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لألطراف في  االجتماع الثامن والعشرون
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 1105 أكتوبر/األكؿتشرين  03-01 ،كيغايل

 *)ب( من جدكؿ األعماؿ اؼبؤّقت للجزء التحضريم 2البند 
المسائل اإلدارية: التقرير المالي للصندوق االستئماني 

 لبروتوكول مونتريال وميزانيات البروتوكول

 1027 ين لعامان المقترحتاوالميزانيت 1026المقترح للميزانية المعتمدة لعام  التنقيح
 للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 1028و

 مذكرة من األمانة

 يلعام تنياؼبقًتح نيتكاؼبيزاني 1105ية اؼبعتمدة لعاـ عرض التنقيح اؼبقًتح للميزانتتتشرؼ األمانة بأف  - 0
للصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف )انظر اؼبرفق  1107ك 1106

يتضمن اؼبرفق ك مانة األكزكف )انظر اؼبرفق الااين(. أل وففنياؼبتنظيمي كجدكؿ مالؾ خمطط ىل ضافة إإ ،(كؿاأل
 3للفقرة  كفقان  1106ؿ مساذنات األطراؼ للميزانية اؼبقًتحة لعاـ لتحديث جدك السيناريوىات اؼبختلفة الاالث 

 .16/07من اؼبقرر 
يف اعبدكلني  تنياؼبقًتح 1107ك 1106 يعام يتميزانيك اؼبنقحة  1105عاـ وجزات ؼبيزانية مكترد  - 1

مشفوعة ألكؿ، من اؼبرفق ا 2-يف اعبدكؿ ألففًتد اؼبيزانيات اؼبفصلة . أّما من اؼبرفق األكؿ 1-كألف 0-ألف
  دبالحظات تفسريية.

يف البيانات اؼبالية وارد ت كفقان للمعايري احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ، على النحو الااؼبيزانيتُعرض ك  - 2
اؼبالية اؼبتصلة  كاؼبعلوماتالتقرير اؼبايل اإلرشادم باؼبتعلقة كذكرة اؼبالواردين يف  1104كتقرير أداء اؼبيزانية لعاـ 

إىل الفريق  كىي اؼبكذكرة اؼبقدَّمة، كبركتوكوؿ مونًتياؿ غبماية طبقة األكزكف بالصندكقني االستئمانيني التفاقية فيينا
 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/3) كالاالثني منااالعامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو ال

                                                           
*  UNEP/Oz.L.Pro.28/1. 
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 يلعام تنياؼبقًتح نيتكاؼبيزاني 1105ية عاـ نقيح اؼبقًتح ؼبيزانالتبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كقد استعرض  - 3
 .من اختصاصات إدارة الصندكؽ االستئماين 06للفقرة  كفقان ىا قر أك  1107ك 1106

 1026الميزانية الُمنقحة لعام  -ألف
قاؿ تانمع  دكالران  5 661 051 اؼبستول الكلي اؼبعتمد البالغند ع 1105فلت اؼبيزانية اؼبنقحة لعاـ  - 4

 :ألمواؿ بني الفئات على النحو التايلطفيف ل

ما يتصل هبا من خدمات اؼبؤسبرات ك  ةدكالر لتغطية تكلف 71 111مبلغ إضايف قدره مت ربمل  )أ(
الاامن ذنا االجتماع  ني مقرريناجتماع إىل ضيفم أُ كذالزائد ليـو الالفورية بسبب اًتصبة تكاليف أعماؿ ال
أف يف البداية مقرران كاف حيث  امل اؼبفتوح العضوية كاالجتماع االستانائي الاالث لألطراؼ، كالاالثني للفريق الع

،  اؼبستأنف للفريق العامل اؼبفتوح العضويةنيجتماع السابع كالاالثاال. كبالتايل ُعقد أياـ يف اجملموع 6إىل شنتدا 
 07من لفريق العامل اؼبفتوح العضوية )لني بالتعاقب مع االجتماع الاامن كالاالث(، سبوز/يوليو 05ك 04)يومي 

(، يف 1105سبوز/يوليو  12ك 11يومي ) لألطراؼ كاالجتماع االستانائي الاالث ،(1105سبوز/يوليو  10إىل 
 ا؛فيين

اإلضافية جلسات ًتصبة الفورية للال ةدكالر لتغطية تكلف 61 111مبلغ إضايف قدره مت ربمل ك  )ب(
كيف . كالاالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية كاالجتماع االستانائي الاالث لألطراؼ يف فييناالجتماع الاامن يف ا

 .يف اليـوتماعني بواقع جلستني جالًتصبة الفورية لتغطية اللمبلغ ص يص، كاف من اؼبقرر زباؼبعتمدة ةاؼبيزانية األكلي
 قدرىامتوقعة  كفورات يقابلها دكالر 041 111 يف التكلفة اؼبباشرةاإلصبالية الزيادة  كبلغت )ج(

الربامج من الفئة الفنية برتبة  إلدارة منصب موفف شغور بسبب اؼبوففني من بند تكلفة دكالر 041 111
 .قيد التوفيف حاليان ( 3-)ؼ

 من األمانة أف تكفلاألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ ت ، طلب16/07من اؼبقرر  00للفقرة  كفقان ك  - 5
حياما ، كأف تعوض ىكذه التكاليف، 1105يف عاـ  ااالستفادة الكاملة من تكاليف دعم الربامج اؼبتاحة ؽب

األمانة حددت ، ذلك اؼبقررإىل  كاستنادان . اؼبيزانية اؼبعتمدةالواردة يف العناصر اإلدارية من بنود ، ذلك أمكن
بالتنسيق مع برنامج ، كذلك تكاليف دعم الربامجلتغطية  االستفادة الكاملة من اؼبوارد اؼبتاحةحبيث تتيح اؼبيزانية 

 1105 ميزانية السنة اؼباليةاؼبقرر يف دعم الربنامج  ةلفككُيستخدـ اؼببلغ اؼبخصص لتاألمم اؼبتحدة للبيئة. 
 .اؼبوقع الشبكي لألمانة ربديث ةأدكار إدارية كتكلفالكذين يضطلعوف باؼبوففني تكلفة تغطية ل

 1026عام ق النقدي في شكلة التدفم -باء
 2تشرين األكؿ/أكتوبر إىل  21من اؼبمتدة قد يف الفًتة عُ كذم يف االجتماع الاامن عشر لألطراؼ، ال - 6

الطوعية ساذنات مستول اؼبعلى أف يكوف  07/4، اتفقت األطراؼ يف اؼبقرر 1115تشرين الااين/نوفمرب 
 األطراؼعتمدت ا اغبني، ذلك منكذعاـ  كل. كل1116 عاـ من ان بدء، كذلك ان دكالر  3 165 822اؼبقررة 

الطوعية الوطنية ساذنات ظ على اؼباهبدؼ اغبف، كذلك يف الصندكؽ االستئماين اتنفس اؼبستول من اؼبساذن
سحب من رصيد الصندكؽ الك  ،1116عاـ الكذم كانت عليو يف ستول اؼباألطراؼ عند اؼبقررة اليت تقدمها 

، الكذم يتألف لصندكؽل رصيد االحتياطيككاف الاؼبقررة.  الطوعيةساذنات سنوية كاؼبلتغطية الفرؽ بني اؼبيزانية ال
منكذ ذلك ك . 1116ماليني دكالر يف عاـ  7بلغ قد ، اؼبستحقات اؼبتأخرةباإلضافة إىل من االحتياطي النقدم 

 .1104حىت عاـ  سنويان منو اؼببالغ اؼبسحوبة بسبب  االحتياطي النقدم كليان ىكذا نفق أُ  ،اغبني
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؛ اؼبقررةكاؼبساذنات الطوعية النفقات ك  لميزانيات السنويةل التارسنيالتسلسل أدناه،  0 الشكلكيبني  - 7
ساذنات اؼبقررة لكل عاـ من تلك األعواـ عن طريق العجز بني اؼبيزانيات اؼبعتمدة كاؼبحيث كاف يتم تغطية 

 .االستئماينالصندكؽ األمواؿ يف معتمدة من رصيد سحوبات 

 0 الشكل
 1026إلى  1007عوام من لألالمقررة الميزانيات المعتمدة والنفقات والمساهمات الطوعية طور ت

 ))بآالؼ دكالرات الواليات اؼبتحدة

 

ربكتوكوؿ االستئماين ل صندكؽيواجو ال، اؼبايل للصندكؽرصيد المبالغ من نظران الستمرار سحب ك  - 8
تنبؤ بالتدفقات النقدية قد أجرت عملية األمانة كانت ك  (0)النقدية. سيولةيف ال خماطر كبرية مونًتياؿ حاليان 

لتحديد ما إذا كاف لدل الصندكؽ االستئماين النقدية كذلك ؼبتطلبات السيولة  دكريان  متجددةوقعات تعدت كأ
النقدية السيولة يف خماطر كبرية  تظهر ،إىل ىكذا التحليل النقدية الكافية لتلبية االحتياجات التشغيلية. كاستنادان 

 ؛1104عاـ اؼبستنفد يف هناية النقدم اؼبركز  : )أ(ناصبة عنكىكذه اؼبخاطر  ،1106ك 1105لعامي 
زيادة النفقات بسبب )ج( ؛ ة السداداؼبستحقة القبض اؼبتأخر ساذنات الطوعية اؼبضخامة حجم  )ب(

للفريق العامل  اؼبستأنف)االجتماع السابع كالاالثني  ضايفاالجتماع اإل)د( االجتماعات اإلضافية اؼبعتمدة؛ 
 .1105يف ميزانية عاـ  ان كن مدرجيم مل كذاؼبفتوح العضوية( ال

كالرصيد اؼبايل للصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ النهائية  ةالنقدي اؼبراكز يوضح بيانيان أدناه  1كالشكل  - 01
 ية.تقدير ىي أرقاـ  1105عاـ كاألرقاـ الواردة ل ،1105إىل  1116ة من اؼباليوات مونًتياؿ للسن

  

                                                           
االستئماين النقدية الكافية للوفاء بالتزاماتو ىي اؼبخاطر الناصبة عن احتماؿ أال تكوف لدل الصندكؽ النقدية  خماطر السيولة(  0)

 عند استحقاقها.

 3,500

 4,000

 4,500

 5,000

 5,500

 6,000

 6,500

 7,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 النفقات المساهمات الطوعية المقررة الميزانيات المعتمدة



UNEP/OzL.Pro.28/4 

4 

 1 الشكل
 1026إلى  1007عوام من لألالمركز النقدي ورصيد الصندوق  طورت

 ))بآالؼ دكالرات الواليات اؼبتحدة

 

 *1105 1104 1103 1102 1101 1100 1101 1118 1117 1116 العاـ
 (0 111) 1 146 3 117 2 845 3 484 3 380 2 352 5 016 5 142 3 036 اؼبركز النقدم

 1 301 3 787 5 170 7 118 6 625 6 817 6 784 7 188 7 515 7 117 رصيد الصندكؽ

مبالغ مسحوبة هبدؼ موازنة على يف اؼباضي إىل األطراؼ ت دمقُ يت قًتحات اؼبيزانية الاشتملت م - 00
رصيد كاف ال،  1104 اؼبيزانية اؼبعتمدة لكل سنة. كقبل السنة اؼباليةمع قارنة ساذنات باؼباؼبيزانية نتيجة اخنفاض اؼب

عمل  ؼبساذنات علىاأثر تشغيلي الخنفاض مل يكن ىناؾ النقدية ك اؼببالغ من  أساسان يتكوف  لصندكؽلاؼبايل 
 كاؼ  أنوبلصندكؽ يقدر اؼبتوقع لصيد الر ف كا ، فبينما1105لسنة اؼبالية أما بالنسبة لكؽ االستئماين. الصند
. كمن الناحية اؼبالية، مركز سيءيف  هبكذه التوقعات اؼبرتبط النقديةاؼببالغ رصيد  كاف،  دكالر مليوين 1,3كيبلغ 

اؼبستحقة القبض،  ساذناتاؼبك  ،األصوؿ )أم اؼببالغ النقديةباعتباره إصبايل لصندكؽ اؼبايل لرصيد زنتسب ال
.  إصبايلمنو  مطركحان ( غريىامن بني بنود أخرل  ألصوؿ اؼباديةكا بأف قرار التنفيكذ ككاف من اؼبمكن اػبصـو

(، إذا كجدت مبالغ نقدية كافية يف دكالر امليون 1,3قدره ) 1105يزانية عاـ يسحب مبلغ من الصندكؽ ؼب
يف عاـ قد اخنفض أف الرصيد النقدم للصندكؽ االستئماين أعاله،  1 الشكلبني الصندكؽ االستئماين. ك 

 .1103نقدم يف هناية عاـ الرصيد المليوف دكالر مقارنة ب 0,8قدره ئة أك دببلغ اؼبيف ا 41بنسبة  1104
نقدم  مركزيف  أف تعملالصناديق االستئمانية على  النظاـ اؼبايل كالقواعد اؼبالية لألمم اؼبتحدة كزنظر - 01
من  تخفيفة للمالئمضع خطط ، على ك أمانة األكزكف، بالتنسيق مع األطراؼبالتايل ينبغي أف تعمل ك ب، لاس

من اؼبساذنات  تهاأنصببالفعل أطراؼ قد سددت عدة اإلشارة إىل أف نبغي . كي1105قبل هناية عاـ أثر ذلك 
ىكذه  ل اؼبشكلة. كال شنكن حلزنمل  وكلكنالنقدية السيولة نقص خماطر ّجل أ، األمر الكذم 1105لعاـ  اؼبقررة

تلقي مساذنات إضافية كمساذنات جديدة من األطراؼ أك ، بشكل كبري النفقاتطريق تقليص ن عاؼبشكلة إال 
 اػبيارات.كل ىكذه اعبمع بني  بأك ة السداد تأخر اؼباؼبساذنات اؼبستحقة ربصيل أك 
تكوين ‘‘ هتاكإدار  إنشاء الصناديق االستئمانية’’ ػػػػػاؼبتعلقة بػ (ST/SGB/188) األمني العاـنشرة كتشًتط  - 02

، لكي يوفر ضباية اؼبيزانية السنويةيف  تقديرات اإلنفاؽئة من ايف اؼب 04مستول عند تشغيلي احتياطي نقدم 

(2,000)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Cash Fund balanceديةالنق   الصندكؽ رصيد 



UNEP/OzL.Pro.28/4 

5 

اإلغالؽ النهائي لاللتزامات. كعند نقص يف اؼبساذنات اؼبقدمة إىل الصندكؽ االستئماين حدكث أثناء احتياطية 
، ئةايف اؼب 04 تونسبتشغيلي إنشاء احتياطي نقدم التأكيد على ؼ اطر األفقد جددت كإضافة إىل ذلك، 

مراجعتو دمات الرقابة الداخلية ػب مكتب األمم اؼبتحدةكقد اختتم . 15/10اؼبقرر  من 5الفقرة  يفكذلك 
فأعرب عن رأم مفاده أف الصندكؽ لديو ما  ،1102يف عاـ  اأمانة األكزكف كالصناديق اؼبرتبطة هب غبسابات

 ،كيف فل الظركؼ اؼبالية الراىنة .لفًتة طويلةمساذنات مستحقة تأخر سداد ، رغم يكفي من األمواؿ اغباضرة
 كبالتايل الالنقدية، السيولة توفري باغبد األدىن من متطلبات  يفي لصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ الفإف ا

على ما ىو عليو حىت  إذا فّل ىكذا الوضع قائمان قررات األطراؼ. ك ال ؼبلسياسة اؼبقررة لألمم اؼبتحدة ك شنتال ل
ذلك عن نتائج سلبية ؼبراجعة سفر فقد ي(، 1105كانوف األكؿ/ديسمرب   20يف )عد إغالؽ الدفاتر مو 

. كيتألف اؼببلغ اؼبقدر كوف لو أثر سليب على البيانات اؼبالية اؼبوحدة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئةيسمما اغبسابات 
بقيمة سالبة قدرىا فعلية النقدية المن توقعات ، 1105هناية عاـ دبليوف دكالر الالـز ضخو إىل الصندكؽ قبل 

، كاحملسوب ئة من اؼبيزانيةايف اؼب 04بنسبة الحتياطي النقدم توفري انونية لقاال تطلباتاؼبك  ،دكالر 111 111
 .(1106ؼبيزانية عاـ )دكالر  706 111بقيمة 

مناقشات مع ، يف إجراء اؼ، بالتنسيق مع رئيس اجتماع األطر األمانة شرعت ،16/07للمقرر  كفقان ك  - 03
تلك ، مما أدل إىل اخنفاض طفيف يف اؼببالغ غري اؼبسددة من داسدال ةمتأخر  األطراؼ اليت لديها مساذنات

 ساذنات.اؼب
 1028و 1027عامي ل تانالمقترح انالميزانيت - جيم

تقديرات اؼبتاحة للتكاليف أدؽ الإىل  ، استنادان 1107ك 1106اؼبيزانية للعامني  ياألمانة مقًتحأعدت  - 04
تغريات غري متوقعة يف عن األطراؼ أك تتخكذىا قرارات تنجم عن . كأم تغيريات اؼبقًتحني يف كقت إعداد

 ني.لميزانيتلتنقيحات يف شكل األطراؼ يف السنوات الالحقة عرض على ستُ  ،التكاليف
اؼبستخدـ معلومات موجزة عن األساس  تنياؼبقًتح نيعقب اؼبيزانيتفسريية الواردة التالحظات اؼبكتوفر  - 05
 .تنيحسابات اؼبيزانييف 
 ئةايف اؼب 11 بنسبة 1105عاـ ميزانية ن ع اخنفاضان  1107ك 1106 يلعام تافاؼبقًتح افتاؼبيزانيكسبال  - 06

تقاسم ل نظران كذلك ، 1107عاـ أقل بقليل من ميزانية  1106ميزانية عاـ ككانت ئة على التوايل. ايف اؼب 07ك
كتفًتض ميزانيتا السنتني )اجتماع األطراؼ( مع اتفاقية فيينا.  1106عاـ اؼبزمع عقده يف تكاليف االجتماع 

يف عاـ  ذناديممت ذب العامةمن فئة اػبدمة  كفيفتنيما عدا ستويات التوفيف يف األمانة دب اجتماعني سنويان عقد 
 1106ميزانية صفرية النمو للعامني األمانة  تقدـية، . كمن الناحية اؼبالذناكتقًتح األمانة إلغاء ،1105

يف اؼبائة من  16كالعناصر األكلية اليت تدفع التكلفة يف اؼبيزانيتني ىي تكاليف اؼبوففني اليت سبال نسبة . 1107ك
دبوجب  نياألطراؼ العاملللمشاركني من السفر تكاليف دبا يف ذلك القيمة اإلصبالية، كتكاليف االجتماعات، 

 .من التكاليف اإلصبالية ئةايف اؼب 42نسبة ال ، اليت سب4اؼبادة من  0الفقرة 
أف تكفل  ةناإىل األميف بركتوكوؿ مونًتياؿ األطراؼ  طلبت، 16/07من اؼبقرر  00لفقرة  اكيف - 07

ا امحيأف تُعوض ىكذه التكاليف، ، ك 1105عاـ اؼبتاحة ؽبا يف  امجاالستفادة الكاملة من تكاليف دعم الرب 
األمانة كضعت قرر، اؼب لكإىل ذ اؼبيزانية اؼبعتمدة. كاستنادان الواردة يف العناصر اإلدارية من بنود  أمكن ذلك،

ؽبا ربت بند تكاليف دعم الربامج، كذلك  فادة الكاملة من اؼبوارد اؼبتاحةاالستعلى حنو يكفل ؽبا اؼبيزانية 
، سيتم االستفادة الكاملة من اؼببلغ 1106لسنة اؼبالية ة للنسباكببالتنسيق مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة. 
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لتغطية االحتياجات اإلدارية  دكالران  515 254ة كقدره قرر اؼبخصص لتكاليف دعم الربامج يف اؼبيزانية اؼب
ة اؼبشًتكة مع برنامج يتكاليف اؼبؤسسالدكالر لتغطية  115 611، حيث سيستخدـ منو مبلغ قدره لألمانة

نة ياػبز ككفيفة ، اؼبركزم اؼبرتباتنظاـ أكموجا، كمراجعة اغبسابات، ك نظاـ دة للبيئة )مال تكاليف األمم اؼبتح
 .(كغريىا

 والمتأخراتالمساهمات مستوى  - دال
تناقص ، ك 1107ك 1106 يعامل تنياؼبقًتح نياؼبيزانيتك  ،1105ؼبيزانية اؼبنقحة اؼبقًتحة لعاـ إف ا - 08

منكذ عاـ  ان ثابتفل اؼبستول الكذم فوؽ ساذنات اؼبزيادة للصندكؽ تفرض صبيعها رصيد النقدم اؼبايل كالرصيد ال
. 1105إىل عاـ  1101من عاـ اؼبمتدة أدناه تطور اإليرادات كالنفقات يف الفًتة  0. كيبني اعبدكؿ 1116

 مليوين 1,3ليصل إىل  صندكؽلاؼبايل لرصيد ال ضاخنفإىل أهنا تتوقع اانتباه األطراؼ  تلفتأف يف األمانة رغب كت
 للمساذنات.اغبايل ستول اؼباحُتفظ بإذا  ، كالتحوؿ إىل مركز نقدم سالب1105دكالر حبلوؿ هناية عاـ 

 0اعبدكؿ 
 1026 عام إلى 1020عام من الممتدة الفترة  لصندوق فيل ات النقديةيواالحتياط الرصيد تطور

 ()بآالؼ دكالرات الواليات اؼبتحدة

االستئماين الصندكؽ 
 لربكتوكوؿ مونًتياؿ

1101 1100 1101 1102 1103 1104 1105 
UNSAS 

 فعلي
UNSAS 

 فعلي
UNSAS 

 فعلي
UNSAS 
 فعلي

IPSAS 
 فعلي

IPSAS 
 فعلي

IPSAS 
 متوقع

 الفائض اؼبًتاكم:
 3 110 4 512 6 420 6 147 6 121 6 106 6 310 يف بداية العاـ
 لنظاـ التسوية كفقان 

IPSAS 

    
(358 0) 

 3 166 3 166 3 166 3 166 3 166 3 166 3 166 االشًتاكات/اؼبساذنات  
 اإليرادات اؼبتأتية من

فوائد مصرفية/مصادر 
 5 5 36 05 40 44 031 متنوعة

 (5 661) (4 554) (3 672) (3 087) (3 411) (3 208) (3 512) النفقات
 التسويات

  
- 267 - 

 
- 

 الرصيد اؼبايل:
 1 501 3 110 4 512 6 420 6 147 6 121 6 106 هناية الفًتة يف

االحتياطي النقدم 
 567 567 567 567 567 567 التشغيلي

 
(111) 

الرصيد اؼبايل 
النقدم  كاالحتياطي

 1 301 3 788 5 170 7 118 6 625 6 817 6 784 التشغيلي
 : اؼبعايري احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ.IPSAS: اؼبعايري احملاسبية ؼبنظومة األمم اؼبتحدة؛ .UNSAS: االختصارات

 دكالر 0 358 111كقدرىا  1103لعاـ  (IPSAS)للقطاع العاـ ؼبعايري احملاسبية الدكلية إف تسوية ا - 11
من األمانة بشأف اؼبقدمة كذكرة اؼبيف  اؼببني النحو علىؼبساذنات الطوعية اؼبقررة، من ادبخصص  أساسان تتعلق 

 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF/1) اؼبسائل اؼبالية
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تكاليف سفر اؼبشاركني من األطراؼ العاملة ك  اتتكاليف االجتماع 1104تشمل نفقات عاـ ك  - 10
االجتماع اػبامس بالتعاقب مع عقدت  ،فايومهتا مد ،حلقة عملضور غب 4من اؼبادة  0دبوجب الفقرة 

 1104يف بانكوؾ يف نيساف/أبريل كعقد  ،ثالثة أياـالكذم استمر  ،فتوح العضويةاؼبللفريق العامل  كالاالثني
 اتعن تكاليف االجتماع ، فضالن ()باإلضافة إىل االجتماع السادس كالاالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية

ؼبا بني  اجتماع غري رظبيضور غب 4اؼبادة  من 0كتكاليف سفر اؼبشاركني من األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة 
كتكاليف  اتتكاليف االجتماع أيضان شمل كت. 1104عقد يف فيينا يف حزيراف/يونيو الدكرات، مدتو يوماف، 

االجتماع السادس كالاالثني اؼبستأنف ، غبضور 4من اؼبادة  0سفر اؼبشاركني من األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة 
بالتعاقب مع االجتماع  ،1104تشرين األكؿ/أكتوبر  21ك 18 يوميح العضوية الكذم عقد للفريق العامل اؼبفتو 

تشرين  4إىل  0اإلمارات العربية اؼبتحدة، يف الفًتة من بدكلة السابع كالعشرين لألطراؼ الكذم عقد يف ديب، 
 ىي األرقاـ النهائية غري اؼبراجعة للصندكؽ االستئماين. 1104عاـ كاؼببالغ الواردة ل. 1104الااين/نوفمرب 

التكاليف اؼبرتبطة بتوفري خدمات اؼبؤسبرات الجتماعات الفريق يف زيادة  1105تكاليف عاـ ظهر تُ ك  - 11
 العامل اؼبفتوح العضوية كاجتماع األطراؼ.

 ا األطرافلكي تنظر فيهالمطروحة  1028و 1027عامي ل خيارات التمويل - هاء
االحتياطي النقدم ضركرة اغبفاظ على يوصى ب ،عملياتالأمانة األكزكف على استقرار لكي ربافظ  - 12

 ئة من النفقات اؼبقررة.ايف اؼب 04عند مستول للصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ التشغيلي 
تتناسب لساذنات يف زيادة مستول اؼب النظريف األطراؼ رغب إىل التحليل الوارد أعاله، قد ت استنادان ك  - 13
 االحتياطي النقدم. ذبديد تغكذيةمن أجل  ئةايف اؼب 04نسبة إليها  مضافان ، اؼبيزانيات السنوية اؼبعتمدةمع 

ئة ايف اؼب 04زبصيص سبويل غري متكرر تبلغ نسبتو  1106شمل ميزانية عاـ بأف تأمانة األكزكف كتوصي 
األمم  وطلبكذم تتعلى النحو ال للعمليات التشغيليةنقدية التوافر كفالة من أجل  ، كذلك الحتياطي النقدمل

النقدم إىل االحتياطي  تغكذيةتجديد كل(. 02ك 01ني تشغيل الصناديق االستئمانية )انظر الفقرتلاؼبتحدة 
عية مساذناهتا الطو صبيع األطراؼ بتسديد ، يُفًَتض أف تفي 1106يف عاـ  ئةايف اؼب 04 ػػػػالػمستول نسبة 

النقدم للصندكؽ  اؼبركزتحقيق استقرار الكفيلة بمن اػبيارات  قدـ خيارين آخرينتكلكن األمانة اؼبقررة. 
 .2، على النحو اؼببني يف اعبدكؿ 1108ك 1107ك 1106اـ و عخالؿ األاالستئماين 

 1اعبدكؿ 
 1028و 1027و 1026عوام االحتياجات من التمويل لأل

 (دكالرات الواليات اؼبتحدة )بآالؼ

 
1105 1106 1107 

 4 438 4 334 5 661 اؼبيزانية اؼبقًتحة
 3 166 3 166 3 166 اؼبساذنات: القيمة التارسنية

 0 161 0 057 1 384 العجز اؼبتوقع يف التمويل
 4 449 4 444 6 771 المستوى المقترح للمساهمات

 721 706 – االحتياطي النقدم التشغيلي اؼبوصى بو
 6 182 6 161  المستوى اإلجمالي المقترح للمساهمات
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لتمويل )انظر اعبدكؿ لت أمانة األكزكف ثالثة خيارات أعد، 1106إىل اؼبيزانية اؼبقًتحة لعاـ  استنادان  - 14
فيها  ، كذلك لكي تنظرصندكؽايل للرصيد اؼبالالنقدم ك  من تقديرات اؼبركز بكل منهارتبط ي امع م (2

عامي اؼبقررة لساذنات الطوعية ئة من اؼبايف اؼب 011األطراؼ تسدد اػبيارات الاالثة أف تفًتض األطراؼ. ك 
 .1107ك 1106
 2اعبدكؿ 

 1027ام و عأللالمساهمات على  وأثر كل خيار منها 1027لميزانية المقترحة لعام لتمويل الخيارات 
 1029و 1028و

 0اػبيار 
 )اػبيار اؼبوصى بو(

 2اػبيار  1اػبيار 

 مستول اؼبساذنات:
 دكالر ماليني 5,151

 ماليني 4,742 مستول اؼبساذنات:
 دكالر

 ماليني 4,603 مستول اؼبساذنات:
 دكالر

 لخيار:لالمعالم القياسية 
توفري التمويل الكامل للميزانية 

كاالحتياطي النقدم يف السنة اؼبالية 
1106 

 المعالم القياسية للخيار:
توفري التمويل الكامل للميزانية 

عامني  خالؿكاالحتياطي النقدم 
 (1107ك 1106)

 المعالم القياسية للخيار:
توفري التمويل الكامل للميزانية 

ثالثة أعواـ  خالؿكاالحتياطي النقدم 
 (1108ك 1107ك 1106)

 األرصدة المتوقعة في نهاية العام:
 دكالر 706 111 النقدية:

 مليوف دكالر 1,24 :رصيد الصندوق

 األرصدة المتوقعة في نهاية العام:
 دكالر 317 111 :النقدية

 مليوف دكالر 1,24 رصيد الصندوق:

 األرصدة المتوقعة في نهاية العام:
 دكالر 161 111 :النقدية

 مليوف دكالر 1,24 رصيد الصندوق:

 المالحظات الرئيسية -واو 
 ا:أثناء مداكالهت هاالنظر فيك التالية  الرئيسية الستاؼبالحظات دراسة قد ترغب األطراؼ يف  - 15

 5 661 051بالغ كالؽبا اؼبستول الكلي اؼبعتمد ند ع 1105فلت اؼبيزانية اؼبنقحة لعاـ  )أ(
 ؛1104دعم الربامج لعاـ تكاليف دكالران، كسبت االستفادة الكاملة من 

 ؛1104يف عاـ  اصبدت تنيلوفيفتني من فئة اػبدمات العامة اللغاء اليقًتح إ )ب(
إليو  مضافان االحتياطي النقدم الكذم يشمل لصندكؽ )بلغ رصيد ا 1116يف عاـ  )ج(

تقلص بشكل كذا الرصيد إال أف ىماليني دكالر،  7( اؼبستحقات اؼبتأخرة السداد باإلضافة إىل أصوؿ أخرل
 ؛ان سنويمنو بسبب اؼببالغ اؼبسحوبة برمتو الرصيد النقدم ككذلك أُنفق ، ك ملحوظ

 النقدية، كزنظرالسيولة يف خماطر كبرية  الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ حاليان يواجو  )د(
األمر  ،بلانقدم س مركزيف  أف تعملالصناديق االستئمانية على  النظاـ اؼبايل كالقواعد اؼبالية لألمم اؼبتحدة

 يهدد عمليات األمانة يف األجل القصري؛الكذم قد 
تخفيف ة للاألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ إىل كضع خطط مالئمشبة حاجة ألف تعمد  ق()

كربصيل اؼبساذنات  من األطراؼ، تلقي مساذنات إضافية كمساذنات جديدةك النفقات اؼبقررة، بتقليص )
ليوف مالسالب البالغ نقدم ال رصيدالمعاعبة ، كذلك بغية 1105قبل هناية عاـ  ة السداد(اؼبتأخر اؼبستحقة 

 دكالر؛
النفقات اؼبتوقعة لكي تتناسب مع  1107ك 1106 يعامل سبويلخيارات اقًتحت ثالثة  )ك(
. بالكاملالكذم استنفد التشغيلي الالـز قانونان ك الحتياطي النقدم التدررني لبناء الة كهبدؼ إعادؽبكذين العامني، 

  .0اػبيار بتوصي أمانة األكزكف ك 
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 المرفق األول
التنقيح المقترح  االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون:الصندوق 

 1028و 1027ن لعامي ان المقترحتاوالميزانيت 1026للميزانية المعتمدة لعام 
 0 -ألف اعبدكؿ 

 1026موجز تنقيح ميزانية عام 
 )بدكالرات الواليات اؼبتحدة(

لعاـ  اؼبعتمد فئة التكاليف
1105 

لعاـ  التنقيح
النسبة اؼبئوية  التغيري 1105

 للتغيري
 يف اؼبائة 01- (041 111) 0 182 083 0 332 083 مرتبات اؼبوففني كبدالهتم كاستحقاقاهتم

 صفر – 74 111 74 111 غري اؼبوففني التعويضات كالبدالت ل
 صفر – 108 761 108 761 اللواـز كاؼبواد االستهالكية

 صفر – 114 111 114 111 رظبيةالسفر يف مهاـ 
 – –   مصركفات التشغيل

 يف اؼبائة 6 041 111 1 314 111 1 144 111 تكاليف االجتماعات 
وجب مشاركة األطراؼ العاملة دب

 صفر يف اؼبائة – 0 631 111 0 631 111 اتيف االجتماع 4اؼبادة 
 صفر – 14 111 14 111 تكاليف متنوعة
 صفر في المائة – 4 991 064 4 991 064 المجموع الفرعي

 صفر يف اؼبائة – 668 187 668 187 ئة(ايف اؼب 02تكاليف دعم الربامج )
 صفر في المائة – 6 771 261 6 771 261 المجموع

 1 -ألف  اعبدكؿ
 1028و 1027و 1026موجز مقترحات الميزانيات لألعوام 

 )بدكالرات الواليات اؼبتحدة(
 1107 1106 1105 فئة التكاليف

 0 381 171 0 372 161 0 182 083 مرتبات اؼبوففني كبدالهتم كاستحقاقاهتم
 74 111 74 111 74 111 التعويضات كالبدالت لغري اؼبوففني

 118 761 188 761 108 761 اللواـز كاؼبواد االستهالكية
 114 111 114 111 114 111 السفر يف مهاـ رظبية
    مصركفات التشغيل

 0 460 111 0 284 141 1 314 111 تكاليف االجتماعات 
 4اؼبادة وجب مشاركة األطراؼ العاملة دب

 0 214 111 0 214 111 0 631 111 يف االجتماعات
 14 111 14 111 14 111 تكاليف متنوعة
 4 920 941 4 828 291 4 991 064 المجموع الفرعي

 527 313 515 254 668 187 يف اؼبائة( 02تكاليف دعم الربامج )
 4 449 176 4 444 447 6 771 261 المجموع
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 2-اعبدكؿ ألف 
للصندوق االستئماني  1028و 1027ن لعامي ان المقترحتاوالميزانيت 1026التنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام 

 المواد المستنفدة لطبقة األوزون لبروتوكول مونتريال بشأن
 الواليات اؼبتحدة( )بدكالرات

 نقحةاؼبيزانية اؼب فئة التكاليف
 1105لعاـ 

 حةًت قاؼبيزانية اؼب
 1106لعاـ 

 حةًت قاؼبيزانية اؼب
 1107لعاـ 

 0 138 171 0 138 171 0 151 541 الفئة الفنية كالفئات العليا 0011
 130 111 122 881 121 431 الدعم اإلدارم 0211

وبدالتهم  مجموع العنصر: مرتبات الموظفين
 واستحقاقاتهم

294 191 2 071 481 2 081 490 2 

    اػبرباء االستشاريوف
ساعدة يف اإلبالغ بالبيانات كربليلها اؼب 0110

 كالًتكيج لتنفيكذ الربكتوكوؿ
111 74 111 74 111 74 

 84 000 84 000 84 000 التعويضات والبدالت لغير الموظفينمجموع العنصر: 
    اؼبستهلكة اؼبعدات
3010 111 07 111 07 111 07 111 07 

 28 000 28 000 28 000 المجموع الفرعي
    اؼبعدات اؼبعمِّرة

 4 111 4 111 4 111 شخصية كملحقاهتاالواسيب اغب 3110
 4 111 4 111 4 111 مولةاحملواسيب اغب 3111
كاؼباسح  اػبادـككتبية أخرل )اؼبعدات اؼب 3112

 الضوئي كاألثاث، إخل(
111 4 111 4 111 4 

 4 111 4 111 4 111 ناسخاتال 3113
لعقد  الطرفيةجهزة األعدات ك اؼب 3114

 ورقيةالجتماعات غري اال
111 4 111 4 111 4 

 14 000 14 000 14 000 المجموع الفرعي
    إرنارات اؼبباين

 30 761 30 761 30 761 إرنارات مباين اؼبكاتب 3210
 42 870 42 870 42 870 المجموع الفرعي

    تشغيل اؼبعدات كصيانتها
 11 111 11 111 11 111 صيانة اؼبعدات كغريىا 4010

 10 000 10 000 10 000 المجموع الفرعي
    إعداد التقاريرتكاليف 
 41 111 54 111 54 111 إعداد التقارير 4110
 4 111 4 111 4 111 التقييم( إعداد التقارير )أفرقة 4111
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 نقحةاؼبيزانية اؼب فئة التكاليف
 1105لعاـ 

 حةًت قاؼبيزانية اؼب
 1106لعاـ 

 حةًت قاؼبيزانية اؼب
 1107لعاـ 

 4 111 4 111 4 111 إعداد التقارير )التوعية بالربكتوكوؿ(  4112
 60 000 74 000 74 000 المجموع الفرعي

    مصركفات نارية
 01 111 01 111 01 111 االتصاالت 4210
 01 111 01 111 01 111 رسـو الشحن 4211
 01 111 01 111 01 111 التدريب 4212
 04 111 81 111 01 111 مصركفات أخرل )اليـو الدكيل لألكزكف( 4213

 44 000 210 000 40 000 المجموع الفرعي
 109 870 199 870 129 870 مجموع العنصر: اللوازم والمواد االستهالكية

    السفر يف مهاـ رظبية
 101 111 101 111 101 111 سفر اؼبوففني يف مهاـ رظبية 0510
 04 111 04 111 04 111 سفر موففي خدمات اؼبؤسبرات يف مهاـ رظبية 0511

 114 000 114 000 114 000 مجموع العنصر: السفر في مهام رسمية
    تكاليف االجتماعات

اؼبؤسبرات: اجتماعات  اتتكاليف خدم 0210
 الفريق العامل اؼبفتوح العضوية

111 511 111 565 111 565 

اؼبؤسبرات: الجتماعات  اتتكاليف خدم 0211
 التحضريية كاجتماعات األطراؼ

111 514 141 378 111 534 

تكاليف اتصاالت أعضاء فريق التقييم  0212
 4من األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

 كتكاليف تنظيم االجتماعات

111 61 111 61 111 81 

اؼبؤسبرات: اجتماعات  اتتكاليف خدم 0213
 اؼبكتب

111 14 111 14 111 14 

اؼبؤسبرات: اجتماعات  اتتكاليف خدم 0214
 عبنة التنفيكذ

111 014 111 014 111 014 

جتماعات الاؼبؤسبرات:  اتتكاليف خدم 0215
 رظبية لربكتوكوؿ مونًتياؿالتشاكرية غري ال

111 01 111 01 111 01 

اؼبؤسبرات: االجتماع  اتتكاليف خدم 0221
كالاالثوف اؼبستأنف للفريق العامل  بعالسا

 ةاؼبفتوح العضوي

111 71 - - 

اجتماع  :اؼبؤسبرات اتتكاليف خدم 0222
إضايف للفريق العامل اؼبفتوح العضوية 

كاجتماع استانائي  ،طبسة أياـ تومد
 فايوم تومدمعو  بالتعاقبؼ ُعقد لألطرا

111 761 - - 

 2 472 000 2 194 140 1 404 000 المجموع الفرعي
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 نقحةاؼبيزانية اؼب فئة التكاليف
 1105لعاـ 

 حةًت قاؼبيزانية اؼب
 1106لعاـ 

 حةًت قاؼبيزانية اؼب
 1107لعاـ 

    4اؼبادة األطراؼ العاملة بسفر 
: 4اؼبادة األطراؼ العاملة بسفر  2210

 اجتماعات فريق التقييم
111 341 111 341 111 341 

: 4اؼبادة األطراؼ العاملة بسفر  2211
االجتماعات التحضريية كاجتماعات 

 األطراؼ

111 264 111 264 111 264 

: 4 اؼبادةاألطراؼ العاملة بسفر  2212
اجتماعات الفريق العامل اؼبفتوح 

 العضوية

111 214 111 214 111 214 

: 4اؼبادة بسفر األطراؼ العاملة  2213
 اجتماعات اؼبكتب

111 11 111 11 111 11 

: 4اؼبادة بسفر األطراؼ العاملة  2214
 اجتماعات عبنة التنفيكذ

111 014 111 014 111 014 

: 4اؼبادة بسفر األطراؼ العاملة  2215
 مشاكرات يف اجتماع غري رظبي

111 01 111 01 111 01 

اجتماع  :4اؼبادة بسفر األطراؼ العاملة  2201
إضايف للفريق العامل اؼبفتوح العضوية 

كاجتماع استانائي  ،طبسة أياـ تومد
 فايوم تومدمعو  بالتعاقبؼ ُعقد لألطرا

111 324 - - 

 2 104 000 2 104 000 740 000 المجموع الفرعي
    

    الضيافة
 14 111 14 111 14 111 الضيافة 4310

 14 000 14 000 14 000 المجموع الفرعي
 1 714 140 1 714 140 4 270 000 مجموع العنصر: النفقات التشغيلية

 4 920 941 4 828 291 4 991 064 مجموع التكاليف المباشرة
 527 313 515 254 668 187 يف اؼبائة( 02تكاليف دعم الربامج )

 4 449 176 4 444 447 6 771 261 المجموع الكلي
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 يلعامتين المقترح ينوالميزانيت 1026مالحظات تفسيرية للتنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام 
 للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 1028و 1027

 التعليق اؼبيزانيةبند 
الفئة الفنية كالفئات 

 العليا
0011 

التكاليف اإلرشادية ؼبرتبات الفئة الفنية السارية على  يف إعداد اؼبيزانيات اسُتخدمت
مقر العمل يف نريكيب كككذلك االذباىات السائدة يف حساب تكاليف اؼبرتبات. كتتألف 
تكاليف مرتبات موففي الفئة الفنية مما يلي: )أ( اؼبرتبات األساسية؛ )ب( تسوية مقر 

اؼبدنية الدكلية التابعة لألمم عبنة اػبدمة كتستعرضو العمل على النحو الكذم ربدده 
إىل مؤشر تكلفة اؼبعيشة يف مقر العمل يف  استنادان كذلك ، على مدار السنة اؼبتحدة

نريكيب؛ )ج( استحقاقات أخرل مال السفر يف إجازة زيارة الوطن، اليت سُبنح كل 
 عامني، كمنحة التعليم. كيبني اؼبرفق الااين اعبدكؿ اؼبفصل ؼبالؾ اؼبوففني يف األمانة.

كانوف الااين/يناير من   اعتباران  داخليان  كفيفة كبري موففي الشؤكف البيئيةكمت شغل 
مرتب كمكافآت السنتني  1107ك 1106. كسبال اؼبيزانيتاف اؼبقًتحتاف لعامي 1105

 .4-كاملتني يف الرتبة ؼ
 كىػػي. 1105كأصػػبحت كفيفػػة موفػػف الػػربامج شػػاغرة اعتبػػارا مػػن كػػانوف الااين/ينػػاير 

 .1105حاليا قيد التوفيف، كمن اؼبتوقع شغلها حبلوؿ هناية عاـ 
 من ميزانية تكاليف دعم الربامج. 4-ؼ برتبة كبري اؼبوففني اإلدارينية  كسبوؿ كفيف

فُتمػػّوؿ بالكامػػل مػػن الصػػندكؽ  2-ؼ برتبػػةأمػػا كفيفػػة موفػػف االتصػػاالت كاؼبعلومػػات 
 االستئماين التفاقية فيينا.

الدعم اإلدارم/شؤكف 
 اؼبوففني
0211 

التكاليف اإلرشادية ؼبرتبات فئة اػبدمات العامة السارية على مقر العمل يف  اسُتخدمت
نريكيب كككذلك االذباىات السائدة يف حساب التكاليف الفعلية للمرتبات يف إعداد 

 اؼبيزانيات. كيبني اؼبرفق الااين اعبدكؿ اؼبفصل ؼبالؾ اؼبوففني يف األمانة .
، 1104يف اؼبائة مقارنة دبيزانية عاـ  4 بنسبة 1105كقد زادت اؼبيزانية اؼبعتمدة لعاـ 

 الزيادة العادية يف درجات اؼبرتبات كؼبواجهة التضخم. لتغطيةكذلك 
االذباىات السائدة يف حساب  1107ك 1106كيُظهر مقًتحا ميزانييت عامي 

يف اؼبائة، مع مراعاة العالكات السنوية يف  2 بنسبةالتكاليف الفعلية كمعدؿ تضخم 
 اؼبرتبات. درجات

، ؼبساعد برامج كمساعد خدمات االجتماعات، من 5-خ ع  برتبةكسبوَّؿ كفيفتاف 
 الصندكؽ االستئماين التفاقية فيينا.

مستويات التوفيف يف  علىمن التخفيضات  ان مزيد 1106ميزانية عاـ  كتدخل 
، كمساعد 5-األمانة، كذلك باقًتاح إلغاء كفيفتني )مساعد حبوث من الرتبة خ ع

 (3-فريق من الرتبة خ ع
 اػبرباء االستشاريوف

0110 
تستعني األمانة باػبرباء االستشاريني إلجراء البحوث بشأف االجتماعات كلتيسري عقد 
حلقة العمل اػباصة بإدارة ُمرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كلن ربيد اؼبيزانية اؼبقًتحة لعاـ 

اؼببلغ عند ىكذا اؼبستول يف  كسيظلدكالر،  74 111عن اؼببلغ اؼبعتمد كقدره  1106
 .1107عاـ 
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 التعليق اؼبيزانيةبند 
 لواـز كاؼبواد االستهالكيةال

3010،3110-3114 ،
3210 ،4010 ،
4110-4112 ،
4210-4213 

، )اؼبعمِّرة( يتضمن ىكذا الباب قسم اؼبعدات اؼبستهلكة، كاؼبعدات غري اؼبستهلكة
كاستئجار مباين اؼبكاتب، كتكاليف إعداد التقارير، كاالتصاالت، كالشحن، كالتدريب، 

األكزكف. كتتطلع األمانة إىل تعزيز االحتفاالت بيـو األكزكف كتكاليف االحتفاالت بيـو 
، حيث ستحل الكذكرل السنوية الاالثوف لربكتوكوؿ مونًتياؿ. كستشرع 1106يف عاـ 

 األمانة يف ضبلة متعددة اعبوانب للتوعية بو.
 إعداد التقارير

4110 
األمانة من تغطية التكاليف ن من شأف اؼببلغ اؼبرصود يف اؼبيزانية إلعداد التقارير أف شنكِّ 

 العادية ألعماؿ إعداد التقارير اؼبرتبطة بالعمليات التشغيلية، كسيظل ىكذا اؼببلغ ثابتان 
 أثناء السنوات الاالث. نسبيان 

 السفر يف مهاـ رظبية
0510–0511 

 عند مستول عاـ 1107ك 1106زُنتفظ بتكاليف بند السفر يف مهاـ رظبية لعامي 
1105. 

 التشغيل تكاليف
0210-0220 ،
2210-2200 ،
4310 

دبوجب  العاملة يتضمن ىكذا الباب تكاليف االجتماعات كسفر اؼبشاركني من األطراؼ
 كالضيافة. 4اؼبادة 

 (4تكاليف االجتماعات )ال تشمل سفر األطراف العاملة بموحب المادة  
 على النحو التايل: 1105الجتماعات لعاـ زيدت تكاليف ا 

دكالر لتغطية تكاليف االجتماع السابع كالاالثني اؼبستأنف للفريق العامل  71 111 0222
بالتعاقب مع االجتماع الكذم ُعقد ، (1105سبوز/يوليو  05ك 04)اؼبفتوح العضوية 

كاالجتماع ( سبوز/يوليو 12إىل  07من )الاامن كالاالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية 
 .يف فيينا سبوز/يوليو( 12ك 11)يومي ؼ االستانائي الاالث لألطرا

الفريق  يعقدىا جلسات يوميان  ثالثيف  الفوريةدكالر لتغطية تكاليف الًتصبة  61 111 
 العامل اؼبفتوح العضوية كاالجتماع االستانائي الاالث يف سبوز/يوليو يف فيينا، ككانت

غبلوؿ العطالت الصيفية كاضطرار إدارة خدمات  بكاري نظران  اعبلسة الاالاة أعلى تكلفة
 غري مقيمني يف فيينا. فورينياؼبؤسبرات لتوفيف مًتصبني 

0210 
 

 :1106بالنسبة للميزانية اؼبقًتحة لعاـ 
 نظران  1105يف اؼبائة مقارنة دبيزانية عاـ  11 بنسبةاخنفاضا  1106سُبال ميزانية عاـ 

دبقدار اجتماع كاحد.  1106االجتماعات اؼبقرر عقدىا يف عاـ  الخنفاض عدد
، كالكذم ُرصد لو 1106كإضافة إىل ذلك، فإف تكلفة االجتماع اؼبقرر عقده يف عاـ 

 الصندكؽ االستئماينسيشًتؾ يف ربملها  دكالر، 141 111يف اؼبيزانية مبلغ قدره 
. إال أف ان دكالر  378 141التفاقية فيينا، كبالتايل ستنخفض تكاليف االجتماعات إىل 

 دكالر. 565 111ليصل إىل  1107ىكذا البند سيزيد يف اؼبيزانية اؼبقًتحة لعاـ 
، مع 1107ك 1106لمكتب يف كل عاـ من العامني لمن اؼبقرر عقد اجتماع كاحد  0213

للعضوية يف كل  رصبة الوثائق باللغات اؼبناسبة تبعان زبصيص أمواؿ للًتصبة الفورية كت
 .1105مكتب. كقد فلت التكاليف اؼبقًتحة عند نفس اؼببلغ اؼبعتمد يف ميزانية عاـ 



UNEP/OzL.Pro.28/4 

15 

 التعليق اؼبيزانيةبند 
عند  1107ك 1106فلت اؼبيزانيتاف اؼبقًتحتاف الجتماعات عبنة التنفيكذ يف عامي  0214

 .1105نفس اؼببلغ اؼبعتمد يف عاـ 
تغطي تكاليف الضيافة حفالت االستقباؿ يف اجتماعات الفريق العامل اؼبفتوح  4310

 العضوية كاجتماعات األطراؼ.
–0210كشنكن ربويل األمواؿ الالزمة من بنود اؼبيزانية اؼبتعلقة خبدمات اؼبؤسبرات ) 

(، إذا كانت ىكذه اػبدمات مطلوبة، إما عن طريق اػبدمات االستشارية الفردية 0215
 قود الشركات.أك ع

 4سفر المشاركين من األطراف العاملة بموجب المادة  
 :1106بالنسبة للميزانية اؼبقًتحة لعاـ  

يف خمتلف  4من اؼبادة  0ُخصصت ؼبشاركة ممالي األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة  2210-2200
دكالر لكل ممال يف كل اجتماع،  4 111اجتماعات بركتوكوؿ مونًتياؿ ميزانية قدرىا 

، كباستخداـ بدالت اؼبعيشة اليومية كأفضلهاتكذاكر الدرجة السياحية أنسب باستخداـ 
 اليت تدفعها األمم اؼبتحدة.

، تنخفض 1107ك 1106التكاليف األخرل دكف تغيري. كبالنسبة لعامي  صبيعكتظل  2200
لعدـ كجود نية لعقد  ، نظران 4تكلفة سفر اؼبشاركني من األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

 أم اجتماعات إضافية.
كتؤكد األمانة عدـ استخداـ أم أمواؿ من بنود اؼبيزانية الواردة يف ىكذا الباب لتغطية  

 .4سفر ممالني عن األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة 
  



UNEP/OzL.Pro.28/4 

16 

 المرفق الثاني

 التنظيمي المخطط
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ككبري موففي الشؤكف تنفيكذم، المني األ تنفيكذم، كنائبالمني األ :العليا اإلدارةفريق 
  داريةاإلشؤكف ال ككبري موففيبيئية، الشؤكف ككبري موففي ال، القانونية

، كصبيع موففي فئة اػبدمات كبري موففي الشؤكف اإلدارية :والتنظيمدارة اإلفريق 
 العامة

ئة فف من ال، كموففو كبري موففي الشؤكف البيئية والتقييم: البيئيةفريق أفرقة الشؤون 
 الفنية

 كموففوف فنيوف كبري موففي الشؤكف القانونية فريق الشؤون القانونية واالمتثال:
 اؼبعلومات كنظم كمساعد إلدارة  برامجموفف  فريق تكنولوجيا المعلومات:

 كيقًتح ذبميدذنا 1104شغرت كفيفتاف يف عاـ  *

 لبروتوكول مونتريال الك الموظفين للوظائف الممولة من الصندوق االستئمانيمجدول 
 المجموع العامة اتاػبدم الفئة الفنية كالفئات العليا الرتبة
 2 - 0 )أ(1 -مد 
 2  0 0 -مد 
 1 - 1 )ب(4 -ؼ 
 1 - 1 3 -ؼ 

 6 5  )ج(اػبدمات العامة
 21 6 6 المجموع

 من الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ.اؼبائة  يف 41ئماين التفاقية فيينا كمن الصندكؽ االستاؼبائة يف  41ممولة بنسبة   )أ(
من اؼبائة  يف 41يفة كاحدة ممولة بنسبة من الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ ككفاؼبائة  يف 011فة كاحدة ممولة بنسبة كفي  )ب(

 نًتياؿ.من الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مو  اؼبائة يف 41ك الصندكؽ االستئماين التفاقية فيينا
من اؼبائة  يف 41الث كفائف ممولة بنسبة من الصندكؽ االستئماين لربتوكوؿ مونًتياؿ كثاؼبائة  يف 011ث كفائف ممولة بنسبة ثال  )ج(

  من الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ.اؼبائة  يف 41ئماين التفاقية فيينا كالصندكؽ االست

 موجز الوظائف
 اجملموع خ.ع ؼ الرتبة

 2 - 2 1-مد
 2 - 2 2-مد
 1 - 1 4-ف
 1 - 1 4-ف
 2 - 2 1-ف

 20 20 - خ.ع *
 28 20 8 المجموع

 أمين تنفيذي
 1-دم

مساعد إدارة 
 معلومات

 4- ع.خ

كبير موظفي الشؤون 
 4-ف القانونية

 مساعد بحوث
 6 –.ع خ

 (ها)مقترح إلغاؤ 

مساعد نظم 
 معلومات 

 7-خ ع

 مساعد إدارى 
 6 -خ.ع 
 

  إدارىمساعد 
 6- خ.ع

موظف لشؤون االتصاالت 
 1-فوالمعلومات 

نائب األمين 
 2-دمالتنفيذي 

موظفي الشؤون  كبير
 4-ف البيئية

مساعد خدمات 
 االجتماعات 

 6 -خ.ع

 كبير الموظفين اإلداريين 
 4-ف

 مساعد إداري 
 7-خ.ع

 مساعد إداري 
 7 -خ.ع 

 مساعد فريق
 (إلغاؤها)مقترح  4 -خ.ع 

 

 برامج موظف
 4-ف

 موظف برامج
 4-ف

 مساعد بيانات 
 6 -خ.ع 
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 لثالمرفق الثا
 لخيارات المقترحةا مساهمات األطراف:جدول 

 الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

حد أقصى لمعدل  مع وضع 1021كانون األول/ديسمبر   14المؤرخ  67/118 )قرار الجمعية العامة
 في المائة( 11النصيب المقرر قدره 

 اسم الطرؼ 

جدكؿ االشًتاكات 
عدؿ الكذم اعتمدتو اؼب

اعبمعية العامة لألمم 
اؼبتحدة حبيث يكوف 

 للنصيباغبد األقصى 
 يف اؼبائة 11اؼبقرر 

1105 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

 2اػبيار  1اػبيار  0اػبيار  اؼبستول الراىن

 صفر صفر صفر − صفر أفغانستاف 0

 صفر صفر صفر − صفر ألبانيا 1

 6 712 6 881 7 441 4 731 1,026 اعبزائر 2
 صفر صفر صفر − صفر أندكرا 3

 صفر صفر صفر − صفر أجنوال 4

 صفر صفر صفر − صفر أنتيغوا كبربودا 5

 13 513 14 110 15 851 07 305 1,320 األرجنتني 6
 صفر صفر صفر − صفر أرمينيا 7

 007 011 011 881 018 320 77 301 1,156 أسًتاليا 8
 34 337 35 442 38 711 23 107 1,684 النمسا 01
 صفر صفر صفر − صفر أذربيجاف 00

 صفر صفر صفر − صفر جزر البهاما 01

 صفر صفر صفر − صفر البحرين 02

 صفر صفر صفر − صفر بنغالديش 03

 صفر صفر صفر − صفر بربادكس 04

 صفر صفر صفر − صفر بيالركس 05

 45 728 47 111 51 171 31 432 1,884 بلجيكا 06
 صفر صفر صفر − صفر بليز 07

 صفر صفر صفر − صفر بنن 08

 صفر صفر صفر − صفر بوتاف 11

اؼبتعددة  -بوليفيا )دكلة  10
 القوميات(

 صفر صفر صفر − صفر

 صفر صفر صفر − صفر البوسنة كاؽبرسك 11

 صفر صفر صفر − صفر بوتسوانا 12

 056 188 060 048 072 010 014 161 1,813 الربازيل 13
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 اسم الطرؼ 

جدكؿ االشًتاكات 
عدؿ الكذم اعتمدتو اؼب

اعبمعية العامة لألمم 
اؼبتحدة حبيث يكوف 

 للنصيباغبد األقصى 
 يف اؼبائة 11اؼبقرر 

1105 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

 2اػبيار  1اػبيار  0اػبيار  اؼبستول الراىن

 صفر صفر صفر − صفر بركين دار السالـ 14

 صفر صفر صفر − صفر بلغاريا 15

 صفر صفر صفر − صفر بوركينا فاسو 16

 صفر صفر صفر − صفر بوركندم 17

 صفر صفر صفر − صفر كابو فريدم 18

 صفر صفر صفر − صفر كمبوديا 21

 صفر صفر صفر − صفر الكامريكف 20
 058 836 063 165 075 110 016 113 1,863 كندا 21
 صفر صفر صفر − صفر صبهورية أفريقيا الوسطى 22

 صفر صفر صفر − صفر تشاد 23

 08 111 08 373 11 733 03 127 1,222 شيلي 24
 182 081 211 205 210 157 108 341 4,020 الصني 25
 03 640 04 018 05 052 00 130 1,147 كولومبيا 26
 صفر صفر صفر − صفر جزر القمر 27

 صفر صفر صفر − صفر الكونغو 28

 صفر صفر صفر − صفر جزر كوؾ 31

 صفر صفر صفر − صفر كوستاريكا 30

 صفر صفر صفر − صفر كوت ديفوار 31

 6 065 6 241 6 752 4 260 1,015 كركاتيا 32
 صفر صفر صفر − صفر كوبا 33

 صفر صفر صفر − صفر قربص 34

 10 873 11 407 13 178 05 344 1,274 تشيكيا 35

صبهورية كوريا الشعبية  36
 الدشنقراطية

 صفر صفر صفر − صفر

 صفر صفر صفر − صفر صبهورية الكونغو الدشنقراطية 37

 27 332 28 266 31 013 17 663 1,562 الدادنرؾ 38
 صفر صفر صفر − صفر جيبويت 41

 صفر صفر صفر − صفر دكمينيكا 40

 صفر صفر صفر − صفر اعبمهورية الدكمينيكية 41

 صفر صفر صفر − صفر إكوادكر 42

 6 521 6 706 7 251 4 601 1,023 مصر 43
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 اسم الطرؼ 

جدكؿ االشًتاكات 
عدؿ الكذم اعتمدتو اؼب

اعبمعية العامة لألمم 
اؼبتحدة حبيث يكوف 

 للنصيباغبد األقصى 
 يف اؼبائة 11اؼبقرر 

1105 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

 2اػبيار  1اػبيار  0اػبيار  اؼبستول الراىن

 صفر صفر صفر − صفر السلفادكر 44

 صفر صفر صفر − صفر غينيا االستوائية 45

 صفر صفر صفر − صفر إريًتيا 46

 صفر صفر صفر − صفر إستونيا 47

 صفر صفر صفر − صفر إثيوبيا 48

 031 271 034 730 045 105 015 461 1,381 االرباد األكركيب 51
 صفر صفر صفر − صفر فيجي 50

 18 447 21 166 21 278 11 013 1,406 فنلندا 51
 207 425 215 165 238 128 127 311 4,464 فرنسا 52
 صفر صفر صفر − صفر غابوف 53

 صفر صفر صفر − صفر غامبيا 54

 صفر صفر صفر − صفر جورجيا 55

 315 588 305 470 334 534 213 300 6,007 أؼبانيا 56
 صفر صفر صفر − صفر غانا 57

 25 225 26 108 28 704 16 086 1,525 اليوناف 58
 صفر صفر صفر − صفر غرينادا 61

 صفر صفر صفر − صفر غواتيماال 60

 صفر صفر صفر − صفر غينيا 61

 صفر صفر صفر − صفر بيساك -غينيا  62

 صفر صفر صفر − صفر غيانا 63

 صفر صفر صفر − صفر ىاييت 64

 صفر صفر صفر − صفر الكرسي الرسويل 65

 صفر صفر صفر − صفر ىندكراس 66

 04 038 04 407 05 511 00 228 1,154 ىنغاريا 67
 صفر صفر صفر − صفر آيسلندا 68

 26 821 27 741 30 452 17 280 1,553 اؽبند 71
 08 615 11 073 10 482 03 641 1,234 إندكنيسيا 70
 11 164 11 657 11 106 04 065 1,244 اإلسالمية( -إيراف )صبهورية  71
 صفر صفر صفر − صفر العراؽ 72

 12 715 13 274 15 175 06 708 1,306 أيرلندا 73
 11 442 12 010 13 602 05 770 1,284 إسرائيل 74
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 اسم الطرؼ 

جدكؿ االشًتاكات 
عدؿ الكذم اعتمدتو اؼب

اعبمعية العامة لألمم 
اؼبتحدة حبيث يكوف 

 للنصيباغبد األقصى 
 يف اؼبائة 11اؼبقرر 

1105 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

 2اػبيار  1اػبيار  0اػبيار  اؼبستول الراىن

 142 215 148 370 166 473 078 501 3,322 إيطاليا 75
 صفر صفر صفر − صفر جامايكا 76

 505 857 520 848 565 138 350 685 01,686 الياباف 77
 صفر صفر صفر − صفر األردف 78

 5 780 6 148 6 440 4 047 1,010 كازاخستاف 81
 صفر صفر صفر − صفر كينيا 80

 صفر صفر صفر − صفر كرييباس 81

 04 437 04 815 06 126 00 527 1,161 الكويت 82
 صفر صفر صفر − صفر قريغيزستاف 83

 صفر صفر صفر − صفر صبهورية الك الدشنقراطية الشعبية 84

 صفر صفر صفر − صفر التفيا 85

 صفر صفر صفر − صفر لبناف 86

 صفر صفر صفر − صفر ليسوتو 87

 صفر صفر صفر − صفر ليربيا 88

 7 176 7 173 7 751 5 142 1,031 ليبيا 011
 صفر صفر صفر − صفر ليختنشتاين 010

 صفر صفر صفر − صفر ليتوانيا 011

 صفر صفر صفر − صفر لكسمربغ 012

 صفر صفر صفر − صفر مدغشقر 013

 صفر صفر صفر − صفر مالكم 014

 05 113 05 282 06 425 00 868 1,17 ماليزيا 015
 صفر صفر صفر − صفر ملديف 016

 صفر صفر صفر − صفر مايل 017

 صفر صفر صفر − صفر مالطة 018

 صفر صفر صفر − صفر جزر مارشاؿ 001

 صفر صفر صفر − صفر موريتانيا 000

 صفر صفر صفر − صفر موريشيوس 001

 013 816 016 345 003 842 67 411 0,725 اؼبكسيك 002
 صفر صفر صفر − صفر اؼبوحدة( -ميكركنيزيا )كاليات  003

 صفر صفر صفر − صفر موناكو 004

 صفر صفر صفر − صفر منغوليا 005
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 اسم الطرؼ 

جدكؿ االشًتاكات 
عدؿ الكذم اعتمدتو اؼب

اعبمعية العامة لألمم 
اؼبتحدة حبيث يكوف 

 للنصيباغبد األقصى 
 يف اؼبائة 11اؼبقرر 

1105 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

 2اػبيار  1اػبيار  0اػبيار  اؼبستول الراىن

 صفر صفر صفر − صفر اعببل األسود 006

 صفر صفر صفر − صفر اؼبغرب 007

 صفر صفر صفر − صفر موزامبيق 008

 صفر صفر صفر − صفر ميادنار 011

 صفر صفر صفر − صفر ناميبيا 010

 صفر صفر صفر − صفر ناكرك 011

 صفر صفر صفر − صفر نيباؿ 012

 83 111 85 378 012 111 61 417 0,538 ىولندا 013
 03 318 03 648 04 678 01 674 1,141 نيوزيلندا 014
 صفر صفر صفر − صفر نيكاراغوا 015

 صفر صفر صفر − صفر النيجر 016

 صفر صفر صفر − صفر نيجرييا 017

 صفر صفر صفر − صفر نيوم 018

 37 356 38 533 42 017 25 166 1,737 النركيج 021
 4 718 4 841 5 254 3 237 1,011 عماف 020
 صفر صفر صفر − صفر باكستاف 021

 صفر صفر صفر − صفر باالك 022

 صفر صفر صفر − صفر بنما 023

 صفر صفر صفر − صفر بابوا غينيا اعبديدة 024

 صفر صفر صفر − صفر باراغوام 025

 5 552 5 714 6 211 3 877 1,006 بريك 026
 7 660 7 873 8 500 5 454 1,042 الفلبني 027
 41 342 42 617 46 365 28 150 1,807 بولندا 028
 15 885 16 540 18 470 11 115 1,361 الربتغاؿ 031
 00 812 01 081 02 132 7 818 1,117 قطر 030
 002 453 005 212 013 327 74 111 0,876 صبهورية كوريا 031
 صفر صفر صفر − صفر صبهورية مولدكفا 032

 01 760 02 073 03 013 8 523 1,114 ركمانيا 033
 027 740 031 113 041 036 012 818 1,32 االرباد الركسي 034
 صفر صفر صفر − صفر ركاندا 035

 صفر صفر صفر − صفر سانت كيتس كنيفس 036



UNEP/OzL.Pro.28/4 

22 

 اسم الطرؼ 

جدكؿ االشًتاكات 
عدؿ الكذم اعتمدتو اؼب

اعبمعية العامة لألمم 
اؼبتحدة حبيث يكوف 

 للنصيباغبد األقصى 
 يف اؼبائة 11اؼبقرر 

1105 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

 2اػبيار  1اػبيار  0اػبيار  اؼبستول الراىن

 صفر صفر صفر − صفر سانت لوسيا 037

 صفر صفر صفر − صفر سانت فنسنت كجزر غرينادين 038

 صفر صفر صفر − صفر ساموا 041

 صفر صفر صفر − صفر ساف مارينو 040

 صفر صفر صفر − صفر ساف تومي كبرينسييب 041

 38 116 41 312 42 808 25 720 1,750 اؼبملكة العربية السعودية 042
 صفر صفر صفر − صفر السنغاؿ 043

 صفر صفر صفر − صفر صربيا 044

 صفر صفر صفر − صفر سيشيل 045

 صفر صفر صفر − صفر سرياليوف 046

 10 761 11 310 12 853 05 258 1,272 سنغافورة 047
 8 628 8 865 01 561 6 181 1,06 سلوفاكيا 048
 صفر صفر صفر − صفر سلوفينيا 051

 صفر صفر صفر − صفر جزر سليماف 050

 صفر صفر صفر − صفر الصوماؿ 051

 10 075 10 610 12 104 04 747 1,260 جنوب أفريقيا 052
 صفر صفر صفر - صفر جنوب السوداف 053

 058 211 062 323 074 423 015 624 1,852 إسبانيا 054
 صفر صفر صفر − صفر سرم النكا 055

 صفر صفر صفر − صفر السوداف 056

 صفر صفر صفر − صفر سوريناـ 057

 صفر صفر صفر − صفر سوازيلند 058

 43 564 45 112 48 801 31 813 1,846 السويد 061
 48 518 50 167 54 231 33 521 0,133 سويسرا 060
 صفر صفر صفر − صفر اعبمهورية العربية السورية 061

 صفر صفر صفر − صفر طاجيكستاف 062

 02 501 02 831 03 804 01 077 1,127 تايلند 063
 صفر صفر صفر − صفر صبهورية مقدكنيا اليوغوسالفية سابقان  064

 صفر صفر صفر − صفر ليشيت -تيمور  065

 صفر صفر صفر − صفر توغو 066
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 اسم الطرؼ 

جدكؿ االشًتاكات 
عدؿ الكذم اعتمدتو اؼب

اعبمعية العامة لألمم 
اؼبتحدة حبيث يكوف 

 للنصيباغبد األقصى 
 يف اؼبائة 11اؼبقرر 

1105 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
مساذنات 
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

1106 
 مساذنات
 األطراؼ

 2اػبيار  1اػبيار  0اػبيار  اؼبستول الراىن

 صفر صفر صفر − صفر تونغا 067

 صفر صفر صفر − صفر ترينيداد كتوباغو 068

 صفر صفر صفر − صفر تونس 071

 64 522 66 360 71 765 45 500 0,213 تركيا 070
 صفر صفر صفر − صفر تركمانستاف 071

 صفر صفر صفر − صفر توفالو 072

 صفر صفر صفر − صفر أكغندا 073

 صفر صفر صفر − صفر أككرانيا 074

 22 776 23 601 26 021 14 253 1,482 اإلمارات العربية اؼبتحدة 075

اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا  076
 183 847 211 014 212 112 111 663 4,051 العظمى كأيرلندا الشمالية

 صفر صفر صفر − صفر صبهورية تنزانيا اؼبتحدة 077

 0 141 848 0 172 311 0 261 831 826 721 10,817 الواليات اؼبتحدة األمريكية 078
 صفر صفر صفر − صفر أكركغوام 081

 صفر صفر صفر − صفر أكزبكستاف 080

 صفر صفر صفر − صفر فانواتو 081

 24 618 25 466 28 018 15 617 1,514 البوليفارية(-فنزكيال )صبهورية 082
 صفر صفر صفر − صفر فييت ناـ 083

 صفر صفر صفر − صفر اليمن 084

 صفر صفر صفر − صفر زامبيا 085

 صفر صفر صفر − صفر زمبابوم 086

 4 724 061 4 841 899 6 162 142 4 176 911 200 المجموع 

_______________ 


