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 برنامج األمم المتحدة للبيئة

  

والعشرون لألطراف في  االجتماع السابع
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 1015تشرين الثاين/نوفمرب  5 - 1 اإلمارات العربية املتحدة، ،ديب
 *للجزء التحضريي من جدول األعمال املؤّقت( ب) 3 البند

المسائل اإلدارية: التقرير المالي للصندوق االستئماني 
 لبروتوكول مونتريال وميزانيات البروتوكول

 1026والميزانيتين المقترحتين لعامي  1025التنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام 
 األوزونللصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة  1027و

 مذكرة من األمانة

 1015 حتل هذه املذكرة من األمانة حمل مذكرة األمانة بشأن التنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة للعام - 1
املواد املستنفدة  بشأن لربوتوكول مونرتيال للصندوق االستئماين 1012و 1012 لعاميوامليزانيتني املقرتحتني 

، وتقدم بدقة أكرب تكاليف االجتماع السادس والثالثني املستأنف للفريق (UNEP/OzL.Pro.27/4)لطبقة األوزون 
 الوارد يف الوثيقة 1015 ويف وقت اإلعداد األويل للتنقيح املقرتح على امليزانية املعتمدة لعام .العامل

UNEP/OzL.Pro.27/4ولذلك تستند تكاليف  .، مل يكن قد ُحدِّد بعد موعد ومكان انعقاد االجتماع املستأنف
إىل متوسط  5 من املادة 1 خدمات املؤمترات وتكاليف سفر املشاركني من األطراف العاملة مبوجب الفقرة

ويف ضوء القرار الذي  .التكلفة يف مراكز عمل األمم املتحدة اخلمسة، وذلك الجتماع قائم بذاته ويستمر ليومني
تشرين  30و 12 يدعو إىل عقد االجتماع السادس والثالثني املستأنف يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، يومي

قامت األمانة بتحديث تكاليف و مع االجتماع السابع والعشرين لألطراف،  بالتعاقب، و 1015 أكتوبر/األول
دوالر( وتكاليف  100 000 دوالر إىل 315 000 من مبلغ 1331 خدمات املؤمترات )اخنفض بند امليزانية

 من مبلغ 3311 )اخنفض بند امليزانية 5 من املادة 1 سفر املشاركني من األطراف العاملة مبوجب الفقرة
 .دوالر( 110 000 دوالر إىل مبلغ 110 000

                                                           
*  UNEP/Oz.L.Pro.27/1. 
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املقرتحتني لعامي وامليزانيتني  1015قرتح للميزانية املعتمدة لعام املتنقيح الهذا تقدمي بوتتشرف األمانة  - 1
زون، )انظر املرفق و للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األ 1012و 1012

 )انظر املرفق الثاين(. األوزونمانة ألالك املوظفني م  جدول األول(، مشفوعاً خبريطة تنظيمية و 
 البياناتيف  املعروضعلى النحو  ،ايري احملاسبية الدولية للقطاع العاملمعل وفقاً معروضتان وامليزانيتان  - 3

املالية  واملعلوماتالتقرير املايل اإلرشادي يف مذكرة األمانة بشأن  الواردين 1012املالية وتقرير أداء امليزانية لعام 
إىل الفريق اليت ُقدمت ، ل مونرتيالوبروتوكو  حلماية طبقة األوزون املتصلة بالصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا

 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF/1) العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السادس والثالثني
 1012عامي املنقحة وميزانييت  1015ميزانية عام  اتمن املرفق األول ملخص 1و 1ويرد يف اجلدولني - 2
 .تفسرييةمن املرفق األول، مع مالحظات  3دول يف اجل امليزانيات املفصلةاملقرتحتني. وترد  1012و
 دوالر، كما يلي: 220 200مببلغ  1015وقد ازداد إمجايل امليزانية املنقحة لعام  - 5

من حيث  1015جتماعات اإلضافية يف عام الدوالر لتغطية تكلفة ا 110 000مبلغ  ( أ)
 خدمات املؤمترات:

 13و 11ا يومي يف فيين ، ُعقدراتا بني الدو غري رمسي مل جتماعالدوالر  10 000 ‘1’
الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه اخلامس . وقد قرر 1015حزيران/يونيه 

االجتماع غري الرمسي هذا عقد  1015يف نيسان/أبريل  والثالثني املعقود يف بانكوك
 ؛بني الدورات

ثني املستأنف لالجتماع السادس والثالتكاليف املتوقعة الدوالر هي  100 000 ‘1’
، أكتوبر/األولتشرين  30و 12يومي الذي سيعقد للفريق العامل املفتوح العضوية، 

، املقرر عقده يف ديب باإلمارات االجتماع السابع والعشرين لألطرافمع  بالتعاقبو 
 ؛1015تشرين الثاين/نوفمرب  5إىل  1خالل الفرتة من  العربية املتحدة

من حيث مشاركة  1015عام  الجتماعات اإلضافية يفلتغطية تكلفة ادوالر  150 000 ( ب)
 :5من املادة  1قرة الفبالعاملة  األطراف

 االجتماع غري الرمسي بني الدوراتالسفر حلضور دوالر لتغطية تكلفة  20 000 ‘1’
 ؛1015حزيران/يونيه  13و 11الذي ُعقد يف فيينا يومي 

لتغطية تكلفة السفر حلضور دوالر هي التكلفة التقديرية املتوقعة  110 000 ‘1’
 ؛الجتماع السادس والثالثني املستأنف للفريق العامل املفتوح العضويةا

اخلدمات العامة أعلنت عنها األمانة فئة موظفي دوالر لتغطية زيادة يف مرتبات  10 000 )ج(
ثاين/نوفمرب ية املفعول يف تشرين الر وأصبحت سا، 1012العامة لألمم املتحدة يف كانون األول/ديسمرب 

 ؛1012
 أما تكاليف دعم الربامج املرتبطة دوالر، 320 000املباشرة  ةفاإلمجالية يف التكلتبلغ الزيادة  )د(
 دوالر. 220 200دوالر، فتصبح الزيادة اإلمجالية  50 200فتبلغ ، يف املائة 13، مبعدل هبذه الزيادة

 وتناولتيومني استمرت اليت حلقة العمل ات اجتماع عقد زيادات يف تكاليف ضاً ويعكس التنقيح أي - 2
نظم  قد ملدة ثالثة أيام، و الذي عقد توح العضوية واجتماع الفريق العامل املف ،كربون اهليدروفلوريةإدارة مركبات ال

العضوية الذي  للفريق العامل املفتوح نيواالجتماع السادس والثالث؛ 1015كالمها يف بانكوك يف نيسان/أبريل 



UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 

3 

قد يف ديب يف تشرين الذي سيع؛ واجتماع األطراف السابع والعشرين، 1015اريس يف متوز/يوليه عقد يف ب
املؤمترات  خدماتتكاليف ل ةحمدَّث اتف االجتماعات إىل تقدير . وتستند الزيادات يف تكالي1015الثاين/نوفمرب 
وفورات يف ال تعوض عنهابيد أن هذه الزيادات االجتماعات. هذه يف أماكن انعقاد  االجتماعاتوخدمات 

إىل  ؤديت الفهي ك ذلل، و 5-فالرتبة و  1-مد لرتبةاالشاغرتني يف  من الوظيفتنيالناجتة  ،تكاليف الوظائف
 امليزانية اإلمجالية.زيادة 

تشرين  3تشرين األول/أكتوبر إىل  30الفرتة من  ، الذي عقد يفالثامن عشرألطراف اجتماع يف او  - 2
، اً دوالر  2 122 533 املقررة طوعيةالاملسامهات مستوى  يكون أنعلى  األطراف تاتفق ،1002الثاين/نوفمرب 

على نفس مستوى املسامهات يف  ألطرافا تاتفقولكل عام منذ ذلك احلني، . 1002ابتداء من عام 
ي  الذ املستوى عند األطرافمن  املقدمة وطنيةالسامهات امل، وذلك هبدف احلفاظ على مايناالستئ صندوقال

. 1002ماليني دوالر يف عام  8الذي بلغ  ،رصيد الصندوق االستئماين فضخلو  1002 كانت عليه يف عام
 من رصيد الصندوق.ُيسحب رة الطوعية املقر  واملسامهات ةالسنوي النفقاتفرق بني  أيكان ،  1002منذ عام و 
تكاليف التقلبات يف لالتغطية تستخدم أرصدة االلتزامات غري املصفاة  انتك،  1013قبل عام و  - 8

مجيع االلتزامات غري  أُغلقت ،احملاسبية للقطاع العامعايري امليذ لتنف استعداداً غري أنه، . لالجتماعات السنوية
 أكثر دقة حسابات يف إعداد امليزانية ستخدم، تُ 1012منذ عام و بعقود سارية املفعول.  ترتبط اليت الاملصفاة 

على االلتزامات غري  هاليغري املدرجة يف امليزانية مل يعد باإلمكان حتم اتعجتماالتكاليف ان وأل ،لتكاليفل
 يزانيات زيادة ملحوظة.املتعكس  ،املصفاة

 ستبقىرصيد الصندوق إذا كانت املسامهات من  مبالغ أكربسحب امليزانيات زيادة وسوف تتطلب  - 2
إىل عام  1010إليرادات واملصروفات من عام من املرفق األول تطور ا 2اجلدول يبني و احلايل.  مستواها عند

 ذومستوى رصيد الصندوق من، 1012إىل عام  1015 للفرتة من عام وامليزانيات املقرتحة واإليرادات، 1012
أن  املتوقعمن  هأنإىل نتباه األطراف ا وتود األمانة أن تلفت. 1012لعام  الرصيد املتوقعإىل  1010عام 

 .للمسامهاتاملعدل احلايل  استمر ذاإ 1012 عام نهايةب مليون دوالر 133إىل  لصندوقا ينخفض رصيد
لتتناسب  ، املسامهاتيف زيادة مستوى  يف النظر أعاله، قد ترغب األطراف الوارد إىل التحليل استناداً و  -10

  1015عام التكاليف اإلضافية اخلاصة ب يف إدراج قد ترغب أيضاً و مع امليزانيات السنوية املعتمدة،  كحد أدىن
 .1012لعام  مسامهاهتاكجزء من 

من يف وقت إعداد املقرتحات  ما كان متاحاً على أساس  األمانة مقرتحات امليزانياتضعت و قد و  - 11
متوقعة قرارات اليت تتخذها األطراف أو عن أي تغريات غري ال تنجم عنأي تغيريات و للتكاليف. تقديرات دقيقة 

 .كتنقيحات يف امليزانيةراف يف السنوات الالحقة  ألطعلى اعرض ، ستُ يف التكاليف
حسابات معلومات موجزة عن أساس امليزانيات املقرتحة  م املالحظات التفسريية الواردة بعدوتقدِّ  - 11

 امليزانية.
 1012للعامني  وامليزانيتني املقرتحتني 1015مليزانية عام  وقد استعرض برنامج البيئة التنقيح املقرتح - 13
 .ماينستئمن اختصاصات إدارة الصندوق اال 12للفقرة  وفقاً مها، وأقر  1012و
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 المرفق األول

التنقيح  :األوزونالصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة 
 1027و 1026ن لعامي ين المقترحتيوالميزانيت 1025المقترح للميزانية المعتمدة لعام 

 1اجلدول 
 1025 عامقيح ميزانية موجز تن

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 فئة التكاليف
لعام  املعتمدة
1015 

املنقحة لعام 
 التغيري 1015

النسبة املئوية 
 للتغيري

1 252 822 واستحقاقاهتم وبدالهتم مرتبات املوظفني  082 122 1  (810 182)  -13  
25 000 غري املوظفني وبدالهتم مكافآت  500 82  500 2  13 

122 820 اللوازم واملواد االستهالكية  820 112  000 25  12 
115 000 السفر يف مهام رمسية  000 115  - - 

     مصروفات التشغيل
1 212 200 تكاليف االجتماعات   010 103 1  310 323  11 

يف  5املادة ب األطراف العاملة مشاركة
150 000 000 205 1 000 555 1 اتاالجتماع  10 

   000 15 000 15 ةتنوعمتكاليف 
5 162 666 المجموع الفرعي  666 632 5  000 390  7 
50 200 021 231 321 281 يف املائة( 13امج )بنسبة تكاليف دعم الرب   2 

6 363 557 757 911 5 المجموع  700 660  7 

 1اجلدول 
 1027و 1026و 1025موجز مقترحات الميزانيات لألعوام 

 تحدة()بدوالرات الواليات امل
 1012 1012 1015 فئة التكاليف

 021 283 1 122 223 1 082 122 1 واستحقاقاهتم وبدالهتم مرتبات املوظفني
 000 85 000 85 500 82 غري املوظفني وبدالهتم مكافآت

 820 102 820 102 820 112 اللوازم واملواد االستهالكية
 000 115 000 115 000 115 السفر يف مهام رمسية

    وفات التشغيلمصر 
 150 325 1 000 205 1 010 103 1 تكاليف االجتماعات 

1 205 اتيف االجتماع 5مشاركة األطراف العاملة باملادة   000 155 1  000 000 155 1  
15 000 تكاليف متنوعة  000 15  000 15  
5 632 666 المجموع الفرعي  6 763 066 6 677 291 

231 021 يف املائة( 13تكاليف دعم الربامج )بنسبة   212 528 208 125 
 357 176 5 661 671 5 557 363 6 المجموع
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 3اجلدول 
للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة  1027و 1026والميزانيتين المقترحتين لعامي  1025التنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام 

 ونوز لطبقة األ
 الواليات املتحدة()بدوالرات 

 عملالر و شه فئة التكاليف
امليزانية املعتمدة لعام 

1015 
امليزانية املنقَّحة لعام 

1015 
امليزانية املقرتحة لعام 

1012 
امليزانية املقرتحة لعام 

1012 
   

      الفئة الفنية والفئات العليا  
 100 128 250 122 100 131 115 123 2 ا()بالتقاسم مع اتفاقية فيين (1-األمني التنفيذي )مد  1101  

 881 180 200 121 000 150 000 311 11 (1-نائب األمني التنفيذي )مد  1101  
 200 112 125 112 801 112 801 112 11 (5-موظف قانوين أقدم )ف 1103  
 000 118 000 118 - 238 103  2 )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا( (5-موظف أقدم للشؤون العلمية )ف 1102  
 000 122 552 182 022 181 022 181 11 ( 2-موظف برنامج )ُنظم البيانات واملعلومات( )ف 1102  
 101 120 200 122 218 152 218 125 11 (2-موظف برنامج )الرصد واالمتثال( )ف 1108  
 071 169 2 651 120 2 513 036 2 176 161 2  المجموع الفرعي  
      ريالدعم اإلدا  
 535 33 200 30 000 18 530 12 2 )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا( (2-)خ ع  مساعد إداري 1301  
 305 22 100 22 000 21 110 38 11 (2 -مساعد إداري )خ ع  1301  
 552 12 321 11 130 10 130 10 2 )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا( (2-)خ ع مساعد برنامج  1302  
 - - 120 11 120 11 2 )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا( (2 -للبحوث )خ ع  معلومات دمساع 1305  
 305 22 100 22 203 32 200 30 11 (2 -مساعد إدارة معلومات )خ ع  1302  
 182 20 310 52 520 52 520 52 11 (2 -مساعد نُظم معلومات احلاسوب )خ ع  1302  
13 100 280 33 280 12 000 11  املساعدة املؤقتة 1310    
 990 133 561 131 563 136 610 126  المجموع الفرعي  

2 656 796  واستحقاقاتهم مرتبات الموظفين وبدالتهم: مجموع العنصر  076 169 2  296 663 2  071 673 2  
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 عملالر و شه فئة التكاليف
امليزانية املعتمدة لعام 

1015 
امليزانية املنقَّحة لعام 

1015 
امليزانية املقرتحة لعام 

1012 
امليزانية املقرتحة لعام 

1012 
      

      الخبراء االستشاريون
 000 85 000 85 500 82 000 25  الربوتوكول البيانات وحتليلها والرتويج لتنفيذببال  اإلمساعدة يف  1101  

 000 75 000 75 500 76 000 75  غير الموظفين وبدالتهم مكافآت مجموع العنصر:
      املعدات املستهلكة

18 000  أصناف مستهلكة متنوعة 2101  000 18  000 18  000 18  

27 000  المجموع الفرعي  000 27  000 27  000 27  
      ةاملعدات املعمِّر 

5 000  حواسيب شخصية وملحقاهتا 2101    000 5  000 5  000 5  
5 000  حواسيب حممولة 2101    000 5  000 5  000 5  
5 000  (معدات مكتبية أخرى )حاسوب اخلدمة واملاسح الضوئي واألثاث، إخل 2103    000 5  000 5  000 5  
5 000  ناسخات 2102    000 5  000 5  000 5  
5 000  غري ورقية اجتماعات لعقدت وأجهزة خارجية ملحقة باحلاسوب معدا 2105    000 5  000 5  000 5  

15 000  المجموع الفرعي  000 15  000 15  000 15  
      

      إجيارات املباين
21 820  تباإجيارات مباين املك 2301  820 21  820 21  820 21  

62 770  المجموع الفرعي  770 62  770 62  770 62  
      

      تشغيل املعدات وصيانتها
10 000  صيانة املعدات وغريها 5101  000 10  000 10  000 10  

10 000  المجموع الفرعي  000 10  000 10  000 10  
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 عملالر و شه فئة التكاليف
امليزانية املعتمدة لعام 

1015 
امليزانية املنقَّحة لعام 

1015 
امليزانية املقرتحة لعام 

1012 
امليزانية املقرتحة لعام 

1012 
      

      إعداد التقاريرتكاليف 
10 000  إعداد التقارير 5101  000 25  000 50  000 50  
5 000  م(إعداد التقارير )أفرقة التقيي 5101  000 5  000 5  000 5  
5 000  إعداد التقارير )التوعية بالربوتوكول(  5103  000 5  000 5  000 5  

30 000  المجموع الفرعي  000 75  000 60  000 60  
      

      مصروفات نثرية
10 000  االتصاالت 5301  000 10  000 10  000 10  
10 000  رسوم الشحن 5301  000 10  000 10  000 10  
10 000  التدريب 5303  000 10  000 10  000 10  
10 000  مصروفات أخرى )اليوم الدويل لألوزون( 5302  000 10  000 10  000 15  

60 000  المجموع الفرعي  000 60  000 60  000 65  
276 770  اللوازم والمواد االستهالكيةمجموع العنصر:   770 129  770 106  770 109  

      
      مهام رمسيةالسفر يف 
110 000  سفر املوظفني يف مهام رمسية 1201  000 110  000 110  000 110  
15 000  سفر موظفي خدمات املؤمترات يف مهام رمسية 1201  000 15  000 15  000 15  

115 000  مجموع العنصر: السفر في مهام رسمية  000 115  000 115  000 115  
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 عملالر و شه فئة التكاليف
امليزانية املعتمدة لعام 

1015 
امليزانية املنقَّحة لعام 

1015 
امليزانية املقرتحة لعام 

1012 
امليزانية املقرتحة لعام 

1012 

 تكاليف االجتماعات
     

 000 222 000 250 302 528 200 512  الفريق العامل املفتوح العضويةاجتماعات  املؤمترات: تكاليف خدمة 1311  
 150 282 000 215 032 513 200 222  الجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف: اتكاليف خدمة املؤمترات 1311  
وتكاااااليف تنظااااايم ق التقياااايم يف فرياااا 5اتصاااااالت أعضاااااء بلاااادان املااااادة تكاااااليف  1313  

 جتماعاتالا
 20 000 20 000 20 000 20 000 

 000 15 000 15 000 10 000 10  املكتب اتاجتماع: تكاليف خدمة املؤمترات 1312  
 000 115 000 115 200 115 200 115  اجتماعات جلنة التنفيذ: تكاليف خدمة املؤمترات 1315  
 000 10 000 10 000 10 000 10  غري رمسية لربوتوكول مونرتيال يةاجتماعات تشاور  تكاليف خدمة املؤمترات: 1312  
مركبااات الكربااون ملاادة يااومني بشااأن إدارة لقااة عماال حلتكاااليف خاادمات املااؤمترات  1330  

 ، بالتعاقب مع اجتماع ملدة ثالثة أيام للفريق العامل املفتوح العضويةفلوريةيدرو اهل
 512 200 522 022 - - 

10 000 -  اجتماعات ما بني الدورات تكاليف خدمة املؤمترات: 1331    - - 
تكاااليف خدمااة املااؤمترات: االجتماااع السااادس والثالثااون املسااتأنف للفريااق العاماال  1331  

 املفتوح العضوية
 - 000 100  - - 

 150 395 2 000 605 2 020 203 1 700 719 2  المجموع الفرعي  
       

     5 املادة سفر بلدان
 000 250 000 250 000 250 000 250 : اجتماعات فريق التقييم5سفر بلدان املادة  3301  
 000 350 000 350 000 350 000 350 االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف: 5سفر بلدان املادة  3301  
 000 300 000 300 000 300 000 300 عضويةاجتماعات الفريق العامل املفتوح ال: 5سفر بلدان املادة  3303  
 000 10 000 10 000 10 000 10 املكتب اتاجتماع: 5سفر بلدان املادة  3302  
 000 115 000 115 000 115 000 115 اجتماعات جلنة التنفيذ: 5سفر بلدان املادة  3305  
 000 10 000 10 000 10 000 10 غري رمسي مشاورات يف اجتماع :5سفر بلدان املادة  3302  
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 عملالر و شه فئة التكاليف
امليزانية املعتمدة لعام 

1015 
امليزانية املنقَّحة لعام 

1015 
امليزانية املقرتحة لعام 

1012 
امليزانية املقرتحة لعام 

1012 
 ،عمل ملدة يومني بشأن إدارة مركبات الكربون اهليدروفلوريةالحلقة حلضور  5سفر بلدان املادة  3302  

 بالتعاقب مع اجتماع ملدة ثالثة أيام للفريق العامل املفتوح العضوية
300 000 300 000 - - 

20 000 - حلضور اجتماعات ما بني الدورات 5سفر بلدان املادة  3310    - - 
110 000  حلضور االجتماع السادس والثالثني املستأنف للفريق العامل املفتوح العضوية 5سفر بلدان املادة  3311    - - 
 000 155 2 000 155 2 000 705 2 000 555 2  المجموع الفرعي  
       
      الضيافة

15 000 000 15 000 15  الضيافة 5201    15 000 
 000 15 000 15 000 15 000 15  المجموع الفرعي  
3 309 700  مجموع العنصر: النفقات التشغيلية   020 733 3  775 1  000 150 675 1  
 291 677 6 066 763 6 666 632 5 666 162 5  مجموع التكاليف المباشرة 
 125 208 528 212 021 231 321 281  يف املائة( 13سبة تكاليف دعم الربامج )بن 
 356 176 5 661 671 5 557 363 6 757 911 5 المجموع الكلي 
1 225  السحب   212 082 1  212 125 1  212 002 1  213 
 233 122 2 233 122 2 233 122 2 233 122 2  املسامهات من األطراف 
3 512 121   دوالراً( 5 201 212) 1012مرب كانون األول/ديس  31رصيد الصندوق يف    523 310 1  132 311 1  
222 222   االحتياطي التشغيلي   222 222  222 222  
6 296 166   مجموع رصيد الصندوق واالحتياطي التشغيلي   537 997 1  223 979 2  
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ين المقترحتين والميزانيت 1025مالحظات تفسيرية للتنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام 
للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة  1027و 1026لعامي 

 لطبقة األوزون
 التعليق بند امليزانية

 الفئة الفنية والفئات العليا

1101–1108 

 يبالتكاليف اإلرشادية ملرتباات الفئاة الفنياة الساارية علاى مقار العمال بناريو  انياتامليز اسُتخدمت يف 
. وتتاااألف تكااااليف مرتباااات ماااوظفي الفئاااة الفنياااة  اااا يلااااي: )أ( ملرتبااااتاالجتاهاااات يف تكااااليف او 

املرتباااات األساساااية؛ )ب( تساااوية مقااار العمااال كماااا تقررهاااا وتستعرضاااها طاااوال السااانة جلناااة اخلدماااة 
ر العمااال املدنياااة الدولياااة التابعاااة لألمااام املتحااادة، اساااتناداً إىل الااارقم القياساااي لتكلفاااة املعيشاااة يف مقااا
 بنريويب؛ )ج( املستحقات مثل السفر لزيارة الوطن، اليت متنح كل سنتني، وم نحة التعليم. 

السااانوية يف زياااادة اليف املائاااة، ملراعااااة  3هاااي  1012و 1012نساابة التضاااخم املساااتخدمة لعاااامي و 
 ا جلنة اخلدمة املدنية الدولية.هتقرر ت اليت املرتبات وكذلك الزيادادرجات 

ل امليزانيتاان . ومتثا1015مان شاباف/فرباير  تبااراً اع داخليااً صب نائاب األماني التنفياذي مت شغل منو 
 1-السنتني كاملتني يف الرتبة مدمرتب ومكافآت  1012و 1012املقرتحتان لعامي 

. وأعيااد 1015ماان شااباف/فرباير  اعتباااراً وأصاابحت وظيفااة ضااابط الشااؤون العلميااة األقاادم شاااغرة 
لربوتوكاول لالحتياجاات الراهناة  من أجل حتديث الواجباات وفقااً  5-بة فتصنيف الوظيفة إىل الرت

ومان  حاليااً  الوظيفاةن بيئية أقدم. وجياري اإلعاالن عان ومت تغيري تسميتها إىل ضابط شؤو  مونرتيال،
 1015املتوقع شغلها يف موعد أقصاه هناية عام 

 دعم الربامج تكاليفميزانية من  5-ل وظيفة موظف إداري أقدم يف الرتبة فو متو 

ماان الصااندوق االسااتئماين التفاقيااة  3-متااول وظيفااة موظااف االتصاااالت واملعلومااات يف الرتبااة فو 
 فيينا

الدعم اإلداري/شؤون 
 املوظفني
1301–1310 

السارية على مقار العمال  اخلدمات العامةفئة التكاليف اإلرشادية ملرتبات  اسُتخدمت يف امليزانيات
 تكلفة الفعلية للمرتباتواالجتاهات يف ال بنريويب

، لتغطيااة الزيااادة 1012يف املائااة مقارنااة مبيزانيااة عااام  5املعتماادة بنساابة  1015 عااام وزادت ميزانيااة
العاديااااااة يف الاااااادرجات والتضااااااخم. بيااااااد أن األمانااااااة العامااااااة لألماااااام املتحاااااادة أعلناااااات يف كااااااانون 

ماان  مات العامااة اعتباااراً زيااادة إضااافية يف املرتبااات جلميااع مااوظفي فئااة اخلااد 1012األول/ديساامرب 
دوالر؛ ومت تنفياذ  10 000مببلاغ  1015. ولذلك زادت ميزانية عام 1012تشرين الثاين/نوفمرب 

 هذه الزيادة بعد اعتماد امليزانية
االجتاهات يف التكاليف الفعلية ومعدل تضاخم  1012-1012فرتة وتعكس مقرتحات امليزانية لل

 ات السنوية يف درجات املرتبات وكذلك التنقيحاتيف املائة، مع مراعاة الزياد 5قدره 
علااى رفعهااا  1011(، الاايت وافقاات األطااراف يف عااام 2-ل وظيفااة مساااعد إداري أقاادم )خ عومتااوَّ 

 الوظيفة بعد رتبة ربامج. ومل ينفذ رفع، من ميزانية تكاليف دعم ال1-إىل الرتبة ف
صااندوق ، ماان ال2- الرتبااة خ عامج ومساااعد خاادمات االجتماعااات، يفومتااوَّل وظيفتااا مساااعد باار 
 االستئماين التفاقية فيينا

ألي إعاااادة  . ويُقااارتح جتميااادها حتساااباً 1015وشاااغرت وظيفاااة مسااااعد البحاااوث يف حزيران/يونياااه 
 هيكلة ألمانة األوزون يف املستقبل

ل مان ميزانياة تكااليف دعام الاربامج. وظيفة مسااعد الفرياق، الايت متاوَّ  1015وشغرت يف أيار/مايو 
 يف املستقبل ألي إعادة هيكلة ألمانة األوزون قرتح جتميدها حتسباً ويُ 

 اخلرباء االستشاريون

1101 
دوالر،  82 500دوالر إىل  25 000دوالر، مان  2 500زيدت امليزانية مببلاغ ، 1015يف عام 

للخااااارباء االستشااااااريني الالزماااااني لتلبياااااة احتياجاااااات األماناااااة للبحاااااوث لاااااتعكس التكلفاااااة الفعلياااااة 
انعقاااد حلقااة العماال اخلاصااة بااادارة مركبااات الكربااون اهليدروكلوريااة. وسااتزاد تماعااات ولتيسااري لالج

دوالر، وسيحافظ عليهاا عناد هاذا  85 000دوالر، إىل  500مببلغ  1012امليزانية املقرتحة لعام 
 1012املستوى يف عام 
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 اللوازم واملواد االستهالكية

2101 ،2101-
2105 ،2301 ،
5101 ،5101-
5103، 5301-5302 

وإجياااار مبااااين املكاتاااب، وتكااااليف  ،واملعااادات املعّمااارة ،يتضااامن هاااذا البااااب املعااادات االساااتهالكية
 ورسوم الشحن، والتدريب، وتكاليف االحتفال بيوم األوزونإعداد التقارير، واالتصاالت، 

اساالت وغريهااا تغطاي تكلفااة حتريار وترمجااة املر دوالر،  10 000 أصااالً  1015كانات ميزانيااة عاام  5101
املعهااد الاادويل  ماان جاناابماان الوثااائق الرمسيااة طااوال الساانة. غااري أن تكاااليف تغطيااة االجتماعااات 

بطريقاة صاحيحة لتظهار  ،تكااليف االجتماعااتاخلاا  بيزانية املمت نقلها من بند  للتنمية املستدامة
، 1015يف عااام  ماعاااتلثالثااة اجتتكلفااة تغطيااة املعهااد املااذكور و هااذا البنااد ماان بنااود امليزانيااة.  يف

تشمل حلقة العمل واالجتماع اخلاامس والثالثاني للفرياق العامال املفتاوح العضاوية يف نيساان/أبريل، 
الساااابع واالجتمااااع  ،واالجتمااااع الساااادس والثالثاااني للفرياااق العامااال املفتاااوح العضاااوية يف متوز/يولياااه

 25 000 تبلااااغ جتماااااع(دوالر لكاااال ا 15 000) والعشاااارين لألطااااراف يف تشاااارين الثاااااين/نوفمرب
، بافرتاض أن يعقد اجتماعان يف كل سنة، أي اجتماع الفرياق 1012و 1012ويف عامي دوالر. 

دوالر  15 000، بواقاع هلماا تغطياة املعهاد تكلفاةفان العامل املفتوح العضوية واجتماع األطراف، 
 دوالر يف السنة 30 000ستبلغ ، لكل اجتماع

 ون تغيريوتبقى كل التكاليف األخرى د 
 السفر يف مهام رمسية

1201–1201 
 1015عند مستوى عام  1012و 1012ُُيتفظ بالسفر يف مهام رمسية لعامي 

 والضيافة 5يتضمن هذا الباب تكاليف االجتماعات وسفر مشاركي األطراف العاملة باملادة  
 (5تكاليف االجتماعات )ال تشمل سفر األطراف العاملة بالمادة  

 لتشغيل تكاليف ا
1311-1331 ،3301 

 5201و 3311إىل 

 كما يلي:  1015زيدت تكاليف االجتماعات لعام 

دوالرات لتغطياااة فااارق التكااااليف املااارتبط بانعقااااد االجتمااااع الساااادس والثالثاااني للفرياااق  53 202 1311
يف عقاد العامل املفتوح العضاوية يف بااريس يف متوز/يولياه. وكانات امليزانياة األصالية تساتند إىل تكاال

 االجتماع يف نريويب أو جنيف
لتغطيااااة التكاااااليف املرتبطااااة خباااادمات املااااؤمترات وساااافر املااااوظفني إىل ديب حلضااااور  دوالراً  28 332 1311

 االجتماع السابع والعشرين لألطراف
لتغطيااااة فاااارق التكاااااليف املاااارتبط بانعقاااااد حلقااااة العماااال املتعلقااااة بااااادارة املركبااااات  دوالراً  51 322 1330

ونيااة اهليدرفلوريااة واالجتماااع اخلااامس والثالثااني للفريااق العاماال املفتااوح العضااوية يف بااانكوك يف الكرب
 أو جنيف . وكانت امليزانية األصلية تستند إىل تكاليف عقد االجتماع يف نريويبنيسان/أبريل

 يف تكاليف الوظائفبالوفورات  1330و 1311و 1311ب زيادة التكاليف يف البنود تستوع   
دوالر لتغطياااااة االجتمااااااع غاااااري الرمساااااي ملاااااا باااااني الااااادورات ملااااادة ياااااومني الاااااذي عقاااااد يف  10 000 1331

حزيران/يونياااه يف فييناااا. وقاااد قااارر الفرياااق العامااال املفتاااوح العضاااوية، يف اجتماعاااه اخلاااامس والثالثاااني 
 ، عقد هذا االجتماع غري الرمسي ملا بني الدورات1015املعقود يف بانكوك يف نيسان/أبريل 

دوالر لتغطياااة تكلفاااة االجتمااااع الساااادس والثالثاااني املساااتأنف للفرياااق العامااال املفتاااوح  100 000 1331
االجتمااااع الساااابع  ماااع بالتعاقااابتشااارين األول/أكتاااوبر  30و  12ياااومي العضاااوية الاااذي سااايعقد 

ن تشااري 5إىل  1، املقارر عقااده يف ديب، اإلماارات العربيااة املتحادة يف الفاارتة مان والعشارين لألطااراف
 .1015الثاين/نوفمرب 
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 المقترحة: 1026ميزانية عام  1311
تسااتند ميزانيااة اجتماااع الفريااق العاماال املفتااوح العضااوية إىل مقارنااة بااني التقااديرات اخلاصااة خبمسااة  

 أماكن )نريويب وبانكوك ومونرتيال وباريس وفيينا(، وقد اسُتخدم متوسط معقول
ات األطاااراف إىل مقارناااة باااني التقاااديرات اخلاصاااة بساااتة أمااااكن تساااتند امليزانياااة املقرتحاااة الجتماعااا 1311

وساااتتحمل )نااريويب وبااانكوك ومونرتيااال وباااريس وكيغااايل وفييناااا(، وقااد اسااُتخدم متوسااط معقااول. 
الجتماعاااات أي تكااااليف إضاااافية تنشاااأ مااان عقاااد االجتماعاااات يف الااايت تستضااايف ااحلكوماااات 

االجتمااع ساتدرج التكااليف اإلضاافية يف  فةعدم قيام احلكوماات باستضااويف حال  أماكن أخرى.
 ميزانيات منقحة سُتعرض على األطراف للموافقة عليها

 المقترحة: 1027ميزانية عام  
 ، لتغطية تكاليف التضخم1012يف املائة مقارنة بعام  2بنسبة  1012زيدت ميزانية عام  1311
ساتئماين التفاقياة فييناا، وهاي مدرجاة ، تقتسام تكااليف االجتمااع ماع الصاندوق اال1012يف عام  1311

دوالر؛ وهااااااااذا هاااااااو الساااااااابب يف اخنفااااااااض التكاااااااااليف إىل  151 000يف امليزانيااااااااة مببلاااااااغ  حاليااااااااً 
 دوالراً  282 150

، مااع تااوفري اعتماااد 1012و 1012ماان املقاارر عقااد اجتماااع واحااد للمكتااب يف كاال ماان الساانتني  1312
لعضااوية املكتااب. وقااد زياادت التكاااليف  ملالئمااة تبعاااً للرتمجااة الشاافوية وترمجااة الوثااائق إىل اللغااات ا

 دوالر الستيعاب الزيادة العامة يف تكاليف االجتماعات 5 000مببلغ 
 2 200مببلااااغ  1012و 1012زيااادت امليزانيتاااان املقرتحتاااان الجتمااااعي جلناااة التنفياااذ يف عاااامي  1315

 يف تكاليف االجتماعات، الستيعاب الزيادة العامة 1015دوالر مقارنة مبقدارها يف عام 
تغطِّاااي تكلفاااة الضااايافة حفاااالت االساااتقبال الااايت تقاااام خاااالل اجتماعاااات الفرياااق العامااال املفتاااوح  5201

 العضوية واجتماعات األطراف
( إذا لزماات هااذه 1312-1311ميكاان نقاال األمااوال الالزمااة ماان بنااود ميزانيااة خاادمات املااؤمترات ) 

 أو عقود مع شركاتاخلدمات، إما عن طريق استشارات فردية 
 5سفر مشاركي األطراف العاملة بالمادة  

يف خمتلاف اجتماعاات بروتوكاول  5 املاادةمان  1الفقرة األطاراف العاملاة باُخصصت ملشااركة  ثلاي  3301-3311
أكثاار تااذاكر الدرجااة دوالر لكال  ثاال يف كاال اجتماااع، باساتخدام  5 000مونرتياال ميزانيااة قاادرها 

 بدالت املعيشة اليومية اليت تدفعها األمم املتحدةباستخدام و مزايا، و  مالءمةاالقتصادية 
دوالر لتغطياة  20 000مببلغ  1015لعام  5زيدت تكلفة سفر مشاركي األطراف العاملة باملادة  3310

التكاااليف املرتبطااة باالجتماااع غااري الرمسااي ملااا بعااد الاادورات الااذي عقااد يف فيينااا يف حزيران/يونيااه. 
طااراف عقااد هااذا االجتماااع يف االجتماااع اخلااامس والثالثااني للفريااق العاماال املفتااوح وقااد طلباات األ

 العضوية، ولذلك مل تكن التكلفة مدرجة يف امليزانية املعتمدة
دوالر  110 000مببلاااغ  1015لعاااام  5تكلفاااة سااافر مشااااركي األطاااراف العاملاااة باملاااادة  ازدادت 3311

 ادس والثالثااني املسااتأنف للفريااق العاماال املفتااوح العضااويةالساا لتغطيااة التكاااليف املرتبطااة باالجتماااع
االجتماااااع السااااابع  مااااع بالتعاقاااابو  1015تشاااارين األول/أكتااااوبر  30و  12املقاااارر عقااااده يااااومي 
تشااااااارين  5إىل  1املقااااااارر عقاااااااده يف ديب، اإلماااااااارات العربياااااااة املتحااااااادة مااااااان  والعشااااااارين لألطاااااااراف

 .1015الثاين/نوفمرب 
 

، تنخفض تكلفاة سافر مشااركي 1012و 1012دون تغيري. ولعامي تبقى كل التكاليف األخرى 
 ، ألنه ال يُعتزم عقد إي اجتماعات إضافية5األطراف العاملة باملادة 

تؤكااااد األمانااااة أن أي أمااااوال ماااان بنااااود امليزانيااااة الااااواردة يف هااااذا الباااااب مل تسااااتخدم لتغطيااااة ساااافر  
 5األطراف غري العاملة باملادة 
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 2اجلدول 
 1027إلى عام  1020واحتياطيات الصناديق: من عام  تطور أرصدة

 دوالرات الواليات املتحدة(ف آال)ب
الصندوق االستئماين 

 لربوتوكول مونرتيال
1010 

 أونساس
 فعلي -

1011 

 - أونساس
 فعلي

1011 

 - أونساس
 فعلي

1013 

 - أونساس
 فعلي

1012 

 -إيبساس 
 فعلي

1015 

 -يبساسإ
 متوقع

1012 

 -إيبساس
 متوقع

1012 

 -يبساسإ
 متوقع

         

يف بداية  ائض املرتاكم:الف
 السنة

211 2 112 2 130 2 058 2 531 2 203 5 512 3 310 1 

    (1 222) - -   بايبساسالتسوية اخلاصة 

 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 املسامهات

الفائدة املصرفية/اإليرادات 
 املتفرقة

121 55 51 12 22    

 (5 182) (5 223) (2 322) (2 283) (2 128) (2 500) (2 312) (2 213) النفقات

 - - - - 328 -   التسويات

رصيد الصندوق: يف هناية 
 الفرتة

112 2 130 2 058 2 531 2 203 5 512 3 310 1 311 1 

 228 228 228 228 228 228 228 228 االحتياطي املايل

رصيد الصندوق 
 يواالحتياط

795 7 907 7 736 7 109 7 172 6 296 6 997 1 979 2 

 .أونساس: املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة؛ إيبساس: املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام: االختصارات
 :مالحظات

كما هو مبني ة املقررة،  املسامهات الطوعي منمبخصص  تتعلق أساساً  1012يف عام  دوالراً  1 222إيبساس البالغة  تسوية
 (.UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF1يف مذكرة من األمانة بشأن املسائل املالية )

ملدة يومني حلضور حلقة عمل  5املادة بوتكاليف سفر األطراف العاملة  تكاليف االجتماع 1012عام نفقات تشمل 
 ح العضوية.فتو ابع والثالثني للفريق العامل املبالتعاقب مع االجتماع الر  تعقد

ملدة يومني حلضور حلقة عمل  5املادة بوتكاليف سفر األطراف العاملة  االجتماعتكاليف  1015نفقات عام تشمل 
/أبريل نيسانيف بانكوك يف ثالثة أيام  ملدةلفريق العامل املفتوح العضوية ل اخلامس والثالثني جتماعالبالتعاقب مع ا تعقد

وتكاليف سفر عن تكاليف االجتماع  الثني للفريق العامل املفتوح العضوية(، فضالً )عالوة على االجتماع السادس والث
تكاليف  وتشمل أيضاً عقد يف فيينا يف حزيران/يونيه. جتماع غري رمسي ملا بني الدورات حلضور ا 5املادة باألطراف العاملة 

املقرر  والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية حلضور االجتماع السادس 5املادة باالجتماع وتكاليف سفر األطراف العاملة 
تشرين األول/أكتوبر بالتعاقب مع االجتماع السابع والعشرين لألطراف املقرر عقده يف ديب،  30و  12انعقاده يومي 

 .1015تشرين الثاين/نوفمرب  5إىل  1اإلمارات العربية املتحدة من 
يف املرتبطة خبدمة االجتماعات الجتماعات الفريق العامل املفتوح زيادة التكال 1012و 1012تكاليف عامي وتظهر 

 العضوية واجتماعات األطراف.
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 المرفق الثاني
 الهيكل التنظيمي

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
تنفيذي، وموظف قانوين أقدم، وموظف نائب أمني و أمني تنفيذي،  :العليا اإلدارةريق ف

 إداريةموظف شؤون و ، أقدم ةيبيئشؤون 
 فئة اخلدمات العامةموظف إداري أقدم، ومجيع موظفي  :تنظيمالو دارة اإلفريق 

 نأقدم، وموظفون فنيو  شؤون بيئيةموظف  والتقييم: البيئيةفريق أفرقة الشؤون 
 نموظف قانوين أقدم وموظفون فنيو  ريق الشؤون القانونية واالمتثال:ف

 موظف برنامج ومساعد إلدارة املعلومات والنظم فريق تكنولوجيا المعلومات:

 
 

 ويقرتح جتميدمها 1015يف عام  *شغرت وظيفتان

 

 جدول ِمالك الموظفين للوظائف الممولة من الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال
 المجموع اخلدمة العامة الفئة الفنية والفئات العليا رتبةال

  2 1 )أ(1 -مد 
 2  1 1 -مد 
  1 1 )ب(5 -ف 
 1  1 2 -ف 

 6 2  )ج(العامة اخلدمات
 21 6 6 المجموع

 لربوتوكول مونرتيال.يف املائة من الصندوق االستئماين  50يف املائة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا و 50 ولة بنسبة  )أ(
يف املائة  50يف املائة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال ووظيفة واحدة  ولة بنسبة  100وظيفة واحدة  ولة بنسبة  )ب(

 .يف املائة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال 50و من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
يف املائة  50يف املائة من الصندوق االستئماين لربتوكول مونرتيال وثالث وظائف  ولة بنسبة  100نسبة ثالث وظائف  ولة ب )ج(

 يف املائة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال. 50من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا و
_____________ 

 الوظائف موجز
 اجملموع خ.ع ف الرتبة

 2 - 2 1-دم
 2 - 2 2-دم

 3 - 3 5-ف
 1 - 1 6-ف
 2 - 2 3-ف

 20 20 - * خ.ع
 27 20 7 المجموع

 أمين تنفيذي
 1-دم

 مساعد إدارة معلومات
  5- ع.خ

 أقدم  قانوني موظف
 5-ف

 مساعد بحوث
 )مقترح 6 –خ.ع 

 تجميدها(
 

 7-خ ع 

 مساعد إدارى 
 6 - ع.خ

 

 مساعد إدارى 
موظف لشؤون املعلومات   6- ع.خ

 3-فواالتصاالت 
 نائب األمين التنفيذي 

 2-دم

-فأقدم  بيئيةشؤون موظف 
5 

 مساعد اجتماعات وخدمات 
 6 -ع.خ

 موظف إداري أقدم 
 5-ف

 مساعد إداري 
 7-خ.ع

 مساعد إداري 
 7 -ع .خ

 مساعد فريق
)مقترح  6 -.ع خ

 تجميدها(
 
 

 ف برنامجموظ
 6-ف

 موظف برنامج
 6-ف

 مساعد بيانات 
 6 - ع.خ


