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لألطراف في  االجتماع السابع والعشرون
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 5115 نوفمرب/تشرين الثاين 5 - 1 حدة،اإلمارات العربية ادلت ديب،
 *من جدول األعمال ادلؤقت)ب(  ٣البند 

المسائل اإلدارية: التقرير المالي للصندوق االستئماني 
 مونتريال وميزانيات البروتوكول لبروتوكول

 ٥١٠٤والميزانيتين المقترحتين لعامي  ٥١٠٣لعام  المعتمدةالتنقيح المقترح للميزانية 
ق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة للصندو  ٥١٠٥و

 األوزن

بيانات مالية معتمدة للصندوقين االستئمانيين التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وبروتوكول 
كانون األول/ديسمبر   ١٠مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون للسنة المنتهية في 

 مقارنًة بالميزانيات المعتمدة ٥١٠٢ام والنفقات لع ٥١٠٢

 مذكرة من األمانة
 5115دلذكرة األمانة بشأن التنقيح ادلقرتح للميزانية ادلعتمدة لعام  مكملةتقدم ىذه ادلذكرة معلومات  - 1

للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة  511٢و 511٢وادليزانيتني ادلقرتحتني لعامي 
 (.UNEP/OzL.Pro.27/4طبقة األوزون )ل

ويقدم ادلرفق األول بيانات مالية معتمدة للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال  - 5
لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ألول ل، تُعرض وفقًا 511٢كانون األول/ديسمرب   ٣1للسنة ادلنتهية يف 

صايف ادلايل، وبيان التغريات يف  الوضعت ادلالية على ثالثة أجزاء: بيانات األداء ادلايل، وبيان مرة. وتشتمل البيانا
 األصول.

                                                           

*  UNEP/OzL.Pro.27/1. 
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طلوبة قمقتىى ادلعايري احملاسبية الدولية ادل التزامات الطوارئوالتغيري األىم يف البيانات ادلالية ىو إدراج  - ٣
لقبض استنادًا إىل عدد السنوات اليت مل يتم فيها سدادىا. كات ادلقررة ادلستحقة االشرتا ا مقابل للقطاع العام

ادلطلوبة يف إطار  التزامات الطوارئ( فإن UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2ووفق ما ىو مبني يف السابق )انظر 
د يف ادلائة لالشرتاكات اليت مل ُتسد   111بنسبة  التزامات طوارئادلعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ىي: 

االشرتاكات اليت مل ُتسد د ألكثر من ثالث  مقابليف ادلائة  ٠1 والتزامات طوارئ بنسبةألكثر من أربع سنوات، 
والتزامات االشرتاكات اليت مل ُتسد د ألكثر من سنتني،  مقابليف ادلائة  ٢1 بنسبة والتزامات طوارئسنوات، 

ىذه على التزامات الطوارئ ُتسد د ألكثر من سنة. وتسري  االشرتاكات اليت مل مقابليف ادلائة  51 بنسبة طوارئ
بقى  تحلافظة االشرتاكات ادلقررة ادلستحقة القبض وليس على فرادى االشرتاكات، اليت القدمية  األرصدةإمجايل 

وتبقى األرصدة لالشرتاكات.  شطباً التزامات الطوارئ يف حسابات الصندوق االستئماين. وال تعترب  هاكل
 للمشاركات غري ادلسددة من جانب البلدان يف حسابات الصندوق االستئماين. الكاملة

ندوق االستئماين التفاقية إىل أنو فيما خيص الص ألف، - ريات الوارد يف ادلرفق األوليويشري بيان التغ - ٢
إىل اخنفاض أدى م وفق ادلعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا 511٢تعديل األرصدة االفتتاحية لعام فيينا فإن 

 5 ٢٣5 ٢51دوالر إىل مبلغ قدره  ٣ 11٢ 1٠١دوالر يف الفائض ادلرتاكم، من مبلغ قدره  ٣٠٣ 5٣٠قدره 
دوالر مقابل االشرتاكات ادلقررة غري ادلسددة  ٣١5 1٢٢قدره  بالتزام طوارئدوالر. ويتعلق االخنفاض أساسًا 

 1 ٣٠1قمقدار  التزام الطوارئ ادلذكور اخنفض ،511٢في عام ف. 511٣كانون األول/ديسمرب   ٣1حبلول 
 ، بسبب التغريات يف حافظة االشرتاكات ادلقررة.دوالر ٣١5 1٢٢دوالر إىل  ٣١٣ ٢5٢دوالر، من 

من ادلرفق األول إىل أنو فيما خيص الصندوق االستئماين  باءريات الوارد يف الفرع ويشري بيان التغ - 5
أدى وفق ادلعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  511٢رصدة االفتتاحية لعام تعديل األ فإن لربوتوكول مونرتيال
دوالر إىل مبلغ قدره  ٢ 5٣1 1٣1دوالر يف الفائض ادلرتاكم، من مبلغ قدره  1 ٢٢١ ٣١٣إىل اخنفاض قدره 

اكات دوالر مقابل االشرت  1 551 5٢٢قدره  بالتزام طوارئدوالر. ويتعلق االخنفاض أساسًا  ٢ 1٢1 ٢٣٢
قمقدار  التزام الطوارئ، ازداد 511٢. ففي عام 511٣كانون األول/ديسمرب   ٣1ادلقررة غري ادلسددة حبلول 

دوالر، بسبب التغريات يف حافظة االشرتاكات  1 551 5٢٢دوالر إىل  1 ٢55 5٢5دوالر، من  ٢5 115
 ادلقررة.

يف البيانات ادلالية تتعلق فقط  الواردةفإن النفقات ادلعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  دلوادوفقًا و  - ٢
. ونُقلت فقط االلتزامات ادلتعلقة بالعقود السارية لعام 511٢كانون األول/ديسمرب   ٣1 بالسنة ادلنتهية يف

 .5115إىل حسابات عام  5115
لى اإلجازات ادلوظفني، اليت تشتمل ع مستحقاتوتتىمن البيانات ادلالية ألول مرة التزامًا جتاه  - ٢

. ونظرًا ألن 511٢كانون األول/ديسمرب   ٣1وادلستحقات األخرى الواجبة الدفع للموظفني حبلول  ادلرتاكمة
تكن البيانات ادلالية السابقة كانت تستند إىل ادلعايري احملاسبية دلنظومة األمم ادلتحدة فإن تلك ادلستحقات مل 

 .مدرجة
فقد الصادر عن االجتماع العاشر دلؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا  11/٢من ادلقرر  5وقموجب الفقرة  - ٠

)وىو  5115يف ادلائة من ادليزانية ادلقرتحة لعام  15وافقت األطراف على إنشاء احتياطي رأمسال عامل يعادل 
النهائية ( ليستخدم للوفاء بالنفقات 5115لعام  ادلعتمدةدوالر استنادًا إىل ادليزانية  11٢ ٣1١مبلغ يصل إىل 

يشكل جزءاً  ألنونظرًا  511٢ومل يدرَج ىذا االحتياطي يف البيانات ادلالية لعام يف إطار الصندوق االستئماين. 
. وقد أكدت 5115كانون األول/ديسمرب   ٣1درَج يف البيانات ادلالية حبلول لذلك سيُ  ،5115من ميزانية عام 
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يف ادلائة من ادليزانية، وىو  15ي رأمسال عامل مماثل يعادل على احتياط 5٢/51من ادلقرر  ٢األطراف يف الفقرة 
احتياطي أنشئ بالفعل يف إطار الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال الستخدامو يف الوفاء بالنفقات ادلالية 

 النهائية يف إطار الصندوق االستئماين.
والعشرين لألطراف يف بروتوكول الصادر عن االجتماع السادس  5٢/51من ادلقرر  5ويف الفقرة  - ١

مونرتيال أشارت األطراف على وجو التحديد إىل ضرورة عدم إنفاق أي أموال لتغطية تكاليف السفر حلىور 
من  5من ادلادة  1من األطراف غري العاملة قموجب الفقرة االجتماعات فيما خيص أعىاء أفرقة التقييم 

  .5115أي أموال على ىذه األسفار يف عام الربوتوكول. وتؤكد األمانة أنو مل تُنَفق 
الصادر عن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول  5٢/51من ادلقرر  ٢ويف الفقرة  - 11

مونرتيال طلبت األطراف إىل األمانة أن تشري يف التقارير ادلالية القادمة الصادرة عن الصندوق االستئماين 
، إضافًة إىل ‘‘االحتياطيات الكلية واألرصدة ادلالية’’غ النقدية يف الفرع ادلعنون لربوتوكول مونرتيال إىل ادلبال

 االشرتاكات اليت مل تورد بعد. ويظهر اجلدول أدناه ىذه ادلبالغ.
المبالغ النقدية المتاحة واالشتراكات غير المسددة للصندوق االستئماني التفاقية فيينا والصندوق االستئماني 

 وفقاً لبيان الوضع المالي ٥١٠٢كانون األول/ديسمبر   ١٠ريال بحلول لبروتوكول مونت
 )بدوالرات الواليات ادلتحدة(

 الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال الصندوق االستئماين التفاقية فيينا 

 ٠٢٢ ٠١٢ ٢5٢ ١٠١ النقدية ومكافئات النقدية

 1 ٢1٣ ٠15 ٠٣1 ٢٢1 االستثمارات القصرية األجل

 1 ٢٢٢ 5٢٢ ٢15 5٣5 تثمارات الطويلة األجلاالس

 ٢ ١٥٦ ٥٦٤ ٠ ٧٤١ ٦٤٠ المجموع

كانون   ٣1إمجايل االشرتاكات غري ادلسددة حبلول 
 ٢ ٢٢٢ ٣١١ ٠11 5٢٠ 511٢األول/ديسمرب 

 (1 551 5٢٢) (٣١5 1٢٢) التزامات الطوارئ وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 ٥ ٧٢٢ ٠٥٣ ٢١٦ ٣١٢ المستحقة القبض وفقاً للبيانات المالية االشتراكات المقررة

، على غرار نسق بيان األداء ادلايل )انظر ادلرفق 511٢ويظهر ادلرفق الثاين النفقات الفعلية لعام  - 11
 .511٢مدة لعام األول(، مقابل ادليزانية ادلعت

قة قمصادر األموال األخرى ادلخصصة لدعم أنشطة ويظهر ادلرفق الثالث البيانات ادلالية ادلعتمدة ادلتعل - 15
 55٢ 55٠وقد قُدمت تربعات قدرىا . 511٢ كانون األول/ديسمرب  ٣1أمانة األوزون للسنة ادلنتهية يف 

دوالر(  ١ 511دوالر(، ومن االحتاد الدويل للهباء اجلوي الصيدالين ) 1٣5 ٢5٢من االحتاد األورويب ) ،دوالر
 ٢١ 151دوالر(، ومن السويد ) ٢٢ ٣51لدعم أنشطة أفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية، ومن فنلندا )

 لدعم سفر ادلشاركني من البلدان األقل منواً.دوالر( 
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 المرفق األول

المنتهية البيانات المالية المعتمدة للصندوقين االستئمانيين التفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال للسنة 
 (1)٥١٠٢كانون األول/ديسمبر   ١٠في 
 البيانات المالية المعتمدة للصندوق االستئماني التفاقية فيينا -ألف

 
 
 

                                                           

 ون حتريرىا بشكل رمسيصدرت د ( 1)
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 البيانات المالية المعتمدة للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال -باء
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 المرفق الثاني

 ٥١٠٢كانون األول/ديسمبر   ١٠ل الميزانيتان المعتمدتان والنفقات الفعلية وااللتزامات بحلو 
 التفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال

 )بدوالرات الواليات ادلتحدة(

 
 الصندوق االستئماين التفاقية فيينا

الصندوق االستئماين لربوتوكول 
 مونرتيال

 

ادليزانية 
ادلعتمدة لعام 

511٢ 

النفقات الفعلية 
كانون   ٣1حبلول 

األول/ديسمرب 
511٢ 

ادليزانية 
عتمدة ادل

لعام 
511٢ 

النفقات الفعلية 
كانون   ٣1حبلول 

األول/ديسمرب 
511٢ 

     ادلوظفون وخدمات ادلؤمترات

   الفئة الفنية والفئات األعلى

 ٣5٢ 1٣5 111 1٢٣ ٢٣5 15٠  ٠11 1٢٣ (5-أمني تنفيذي )مد 1111   

 ٢٢٠ 111 11٢ − − (1-نائب األمني التنفيذي )مد 1115

 ٠٢٣ 511 111 515 − − (5-أقدم )ف موظف قانوين 111٣

 111 111 111 111 5٢٢ 11٢  111 11٢ (5-موظف أقدم للشئون العلمية )ف 111٢

 1٢1 1٢٢ 111 1٢٠ − − (٢-موظف برنامج )نظم البيانات وادلعلومات( )ف 111٢

 − − 155 11٢  155 11٢ (٣-موظف برنامج )االتصاالت وادلعلومات( )ف 111٢

 55٣ 5٣5 111 5٣٢ − − (٢-ج )الرصد واالمتثال( )فموظف برنام 111٠

 ٢51 ٠5٢ 111 11١ 1 111 ٣٢٢ ١55 ٣٢٢ المجموع الفرعي

   الدعم اإلداري

 ٢٢٠ 55 ٠٣٠ 55 111 5٢ 111 5٢ (٢-مساعد إداري )خ. ع 1٣11   

 111 ٣٢ 111 ٣٢ − − (٢-مساعد إداري )خ. ع 1٣15

 − − 1٠1 ٣٢ 111 ٣٢ (٢-)خ. ع برنامجمساعد  1٣1٣

 111 51 111 51 151 51 111 55 (٢-مساعد برنامج )خ. ع 1٣1٢

 111 55 111 55 ٣٢5 51 111 51 (٢-مساعد حبوث ومعلومات )خ. ع 1٣15

 111 ٣1 111 ٣1 − − (٢-مساعد إدارة ادلعلومات )خ. ع 1٣1٢

 − (٢-مساعد حاسوب ونظم معلومات )خ. ع 1٣1٢

 

5٣ 111 55 5٢٢ 

 − − ٢15 1٣ 5١5 15 (٢-الجتماعات )خ. عمساعد خدمات ا 1٣11

 ١٢٢ 51 111 55 − − مساعدة مؤقتة 1٣51

 ١١1 51٠ ٠٣٠ 51١ 11٠ 11٢ 5١5 151 المجموع الفرعي

   تكاليف االجتماعات

   

1٣51 
تكاليف خدمة ادلؤمترات: اجتماعات الفريق العامل 

 ٢٢٢ 5٢٠ 111 5٠٠ − − ادلفتوح العىوية 

1٣55 
ؤمترات: االجتماعات التحىريية تكاليف خدمة ادل

 5٢١ ٢1١ 111 ٢51 111 555 111 555 واجتماعات األطراف

1٣5٣ 
تكاليف االتصاالت ألعىاء فريق التقييم من بلدان ادلادة 

 ٢1١ ٢٠ 111 ٢١ − − وتكاليف تنظيم اجتماعاهتم 5
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 الصندوق االستئماين التفاقية فيينا

الصندوق االستئماين لربوتوكول 
 مونرتيال

 

ادليزانية 
ادلعتمدة لعام 

511٢ 

النفقات الفعلية 
كانون   ٣1حبلول 

األول/ديسمرب 
511٢ 

ادليزانية 
عتمدة ادل

لعام 
511٢ 

النفقات الفعلية 
كانون   ٣1حبلول 

األول/ديسمرب 
511٢ 

 111 51 111 51 111 51 111 51 تكاليف خدمة ادلؤمترات: اجتماعات ادلكتب 1٣5٢

 ٢11 115 ٢11 115 − − تكاليف خدمة ادلؤمترات: اجتماعات جلنة التنفيذ 1٣55

1٣5٢ 
تكاليف خدمة ادلؤمترات: اجتماعات ادلشاورات غري 

 111 11 111 11 − − الرمسية لربوتوكول مونرتيال

 − − ١٠٢ 5٣ 111 5٢ تكاليف خدمة ادلؤمترات: اجتماع مديري حبوث األوزون 1٣5٢

 − − 111 11 111 11 طة محاية طبقة األوزونتعزيز أنش 1٣5٠

1٣5١ 
تكاليف خدمة ادلؤمترات: حلقة العمل اليت تعقد 

 5٣٢ 1٠5 ٢11 1٠5 − − بالتسلسل مع اجتماع الفريق العامل ادلفتوح العىوية

 ٢١1 ٣٠٢ 1 111 ٢15 1 ١٠٢ ٣15 111 ٣1٢ المجموع الفرعي

 (155 ٣)   )أ(طاع العامالتعديل وفق ادلعايري احملاسبية الدولية للق  

 

(5٢ 1٣5) 

 ٦٥٠ ١٧١ ٥ ٦١٦ ٤١١ ٥ ٦٢١ ٥٤٤ ٣٠٥ ٥٧٥ مجموع العنصر )رواتب الموظفين وعالواتهم ومستحقاتهم(

   مستشارون
   

1511 
ادلساعدة يف اإلبالغ عن البيانات وحتليلها وتعزيز تنفيذ 

 15٠ 5٢ 111 ٢1 − − الربوتوكول

 (٢5٢ 11) − − − )أ(ية الدولية للقطاع العامالتعديل وفق ادلعايري احملاسب  

 ٥٥٢ ٢٣ ١١١ ٤١ – – مجموع العنصر )تعويضات غير الموظفين وعالواتهم(

   ادلعدات غري ادلعمرة

 ١5٢ 1٢ 111 51 ٢٢5 ٢ 111 ٠ معدات غري معمرة متنوعة ٢111   

 ١5٢ 1٢ 111 51 ٢٢5 ٢ 111 ٠ المجموع الفرعي

   ادلعدات ادلعمرة

 111 5 111 5 − − احلواسيب الشخصية وملحقاهتا ٢511   

 111 5 111 5 − − احلواسيب احملمولة  ٢515

٢51٣ 
ادلعدات ادلكتبية األخرى )قما يف ذلك اخلادم وادلساحة 

 ١١١ ٢ 111 5 ١١5 ٢  111 5 الىوئية واألثاث(

 5٢5 ٢ 111 5 − − آالت التصوير ٢51٢

 ١5٣ ٢ 111 5 511 1 111 5 زمة للمؤمترات الالورقيةادلعدات واألجهزة الطرفية الال ٢515

 55٢ 5٢ 111 55 515 ٢ 111 11 المجموع الفرعي

   إجيار ادلباين

 ٠٢٠ ٢5 ٠٢1 51 511 1٢ 511 1٢ إجيار ادلكاتب ٢٣11   

 ٠٢٠ ٢5 ٠٢1 51 511 1٢ 511 1٢ المجموع الفرعي

   تشغيل ادلعدات وصيانتها

 ٠١5 1٠ 111 51 1١٠ ٢ 511 ٢ ىاصيانة ادلعدات وغري  5111   

 ٠١5 1٠ 111 51 1١٠ ٢ 511 ٢ المجموع الفرعي
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 الصندوق االستئماين التفاقية فيينا

الصندوق االستئماين لربوتوكول 
 مونرتيال

 

ادليزانية 
ادلعتمدة لعام 

511٢ 

النفقات الفعلية 
كانون   ٣1حبلول 

األول/ديسمرب 
511٢ 

ادليزانية 
عتمدة ادل

لعام 
511٢ 

النفقات الفعلية 
كانون   ٣1حبلول 

األول/ديسمرب 
511٢ 

   تكاليف تقدمي التقارير

   

 111 55 111 55 1٢٠ ٢ 511 ٢ تقدمي التقارير 5511

 111 11 111 11 ٣٢٠ ٢ 111 15 تقدمي التقارير )أفرقة التقييم( 5515

 111 5 111 5 − − تقدمي التقارير )الوعي بالربوتوكول( 551٣

 − − − − السابقة وفورات السنة 55٠٠

 111 ٣٢ 111 ٣٢ ٢١٢ 11 511 55 المجموع الفرعي

   نثريات

 111 11 111 11 ٢٢٠ 5 111 51 االتصاالت 5٣11   

 51١ 11 111 1٠ ٢٢٢ ١ 111 15 رسوم الشحن 5٣15

 511 1 111 15 − − التدريب 5٣1٣

 111 11 111 11 ٢5٣ ٢ 111 5 أخرى )يوم األوزون الدويل( 5٣1٢

 11١ ٣5 111 51 1٢٢ 51 111 ٢1 المجموع الفرعي

 (15٢ ٣٢) − (٢1٢ 5) − )أ(التعديل وفق ادلعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  

 ٥٤١ ٠٢٠ ٦٥١ ٥١١ ١٧٠ ٤٢ ٣١١ ٠١٣ مجموع العنصر )اإلمدادات والمواد االستهالكية(

   السفر لألعمال الرمسية

 ١٢٢ 51٠ 111 511 1٠1 5٢ 111 ٣1 سفر ادلوظفني لألعمال الرمسية 1٢11   

 111 15 111 15 − − خدمات ادلؤمتر: سفر ادلوظفني لألعمال الرمسية 1٢15

 (5١1) − − − )أ(التعديل وفق ادلعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  

 ٤٣٤ ٥٥١ ١١١ ٥٥٣ ٠٦١ ٥٤ ١١١ ١١ مجموع العنصر )السفر(

 ٠١٦ ٠١٥ − ٠٢1 − غري ادلىمونة التحصيلبادل والربح/اخلسارة والديون الت  

 ٦٤٠   مجموع العنصر )نفقات التشغيل األخرى(

 

٠١٦ ٠١٥ 

   5سفر األعىاء من بلدان ادلادة 

 1٠١ ٢٢٢ 111 ٢51 − − : اجتماعات فريق التقييم5سفر األعىاء من بلدان ادلادة  ٣٣11   

٣٣15 
: االجتماعات 5ان ادلادة سفر األعىاء من بلد

 111 ٣51 111 ٣51 − − التحىريية واجتماعات األطراف

٣٣1٣ 
: اجتماعات الفريق 5سفر األعىاء من بلدان ادلادة 

 ١٢٠ 5٠١ 111 ٣11 − − العامل ادلفتوح العىوية

 ٢1٢ 1٠ 111 51 ١٢٢ 1١ 111 51 : اجتماعات ادلكتب5سفر األعىاء من بلدان ادلادة  ٣٣1٢

 151 111 111 155 − − : اجتماعات جلنة التنفيذ5فر األعىاء من بلدان ادلادة س ٣٣15

٣٣1٢ 
: ادلشاورات يف 5سفر األعىاء من بلدان ادلادة 

 111 11 111 11 − − االجتماعات غري الرمسية

 − − 515 1٣1 111 1٢5 اجتماع مديري حبوث األوزون ٣٣1٢

 111 ٠5 111 ٠5 − −العمل بالتسلسل  : حلقة5سفر األعىاء من بلدان ادلادة  ٣٣1٠
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 الصندوق االستئماين التفاقية فيينا

الصندوق االستئماين لربوتوكول 
 مونرتيال

 

ادليزانية 
ادلعتمدة لعام 

511٢ 

النفقات الفعلية 
كانون   ٣1حبلول 

األول/ديسمرب 
511٢ 

ادليزانية 
عتمدة ادل

لعام 
511٢ 

النفقات الفعلية 
كانون   ٣1حبلول 

األول/ديسمرب 
511٢ 

 مع اجتماع الفريق العامل ادلفتوح العىوية
 − − − − وفورات السنة ادلاضية ٣٣٠٠

  الىيافة
 111 51 111 51 111 11 111 11  الىيافة 5٢11    

 (٠٧٣ ٠) − − − )أ(التعديل وفق ادلعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  

 مجموع العنصر
 ٢٠1 1٢1 111 515 ات أخرى()نفق

1 ٣٢1 

111 1 ٣5٢ ٢1١ 

 ١٦٦ ٥١٢ ٢ ٥١٦ ٢٦٥ ٢ ٢٣٤ ١٠٦ ٠ ١٠٥ ٠١١ ٠ إجمالي التكاليف المباشرة

 ٣٢1 5٢٠ ٢55 5٠5 11٢ 1٣5 5١5 1٢٢ يف ادلائة( 1٣تكاليف دعم الربنامج )

 ٥٥٦ ٥٦٥ ٢ ٢٤١ ١٤٣ ٣ ٣٥١ ٠٣١ ٠ ١١٧ ٥٦١ ٠ المجموع الكلي

 سنوات قادمة.االلتزامات للنفقات ادلتعلقة بى تشمل تعديالت عل)أ( 
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 المرفق الثالث
البيانات المالية المعتمدة المتعلقة بمصادر األموال األخرى لدعم أنشطة أمانة األوزون للسنة 

 (٥)٥١٠٢كانون األول/ديسمبر   ١٠المنتهية في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 

                                                           

 صدرت دون حتريرىا رمسياً  ( 5)

 


