . مع اتفاقية فيينا هذين العامنيليف يفالتكا لن تتقاسم ٢٠١٠و

___________  


