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والعشرون لألطراف في  الرابعاالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ١٦- ١٢ جنيف،

  *من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي (ب) ٣البند 
التقريران الماليان للصندوقين االستئمانيين المسائل اإلدارية: 

 لبروتوكول مونتريال وميزانيتا البروتوكول

 ٢٠١٣ن لعامي تين المقترحتيوالميزاني ٢٠١٢لميزانية المعتمدة لعام التنقيح المقترح ل
ي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة للصندوق االستئمان ٢٠١٤و

 األوزون

  مذكرة من األمانة

وامليزانيتني  ٢٠١٢ لميزانية املعتمدة لعامل مقرتحاً  تنقيحاً تعمم األمانة يف مرفق هذه املذكرة   -  ١
لطبقة  للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة ٢٠١٤و ٢٠١٣املقرتحتني لعامي 

  .األوزون
اليت اعتمدها االجتماع الثالث والعشرون لألطراف،  ٢٠١٢قد اقرتحت التنقيحات على ميزانية و   -  ٢

ما بذلته األمانة من  من أجل إدخال تنقيحات يف مرتبات املوظفني يف الفئة الفنية. وتعكس التنقيحات أيضاً 
ت املتعلقة بسياسة االجتماعات الالورقية، من قبيل جهود لتقليل التكاليف اليت تتكبدها األطراف يف اجملاال

 علىولن تستلزم هذه التنقيحات فرض أي مسامهات إضافية . تكاليف تقدمي التقارير ورسوم شحنها
  األطراف.

                                                            
*  UNEP/OzL.Pro.24/1. 
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  ، إنشاء وظيفة مدير موقع إنرتنت برتبة ٢٠١٤و ٢٠١٣، بالنسبة مليزانييت عامي وتقرتح األمانة  -  ٣
  .٢-خدمة عامة) إىل وظيفة من الفئة الفنية بالرتبة فاري واحدة (دوترفيع وظيفة دعم إ ٢-ف
على األمانة أن تراعي األمر اإلداري لألمم  فيما يتعلق بوظيفة مدير موقع إنرتنت، كان لزاماً   -  ٤

)، والذي ينص على أن يعني لكل موقع على شبكة ST/AI/2001/5املتحدة املتعلق بالنشر على اإلنرتنت (
األمم  من موظفي للموقع أو الصفحة مدير ة اإلنرتنت تابعة لألمم املتحدةكل صفحة على شبكاإلنرتنت و 
األمر تدير األمانة العديد من املواقع على شبكة اإلنرتنت لألطراف على النحو التايل:  واقع. ويف املتحدة

املوقع هذا ونسخة طبق األصل من  ؛)http://ozone.unep.org( شبكة اإلنرتنت يف نريويبعلى  املوقع األساسي
http:conf.montreal-( وموقع االجتماعات الالورقية على اإلنرتنت) protocol.org-http://montreal( يف مونرتيال

protocol.org الداخلية، مثل إدارة تسجيل املشاركني يف  للعمليات حاسوبخدمة على )؛ ومركز
، أن تتفادى ختصيص مدير موقع انة حاولت ملدة طويلة من السنواتاالجتماعات. وعلى الرغم من أن األم

وخربات موظف البيانات األولية/التقارير التابع هلا، والتماس  إنرتنت متفرغ من خالل االعتماد على خدمات
ا لن تتمكن من فقد املتعدد األطراف لربوتوكول مونرتيال، املساعدة من موظفي الصندوق  خلصت إىل أ

إنرتنت متفرغ. وهناك أسباب  عتقدمي اخلدمات األساسية اليت حتتاج إليها األطراف دون ختصيص مدير موق
، كما تعلم األطراف، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على خدمات ديدة لذلك أوهلا أن األمانة اآلنع

 حفظ وتوصيل املعلومات احليوية، ووثائق االجتماعات واخلدمات األخرى لألطراف. والسبب اإلنرتنت يف
ما يتعلق بتبادل تقارير  مثالً البيانات اإلضافية اليت تطلبها (الثاين هو أنه بالنظر إىل تزايد عدد األطراف و 

انات أن يشدد تركيزه وتركيز ) أصبحت هناك حاجة متزايدة ملدير البيادرات مع مجيع البلدان املستوردةالص
، وبالرغم من التقدير الكبري للمساعدات اليت يقدمها املوظفون فريقه على القضايا املتعلقة بالبيانات. وأخرياً 

الفنيون للصندوق املتعدد األطراف يف معاونة األمانة يف القضايا املتعلقة بالتكنولوجيا، طبيعة االجتماعات 
تعلقة بالتكنولوجيا. ير قاعدة البيانات املزيد من املساعدات يف املسائل املة حتمت أن يقدم مديالالورق

بد من االلتزام باملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة وبتخصيص موظف ، تعتقد األمانة أنه الونتيجة لذلك
ح ا تقدمي اقرت إضايف متفرغ للعمل يف إدارة العمليات التقنية وصيانة املواقع على شبكة اإلنرتنت. ولذلك جيري 

تنظر فيه  يمات باملستوى الالئق باألطراف لكطلب وظيفة إضافية واحدة للمحافظة على اخلدبشأن 
، إذ يف املائة من التكلفة السنوية ٢٥بنسبة  ٢٠١٣األطراف. وقد حددت اعتمادات هذه الوظيفة يف عام 

نة بعد الفراغ من اإلجراءات الروتينية املتعلقة يف الربع األخري من الس يتوقع أال يتم التعيني يف هذه الوظيفة إال
  .٢٠١٤الوظيفة والتعيني فيها. وقد مت تقدمي مقرتح بالتكلفة الكاملة للوظيفة يف ميزانية عام  ءبإنشا
ساعد املبرتفيع وظيفة  . ويتعلقالتعديل الثاين يف املوظفني املقرتح عرضه على األطراف للنظر فيهو   -  ٥
الوحدة اإلدارية وحدة أساسية جلميع  . فهذه٢- ف الرتبة إىل ٧- ) من الرتبة خ.ع١٣٠٨داري (الوظيفة اإل

، عرب السنوات، من جمرد إدارة املوارد البشرية واملالية للوحدة فقط إىل قد تطور عملهاو  عمليات األمانة،
تقييم يف اجتماعات توفري مجيع اخلدمات املتصلة بسفر املشاركني من ممثلي البلدان النامية وأعضاء أفرقة ال

واألشراف على األعمال املتصلة خبدمة املؤمترات، وبعض األنشطة األطراف واجتماعات أفرقة التقييم، 
تقدمي التقارير، واألعمال اإلدارة اإلضافية املتصلة  تطلباتماملرتبطة بتعبئة املوارد وما يصاحبه من 

يف نظام  التصديق عليهارية واملالية لألمم املتحدة باالجتماعات الالورقية. وتتطلب أغلبية األنشطة اإلدا
األنشطة إىل األمام. ومبا أن مسؤولية  يطة موظف من الفئة الفنية حىت متضاملعلومات اإلدارية املتكامل بواس

 ضرورياً  موكلة ملوظف واحد فقط، رؤي أن تعيني موظف ثان يف الوحدة اإلدارية يعترب أمراً  حالياً  التصديق
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وميكن متويله من  ،الرتفيع لن تكون له انعكاسات مالية على األطراف وهذا. التصديقبء مهمة لتقاسم ع
عرض امليزانيتني  وضح املالحظات التفسريية اليت تليوت تكاليف دعم الربنامج لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

ما.   املقرتحتني األساس الذي استخدم حلسا
 ثيقة إىل دوالرات الواليات املتحدة األمريكية.وتشري الدوالرات يف هذه الو   -  ٦
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  مرفقال
  :الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠١٤و ٢٠١٣عامي ل ينن المقترحتييتالميزانو  ٢٠١٢لميزانية المعتمدة لعام التنقيح المقترح ل
 شهر/
 (بالدوالر) ٢٠١٢ عمل

 شهر/
         (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ عمل

      عنصر موظفي المشروع ١٠

      موظفو املشروع ١١٠٠ 

  ١٨٥ ٩٨٠ ١٧٠ ٩٨٠ ٦ ١٦٦ ٠٠٠ ٦ )١( ) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)٢ -األمني التنفيذي (مد   ١١٠١   
  ٣٢٠ ٩٦٢  ٣١١ ٦١٤  ١٢  ٣٠٢ ٥٣٨  ١٢  )١ - نائب األمني التنفيذي (مد   ١١٠٢   
  ٢١٤ ٩٧٢  ٢١٤ ٩٧٢  ١٢  ٢٠٨ ٧١١  ١٢  )٥ - موظف قانوين أقدم (ف   ١١٠٣   
  ١١٦ ٦٩٩  ١١٣ ٣٠٠  ٦  ١١٠ ٠٠٠  ٦  ) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)٥-موظف أقدم للشؤون العلمية (ف  ١١٠٤   
برنامج األمم ) (تدفع من ٥ - (ف  أقدم موظف إداري  ١١٠٥   

  صفر  صفر    صفر    )املتحدة للبيئة
  ١٦٤ ٠٣٥  ١٥٩ ٢٥٧  ١٢  ١٥٤ ٦١٨  ١٢  )٤-تكنولوجيا فالعلومات و املم ا(نظ مجموظف برنا  ١١٠٦   
) (تدفع من ٣-موظف برنامج (االتصاالت واملعلومات ف  ١١٠٧   

  صفر  صفر  ١٢  صفر  ١٢  اتفاقية فيينا)
  ٢٠٥ ٤٣٢  ١٩٩١٩٣ ٤٤٩  ١٢  ١٩٣ ٦٤٠  ١٢  )٤- موظف برنامج (الرصد واالمتثال ف  ١١٠٨   
  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ١٢      مدير موقع إنرتنت  ١١٠٩   
  ١ ٣٠٨ ٠٨١  ١ ١٩٤ ٥٧٢    ١ ١٣٥ ٥٠٧  اجملموع الفرعي ١١٩٩ 

      اخلرباء االستشاريون ١٢٠٠ 

مساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الرتويج لتنفيذ   ١٢٠١   
  ٧٥ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    الربوتوكول
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 شهر/
 (بالدوالر) ٢٠١٢ عمل

 شهر/
         (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ عمل

  ٧٥ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠   اجملموع الفرعي ١٢٩٩ 

      عم اإلداريالد ١٣٠٠ 

  ٢٣ ٢٢١  ٢٢ ٥٤٥  ٦  ٢١ ٨٨٨  ٦  ) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)٧ -مساعد إداري (خ.ع   ١٣٠١   
  ٣١ ٢٥٦  ٢٩ ٧٦٨  ١٢  ٢٨ ٣٥٠  ١٢  )٦ - (خ.ع  إداريمساعد   ١٣٠٢   
  صفر  صفر  ١٢  صفر  ١٢  ) (تدفع من اتفاقية فيينا)٦ - مساعد برنامج (خ.ع   ١٣٠٣   
) (بالتقاسم مع اتفاقية ٦ -(خ.ع  نات)(للبيا مساعد برنامج  ١٣٠٤   

  ١٩ ٣٧٥  ١٩ ٣٧٥  ٦  ١٨ ٤٥٢  ٦  فيينا)
  ١٦ ٢٩٥  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  ) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)٦ - (خ.ع  حبوثمساعد   ١٣٠٥   
  ٢٩ ٢٣٩  ٢٩ ٢٣٩  ١٢  ٢٨ ٣٨٧  ١٢  )٦ - (خ.ع  مساعد إدارة معلومات  ١٣٠٦   
 )حلاسوبا نظم معلومات (مساعدمساعد بيانات   ١٣٠٧   

  ٤٧ ٣٨٦  ٤٧ ٣٨٦  ١٢  ٤٤ ٧٠٤  ١٢  )٧  - (خ.ع
برنامج ) (تدفع من ٧- الصندوق (خ.ع -  إداريمساعد   ١٣٠٨   

  صفر  صفر  ١٢  صفر ١٢  )٢- يقرتح ترفيع الوظيفة إىل الرتبة ف - البيئة
  مساعد لشؤون النقل واإلمدادمساعد الفريق/ ١٣٠٩  

  صفر صفر ١٢ صفر ١٢ )برنامج البيئة) (تدفع من ٤-(خ.ع 
سكرتري أقدم ثنائي اللغة (خ.ع مساعد خدمات مؤمترات/  ١٣١٠  

  صفر  صفر  ١٢  صفر ١٢  ) (تدفع من اتفاقية فيينا)٦ - 
  ٢١ ٣٠٠  ٢١ ٣٠٠    ٢١ ٣٠٠    املساعدة املؤقتة  ١٣٢٠   
  ٤٩٠ ٠٠٠  ٤٩٠ ٠٠٠    ٤٩٠ ٠٠٠    اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ١٣٢١   
ية واجتماعات األطراف (بالتقاسم االجتماعات التحضري   ١٣٢٢   

 نياالجتماع أي معمع اتفاقية فيينا مرة كل ثالث سنوات، 
  ٣٥٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠  لألطراف يف بروتوكول  والسادس والعشرين الثالث والعشرين
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 شهر/
 (بالدوالر) ٢٠١٢ عمل

 شهر/
         (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ عمل

ملؤمتر األطراف يف  والعاشر التاسع نيمونرتيال واالجتماع
  )٢٠١٤و ٢٠١١ ياتفاقية فيينا يف عام

  ٧٥ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    اجتماعات فريق 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    ١٠ ٠٠٠    اجتماعات املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونرتيال  ١٣٢٦   
  ١ ٢٤٤ ٢٧٢ ١ ٣٩٢ ١٠٧  ١ ٣٨٥ ٥٧٥  اجملموع 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  اجملموع الفرعي ١٦٩٩ 

  ٢ ٨٥٢ ٣٥٣ ٢ ٨٨٦ ٦٧٩  ٢ ٨٢١ ٠٨٣  نصرعالمجموع  ١٩٩٩
          العقود  ٢٠
         )١(العقود من الباطن  ٢٣٠٠  
  صفر  صفر   ٥٧ ١٣٤     ٢٣٠١    
  صفر  صفر   ٥٧ ١٣٤    اجملموع الفرعي  ٢٣٩٩  
  صفر  صفر   ٥٧ ١٣٤    مجموع العنصر  ٢٩٩٩
      عنصر االجتماعات/المشاركة ٣٠

      دعم املشاركة ٣٣٠٠ 

  ٤٢٠ ٠٠٠  ٤٥٠ ٠٠٠    ٤٠٠ ٠٠٠    )٢(اعات فريق التقييماجتم  ٣٣٠١   
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 شهر/
 (بالدوالر) ٢٠١٢ عمل

 شهر/
         (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ عمل

االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف (يتحمل   ٣٣٠٢   
بروتوكول  يفاملندوبني بروتوكول مونرتيال تكاليف مشاركة 

العاملة مبوجب الفقرة  من البلداناتفاقية فيينا و  مونرتيال
العشرين الثالث و  االجتماعات املشرتكةيف  ٥املادة من   ١

لألطراف يف بروتوكول مونرتيال واملؤمتر التاسع لألطراف يف 
  ٣٥٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    )٢٠١١ عام

  ٣٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  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   
  ١ ٢٢٥ ٠٠٠ ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٢٠٥ ٠٠٠  اجملموع الفرعي ٣٣٩٩ 

  ١ ٢٢٥ ٠٠٠ ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٢٠٥ ٠٠٠  مجموع العنصر ٣٩٩٩

      عنصر المعدات والمباني ٤٠

      دوالر) ١ ٥٠٠عن  قيمتها تقل أصنافاملعدات املستهلكة ( ٤١٠٠ 

  ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠   مستهلكة متنوعة (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) أصناف  ٤١٠١   
  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠  اجملموع الفرعي ٤١٩٩ 

      املعدات املعمرة ٤٢٠٠ 

ا  ٤٢٠١      ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    حواسيب شخصية وملحقا
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    حواسيب حممولة  ٤٢٠٢   
معدات مكتبية أخرى (حواسيب اخلدمة وأجهزة املسح والفاكس   ٤٢٠٣   

  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    واألثاث املكتيب اخل)
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 شهر/
 (بالدوالر) ٢٠١٢ عمل

 شهر/
         (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ عمل

  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ناسخات  ٤٢٠٤   
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    )٣(املعدات والتوابع الالزمة لالجتماعات الالورقية   ٤٢٠٥   
  ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  اجملموع الفرعي ٤٢٩٩ 
      مباين املكاتب ٤٣٠٠ 

  ٥١ ٨٧٠ ٥١ ٨٧٠  ٤٩ ٤٤٠  إجيارات مباين املكاتب (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) ٤٣٠١  
  ٥١ ٨٧٠ ٥١ ٨٧٠  ٤٩ ٤٤٠  اجملموع الفرعي ٤٣٩٩ 

  ٩٦ ٨٧٠ ٩٦ ٨٧٠  ٩٩ ٤٤٠ مجموع العنصر٤٩٩٩
      عنصر المصروفات المتنوعة ٥٠

           تشغيل املعدات وصيانتها٥١٠٠
  ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠ صيانة املعدات وغريها (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)٥١٠١

  ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠ اجملموع الفرعي٥١٩٩

      تكاليف اإلبالغ ٥٢٠٠ 

  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    إعداد التقارير  ٥٢٠١  
  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    التقييم) إعداد التقارير (أفرقة   ٥٢٠٢  
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    إعداد التقارير (التوعية بشأن الربوتوكول)  ٥٢٠٣  

  ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠ اجملموع الفرعي٥٢٩٩
       مصروفات نثرية٥٣٠٠

  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    االتصاالت  ٥٣٠١  
  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    رسوم الشحن  ٥٣٠٢  
  ١٢ ٠٠٠  ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    التدريب  ٥٣٠٣  
  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    مصروفات أخرى (اليوم الدويل لألوزون)  ٥٣٠٤  

  ٦٧ ٠٠٠ ٦٧ ٠٠٠  ٩٧ ٠٠٠ اجملموع الفرعي٥٣٩٩
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 شهر/
 (بالدوالر) ٢٠١٢ عمل

 شهر/
         (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ عمل

     الضيافة٥٤٠٠
  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    الضيافة  ٥٤٠١  

  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠  اجملموع الفرعي٥٤٩٩

  ١٤٧ ٠٠٠ ١٤٧ ٠٠٠  ١٧٢ ٠٠٠  مجموع العنصر ٥٩٩٩
  ٤ ٣٢١ ٢٢٣ ٤ ٣٥٨ ٥٤٩  ٤ ٣٥٤ ٦٥٧  تكاليف المباشرة للمشروعالمجموع  ٩٩
  ٥٦١ ٧٥٩ ٥٧٠ ١٢١  ٥٦٦ ١٠٥  ٪)١٣تكاليف دعم البرنامج ( 
 المجموع الكلي (بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج) 

 
٤ ٩٢٠ ٧٦٢ 

 ٤ ٨٨٢ ٩٨٢ ٤ ٩٥٥ ٦٧٠  
  صفر  صفر    صفر   )٤( النقد التشغيلي باستثناء تكاليف دعم البرنامج احتياطي 
  ٤ ٨٨٢ ٩٨٢ ٤ ٩٥٥ ٦٧٠  ٤ ٩٢٠ ٧٦٢   الميزانية اإلجمالية 
  ٦٠٦ ٠٤٩ ٨٧٨ ٧٣٧  ٦٤٣ ٨٢٩  )٣(السحب 
  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  المساهمات من األطراف 

 ، إلعداد تقييم لآللية املالية.ICF Internationalهي املنشأ مبوجب هذا املقرر، تعاقدت األمانة مع شركة وحتت إدارة الفريق التوجي ٢٢/٢وفقاً للمقرر   -  ١

 يغطي هذا البند من امليزانية مجيع خرباء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للتمكني من إكمال األعمال اليت طلبتها األطراف.  -  ٢
دف احمل  – ٣  .٢٠١٣افظة على ثبات مستوى املسامهات حىت عام مت ضبط مستويات السحب 
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ن ين المقترحتيلميزانيتوا ٢٠١٢للتنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام  مالحظات تفسيرية
لطبقة  للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة ٢٠١٤و ٢٠١٣لعامي 
  األوزون

 التعليق بند الميزانية

ذات ر العمل ااستخدمت تكاليف مرتبات املوظفني الفنيني اإلشارية السارية على مق ١١٠٨- ١١٠١  ظفنيعنصر املو 
يف مقرتحات امليزانية حيثما توافرت املعلومات بشأن التكاليف الفعلية الصلة 
 ١١٠٤و ١١٠٢البندين ، كما يف بيد أنه جرى تعديل األرقام وفقًا لذلك ،للموظفني
االلتزامات غري املنفقة عادة إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول . وتعاد من امليزانية
 مونرتيال.

من جانب برنامج األمم املتحدة األقدم املوظف اإلداري وظيفة يستمر سداد تكاليف   ١١٠٥
  يف املائة. ١٣للبيئة من تكاليف دعم الربنامج البالغة 

وينص األمر  مدير املوقع إنرتنت وظيفةتقرتح األمانة على األطراف النظر يف إنشاء   ١١٠٩
)، على أن يعني ST/AI/2001/5اإلداري لألمم املتحدة املتعلق بالنشر على اإلنرتنت (

لكل موقع على شبكة اإلنرتنت وكل صفحة على شبكة اإلنرتنت تابعة لألمم املتحدة 
فعل تدير بالاألمانة العامة ومبا أن موظفي األمم املتحدة. من  مدير موقع أو صفحة

 لألغراض حاسوبمركز خدمة عن  فضالً العديد من املواقع على شبكة اإلنرتنت 
أصبح اآلن من الضروري تعيني موظف إضايف يتمتع مبؤهالت ومهارات يف الداخلية، 

جمال تكنولوجيا املعلومات للمحافظة على مستوى خدمات احملفوظات وتوصيل 
  املعلومات املقدمة لألطراف

يستمر طلب املساعدة يف إبالغ البيانات وحتديث املطبوعات، وترمجة اجلوانب   ١٢٠١ -  وناخلرباء االستشاري
األساسية للموقع الشبكي ألمانة األوزون وكذلك يف تطوير نظم رقمية تامة الرتابط يف 

من امليزانية  ١١٠٠حتت هذا البند إىل البند  وميكن حتويل األموال املرصودةاألمانة، 
  ئف قصرية األجل من الفئة الفنية إذا دعت الضرورة لذلك.إلنشاء أو دعم وظا

- ١٣٠١الدعم اإلداري/املوظفون 
١٣٠٩  

استخدمت تكاليف مرتبات موظفي اخلدمات العامة املعيارية املطبقة يف مقر العمل يف 
  .٢٠١٤- ٢٠١٣نريويب يف مقرتحات امليزانية للفرتة من 

إىل الرتبة الفنية من أجل رفع قدرة التصديق تطلب األمانة ترفيع وظيفة مساعد إداري   ١٣٠٨
عن كفالة استمرارية العمل يف حال غياب موظف التصديق الرئيسي.  فضالً يف األمانة 

ومبا أن معظم العمل اإلداري واملايل أصبحت إدارته أكثر فأكثر عرب التكنولوجيا كان 
تثال من الضروري التماس خدمات موظف تصديق ثان لغرض التصديق وضمان ام

ا يف األمم املتحدة.ت اإلدارية واملالية للقواعد واألالعمليا   نظمة املالية املعمول 
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 التعليق بند الميزانية

  ميوَّل الصندوق االستئماين التفاقية فيينا وظيفة سكرتري ثنائي اللغة.  ١٣١٠

الدعم اإلداري/خدمات املؤمترات 
١٣٢٦ -  ١٣٢١  

-   ١٣٢١ة خبدمة املؤمترات (ميكن حتويل األموال الالزمة من بنود امليزانية املتعلق
)، إذا أصبح من الضروري تقدمي هذه اخلدمات من خالل اخلدمات ١٣٢٦

  االستشارية الفردية أو إبرام عقود مع الشركات.

وقد وضعت تكاليف خدمات املؤمترات احلالية على أساس األسباب واالفرتاضات   
  التالية:

فتوح العضوية يعقد كل املفريق العامل امليزانية املقرتحة هي الجتماع واحد لل :١٣٢١  
بلغات  ،يف نريويب أو يف مكان آخر لألمم املتحدة ٢٠١٤و ٢٠١٣سنة يف عامي 

  األمم املتحدة الرمسية الست.

يف فيينا  ةاتفاقي مع ميزانية ٢٠١٤ ميزانية بروتوكول مونرتيال لعام سيتم تقاسم: ١٣٢٢  
 ة فيينا.العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقي االجتماع

ويستند املبلغ املدرج يف امليزانية إىل التكاليف التقديرية لعقد اجتماع األطراف يف نريويب   
بلغات األمم املتحدة الرمسية الست. وعندما ال تعقد  ٢٠١٤و ٢٠١٣يف عامي 

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

تكاليف تنظيم  ٢٠١٤و ٢٠١٣: ستغطي املبالغ املدرجة يف امليزانية لعامي ١٣٢٣  
االجتماعات السنوية ألفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية التابعة لفريق التكنولوجيا 
والتقييم االقتصادي وكذلك تكاليف االتصاالت والتكاليف املتفرقة األخرى املتصلة 

ا مبرحلة انتقاللدان النامية والبلدان اليتبأعمال أعضاء الفريق من الب  . متر اقتصادا

مع  ٢٠١٤ويف عام  ٢٠١٣: من املقرر عقد اجتماع واحد للمكتب يف عام ١٣٢٤  
  ختصيص أموال للرتمجة الفورية وترمجة الوثائق باللغات املناسبة تبعاً لعضوية املكتب.

لتنفيذ مدة الواحد منها ثالثة : ومن املقرر عقد اجتماعني على األقل للجنة ا١٣٢٥  
مع ترمجة فورية وترمجة الوثائق حسبما هو مطلوب.  ٢٠١٤ويف  ٢٠١٣أيام يف عام 

وتعقد االجتماعات مباشرة بعد اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية واجتماعات 
 األطراف يف هذين العامني.

رمسي واحد على األقل : من املتوقع أن يعقد كل عام اجتماع استشاري غري ١٣٢٦ 
لتيسري العمل على مساعدة األطراف وكذلك  ٢٠١٤و ٢٠١٣يف نريويب لعامي 

 تشجيع التصديق على بروتوكول مونرتيال وتعديالته واالمتثال له.
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 التعليق بند الميزانية

   السفر يف مهام رمسية
١٦٠٢- ١٦٠١  

عند  ٢٠١٤و ٢٠١٣جيري اإلبقاء على مستويات السفر يف مهام رمسية لعامي 
  .٢٠١٢مستويات عام 

  مشاركة ممثلي البلدان النامية ٣٣٠٠-عنصر االجتماعات/املشاركة
 ٥  من املادة ١يفرتض أن تبلغ تكاليف مشاركة ممثلي األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

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

أسعار تذاكر السفر األنسب واألكثر فائدة يف الدرجة االقتصادية وبدل املعيشة اليومي 
 املعمول به لدى األمم املتحدة.

ألعضاء واخلرباء يف أفرقة سفر ال ٢٠١٢م خمصصات امليزانية املطلوبة لعا مت ختفيض  ٣٣٠١
 ٥٠٠٠٠ رامبقد حيضرون اجتماعات أفرقة التقييمالتقييم وجلان اخليارات التقنية الذين 

. وستطلب أموال إضافية وفقًا للحاجة دوالر إلبراز مستوى النفقات املتوقع للسنة
  .خالل عملية التقييم القادمة

 يتكفل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بعبء كامل، س٢٠١٤يف عام  ٣٣٠٢
مشاركًا حيضرون  ٨٠اركة حوايل احملسوبة على أساس مشتكاليف املشاركة 
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واجتماع األطراف يف بروتوكول  االجتماعات املشرتكة

 مونرتيال.

مشاركًا اجتماعات الفريق  ٦٠وقد وضعت تكاليف املشاركة استنادًا إىل حضور حنو   ٣٣٠٣
  .٢٠١٤و ٢٠١٣يف عامي العامل املفتوح العضوية 

ليف املشاركة على أساس اجتماع واحد للمكتب يف السنة بالنسبة ألربعة وضعت تكا ٣٣٠٤
ا مبرحلة  مشاركني من أعضاء املكتب من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

 انتقال يف كل اجتماع.

حسبت تكاليف املشاركة يف اجتماعني للجنة التنفيذ يف السنة على أساس مثانية  ٣٣٠٥
ا مبرحلة انتقال يف كل اجتماع أعضاء من البل دان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

وممثل من ثالثة أو أربعة بلدان مدعوة من جانب جلنة التنفيذ لكل اجتماع. ورصدت 
خمصصات كذلك لسفر رئيس أو نائب رئيس جلنة التنفيذ من بلد عامل مبوجب الفقرة 

  التنفيذية سنوياً. حلضور ثالثة اجتماعات للجنة ٥من املادة  ١

خصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركني اثنني من البلدان النامية والبلدان اليت متر  ٣٣٠٦
ا مبرحلة انتقال يف املشاورات غري الرمسية يف  بشأن القضايا  ٢٠١٤و ٢٠١٣اقتصادا

 اهلامة املتعلقة بربوتوكول مونرتيال اليت من املتوقع أن تعقد يف نريويب.
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    عدات واملباينعنصر امل

، حسب االقتضاء، مركز احلاسوبزيادة قدرة مت ختصيص مبلغ صغري لتغطية تكلفة  ٤٢٠٣ - املعدات غري املستهلكة 
ومتكني األمانة من استبدال املعدات عندما وتلبية احتياجات االجتماعات الالورقية 

  يلزم ذلك.

اإلجيارات معدالت إىل  يف نريويب ٢٠١٤و ٢٠١٣اين يف خمصصات إجيار املب استندت  ٤٣٠٠ - املباين (اإلجيارات) 
  األمم املتحدة. املراقب املايل لدىاليت فرضها 

   عنصر املصروفات املتنوعة

تكاليف إعداد التقارير (وتشمل 
التحرير والرتمجة والنسخ والنشر 

 ٥٢٠٣ -  ٥٢٠١والطباعة) 

إىل  ٥٢٠١مت ختفيض البند بنود. ترد التكاليف العامة إلعداد التقارير لألمانة يف هذه ال
إلبراز الوفورات املتوقعة نتيجة التقليل من االستنساخ  ٢٠١٢يف عام احلد األقصى 

لتقارير أفرقة التقييم. وأُدرج مبلغ صغري يف  ٥٢٠٢واحتفظ بالبند النشر والطباعة. 
ألي عمليات حترير وترمجة واستنساخ ونشر وطباعة ذات صلة حبمالت  ٥٢٠٣البند 

 لتوعية بالربوتوكول.ا

  املصروفات النثرية
 ٥٣٠١ - االتصاالت 

من شأن الرصد الدقيق ملوارد االتصاالت الالسلكية واستخدام الربيد اإللكرتوين بدًال 
األمانة على االحتفاظ مبستوى منخفض نسبيًا من  أن يساعدمن االتصال بالفاكس 

 ٢٠١٢إىل احلد األقصى يف عام  ٥٣٠١مت ختفيض البند  أموال امليزانية هلذا البند.
إلبراز الوفورات املتوقعة نتيجة الزيادة يف استخدام مرافق االتصاالت املتوفرة ضمن نظم 

  احلاسوب.

االعتمادات املخصصة للتدريب للوفاء باحتياجات التدريب  سيجري اإلبقاء على  ٥٣٠٣ - التدريب 
تحدة نتيجًة لربناجمها املستمر املستجدة وخدمة مشاريع التدريب اليت تنفذها األمم امل

املتعلقة بالتدريب املستمر لتشجيع األداء  واملبادئ التوجيهية إلصالح املوارد البشرية
  .العايل لدى املوظفني

 -  لألوزون) الدويلبنود أخرى (اليوم 
٥٣٠٤  

ا  ٢٠١٣و  ٢٠١٢ستواصل أمانة األوزون تقدمي املساعدات لبلدان معينة يف  ملساعد
ا لالحتفال باليوم الدويل للمحافظة على طبقة األوزون.يف التح  ضريات اليت تقوم 

البالغ  دوالر من املستوى املعتمد أصالً  ٣٠٠٠٠تقرر زيادة هذا البند مبقدار 
دوالر وذلك لزيادة األموال املطلوبة لدعم االحتفاالت باليوم العاملي لألوزون ١٠٠٠٠

 ونرتيال على الصعيد الوطين.والذكرى اخلامسة والعشرين لربوتوكول م

___________ 


