
  

K0952484 280809  
جتماعات وعدم ال ويرجى من املندوبني التفضل بإحضار نسخهم ل،قتصاد يف النفقات طُبعت نسخ حمدودة من هذه الوثيقةاللدواعي ا

    .طلب نسخ إضافية

EP األمم املتحدة 
UNEP/OzL.Pro.21/4  

Distr.: General 
3 August 2009 
 
Arabic 
Original: English املتحدة للبيئة برنامج األمم  
  

   

االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٨ - ٤  مصر،،ببورت غال

 * للجزء التحضريي من جدول األعمال املؤقت٤البند 
التقارير املالية للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية 
طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

 لطبقة األوزون وميزانيات بروتوكول مونتريال

 ٢٠١٠ وامليزانيتان املقترحتان لعامي ،٢٠٠٩ام املعتمدة لعاملنقحة املقترحة امليزانية 
 للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة ٢٠١١و

 األوزون

  مذكرة من األمانة

  للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريالاملعتمدةامليزانية تعمم األمانة يف مرفق هذه الوثيقة   - ١
 - ٢٠١٠ للربوتوكول للفترة نات املقترحتانيزاني وامل،ت اليت اقترحتها األمانة مع التنقيحا٢٠٠٩ عامل

٢٠١١.  
 إلبراز تغيريات، اليت وافق عليها مؤمتر األطراف العشرين ٢٠٠٩عام  ميزانية  تنقيحاتوتقترح  - ٢

. ٢٠٠٩يناير / أعلنتها األمم املتحدة يف كانون الثايناليتالتعديالت يف مرتبات املوظفني يف الفئة الفنية 
  .أي اشتراكات إضافية من األطراف التنقيحات ستلزم توال

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.21/1.  
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 يف إطار وظائف ٢٠١١ و٢٠١٠ يف ميزانييت وتقدم األمانة الترقيات املقترحة للوظائف التالية  - ٣
: )١٣٠٨الوظيفة (الصندوق   - برامجيقترح أن تنظر األطراف يف ترقية مساعد الدعم اإلداري أوالً 

 وظيفة الصندوق - النقل والتمويل ووظيفة مساعد شؤون ،٧ - ع.إىل خ ٦ - ع.من خ
 انعكاسات مالية على أى األخريتني الوظيفتني لن يكون هلاتنيو) ٤ - ع. إىل خ٣  -ع.خ الوظيفة(

وقد وافق . األطراف حيث سيتم متويلهما بواسطة برنامج األمم املتحدة للبيئة من تكاليف دعم الربنامج
 بدرجة بسبب زيادة مسؤولياما ١٩٩٨شر لألطراف على مستوى هاتني الوظيفتني يف االجتماع العا

كبرية نتيجة لزيادة عدد األطراف اليت ختدمها األمانة، واستمرار حتسن اخلدمات املقدمة لألطراف 
وتقترح األمانة أن تنظر األطراف يف توسيع نطاق مهام كاتب الوثائق . نتيجة للتكنولوجيات املتغرية

تشمل عمل الوثائق وتكنولوجيا املعلومات بالنظر إىل ازدياد حاجة األمانة إىل  حىت) ١٣٠٦الوظيفة (
تسليم اخلدمات املستمدة من التكنولوجيا ومتشياً مع هذه املهام املوسعة، والنظر يف ترقية هذه الوظيفة 

أدىن حد هلا حيث تقترب  الترقية يف وستكون االنعكاسات املالية هلذه). ٦ - ع.خ  إىل٤ - ع.خمن 
  .٢٠١٠ ابتداء من عام  سنوياً دوالر أمريكي٢٠٠٠من 

 الذي استخدم حلساب امليزانيتني ساساأل امليزانية لي عرضاليت توضح املالحظات التوضيحية وت  - ٤
  .املقترحتني

 .الواليات املتحدة األمريكية يف هذه الوثيقة إىل دوالرات دوالراتتشري الو  - ٥
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  مرفق
  صندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزونال

  ٢٠١١ و٢٠١٠عامي  وامليزانيتان املقترحتان ل٢٠٠٩املعتمدة لعام  املنقحة  املقترحةامليزانية
 ٢٠٠٩ عمل/شهر    

 )بالدوالرات(
 ٢٠١٠ عمل/شهر

 )بالدوالرات(
 ٢٠١١ عمل/شهر

 )بالدوالرات(
       املشروععنصر موظفي  ١٠

       موظفو املشروع ١١٠٠ 
 ١٦٦ ٧٥٧ ٦ ١٦١ ٩٠٠ ٦ ١٥٧ ١٦٤ ٦ )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٢ - مد(األمني التنفيذي   ١١٠١   
  ٢٥٩ ٥٦٠  ١٢  ٢٥٢ ٠٠٠  ١٢  ٢٤٠ ٠٠٠  ١٢  )١ - مد(نائب األمني التنفيذي   ١١٠٢   
  ٢٠٢ ٦٣٢  ١٢  ١٩٦ ٧٣٠  ١٢  ١٩١ ٠٠٠  ١٢  )١()٥ - ف(موظف قانوين أقدم   ١١٠٣   
  ١٣٢ ٠٠٤  ٦  ١٢٨ ١٥٩  ٦  ١٢٤ ٤٢٦  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٥ - ف (موظف أقدم للشؤون العلمية   ١١٠٤   
  صفر    صفر    صفر  ١٢  )تدفع من اليونيب) (٥ - ف(موظف إداري   ١١٠٥   
  ١٥٠ ١١٥  ١٢  ١٤٥ ٧٤٣  ١٢  ١٤٢ ٠٥٠  ١٢  )٤-ف -نظم معلومات وتكنولوجيا (مدير قاعدة بيانات   ١١٠٦   
تدفع ) (٣-ف -االتصاالت واملعلومات(موظف برنامج   ١١٠٧   

    ١٢    ١٢  صفر  ١٢  )من اتفاقية فيينا
  ١٩٠ ٩٦٢  ١٢  ١٨٥ ٤٠٠  ١٢  ١٨٠ ٠٠٠  ١٢  )٤-ف -الرصد واالمتثال (موظف برنامج   ١١٠٨   
  ١ ١٠٢ ٠٣٠  ١ ٠٦٩ ٩٣٢  ١ ٠٣٤ ٦٤٠  اموع الفرعي ١١٩٩ 
       اخلرباء االستشاريون ١٢٠٠ 
  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    مساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الترويج لتنفيذ الربوتوكول  ١٢٠١   
  ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ١٢٩٩ 
       الدعم اإلداري ١٣٠٠ 
  ٢١ ٢٥٠  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٧ -ع .خ(مساعد إداري   ١٣٠١   
  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  )٦ -ع .خ(مساعد شخصي   ١٣٠٢   
  صفر  ١٢  صفر  ١٢  صفر  ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(مساعد برنامج   ١٣٠٣   
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 ٢٠٠٩ عمل/شهر    
 )بالدوالرات(

 ٢٠١٠ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

 ٢٠١١ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

  ١٧ ٥٧٣  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(د برنامج مساع  ١٣٠٤   
  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(مساعد معلومات   ١٣٠٥   
  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  ٢٥ ٥٦٠  ١٢  )٤ -ع .خ( وثائق كاتب  ١٣٠٦   
  ٤٢ ١٧٤  ١٢  ٤٢ ١٧٤  ١٢  ٤٢ ١٧٤  ١٢  )احلاسوب ونظم املعلومات ()٧ -ع .خ(مساعد بيانات   ١٣٠٧   
  صفر ١٢  صفر ١٢  صفر ١٢  )بتدفع من اليوني) (٦-ع.خ( الصندوق -مساعد برنامج   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(ثنائي اللغة سكرتري أقدم   ١٣١٠  
  ٢١ ٣٠٠    ٢١ ٣٠٠   ٢١ ٣٠٠ ١٢  ؤقتةاملساعدة امل  ١٣٢٠   
  ٤٨٧ ٩١٥    ٤٧٣ ٧٠٤    ٥٣٩ ٤٥٥    فتوح العضويةاملتماعات الفريق العامل اج  ١٣٢١   
بالتقاسم مع (االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف   ١٣٢٢   

 اتفاقية فيينا مرة كل ثالث سنوات، وينطبق هذا على االجتماع
 يف بروتوكول مونتريال واالجتماع العشرين لألطرافالثالث و
  ٣٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٧٧ ٧٥٥    )٢٠١١ف يف اتفاقية فيينا يف عام ملؤمتر األطراالتاسع 

  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ق التقييمياجتماعات فر  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اجتماعات املكتب  ١٣٢٤   
  ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    اجتماعات جلنة التنفيذ  ١٣٢٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ية لربوتوكول مونتريالاملشاورات غري الرمساجتماعات   ١٣٢٦   
 ١ ٢٥١ ٨٩٢  ١ ٣٨٧ ٦٨١  ١ ٥٢٩ ١٨٧  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    سفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسية  ١٦٠٢   
 ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ١٦٩٩ 

 ٢ ٦١٨ ٩٢٢  ٢ ٧٢٢ ٦١٣  ٢ ٨٢٨ ٨٢٧  املشاركة/ االجتماعاتجمموع عنصر ١٩٩٩
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 ٢٠٠٩ عمل/شهر    
 )بالدوالرات(

 ٢٠١٠ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

 ٢٠١١ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

       املشاركة/عنصر االجتماعات ٣٠
       دعم املشاركة ٣٣٠٠ 
  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    التقييماجتماعات فريق   ٣٣٠١   
يتحمل  (االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف  ٣٣٠٢   

ركة وحتمل التكاليف ابروتوكول مونتريال تكاليف املش
اخلاصة مبندويب اتفاقية فيينا الذين حيضرون من األطراف 

 يف االجتماع الثالث ٥، املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
والعشرين مفتوح العضوية واالجتماع التاسع لألطراف 

  )٢٠١١عام 

  ٤٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٨٧ ٠٠٠  

  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٣٧ ٠٠٠    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   
 ١ ٤٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٧٩ ٠٠٠  اموع الفرعي ٣٣٩٩ 

 ١ ٤٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٧٩ ٠٠٠  جمموع العنصر ٣٩٩٩
       عنصر املعدات واملباين ٤٠

       ) دوالر١ ٥٠٠بنود تقل عن (املعدات املستهلكة  ٤١٠٠ 
  ٢٢ ٠٠٠    ٢٢ ٠٠٠    ٢٢ ٠٠٠    ) فيينابالتقاسم مع اتفاقية(بنود مستهلكة متنوعة   ٤١٠١   
  ٢٢ ٠٠٠   ٢٢ ٠٠٠   ٢٢ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤١٩٩ 
       املعدات املعمرة ٤٢٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    شخصية وملحقااحواسيب   ٤٢٠١   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    حواسيب حممولة  ٤٢٠٢   
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 ٢٠٠٩ عمل/شهر    
 )بالدوالرات(

 ٢٠١٠ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

 ٢٠١١ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

سح املأجهزة حواسيب اخلدمة و( مكتبية أخرى معدات  ٤٢٠٣   
  )خلوالفاكس واألثاث املكتيب ا

  ٢٠ ٠٠٠    ٣٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠  

  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ستنداتاملأجهزة تصوير   ٤٢٠٤   
 ٤٥ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤٢٩٩ 

       مباين املكاتب ٤٣٠٠ 
 ٥٠ ٤٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ٤٢ ٠٠٠  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(إجيارات مباين املكاتب  ٤٣٠١  
 ٥٠ ٤٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ٤٢ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤٣٩٩ 

 ١١٧ ٤٠٠  ١٢٥ ٠٠٠  ٩٩ ٠٠٠  جمموع العنصر ٤٩٩٩
       عنصر املصروفات املتنوعة ٥٠

           تشغيل املعدات وصيانتها ٥١٠٠ 
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(صيانة املعدات وغريها  ٥١٠١  
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥١٩٩ 
       تكاليف اإلبالغ ٥٢٠٠ 
  ٥٥ ٠٠٠    ٥٥ ٠٠٠    ٥٥ ٠٠٠    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  ٧٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٢٩٩ 
        مصروفات نثرية ٥٣٠٠ 
  ٤٦ ٠٠٠    ٤٦ ٠٠٠    ٤٦ ٠٠٠    تصاالتاال  ٥٣٠١   
  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٣٠ ٠٠٠    شحنرسوم ال  ٥٣٠٢   
  ١٠ ٥٠٠    ١٠ ٥٠٠    ٧ ٠٠٠    التدريب  ٥٣٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    )اليوم الدويل لألوزون(مصروفات أخرى   ٥٣٠٤   
 ١٠٦ ٥٠٠  ١٠٦ ٥٠٠  ٩٣ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٣٩٩ 
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 ٢٠٠٩ عمل/شهر    
 )بالدوالرات(

 ٢٠١٠ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

 ٢٠١١ عمل/شهر
 )بالدوالرات(

       الضيافة ٥٤٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ةالضياف  ٥٤٠١   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٤٩٩ 

 ٢٢٦ ٥٠٠  ٢٢٦ ٥٠٠  ٢١٣ ٠٠٠  جمموع العنصر ٥٩٩٩

 ٤ ٣٦٧ ٨٢٢  ٤ ٣٧٩ ١١٣  ٤ ٥١٩ ٨٢٧  لمشروعلباشرة املجمموع تكاليف  ٩٩
 ٥٦٧ ٨١٧  ٥٦٩ ٢٨٥  ٥٨٧ ٥٧٧  )٪١٣(تكاليف دعم الربنامج  
 ٤ ٩٣٥ ٦٣٩  ٤ ٩٤٨ ٣٩٨  ٥ ١٠٧ ٤٠٤  )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(الكلي اموع  
  صفر   صفر   ٢٢١ ٧٠٠    باستثناء تكاليف دعم الربنامجالتشغيلياحتياطي النقد  
  ٤ ٩٣٥ ٦٣٩   ٤ ٩٤٨ ٣٩٨   ٥ ٣٢٩ ١٠٤   امليزانية اإلمجالية 
 صفر  ٦٧١ ٤٦٥  ١ ٠٥٢ ١٧١  )١(السحب 
 ٤ ٩٣٥ ٦٣٩  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  املسامهات من األطراف 

  
  
 . وشامالً له٢٠١٠ بغرض احملافظة على مستوى االشتراكات ثابتاً حىت عام ٢٠١٠ و٢٠٠٩حددت مستويات السحب يف   )١(
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ن ان املقترحتا وامليزانيت٢٠٠٩لعام  املعتمدةاملنقحة  ترحةاملقمالحظات تفسريية للميزانية 
 للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة ٢٠١١ و٢٠١٠لعامي 

  لألوزون

 التعليق باب امليزانية

ل تكاليف مرتبات املوظفني الفنيني اإلشارية السارية على مقر العماستخدمت  ١١٠٨-١١٠١ عنصر املوظفني
 توافر تحيثمايف مقترحات امليزانية  ٢٠١١ - ٢٠١٠يف نريويب لفترة السنتني 

 بيد أنه جرى تعديل األرقام وفقاً املعلومات بشأن التكاليف الفعلية للموظفني
 وتعاد االلتزامات غري املنفقة عادة إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول .لذلك

  .مونتريال
 لتغطية التغيريات اإللزامية ١١٠٨ إىل ١١٠١ية وأجرى تعديل على بنود امليزان

 .يف مرتبات فئة املوظفني الفنيني وما فوقها

 من من برنامج األمم املتحدة للبيئةي يستمر سداد تكاليف املوظف اإلدار  ١١٠٥
  . يف املائة١٣ تكاليف دعم الربنامج البالغة

لبيانات وحتديث املطبوعات، وترمجة اجلوانب يستمر طلب املساعدة يف إبالغ ا  ١٢٠١اخلرباء االستشاريون 
األساسية للموقع الشبكي ألمانة األوزون وكذلك يف تطوير نظم رقمية تامة 

 ١١٠٠ حتت هذا البند إىل البند وميكن حتويل األموال املرصودةالترابط يف األمانة، 
من امليزانية إلنشاء أو دعم وظائف قصرية األجل من الفئة الفنية إذا دعت 

  .الضرورة لذلك
  املوظفون/الدعم اإلداري

  
استخدمت تكاليف مرتبات موظفي اخلدمات العامة املعيارية املطبقة يف مقر 

قترحات ميزانية الفترة املالية مل ٢٠٠٨ة عام العمل يف نريويب يف مقترحات ميزاني
  .٢٠١١ و٢٠١٠

 وظيفة مساعد بيانات يف ١٩٩٨ العاشر لألطراف يف عام  االجتماعاعتمد  ١٣٠٧
 األمم املتحدة صنفت الوظيفة إلجراءات نتيجة  بيد أنه.٧ -ع.الرتبة خ

ووفقاً لقرار . ٦-ع.باعتبارها مساعد تظم معلومات حاسوبية يف الرتبة خ
نة تقدمي هذه الوظيفة مرة أخرى إلعادة اف تنوي األمااالجتماع العاشر لألطر

  .٧-ع. األمم املتحدة يف الرتبة خمن منظومة ضتصنيفها
موظفني إداريني يف فئة /يتواصل األمانة طلب ترقية ثالث وظائف دعم إدار  ١٣٠٩ و١٣٠٨، ١٣٠٦

وهذه الترقيات ضرورية لضمان أن تكون مستويات رتب . اخلدمات العامة
هذه الوظائف تتالءم مع املسؤوليات املتطورة ولالبقاء على قوى العمل عالية 

  .الفعالية واملشجعة يف السنوات احلامسة القادمة
جنباً إىل ) ١٣٠٦ظيفة الو(يقترح توسيع نطاق مهام وظيفة كاتب التوثيق   ١٣٠٦

ومن املتوخى أن . ٦ - ع. إىل خ٤ - ع.جنب مع ترقية الرتبة املقابلة من خ
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يتناول شاغل هذه الوظيفة الوثائق وتكنولوجيات املعلومات بالنظر إىل زيادة   
وستكون . حاجة األمانة إىل تسليم اخلدمات املعتمدة على التكنولوجيا

 دوالر أمريكي ٢٠٠٠طفيفة حيث تقترب من االنعكاسات املالية هلذه الترقية 
  .٢٠١٠سنوياً ابتداء من عام 

يقترح ترقيتها من ) ١٣٠٨الوظيفة ( الصندوق -  ووظيفة مساعد برنامج  ١٣٠٩ - ١٣٠٨
من ) ١٣٠٩الوظيفة (، ومساعد النقل واإلمداد ٧ -ع . إىل خ٦- ع.خ
 وكان قد وافق على مستوى هذه الوظائف ٤  - ع. إىل خ٣ - ع.خ
ومنذ ذلك الوقت توسعت مسؤولياا . ١٩٩٨جتماع العاشر لألطراف يف اال

بدرجة كبرية وذلك جزئياً نتيجة لزيادة عدد األطراف واليت تقدم هلا األمانة 
، ولتزايد أعباء العمل ٢٠٠٩ يف ١٩٥ إىل ١٩٩٨ يف ١٦٨اخلدمات من 

ني ولن يكون لترقية هات. اإلداري الذي ترتب على تطبيق التكنولوجيات
الوظيفتني أي انعكاسات مالية على األطراف حيث أما سيموالن من تكاليف 

  . يف املائة١٣دعم الربنامج البالغة 
  .وظيفة سكرتري ثنائي اللغة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا  ١٣١٠
للمساعدة املؤقتة العامة، وخباصة يف جمال تستمر حاجة األمانة إىل التمويل   ١٣٢٠

د الوثائق لالجتماعات، وتطوير املوقع الشبكي وصيانته بانتظام، وترتيبات إعدا
  .حضور املشاركني لالجتماعات

خدمات /الدعم اإلداري
  ١٣٢٦ - ١٣٢١املؤمترات 

ميكن حتويل األموال الالزمة من بنود امليزانية املتعلقة خبدمة املؤمترات 
دمات من خالل ، إذا أصبح من الضروري تقدمي هذه اخل)١٣٢٦- ١٣٢١(

  .اخلدمات االستشارية املختلفة أو إبرام عقود مؤسسية
وقد وضعت تكاليف خدمة املؤمترات احلالية على أساس األسباب واالفتراضات   

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

 يف مكان آخر لألمم  يف نريويب أو٢٠١١ و٢٠١٠يعقد كل سنة يف عامي 
  .املتحدة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست

 ي هي أقل من تلك اليت خصصت لعام٢٠١١امليزانية املخصصة لعام : ١٣٢٢  
العشرين لألطراف يف  الثالث و حيث أن تكاليف االجتماع٢٠١٠ و٢٠٠٩

ع مع اجتماع مؤمتر األطراف التاس سيتم تقامسها ٢٠١١ يف مونتريالبروتوكول 
  .يف اتفاقية فيينا
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ماع األطراف جتيستند املبلغ املدرج يف امليزانية إىل التكاليف التقديرية ال  
 ٢٠١١ و٢٠١٠ يعقد يف نريويب يف عامي واالجتماع التمهيدي املقرر أن

وعندما ال تعقد االجتماعات يف نريويب فإن . بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
  .ة عن ذلك سوف تتحملها احلكومات املضيفةالتكاليف اإلضافية النامج

 تكاليف ٢٠١١ و٢٠١٠امليزانية لعامي   يفستغطي املبالغ املدرجة: ١٣٢٣  
تنظيم االجتماعات السنوية ألفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية التابعة لفريق 
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وكذلك تكاليف االتصاالت والتكاليف 

األخرى املتصلة بأعمال أعضاء الفريق من البلدان النامية والبلدان اليت املتفرقة 
 .متر اقتصاداا مبرحلة انتقال

 مع ٢٠١١ و٢٠١٠ عامي  املقرر عقد اجتماع واحد للمكتب يفمن: ١٣٢٤  
ختصيص أموال للترمجة الفورية وترمجة الوثائق باللغات املناسبة تبعاً لعضوية 

  .املكتب
قرر عقد اجتماعني على األقل للجنة التنفيذ مدة الواحد منها ومن امل: ١٣٢٥  

 مع ترمجة فورية وترمجة الوثائق ٢٠١١ و٢٠١٠لكل من عامي  ثالثة أيام
وتعقد االجتماعات مباشرة بعد اجتماع الفريق العامل . حسبما هو مطلوب

 .مفتوح العضوية واجتماعات األطراف يف هذين العامني

ن تعقد كل عام مشاورة واحدة غري رمسية على األقل يف من املتوقع أ: ١٣٢٦ 
 لتيسري العمل على مساعدة األطراف وكذلك ٢٠١١ و٢٠١٠نريويب لعامي 

 .تشجيع التصديق على بروتوكول مونتريال وتعديالته واالمتثال له

-١٦٠١ - رمسية السفر يف مهام
١٦٠٢  

 عند ٢٠١١ و٢٠١٠جيري اإلبقاء على مستويات السفر يف مهام رمسية لعامي 
  .٢٠٠٩مستويات عام 

-املشاركة /عنصر االجتماعات
٣٣٠٠ 

  مشاركة ممثلي البلدان النامية
 من ١يفترض أن تبلغ تكاليف مشاركة ممثلي األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 دوالر لالجتماع الواحد ٥ ٠٠٠ يف خمتلف اجتماعات الربوتوكول ٥ املادة
ص واحد  حتمل تكاليف السفر ألكثر من شخلكل ممثل، وذلك مع مراعاة عدم

السفر األنسب من الناحية االقتصادية لكل بلد، وباستخدام أسعار بطاقات 
 .وبدل املعيشة اليومي املعمول به لدى األمم املتحدة

 لألعضاء ٢٠١١ و٢٠١٠مت اإلبقاء على خمصصات امليزانية املطلوبة لعامي   ٣٣٠١
ن اخليارات التقنية الذين حيضرون اجتماعات أفرقة واخلرباء يف أفرقة التقييم وجلا

  .٢٠٠٩التقييم عند مستويات 
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يتحمل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال كامل تكاليف املشاركة يف  ٣٣٠٢
 حيضرون االجتماع التاسع  مشاركا٨٠ً استناداً إىل مشاركة حنو ٢٠١١

العشرين لألطراف يف  والث الثاملشترك لألطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع
 بالكامل من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بروتوكول مونتريال

 .٢٠٠٩ستويات مب

 مشاركاً حيضرون اجتماعات ٦٠وضعت تكاليف املشاركة على أساس حنو   ٣٣٠٣
  .٢٠١١ و٢٠١٠الفريق العامل مفتوح العضوية يف كل من 

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

 .اقتصاداا مبرحلة انتقال لكل اجتماع

حسبت تكاليف املشاركة يف اجتماعني للجنة التنفيذ يف السنة على أساس مثانية  ٣٣٠٥
ليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف كل أعضاء من البلدان النامية والبلدان ا

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 ٥ من املادة ١من بلد عامل مبوجب الفقرة 
  .التنفيذية سنوياً

ثنني من البلدان النامية والبلدان  إخصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركني ٣٣٠٦
 ٢٠١٠اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال كجزء من املشاورات غري الرمسية يف 

 بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة بربوتوكول مونتريال اليت من املتوقع أن ٢٠١١و
 .تعقد يف نريويب

    عنصر املعدات واملباين
 ٢٠١٠جتري زيادة تكاليف السلع املستهلكة املتنوعة بصورة طفيفة يف  ٤١٠١ -معدات مستهلكة 

 ملراعاة معدالت التضخم، وجيري رصد استخدام املوارد باستمرار ٢٠١١و
 .ولإلبقاء على اإلنفاق عند مستوى منخفض

-املعدات غري املستهلكة 
٤٢٠٣ 

 لتلبية الزيادة يف ٢٠١١ و٢٠١٠خصص قدر أدىن من األموال يف عامي 
ومتكني األمانة من استبدال املعدات عندما ) السريفر(قدرات حواسيب اخلدمة 

  .يلزم ذلك
 يف نريويب استناداً إىل ٢٠١١ - ٢٠١٠ زادت خمصصات إجيار املباين يف  ٤٣٠٠ -) اإلجيارات(املباين 

  .مستشار األمم املتحدة اليت فرضها اتاإلجيار
   تنوعةعنصر املصروفات امل

 لتغطية الزيادة يف ٢٠١١ و٢٠١٠جيري رصد زيادة طفيفة لصيانة املعدات يف  ٥١٠١ - تشغيل وصيانة املعدات 
تكاليف الصيانة لزيادة قدرات حاسوب اخلدمة املستمرة واملتطلبات احلاسوبية 

  .اإلضافية للموظفني
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وتشمل (تكاليف إعداد التقارير 
التحرير والنشر والترمجة 

 ٥٢٠٣ - ٥٢٠١ )والطبع

واحتفظ بالبند . ترد التكاليف العامة إلعداد التقارير لألمانة يف هذه البنود
 ألي عمليات ٥٢٠٣وأُدرج مبلغ صغري يف البند .  لتقارير أفرقة التقييم٥٢٠٢

حترير وترمجة واستنساخ ونشر وطباعة ذات صلة حبمالت التوعية 
 .بالربوتوكول

  -املصروفات النثرية 
 ٥٣٠١ - االتصاالت

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
راز التزام األمانة  إلب٢٠٠٨ دوالر يف ١٠ ٠٠٠خفض هذا البند مبقدار   ٥٣٠٢ -الشحن والربيد 

. يع املراسالت ووثائق االجتماعاتواألطراف باستخدام الربيد اإللكتروين لتوز
 ٦٠  ٠٠٠ من ٢٠٠٩ يف االستعراض املقرر يف هذا البند من امليزانيةوسيخفض 

 دوالر أمريكي حيث خفضت تكاليف وضع ٣٠ ٠٠٠دوالر أمريكي إىل 
برية، حيث اختارت أطراف وثائق االجتماعات بدرجة ك ووشحن املراسالت

يد بالرب إرسال الربيد والشحن للمراسالت ووثائق االجتماعاتأخرى 
  . ملواصلة تنظيم منافع االتصال اإللكترونية يف العاملاإللكتروين

ء على بعض املصروفات الالزمة لشحن املعدات الضرورية سوف يتم اإلبقا  ٥٣٠٣ -التدريب 
نة األوزون  أماوستواصل .اخلالية من األوراقللتدريب ذات الصلة باالجتماعات 

اليت تشمل تلبية احتياجات التدريب ومراعاة خطط لبعض البلدان توفري التدريب  ميتقد
  .التدريب اليت تطبقها األمم املتحدة نتيجة ملواصلة إجراء إصالح املوارد البشرية

اليوم العاملي (بنود أخرى 
  ٥٣٠٤ - )لألوزون

 ٢٠١١ - ٢٠١٠وزون تقدمي املساعدات ألطراف معينة يف وستواصل أمانة األ
 للمحافظة على الدويلتقدم ا لالحتفال باليوم  تومساعدا يف التحضريات اليت

 .طبقة األوزون

___________  


