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لألطراف في  والعشرون الثامناالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 1105 أكتوبر/األولتشرين  03 - 01، كيغايل
 *)ب( من جدول األعمال ادلؤقت للجزء التحضريي 2البند 

التقرير المالي للصندوق االستئماني المسائل اإلدارية: 
 لبروتوكول مونتريال وميزانيات البروتوكول

 6102والميزانيتان المقترحتان لعامي  6102التنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام 
 للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 6102و

التقريران الماليان للصندوقين االستئمانيين التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وبروتوكول 
 6102المالية لسنة بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون لمونتريال 

 مذكرة من األمانة
 إضافة

للميزانية رفقاهتا التنقيح ادلقًتح تتضمن م اليت ،UNEP/OzL.Pro.28/4ميثل ىذا التقرير إضافة للوثيقة  - 0
لربوتوكول مونًتيال  للصندوق االستئماين 1107و 1106وادليزانيتني ادلقًتحتني لعامي  1105ادلعتمدة لعام 

 بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون.
التقرير ادلايل ادلعتمد للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة  ادلذكرةويتضمن ادلرفق األول ذلذه  - 1

يقدم ادلرفق الثاين  . يف حني1104للسنة ادلالية األوزون وبروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون 
  20التقرير ادلايل ادلعتمد ادلتعلق مبصادر األموال األخرى ادلخصصة لدعم أنشطة أمانة األوزون للسنة ادلنتهية يف 

 .1104كانون األول/ديسمرب 
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(، باالشًتاك مع مكتب األمم برنامج البيئةبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة )قام ، 1104حزيران/يونيو  1ويف  - 2
ومكتب األمم ادلتحدة  ،تحدة يف نريو،ي، وبرنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية )مولل األمم ادلتحدة(ادل

نشر نظام أوموجا ادلركزي بواللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اذلادئ،  ،لتنسيق الشؤون اإلنسانية
األمانة  أقسامادلتكامل والنظم القدمية األخرى يف خمتلف لتخطيط ادلوارد، الذي حيل حمل نظام ادلعلومات اإلدارية 

ارتبط بذلك من وما  العام،ذلذا االنتقال بني النظامني الذي حدث يف منتصف ونتيجة  العامة لألمم ادلتحدة.
من بنود  أعلى مستوىادلتعلقة بأمانة األوزون يف فئات جرى دمج بعض البيانات ادلالية  مشاكل بدايات النظام،

من البنود الواردة يف  بندتوفري جدول يبني النفقات الفعلية مقابل كل  منأمانة األوزون  ولذلك لن تتمكن يزانية.ادل
إتاحة ىذه لضمان  البيئةيف برنامج  ادلعنيةوتعمل أمانة األوزون مع اإلدارات  .1104ادليزانية ادلعتمدة للعام 

 .1105عام ادلعلومات لل
متول أنشطة األمانة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونًتيال، والصندوق االستئماين التفاقية فيينا و  - 3

الصندوق  يف إطار 1104 العام وادلسامهات الطوعية اإلضافية من األطراف ادلختلفة. وبلغ إمجايل التكاليف يف
يف ادلالة اخلاصة بتكاليف دعم  02نسبة مبا يف ذلك  ،اتدوالر  4 554 214االستئماين لربوتوكول مونًتيال 

، لنفس االصندوق االستئماين التفاقية فيين يف إطار. وبلغ إمجايل التكاليف اً دوالر  533 735الربنامج والبالغة 
 دوالراً. 68 783يف ادلالة اخلاصة بتكاليف دعم الربنامج والبالغة  02مبا يف ذلك نسبة  اً دوالر  625 041 الفًتة

 : اليت يرد ذكرىا يف اجلدول التايلوردت مسامهات خمصصة من األطراف  وقد - 4
 الغرض ادلبلغ العملة البلد
دوالرات الواليات  فنلندا

 ادلتحدة
متويل للمشاركني يف االجتماعات من األطراف العاملة  11 336

 من بروتوكول مونًتيال 4من ادلادة  0مبوجب الفقرة 
دوالرات الواليات  فرنسا

 ادلتحدة
االجتماع السادس والثالثون للفريق العامل ادلفتوح   4 176

 لألطراف يف بروتوكول مونًتيالالعضوية 
دوالرات الواليات  إيطاليا

 ادلتحدة
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية  21 516

 فلورية
دوالرات الواليات  ىولندا

 ادلتحدة
االجتماعات من األطراف العاملة متويل للمشاركني يف  43 614

 من بروتوكول مونًتيال 4من ادلادة  0مبوجب الفقرة 
دوالرات الواليات  السويد

 ادلتحدة
متويل للمشاركني يف االجتماعات من األطراف العاملة  007 741

 من بروتوكول مونًتيال 4من ادلادة  0مبوجب الفقرة 

 
 ، بلغت ادلسامهات غري ادلدفوعة للصندوق االستئماين1104كانون األول/ديسمرب   20 ويف تاريخ - 5

ويف نفس التاريخ، بلغت ادلسامهات غري ادلدفوعة للصندوق االستئماين  دوالراً؛ 725 403التفاقية فيينا 
 (0)دوالراً. 3 420 184لربوتوكول مونًتيال 

                                                           

ادلتعلق ، يف التقرير ادلايل اإلرشادي 1105أيار/مايو  20غري ادلسددة حىت  ادلسامهاتبشأن (  ميكن االطالع على ادلعلومات ادلفصلة 0)
 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/3الصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونًتيال )ب
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، ما مل يف ىذا التقرير إىل دوالرات الواليات ادلتحدة األمريكية حيثما ورد“ الدوالر” ويشري مصطلح - 6
 .حيدد غري ذلك
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 المرفق األول
البيانات المالية المعتمدة للصندوقين االستئمانيين لبروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا للسنة المنتهية 

 6102كانون األول/ديسمبر   ١0في 

 البيانات المالية المعتمدة للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال -ألف 
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 التفاقية فييناالبيانات المالية المعتمدة للصندوق االستئماني  -باء 
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 المرفق الثاني

بمصادر األموال األخرى المخصصة لدعم أنشطة أمانة المتعلقة البيانات المالية المعتمدة 
 6102كانون األول/ديسمبر   ١0ي األوزون للسنة المنتهية ف

______________ 


