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والعشرون لألطراف في  الرابعاالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠١٣ أكتوبر/األولتشرين  ٢٥-٢١ ،بانكوك

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

 لبروتوكول مونتريال وميزانيتا البروتوكول

 ٢٠١٤ن لعامي تين المقترحتيوالميزاني ٢٠١٣لميزانية المعتمدة لعام التنقيح المقترح ل
ي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة للصندوق االستئمان ٢٠١٥و

 األوزون

  مذكرة من األمانة
وامليزانيتني  ٢٠١٣ لميزانية املعتمدة لعامل مقرتحاً  تنقيحاً تعمم األمانة يف مرفق هذه املذكرة   -  ١

لطبقة  للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة ٢٠١٥و ٢٠١٤املقرتحتني لعامي 
  .األوزون

  ليعكس الوفورات املتوقعة يف باب امليزانية رقم ٢٠١٣عام على ميزانية  قد اقرتح التنقيحو   -  ٢
  . وظيفة نائب األمني التنفيذي -  ١١٠٢

ما بذلته األمانة من جهود لتقليل التكاليف اليت تتكبدها األطراف يف  امليزانيات املقرتحةوتعكس   -  ٣
ورسوم  واالتصاالت تكاليف تقدمي التقارير ومنهااالجتماعات الالورقية،  استخداماليت تأثرت باجملاالت 
  .الشحن

عرض امليزانيتني املقرتحتني األساس الذي استخدم  وضح املالحظات التفسريية اليت تليوت  -  ٤
ما.   حلسا

  وتشري الدوالرات يف هذه الوثيقة إىل دوالرات الواليات املتحدة األمريكية.  -  ٥
                                                            

*  UNEP/OzL.Pro.25/1. 
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  رفقمال

عامي ل ينن المقترحتييتالميزانو  ٢٠١٣لميزانية المعتمدة لعام التنقيح المقترح ل :الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
  ٢٠١٥و ٢٠١٤

  (بالدوالر) ٢٠١٥  شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
      
      صر موظفي المشروععن١٠

       موظفو املشروع ١١٠٠ 

) (بالتقاسم مع اتفاقية ٢ - األمني التنفيذي (مد   ١١٠١   
 فيينا)

٩٨٠ ١٨٥  ٦ ٩٨٠ ١٨٥ ٦ ٩٨٠ ١٧٠  ٦ 

 ٦١٤ ٣١١  ١٢ ٦١٤ ٣١١ ١٢ ٠٠٠ ١٥٠  ١٢  )١ - نائب األمني التنفيذي (مد   ١١٠٢   

  ٤٢١ ٢٢١  ١٢ ٩٧٢ ٢١٤ ١٢ ٩٧٢ ٢١٤  ١٢  )٥ - موظف قانوين أقدم (ف   ١١٠٣   

) (بالتقاسم ٥- موظف أقدم للشؤون العلمية (ف  ١١٠٤   
  مع اتفاقية فيينا)

٦٩٩ ١١٦  ٦ ٦٩٩ ١١٦ ٦ ٣٠٠ ١١٣  ٦  

برنامج ) (تدفع من ٥ -(ف  أقدم موظف إداري  ١١٠٥   
  )األمم املتحدة للبيئة

 صفر  صفر  صفر 

 واملعلومات،نظم البيانات ( موظف برنامج  ١١٠٦   
  )٤- ف

٩٥٦ ١٦٨  ١٢ ٠٣٥ ١٦٤ ١٢ ٢٥٧ ١٥٩  ١٢  

) ٣- موظف برنامج (االتصاالت واملعلومات ف  ١١٠٧   
  (تدفع من اتفاقية فيينا)

 صفر  ١٢ صفر ١٢ صفر  ١٢

  ٥٩٥ ٢١١  ١٢ ٤٣٢ ٢٠٥ ١٢ ٤٤٩ ١٩٩  ١٢  )٤- موظف برنامج (الرصد واالمتثال ف  ١١٠٨   

  ٢٦٥ ٢١٦ ١  ٧٣٣ ١٩٨ ١  ٩٥٨ ٠٠٧ ١  اجملموع الفرعي ١١٩٩  



UNEP/OzL.Pro.25/4 

3 

  (بالدوالر) ٢٠١٥  شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
      
       الخبراء االستشاريون ١٢٠٠ 

مساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الرتويج   ١٢٠١   
  لتنفيذ الربوتوكول

 ٠٠٠ ٧٥  ٠٠٠ ٧٥  ٠٠٠ ٧٥  

  ٠٠٠ ٧٥  ٠٠٠ ٧٥  ٠٠٠ ٧٥  اجملموع الفرعي ١٢٩٩ 

       الدعم اإلداري ١٣٠٠ 

) (بالتقاسم مع اتفاقية ٧ - إداري (خ.ع مساعد   ١٣٠١   
  فيينا)

٩٩٨ ٢٤  ٦ ٦٧٢ ٢٣  ٦ ٥٤٥ ٢٢  ٦  

  ٤٧٥ ٣٨  ١٢ ٤٣٥ ٣٦  ١٢ ٧٦٨ ٢٩  ١٢  )٦ - (خ.ع  إداريمساعد   ١٣٠٢   

) (تدفع من اتفاقية ٦ - مساعد برنامج (خ.ع   ١٣٠٣   
  فيينا)

 صفر  ١٢ صفر  ١٢ صفر  ١٢

) ٦ - .ع (خ (للبيانات) مساعد برنامج  ١٣٠٤   
  (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)

٤٦٠ ٢٠  ٦ ٣٧٥ ١٩  ٦ ٣٧٥ ١٩  ٦  

  ٣٤٠ ٢١  ٦ ٢٠٨ ٢٠  ٦ ٢٩٥ ١٦  ٦  ) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)٦-(خ.عحبوث مساعد   ١٣٠٥   

  ٦٠٥ ٣٢  ١٢ ٨٧٦ ٣٠  ١٢ ٢٣٩ ٢٩  ١٢  )٦ - (خ.ع مساعد إدارة معلومات   ١٣٠٦   

  ٨٤٢ ٥٢  ١٢ ٠٤٠ ٥٠  ١٢ ٣٨٦ ٤٧  ١٢  )٧ -  (خ.ع ت)نظم معلوما (مساعد  ١٣٠٧   

) (تدفع ٧- الصندوق (خ.ع -  إداريمساعد   ١٣٠٨   
متت املوافقة على ترفيع  - برنامج البيئة من 

  )، موظف إداري معاون٢- الوظيفة إىل الرتبة ف

 صفر  ١٢ صفر  ١٢ صفر  ١٢

 صفر  ١٢ صفر  ١٢ صفر  ١٢ )برنامج البيئة) (تدفع من ٤-(خ.عمساعد الفريق  ١٣٠٩  

) (تدفع ٦ - (خ.ع مساعد خدمات مؤمترات   ١٣١٠  
  من اتفاقية فيينا)

 صفر  ١٢ صفر  ١٢ صفر  ١٢
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  (بالدوالر) ٢٠١٥  شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
      
 ٤٩٢,٨ ٢٢  ٣٠٠ ٢١  ٣٠٠ ٢١   املساعدة املؤقتة  ١٣٢٠   

  ٧٤٠ ٥٠٢  ٠٠٠ ٤٩٠  ٠٠٠ ٤٩٠   اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ١٣٢١   

التحضريية واجتماعات األطراف  االجتماعات  ١٣٢٢   
 ؛(بالتقاسم مع اتفاقية فيينا مرة كل ثالث سنوات

والسادس  الثالث والعشرين نياالجتماع أي مع
لألطراف يف بروتوكول مونرتيال  والعشرين
ملؤمتر األطراف يف  والعاشر التاسع نيواالجتماع

  )٢٠١٤و ٢٠١١ ياتفاقية فيينا يف عام

 ٠٠٠ ٥٠٠  ٠٠٠ ٣٥٠  ٠٠٠ ٥٠٠  

  ٠٠٠ ٨٥  ٠٠٠ ٨٥  ٠٠٠ ٧٥   اجتماعات فريق التقييم  ١٣٢٣   

  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠   اجتماعات املكتب  ١٣٢٤   

  ٢٠٠ ١١١  ٢٠٠ ١١١  ٢٠٠ ١١١   اجتماعات جلنة التنفيذ  ١٣٢٥   

  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠   اجتماعات املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونرتيال  ١٣٢٦   

  ١٥٣ ٤٤٢ ١  ١٠٥ ٢٦٨ ١  ١٠٧ ٣٩٢ ١  اجملموع الفرعي ١٣٩٩ 

       السفر في مهام رسمية ١٦٠٠ 

  ٠٠٠ ٢١٠  ٠٠٠ ٢١٠  ٠٠٠ ٢١٠   سفر املوظفني يف مهام رمسية  ١٦٠١   

  ٠٠٠ ١٥  ٠٠٠ ١٥  ٠٠٠ ١٥   سفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسية  ١٦٠٢   

  ٠٠٠ ٢٢٥  ٠٠٠ ٢٢٥  ٠٠٠ ٢٢٥  اجملموع الفرعي ١٦٩٩ 

  ٤١٨ ٩٥٨ ٢  ٨٣٨ ٧٦٦ ٢  ٠٦٥ ٧٠٠ ٢  عنصرالمجموع ١٩٩٩

       عنصر االجتماعات/المشاركة ٣٠

       دعم املشاركة ٣٣٠٠ 

  ٠٠٠ ٤٢٠  ٠٠٠ ٤٥٠  ٠٠٠ ٤٥٠   )١(اجتماعات فريق التقييم  ٣٣٠١   
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  (بالدوالر) ٢٠١٥  شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
      
االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف   ٣٣٠٢   

يتحمل بروتوكول مونرتيال تكاليف مشاركة س(
من اتفاقية فيينا و  بروتوكول مونرتيالاملندوبني يف 

يف  ٥املادة من  ١العاملة مبوجب الفقرة  البلدان
 االجتماع املشرتك السادس والعشرين لألطراف

 )٢٠١٤ واالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف عام

 ٠٠٠ ٣٥٠  ٠٠٠ ٣٥٠  ٠٠٠ ٣٥٠  

  ٠٠٠ ٣٠٠  ٠٠٠ ٣٠٠  ٠٠٠ ٣٠٠   اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ٣٣٠٣   

  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠   اجتماعات املكتب  ٣٣٠٤   

  ٠٠٠ ١٢٥  ٠٠٠ ١٢٥  ٠٠٠ ١٢٥   اجتماعات جلنة التنفيذ  ٣٣٠٥   

  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠   مشاورات يف اجتماع غري رمسي  ٣٣٠٦   

  ٠٠٠ ٢٢٥ ١  ٠٠٠ ١٢٥٥  ٠٠٠ ٢٥٥ ١  موع الفرعياجمل ٣٣٩٩ 

  ٠٠٠ ٢٢٥ ١  ٠٠٠ ١٢٥٥  ٠٠٠ ٢٥٥ ١  مجموع العنصر٣٩٩٩

      

       عنصر المعدات والمباني ٤٠

       دوالر) ١  ٥٠٠عن  قيمتها تقل أصنافاملعدات املستهلكة ( ٤١٠٠ 

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

  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  اجملموع الفرعي ٤١٩٩ 

       المعدات المعمرة ٤٢٠٠ 

ا  ٤٢٠١      ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥   حواسيب شخصية وملحقا

  ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥   حواسيب حممولة  ٤٢٠٢   

وأجهزة  مبا فيها اخلوادممعدات مكتبية أخرى (  ٤٢٠٣   
  واألثاث) واملاسحات الضوئية الفاكس

 ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥  
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  (بالدوالر) ٢٠١٥  شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
      
  ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥  ناسخات (لالستخدام اخلارجي)  ٤٢٠٤   

  ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥   املعدات والتوابع الالزمة لالجتماعات الالورقية  ٤٢٠٥   

  ٠٠٠ ٢٥  ٠٠٠ ٢٥  ٠٠٠ ٢٥  اجملموع الفرعي ٤٢٩٩ 

       مباين املكاتب ٤٣٠٠ 

إجيارات مباين املكاتب (بالتقاسم مع اتفاقية  ٤٣٠١  
 فيينا)

 ٨٧٠ ٥١  ٨٧٠ ٥١  ٨٧٠ ٥١  

  ٨٧٠ ٥١  ٨٧٠ ٥١  ٨٧٠ ٥١  اجملموع الفرعي ٤٣٩٩ 

  ٨٧٠ ٩٦  ٨٧٠ ٩٦  ٨٧٠ ٩٦  مجموع العنصر٤٩٩٩

      
       عنصر المصروفات المتنوعة ٥٠

        يل املعدات وصيانتهاتشغ ٥١٠٠ 

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

  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  اجملموع الفرعي ٥١٩٩ 

       تكاليف اإلبالغ ٥٢٠٠ 

  إعداد التقارير  ٥٢٠١   
 ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٥  

  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠   رير (أفرقة التقييم) إعداد التقا  ٥٢٠٢   

  ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥   إعداد التقارير (التوعية بشأن الربوتوكول)  ٥٢٠٣   

  ٠٠٠ ٣٥  ٠٠٠ ٣٥  ٠٠٠ ٤٠  اجملموع الفرعي ٥٢٩٩ 

        مصروفات نثرية ٥٣٠٠ 

  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ٢٠   االتصاالت  ٥٣٠١   

  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٥   لشحنرسوم ا  ٥٣٠٢   
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  (بالدوالر) ٢٠١٥  شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
      
  ٠٠٠ ١٢  ٠٠٠ ١٢  ٠٠٠ ١٢   التدريب  ٥٣٠٣   

  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠   مصروفات أخرى (اليوم الدويل لألوزون)  ٥٣٠٤   

  ٠٠٠ ٥٢  ٠٠٠ ٥٢  ٠٠٠ ٦٧  اجملموع الفرعي ٥٣٩٩ 

       الضيافة ٥٤٠٠ 

  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠   الضيافة  ٥٤٠١   

  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  اجملموع الفرعي ٥٤٩٩ 

  ٠٠٠ ١٢٧  ٠٠٠ ١٢٧  ٠٠٠ ١٤٧  مجموع العنصر٥٩٩٩

 ٢٨٨ ٤٠٧ ٤  ٧٠٨ ٢٤٥ ٤  ٩٣٥ ١٩٨ ٤  تكاليف المباشرة للمشروعالمجموع  ٩٩

  ٩٤٧ ٥٧٢  ٩٤٢ ٥٥١  ٨٦٢ ٥٤٥  )في المائة ١٣تكاليف دعم البرنامج ( 

  ٢٣٥ ٩٨٠ ٤  ٦٥٠ ٧٩٧ ٤  ٧٩٦ ٧٤٤ ٤ لك تكاليف دعم البرنامج)المجموع (بما في ذ 

  )باستثناء تكاليف دعم البرنامج(احتياطي النقد التشغيلي  
 صفر  صفر  صفر 

  ٢٣٥ ٩٨٠ ٤  ٦٥٠ ٧٩٧ ٤  ٧٩٦ ٧٤٤ ٤   الميزانية اإلجمالية 

)٢(السحب 
 ٣٠٢ ٧٠٣  ٧١٧ ٥٢٠  ٨٦٣  ٤٦٧  

  ٩٣٣ ٢٧٦ ٤  ٩٣٣ ٢٧٦ ٤  ٩٣٣ ٢٧٦ ٤  المساهمات من األطراف 

 .يف املواعيد احملددة هلا األعمال اليت طلبتها األطراف إمتاممجيع خرباء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للتمكني من مشاركة يغطي هذا البند من امليزانية   -  ١

دف احملافظة على ثبات مستوى املسامهات ح  -  ٢ ، وهو الوقت الذي قد ترغب فيه األطراف باستعراض وضع الصندوق االستئماين وتقرير إذا كان إجراء سحوبات إضافية أمر ٢٠١٤ىت عام مت ضبط مستويات السحب 
  .الزم أو ال



UNEP/OzL.Pro.25/4 

8 

ن لعامي ين المقترحتيلميزانيتوا ٢٠١٣للتنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام  مالحظات تفسيرية
  لطبقة األوزون للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة ٢٠١٥و ٢٠١٤

 التعليق بند الميزانية

  عنصر املوظفني
١١٠٨- ١١٠١ 

ذات الصلة ر العمل ااستخدمت تكاليف مرتبات املوظفني الفنيني اإلشارية السارية على مق
بيد أنه  ،ليف الفعلية للموظفنييف مقرتحات امليزانية حيثما توافرت املعلومات بشأن التكا

جرى تعديل األرقام وفقًا لذلك. وتعاد االلتزامات غري املنفقة عادة إىل الصندوق االستئماين 
 لربوتوكول مونرتيال.

بلغت عملية توظيف نائب لألمني التنفيذي مراحلها األخرية. وستغطي النفقات املتوقعة   ١١٠٢
. ٢٠١٣راره يف الربع األخري من عام تكاليف استقمرتب املسؤول وأجوره، باإلضافة إىل 

الوفورات املتوقعة اليت ستعاد إىل الصندوق  ٢٠١٣وميثل التنقيح املقرتح مليزانية عام 
  االستئماين.

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

يستمر طلب املساعدة يف إبالغ البيانات وحتديث املطبوعات، وترمجة اجلوانب األساسية   ١٢٠١ اخلرباء االستشاريون
وميكن للموقع الشبكي ألمانة األوزون وكذلك يف تطوير نظم رقمية تامة الرتابط يف األمانة، 

من امليزانية إلنشاء أو دعم وظائف  ١١٠٠حتت هذا البند إىل البند  حتويل األموال املرصودة
  قصرية األجل من الفئة الفنية إذا دعت الضرورة لذلك.

الدعم اإلداري/املوظفون 
١٣٠٩- ١٣٠١  

استخدمت تكاليف مرتبات موظفي اخلدمات العامة املعيارية املطبقة يف مقر العمل يف نريويب 
  .٢٠١٥-٢٠١٤يف مقرتحات امليزانية للفرتة من 

  الصندوق االستئماين التفاقية فيينا وظيفة سكرتري ثنائي اللغة. ميوَّل  ١٣١٠
عم اإلداري/خدمات الد

  ١٣٢٦- ١٣٢١املؤمترات 
)، إذا ١٣٢٦-   ١٣٢١ميكن حتويل األموال الالزمة من بنود امليزانية املتعلقة خبدمة املؤمترات (

ية أو إبرام أصبح من الضروري تقدمي هذه اخلدمات من خالل اخلدمات االستشارية الفرد
  عقود مع الشركات.

  وقد وضعت تكاليف خدمات املؤمترات احلالية على أساس االفرتاضات التالية:  
فتوح العضوية يعقد كل سنة يف املامليزانية املقرتحة هي الجتماع واحد للفريق العامل  :١٣٢١  

املتحدة بلغات األمم  ،يف نريويب أو يف مكان آخر لألمم املتحدة ٢٠١٥و ٢٠١٤عامي 
  الرمسية الست.

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

ويستند املبلغ املدرج يف امليزانية إىل التكاليف التقديرية لعقد اجتماع األطراف يف نريويب يف   
بلغات األمم املتحدة الرمسية الست. وعندما ال تعقد االجتماعات  ٢٠١٥و ٢٠١٤عامي 

  يف نريويب فإن التكاليف اإلضافية النامجة عن ذلك سوف تتحملها احلكومات املضيفة.
تكاليف تنظيم  ٢٠١٥و ٢٠١٤: ستغطي املبالغ املدرجة يف امليزانية لعامي ١٣٢٣  

اخليارات التقنية التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االجتماعات السنوية ألفرقة التقييم وجلان 
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 التعليق بند الميزانية

وكذلك تكاليف االتصاالت والتكاليف املتفرقة األخرى املتصلة بأعمال أعضاء  ،االقتصادي
ا مبرحلة انتقــــــ متالفريق من البلدان النامية والبلدان اليت غ ـف مبلــوقد أضي .الــر اقتصادا

ليف املتزايدة لتنظيم االجتماعات اليت تشمل دوالر إىل هذا البند لتغطية التكا ١٠ ٠٠٠
 نرتنت؛إلعناصر عدة، منها إجيار غرف االجتماعات واملعدات والتوصيل با

ختصيص و  ٢٠١٥ويف عام  ٢٠١٤: من املقرر عقد اجتماع واحد للمكتب يف عام ١٣٢٤  
  أموال للرتمجة الفورية وترمجة الوثائق باللغات املناسبة تبعاً لعضوية املكتب.

: ومن املقرر عقد اجتماعني على األقل للجنة التنفيذ مدة الواحد منها ثالثة أيام يف ١٣٢٥  
فورية وترمجة الوثائق حسبما هو مطلوب. الرتمجة وتوفري ال ٢٠١٥ عام ويف ٢٠١٤عام 

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

: من املتوقع أن يعقد كل عام اجتماع استشاري غري رمسي واحد على األقل يف ١٣٢٦ 
لتيسري العمل على مساعدة األطراف وكذلك تشجيع  ٢٠١٥و ٢٠١٤نريويب لعامي 

 التصديق على بروتوكول مونرتيال وتعديالته واالمتثال له.

  السفر يف مهام رمسية
١٦٠٢- ١٦٠١  

عند مستويات  ٢٠١٥و ٢٠١٤تويات السفر يف مهام رمسية لعامي جيري اإلبقاء على مس
  .٢٠١٣عام 

  عنصر االجتماعات/املشاركة
٣٣٠٠ 

  .مشاركة ممثلي البلدان النامية
يف  ٥  من املادة ١يفرتض أن تبلغ تكاليف مشاركة ممثلي األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

، وذلك مع مراعاة جتماعل اكل ممثل يف كدوالر ل ٥ ٠٠٠خمتلف اجتماعات الربوتوكول 
عدم حتمل تكاليف السفر ألكثر من شخص واحد لكل بلد، وباستخدام أسعار تذاكر 
السفر األنسب واألكثر فائدة يف الدرجة االقتصادية وبدل املعيشة اليومي املعمول به لدى 

 األمم املتحدة.

واخلرباء يف أفرقة التقييم  ألعضاءسفر ال ٢٠١٤م خصصات امليزانية املطلوبة لعامب احتفظ  ٣٣٠١
 ٢٠١٣عند مستواها يف عام  وجلان اخليارات التقنية الذين حيضرون اجتماعات أفرقة التقييم

  .٢٠١٤على حنو يكفل إمتام أعمال األفرقة املتعلقة بتقارير التقييم املطلوبة يف عام 
تكاليف  بء كامليتكفل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بع، س٢٠١٤يف عام  ٣٣٠٢

ملؤمتر  مشاركاً حيضرون االجتماعات املشرتكة ٨٠احملسوبة على أساس مشاركة حوايل املشاركة 
 األطراف يف اتفاقية فيينا واجتماع األطراف يف بروتوكول مونرتيال.

مشاركًا اجتماعات الفريق العامل  ٦٠وقد وضعت تكاليف املشاركة استنادًا إىل حضور حنو   ٣٣٠٣
  .٢٠١٥و ٢٠١٤يف عامي ح العضوية املفتو 

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

 كل اجتماع.

تنفيذ يف السنة على أساس مثانية أعضاء من حسبت تكاليف املشاركة يف اجتماعني للجنة ال ٣٣٠٥
ا مبرحلة انتقال يف كل اجتماع وممثل من ثالثة أو  البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
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أربعة بلدان مدعوة من جانب جلنة التنفيذ لكل اجتماع. ورصدت خمصصات كذلك لسفر 
حلضور ثالثة  ٥من املادة  ١قرة رئيس أو نائب رئيس جلنة التنفيذ من بلد عامل مبوجب الف

  اجتماعات للجنة التنفيذية سنوياً.
ا  ٣٣٠٦ خصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركني اثنني من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

بشأن القضايا اهلامة املتعلقة  ٢٠١٥و ٢٠١٤مبرحلة انتقال يف املشاورات غري الرمسية يف 
 اليت من املتوقع أن تعقد يف نريويب. بربوتوكول مونرتيال

    عنصر املعدات واملباين
  املعدات غري املستهلكة

٤٢٠٣ 

وتلبية ، حسب االقتضاء، مركز احلاسوبزيادة قدرة مت ختصيص مبلغ صغري لتغطية تكلفة 
  ومتكني األمانة من استبدال املعدات عندما يلزم ذلك.احتياجات االجتماعات الالورقية 

  اإلجيارات)املباين (
٤٣٠٠  

اإلجيارات اليت معدالت إىل  يف نريويب ٢٠١٥و ٢٠١٤خمصصات إجيار املباين يف  استندت
  األمم املتحدة. املراقب املايل لدىفرضها 

   عنصر املصروفات املتنوعة

تكاليف إعداد التقارير 
ة (وتشمل التحرير والرتمج

والنسخ والنشر والطباعة) 
٥٢٠٣- ٥٢٠١ 

مت ختفيض البند و . ٥٢٠٣إىل  ٥٢٠١ دو البنعامة إلعداد التقارير لألمانة يف ترد التكاليف ال
إلبراز الوفورات املتوقعة نتيجة التقليل من  ٢٠١٤يف عام إىل احلد األقصى  ٥٢٠١

واحتفظ بالبند . الناجم عن تطبيق نظام االجتماعات الالورقية النشر والطباعةو االستنساخ 
رتمجة التحرير و العمليات ل ٥٢٠٣درج مبلغ صغري يف البند لتقارير أفرقة التقييم. وأُ  ٥٢٠٢

 صلة حبمالت التوعية بالربوتوكول.الطباعة ذات النشر و الستنساخ و االو 

  املصروفات النثرية
 ٥٣٠١ - االتصاالت 

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

ومن شأن استخدام تكنولوجيا االتصاالت اجملانية أن ميّكن األمانة من  امليزانية هلذا البند.
  ختفيض النفقات يف هذا البند من امليزانية.

  تكاليف الشحن
٥٣٠٢  

وسبعة وتسعون طرفًا حىت هذا  من بني األطراف يف بروتوكول مونرتيال البالغ عددهم مائة
التاريخ، اعتمد مائة وتسعة وثالثون منهم املراسالت بالربيد اإللكرتوين كوسيلة لالتصال. 
ويتلقى هؤالء األطراف وثائق االجتماعات بشكلها اإللكرتوين، مما ييسر إجراء االجتماعات 

االجتماعات. وقبل الالورقية ويقلل إىل حد كبري من تكاليف املراسالت وإرسال وثائق 
 اعتماد االجتماعات الالورقية، كانت امليزانية األصلية هلذا البند

  دوالر. ٢٠ ٠٠٠وما قبله، لكنها اخنفضت اليوم إىل  ٢٠٠٩دوالر يف عام  ٦٠ ٠٠٠
االعتمادات املخصصة للتدريب للوفاء باحتياجات التدريب املستجدة  سيجري اإلبقاء على  ٥٣٠٣ - التدريب 

ريع التدريب اليت تنفذها األمم املتحدة نتيجًة لربناجمها املستمر إلصالح املوارد وخدمة مشا
  .املتعلقة بالتدريب املستمر لتشجيع األداء العايل لدى املوظفني واملبادئ التوجيهية البشرية

  لألوزون) الدويلبنود أخرى (اليوم 
٥٣٠٤  

ا  ٢٠١٥و ٢٠١٤ عامي ستواصل أمانة األوزون تقدمي املساعدات لبلدان معينة يف ملساعد
ا لالحتفال باليوم الدويل للمحافظة على طبقة األوزون.  يف التحضريات اليت تقوم 

___________ 


