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االجتماع الثالثون لألطراف يف بروتوكول
مونرتايل بشأن املواد املستنفدة
لطبقة األوزون
كيتو 9-5 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2018
البند  3من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي*

ميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل والتقريران املاليان

التنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة لعام  2018وامليزانيتان املقرتحتان لعامي  2019و2020
للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
إضافة
امليزانية القائمة على النتائج لعامي  2019و2020
مذكرة من األمانة
يف ضوء النسخة املنقحة من مذكرة األمانة ) ،(UNEP/OzL.Pro.30/4/Rev.1اليت وضعت يف صيغتها
النهائية يف تشرين األول/أكتوبر  ،2018أجريت تغيريات مناظرة يف عرض امليزانية القائمة على النتائج
يف هذه املذكرة.
 -1يف الفقرة  12من املقرر  2٤/29الصادر عن االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل
بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ،طلبت األطراف إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانيتني قائمتني على النتائج
وبرانجمي عمل لعامي  2019و ،2020على أن جيري عرض سيناريوهني للميزانية وبرانجمي عمل يستندان إىل
االحتياجات املتوقعة لكل سنة يف (أ) سيناريو منو امسي صفري؛ و(ب) سيناريو قائم على ما أوصي به من
تعديالت إضافية على السيناريو األول والتكاليف أو الوفورات اإلضافية املرتبطة به .وفيما بعد يشار إىل السيناريو
األخري ،يف هذه الوثيقة ،على أنه امليزانيتني املقرتحتني.
وعرض
 -2وتتضمن هذه املذكرة عرضاً قائماً على النتائج للميزانية وبرانجمي عمل لعامي  2019وُ .2020
هذا التحليل للميزنة القائمة على النتائج أيضاً لعام  ،2018ويشمل امليزانية املنقحة املقرتحة للصندوق االستئماين
لربوتوكول مونرتايل ،وامليزانية املعتمدة للصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون ،وخمصصات تكاليف
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دعم الربامج ،اليت استخدمت كأساس لعرض امليزانية القائمة على النتائج للسنتني التاليتني .وقد نُظمت املذكرة
على النحو التايل:
يعرض الفرع ألف املعلومات األساسية ،وغرض وهيكل هذه املذكرة ،ويقدم املعلومات الالزمة
(أ)
لتقييم إطار النتائج املقرتح وامليزانية ،إضافةً إىل األسس التحليلية والسياساتية للعرض القائم على النتائج؛
(ب) يعرض الفرع ابء االفرتاضات املستخدمة يف عروض امليزانية القائمة على النتائج ،مبا يف ذلك
من خمتلف مصادر األموال؛
(ج) حيدد الفرع جيم الصيغ القائمة على النتائج ،مبا يف ذلك األهداف ،واإلجنازات املتوقعة
واملؤشرات ،وافرتاضات املوارد ،واملخاطر ،والقيود والتبعيات املرتبطة بتحقيق األهداف؛
(د) يقدم الفرع دال موجزاً للميزانيات القائمة على النتائج حبسب األهداف؛
(ه) يبني الفرع هاء أثر سيناريو النمو االمسي الصفري على امليزانيتني املقرتحتني لعامي 2019
و2020؛
(و) يعرض الفرع واو تعليقات ومالحظات ختامية بشأن الفائدة احملتملة لعرض امليزنة القائمة على
النتائج واآلاثر احملتملة لسياسات النمو االمسي الصفري على األمانة.
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كل إشارة إىل الدوالر تعين دوالر الوالايت املتحدة.

ألف  -املعلومات األساسية والغرض من هذه املذكرة وهيكلها
-1

الوالية التشريعية واملالية لألمانة
 -٤عني مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون ،مبوجب مقرره ا ف ،8/1-برانمج األمم املتحدة
للبيئة بوصفه أمانة االتفاقية .ومتشياً مع قبول برانمج األمم املتحدة للبيئة للعمل بوصفه أمانة اتفاقية فيينا وبروتوكول
مونرتايل امللحق هبا فإن أمانة اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل امللحق هبا (أمانة األوزون) هي مكتب مميز داخل
برانمج األمم املتحدة للبيئة يعمل وفقاً للوالية املمنوحة له من املعاهدتني.
 -5وتُستمد سلطة األمانة من املواد ذات الصلة يف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل ،بصيغتها املنقحة واملعدلة،
وقرارات جمالس اإلدارة يف املعاهدتني ،وال سيما مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واجتماع األطراف يف بروتوكول
مونرتايل .ويتمتع مؤمتر األطراف واجتماع األطراف بسلطة عامة لوضع السياسات واالستعراض املستمر لتنفيذ
اتفاقية فيينا ،وبروتوكول مونرتايل ،وأي مقررات تصدر عن مؤمتر األطراف واجتماع األطراف.
 -6وتعمل األمينة التنفيذية ألمانة األوزون وفقاً للسلطة املخولة هلا من املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة
للبيئة يف  1تشرين الثاين/نوفمرب  2016مبوجب سياسة وإطار تفويض السلطة إلدارة أماانت االتفاقات البيئية
املتعددة األطراف.
 -7وفيما يتعلق ابلرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية يف األمانة أنشأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا،
مبوجب مقرره ا ف ،9/1-صندوقاً استئمانياً التفاقية فيينا اتبعاً لألمم املتحدة لتمويل النفقات اليت تعتمدها
األطراف .وأنشأ اجتماع األطراف مبوجب مقرره  1٤/1صندوقاً استئمانياً مماثالً لربوتوكول مونرتايل لتمويل
النفقات اليت تعتمدها األطراف.
 -8وتُنفَّذ األنشطة املالية واإلدارية وأنشطة التوظيف وفقاً للقواعد واألنظمة اإلدارية واملالية لألمم املتحدة
واهليئات احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة ،مبا يف ذلك اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي،
واألوامر التوجيهية من األمني العام واألوامر التوجيهية الصادرة عن برانمج األمم املتحدة للبيئة على النحو الذي
يدعو إليه مديره التنفيذي.
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حتديد إطار نتائج لألمانة
 -9كانت اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل امللحق هبا مها أول معاهدتني بيئيتني عامليتني حتققان تصديقاً
عاملياً ،يف عام  ،2009حيث صدق عليهما حىت اآلن  197طرفاً .وأنشأت هااتن املعاهداتن معاً نظاماً انجحاً
حلماية األوزون ،حيث شكلت املعارف العلمية السليمة أساساً للسياسات واإلجراءات املناسبة يف إطار االتفاقية
والربوتوكول.
 -10وكانت نقطة االنطالق املنطقية إلطار النتائج لألمانة هي أهداف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل .ويرد
هدف اتفاقية فيينا يف ديباجة االتفاقية اليت جاء فيها أن األطراف يف االتفاقية ’’مصممة على محاية صحة اإلنسان
والبيئة من اآلاثر الضارة النامجة عن حدوث تعديالت يف طبقة األوزون‘‘ .أما بروتوكول مونرتايل فينص يف ديباجته
على أن األطراف ’’مصممة على محاية طبقة األوزون ابختاذ التدابري الوقائية للحد على حنو عادل من احلجم
الكلي النبعااثت املواد املستنفدة لألوزون على النطاق العاملي ،مع القضاء عليها كهدف هنائي على أساس
التطورات يف املعرفة العلمية ،وآخذة يف احلسبان االعتبارات الفنية االقتصادية ،وواضعة يف االعتبار االحتياجات
اإلمنائية للبلدان النامية‘‘.
 -11ويتمثل دور أمانة األوزون يف مساعدة األطراف على حتقيق أهداف املعاهدتني من خالل التنفيذ الفعال
للمعاهدتني واألحكام الواردة فيهما ،بصيغتها اليت تعدهلا األطراف على مر السنني .وتضطلع األمانة ابملهام احملددة
يف املادة  7من اتفاقية فيينا واملادة  12من بروتوكول مونرتايل )1(.وإضافةً إىل الواجبات احملددة املعرفة يف املعاهدتني
نفسيها ،يتعني على األمانة أن تستجيب لقرارات حمددة صادرة عن األطراف املعنية تنشأ عن اجتماعاهتا الدورية.
 -12وبناءً على ذلك فإن إطار النتائج املقرتح يف هذه املذكرة يقوم على أساس واضح يف النصوص األساسية
التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل ،على النحو املبني يف اجلدول  1أدانه ويف قرارات األطراف:
اجلدول 1
تعريف دور األمانة
اتفاقية فيينا ،املادة ( 7أ)
بروتوكول مونرتايل ،املادة ( 12أ)

اهلدف املقرتح
اهلدف  :1تنظيم التمويل واخلدمات اللوجستية لالجتماعات يف
إطار اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل

اتفاقية فيينا املادة ( 7ب) ،و(د) ،و(و)
بروتوكول مونرتايل ،املادة ( 12ج)

اهلدف  :2تقدمي الدعم الفين ملناقشات األطراف يف اجتماعاهتا
املختلفة وللعلماء/اخلرباء يف أفرقة التقييم واهليئات الفرعية التابعة هلا

اتفاقية فيينا ،املادة ( 7ج)
بروتوكول مونرتايل ،املادة ( 12هـ) ،و(و)

اهلدف  :3التحضري لبدء نفاذ تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل
ودعم تنفيذه

اتفاقية فيينا ،املادة ( 7ب)
بروتوكول مونرتايل ،املادة ( 12ج)
القرارات اليت تتخذها األطراف

اهلدف  :٤إدارة البياانت واملعلومات اليت تقدمها األطراف ورصد
امتثال األطراف
اهلدف  :5تنفيذ أنشطة االتصال االسرتاتيجي ومحلة عاملية
لالحتفال ابليوم الدويل السنوي لألوزون ( 16أيلول/سبتمرب)
اهلدف  :6كفالة التعاون مع سائر االتفاقات البيئية املتعددة
األطراف والربامج الدولية ،حسب االقتضاء

اتفاقية فيينا ،املادة ( 7أ) ،و(هـ)
بروتوكول مونرتايل ،املادة ( 12د)

( )1انظر مرفق هذه املذكرة لالطالع على نص املواد ذات الصلة من اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل واليت تشري إىل وظائف
األمانة.
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 -13وإضافةً إىل األهداف املبينة أعاله ،تعمل األمانة للوفاء مبتطلب هام يتمثل يف تنظيم وإدارة املوارد البشرية
واملالية املوكلة إليها .ومل تذكر هذه األولوية صراحةً يف إطار النتائج املقرتح أعاله ،بل يفرتض أن تكون موجودة يف
مجيع برامج عمل األمانة .ويشمل ذلك ،على سبيل املثال ،كفالة التعيني الفعال للموظفني واخلرباء االستشاريني،
ورصد أداء كل موظف ،وتطبيق معيار ’’القيمة لقاء املال‘‘ على مجيع النفقات ،وتسجيل ورصد مجيع املعامالت
يف إطار امليزانية.
-٣

صياغة نسق لعرض قائم على النتائج
 -1٤تعمل األمانة يف إطار السياسات اإلدارية الواسعة النطاق لربانمج األمم املتحدة للبيئة الذي يزود جملس
إدارهتا مبيزانية قائمة على النتائج .ويتوافق عرض ميزانية برانمج البيئة مع أفضل املمارسات وهو مألوف لدى العديد
من مكوانت األمانة .ومن مث فإن نقطة االنطالق لعرض امليزانية القائمة على النتائج الذي تقدمه األمانة هي
نفسها نقطة االنطالق لربانمج األمم املتحدة للبيئة.
 -15ولذلك فإن نسق إطار النتائج لألمانة الوارد يف اجلزء ابء هو جدول منظم يشمل( :أ) بيان اهلدف؛ (ب)
سلسلة من اإلجنازات املتوقعة ،مع مؤشرات وتواريخ مستهدفة مقرتحة لكل إجناز متوقع؛ (ج) وصف إضايف
للمخاطر والقيود والتبعيات .ويلي ذلك جدول يعرض مستوى املوارد من املوظفني وغري املوظفني املقرتحة للهدف،
حيثما كان ذلك ممكناً عملياً من حيث اإلجناز املتوقع.
 -16وتشمل االحتياجات من املوارد لكل هدف تلك املقدمة من الصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا
وبروتوكول مونرتايل وموارد تكاليف دعم الربامج اليت تتاح لألمانة .وتتمثل الفرضية األساسية للميزنة القائمة على
النتائج يف إدراج مجيع مصادر التمويل الكبرية حبيث يتسىن ،على سبيل املثال ،تقييم العالقة بني املدخالت املقدمة
والنتائج احملققة بطريقة جمدية وشفافة .وهذا يتسق مع مبدأ اإلدارة املالية املتعلق ابلقابلية للتداول ،الذي يعين
التجميع الفعال للموارد لكي تنفقها األمانة من أجل حتقيق األهداف واإلجنازات املتوقعة .بيد أن هناك تفصيل
حسب مصادر األموال.

ابء -

االفرتاضات املستخدمة يف عرض امليزانية القائمة على النتائج
 -17يرد موجز لتعريف النمو االمسي الصفري لعامي  2019و 2020يف االفرتاضات واحلساابت التالية.
 -18وكمبدأ أول فإن أساس سيناريو النمو االمسي الصفري لعامي  2019و 2020على السواء هو جمموع
التكاليف املباشرة للميزانية املنقحة املقرتحة لعام  2018للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل ،وامليزانية املعتمدة
لعام  2018للصندوق االستئماين التفاقية فيينا ،وخمصصات عام  2018يف ميزانية تكاليف دعم الربانمج على
النحو املبني يف اجلدول .2
اجلدول 2
مصادر أموال امليزانية القائمة على النتائج لعام  2018وأساس سيناريوهي النمو االمسي الصفري لعامي
 2019و2020
امليزانية املنقحة املقرتحة لعام  2018للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل
امليزانية املعتمدة لعام  2018للصندوق االستئماين التفاقية فيينا
خمصصات ميزانية تكاليف دعم الربامج لعام 2018
اإلمجايل
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 -19إن مسامهات امليزانية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا لألعوام  ،2018و ،2019و2020
هي امليزانيات اليت اعتمدها لتلك السنوات الثالث مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه احلادي عشر الذي
عقد يف مونرتايل ،كندا ،يف عام ( 2017انظر اجلدول .)3
 -20وقد أدرجت التكاليف املباشرة يف سيناريوهات امليزنة القائمة على النتائج للسنوات املعنية.
اجلدول 3
املسامهات املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
2018

2019

2020

الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
التكاليف املباشرة

697 ٤93

708 833

1 212 398

تكاليف دعم الربامج

90 67٤

92 1٤8

157 612

788 167

800 981

1 ٣70 010

امليزانية اإلمجالية

 -21مسامهات امليزانية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل هي على النحو التايل:
(أ)

لعام  ،2018مبلغ امليزانية املنقحة املقرتحة البالغ  5 326 722دوالراً هو املسامهة؛

(ب) لعام  ،2019احتفظ ابلنمو االمسي الصفري عند مستوى امليزانية املنقحة املقرتحة لعام ،2018
وهو أقل من امليزانية املعتمدة لعام 2018؛
(ج) لعام  ،2019زيدت امليزانية املقرتحة مقارنةً ابمليزانية املنقحة املقرتحة لعام  2018مببلغ
 303 908دوالر؛
(د) أما فيما خيص ميزانية النمو االمسي الصفري وامليزانية املقرتحة لعام  2020معاً فقد خفضت
املبالغ املقرتحة مبقدار  307 360دوالراً ،وهو املبلغ املدرج يف امليزانية يف إطار اتفاقية فيينا ابعتباره املسامهة املقدمة
من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا جتاه اجتماعات مكتب االجتماع الثالثني لألطراف واالجتماع املشرتك
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واجتماع األطراف يف بروتوكول مونرتايل ( 252 000دوالر  20 000 +دوالر
=  272 000دوالر + ،تكاليف الدعم الربامج البالغة  35 360دوالراً =  307 360دوالراً)؛
(ه) وفيما خيص امليزانية املقرتحة لعام  ،2020هناك اخنفاض صاف قدره  215 988دوالراً مقارنة
ابمليزانية املقرتحة لعام ( 2019الزايدة يف تكاليف املوظفني مبقدار  30 860دوالراً ،والزايدة يف تكاليف
االجتماعات مبقدار  50 000دوالر ،واالخنفاض البالغ قدره  272 000دوالراً (انظر (د) أعاله)
=  191 1٤0دوالراً - ،تكاليف دعم الربامج البالغة  2٤ 8٤8دوالراً =  215 988دوالراً)؛
(و) ولعام  ،2020ميزانية النمو االمسي الصفري هي امليزانية املنقحة املقرتحة لعام 2018
( 5 326 722دوالراً)  307 360 -دوالراً (انظر (د) أعاله) =  5 019 362دوالراً؛
(ز)

أدرجت التكاليف املباشرة يف السيناريوهات القائمة على النتائج.
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اجلدول ٤
املسامهات املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل
الصندوق االستئماين
لربوتوكول مونرتايل

امليزانية املنقحة
املقرتحة لعام
2018

النمو اإلمسي
الصفري
2019

امليزانية املقرتحة لعام
2019

النمو اإلمسي
الصفري
2020

امليزانية املقرتحة
لعام 2020

التكاليف املباشرة

4 71٣ 914

4 71٣ 914

٤ 982 860

4 441 91٣

٤ 791 719

تكاليف دعم الربامج

612 808

612 808

6٤7 770

577 449

622 923

امليزانية اإلمجالية

5 ٣26 722

5 ٣26 722

5 6٣0 6٣0

5 019 ٣62

5 414 642

 -22واملبلغ املتاح لألمانة من ميزانية تكاليف دعم الربامج يف عام  2018هو  39٤ 698دوالراً؛ غري أنه ال
ميكن التنبؤ بدقة مبيزانييت عامي  2019و 2020نظراً ألن ( )1املبلغ يف أي سنة من السنوات يستند إىل النفقات
يف السنة السابقة )2( ،املبلغ الذي حيتفظ به برانمج األمم املتحدة للبيئة للوظائف اإلدارية املركزية يبلغ  33يف
املائة تقريباً لكنه خيتلف من سنة إىل أخرى .وتبلغ نسبة مسامهة تكاليف دعم الربامج املتاحة لألمانة حنو  67يف
املائة وقدرت بنحو  ٤00 000دوالر لعامي  2019و 2020ألغراض امليزنة القائمة على النتائج.
 -23ويرد يف اجلدول  5جمموع املوارد املتاحة املستخدمة يف عملية امليزنة القائمة على النتائج.
اجلدول 5
جمموع املوارد املتاحة املفرتضة للميزانيات القائمة على النتائج لألعوام  2018و 2019و2020
مصدر األموال

امليزانية املنقحة
املقرتحة لعام
2018

النمو اإلمسي
الصفري 2019

امليزانية املقرتحة
2019

النمو اإلمسي
الصفري 2020

امليزانية املقرتحة
2020

الصندوق االستئماين التفاقية
فيينا

697 ٤93

708 833

708 833

1 212 398

1 212 398

الصندوق االستئماين
لربوتوكول مونرتايل

4 71٣ 914

4 71٣ 914

٤ 982 860

4 441 91٣

٤ 791 719

تكاليف دعم الربامج

39٤ 698

٤00 000

٤00 000

٤00 000

٤00 000

جمموع التكاليف املباشرة

5 806 105

5 822 747

6 091 69٣

6 054 ٣11

6 404 117

 -2٤وقد اعتمدت هذه اجملاميع كأهداف عند وضع ميزانية النمو االمسي الصفري ومقرتحات برانمج العمل
الواردة أعاله يف أطر النتائج وجداول االحتياجات من املوارد (اجلداول  )17 - 6وجرى حتليلها يف الباب هاء.
وأدرجت املوارد اإلرشادية حسب مصدر األموال ،يف اجلداول.

6

UNEP/OzL.Pro.30/4/Add.1/Rev.1

جيم  -األهداف واملؤشرات واملخاطر
 -25يرد يف اجلداول من  6إىل  17أدانه عرض ألطر النتائج واملوارد التقديرية ألهداف األمانة الستة املقرتحة.
اجلدول 6
اهلدف  :1تنظيم التمويل واخلدمات اللوجستية لالجتماعات يف إطار اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل
اجتماعات جلنة التنفيذ

(أ)

(ب) اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل
(ج)

اجتماعات مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا كل ثالث سنوات واجتماعات األطراف يف بروتوكول مونرتايل كل سنة

(د)

اجتماعات مكتيب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل

(هـ)

االجتماعات املخصصة وغري الرمسية وحلقات العمل عندما تطلب األطراف عقدها

(و)

اجتماعات أفرقة التقييم واهليئات الفرعية التابعة هلا (جلان اخليارات التقنية وفرق العمل)

(ز)

اجتماعات مديري حبوث األوزون كل ثالث سنوات

(ح)

اجتماعات اللجنة االستشارية يف إطار الصندوق االستئماين التفاقية فيينا للرصد والبحث

1-1
2-1
3-1

٤-1

اإلجنازات املتوقعة

مؤشرات اإلجناز

التواريخ املستهدفة

تنسيق وتنفيذ مجيع الرتتيبات اللوجستية ،مبا يف ذلك التوظيف واالحتياجات من أن يكون التنظيم العايل املستوى احلسن التوقيت والرتتيبات اللوجستية لالجتماعات أن تكون التواريخ املرجعية
مرتبطة بتواريخ االجتماعات.
يف حدود االعتمادات املخصصة يف امليزانية ،وأن تكون األطراف مقتنعة بذلك.
املواد واملعدات.
إصدار مجيع واثئق االجتماعات يف الوقت املناسب ،ابللغات الرمسية الست ووفق إصدار الواثئق يف الوقت املناسب.
القواعد ذات الصلة لألمم املتحدة.
املمولني مع حتقيق التوازن
تيسري ترتيبات السفر وبدل اإلقامة اليومي اخلاصة ابملشاركني من البلدان النامية اختاذ ترتيبات جيدة للسفر وبدل اإلقامة اليومي للمشاركني َّ
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية حلضور االجتماعات استناداً إىل قواعد اإلقليمي والتوقيت املناسب للرتشيحات والتعيينات وشراء األرصدة الكربونية للتعويض
األمم املتحدة ذات الصلة ،مع حتقيق حياد البصمة الكربونية فيما خيص سفر عن البصمة الكربونية املرتبطة بسفر املشاركني حلضور االجتماعات.
املشاركني حلضور االجتماعات.
تقدمي املساعدة ألفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية يف تنظيم اجتماعاهتا وتقدمي استفادة أفرقة التقييم واللجان من املساعدة املقدمة وتقدمي دعم لوجسيت عايل
املستوى.
الدعم اللوجسيت واملايل ،حسب االقتضاء.

املخاطر ،والقيود والتبعيات

االمتثال للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة ) (ST/SGB/2013/4واألمر اإلداري املتعلق ابلسفر يف مهام رمسية ).(ST/AI/2013/3
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اجلدول 7
املوارد املالية الالزمة لتحقيق اهلدف 1
ميزانية النمو
اإلمسي الصفري
لعام 2020
اإلمجايل

املوظفون

غري املوظفني

اإلمجايل

ميزانية النمو
اإلمسي الصفري
لعام 2019
اإلمجايل

اإلمجايل

اإلمجايل

244 408

1 154 946

1 ٣99 ٣54

1 476 465

1 698 655

1 494 801

1 768 810

9٣ ٣96

1 142 846

1 2٣6 242

1 ٣10 797

1 5٣2 987

1 0٣9 051

1 ٣1٣ 060

68 902

5 500

7٤ ٤02

75 316

75 316

363 721

363 721

82 110

6 600

88 710

90 352

90 352

92 029

92 029

126 684

19 822

146 506

154 171

154 171

155 109

156 924

79 482

8 022

87 504

94 196

94 196

94 169

95 984

8 052

5 000

13 052

13 2٤2

13 2٤2

13 ٤07

13 ٤07

39 150

6 800

٤5 950

٤6 733

٤6 733

٤7 533

٤7 533

858 022

1 0٣7 828

1 046 555

1 046 555

1 068 577

1 070 ٣92

85٣ 022

894 257

900 18٣

900 18٣

899 ٣77

901 192

امليزانية املنقحة لعام 2018

اإلجنازات املتوقعة فيما خيص اهلدف 1
 1-1تنسيق وتنفيذ مجيع الرتتيبات اللوجستية ،مبا يف ذلك
التوظيف واالحتياجات من املواد واملعدات

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول
مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية
فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

 2-1إصدار مجيع واثئق االجتماعات يف الوقت املناسب،
ابللغات الرمسية الست ووفق القواعد ذات الصلة لألمم
املتحدة.

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول
مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية
فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

 3-1تيسري ترتيبات السفر وبدل اإلقامة اليومي اخلاصة ابملشاركني
من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
179 806
حلضور االجتماعات استناداً إىل قواعد األمم املتحدة ذات
الصلة

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول
مونرتايل
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امليزانية املنقحة لعام 2018

اإلجنازات املتوقعة فيما خيص اهلدف 1
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية
فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

 ٤-1تقدمي املساعدة ألفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية يف
تنظيم اجتماعاهتا وتقدمي الدعم اللوجسيت واملايل ،حسب
االقتضاء

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول
مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية
فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج
اجملاميع للهدف ( 1مجيع مصادر التمويل)

املوظفون

اإلمجايل

غري املوظفني

ميزانية النمو
اإلمسي الصفري
لعام 2019
اإلمجايل

امليزانية املقرتحة
لعام 2019
اإلمجايل

ميزانية النمو
اإلمسي الصفري
لعام 2020
اإلمجايل

امليزانية املقرتحة
لعام 2020
اإلمجايل

٤6 321

5 000

51 321

52 277

52 277

73 221

73 221

92 250

–

92 250

9٤ 095

9٤ 095

95 979

95 979

148 ٣22

48٣ 022

6٣1 ٣44

624 441

6٣9 441

625 821

642 6٣5

٣7 062

478 022

515 084

505 927

520 927

505 0٣6

521 850

٤7 810

5 000

52 810

53 795

53 795

5٤ 770

5٤ 770

63 ٤50

–

63 ٤50

6٤ 719

6٤ 719

66 015

66 015

699 220

2 515 812

٣ 215 0٣2

٣ ٣01 6٣2

٣ 5٣8 822

٣ ٣44 ٣08

٣ 6٣8 761

اجلدول 8
اهلدف  :2تقدمي الدعم الفين ملناقشات األطراف يف اجتماعاهتا املختلفة وللعلماء/اخلرباء يف أفرقة التقييم واهليئات الفرعية التابعة هلا
اإلجنازات املتوقعة لألمانة

مؤشرات اإلجناز

التواريخ املستهدفة

 1-2اإلجنازات املوحدة املتعلقة ابالجتماعات:

(أ)

صياغة مجيع واثئق االجتماعات ووضعها يف صيغتها النهائية يف الوقت إصدار واثئق عالية اجلودة.

ستة أسابيع يف املتوسط قبل بدء االجتماعات املعنية.

املناسب؛
(ب) تنفيذ املقررات والتوصيات الصادرة عن األطراف بشأن مجيع املسائل تنفيذ األطراف واألمانة واجلهات املعنية األخرى للمقررات يف الوقت على مر السنني.
املناسب وبطريقة فعالة.
ورصدها وأتكيدها؛
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اإلجنازات املتوقعة لألمانة
(ج) تزويد الرؤساء املشاركني والرؤساء مبشورة عالية اجلودة ودقيقة بشأن
اإلجراءات واملسائل املوضوعية عند تنظيم اجتماعاهتم؛
(د) تقدمي األمانة للدعم ألفرقة التقييم واهليئات الفرعية التابعة هلا ،وتعمل
مبثابة قناة بني األفرقة واألطراف لضمان االتصال الواضح والتفاهم؛
(هـ) نظر األطراف يف الفرص والقضااي الناشئة؛
(و) مساعدة األطراف ،كلما دعت الضرورة ،على التوصل إىل توافق يف اآلراء
بشأن القضااي من خالل إجراء مشاورات غري رمسية ،وتقدمي املشورة
املناسبة ،وعرض اخليارات والتحليالت املرتبطة هبا.

مؤشرات اإلجناز

التواريخ املستهدفة

عقد االجتماعات بسالسة ،مع توضيح املسائل واخليارات والطريق إىل مدة عقد االجتماعات.
األمام.
إجناز أفرقة التقييم واهليئات الفرعية التابعة هلا جلميع املهام وفقاً لطلب ستة أسابيع يف املتوسط قبل اجتماعات الفريق
العامل املفتوح ابب العضوية واجتماعات األطراف.
األطراف واإلبالغ بوضوح عن النتائج الرئيسية.
معاجلة األطراف للفرص اهلامة واملسائل الناشئة.
وصول األطراف إىل توافق يف اآلراء واختاذها لقرارات مستنرية.

على مر السنني.

كلما دعت احلاجة.

 2-2اإلجنازات املوحدة املتعلقة حتديداً ابجتماعات اتفاقية فيينا:

(أ)

إدارة الصندوق االستئماين التفاقية فيينا للرصد والبحث وتنفيذ األنشطة اختاذ قرارات بشأن متويل املشاريع من جانب الصندوق االستئماين ،وتنفيذ على مر السنني.
املشاريع.
مع اللجنة االستشارية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛

(ب) دعم األمانة الجتماعات اللجنة االستشارية وأنشطتها يف إطار اتفاقية استعراض مقرتحات املشاريع وتنفيذ اسرتاتيجيات مجع األموال.

فيينا.

على مر السنني.

 3-2اإلجنازات احملددة الناشئة عن مقررات حمددة لألطراف:

(أ)

التنظيم اجليد حللقة العمل بشأن كفاءة استخدام الطاقة مع اخلفض تصميم حلقة العمل وحمتواها عالياً اجلودة؛ األطراف على اطالع حسن تواريخ حلقة عمل هي من  10-9متوز/يوليه .2018

التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف عام ( 2018املقرر  )10/29على مسألة الكفاءة يف استخدام الطاقة؛ إجراء األطراف ملناقشات حيوية.

مع توفري تصميم عايل اجلودة للربامج ومشاركة خرباء جيدين وواثئق
معلومات أساسية مفيدة؛
(ب) إصدار عرض عام جمدول ملعايري السالمة (املقرر  )11/29لكي استعراض األطراف للمشروع األول العايل اجلودة وتسلُّم الردود من أجل حزيران/يونيه .2018
مواصلة العمل فيه.
تستعرضه األطراف.
املخاطر ،والقيود والتبعيات
العمل يعتمد على مقررات األطراف وتوصياهتا وطلباهتا.
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اجلدول 9
املوارد املالية الالزمة لتحقيق اهلدف 2
امليزانية املنقحة لعام 2018

اإلجنازات املتوقعة فيما خيص اهلدف 2
 1-2اإلجنازات املوحدة املتعلقة ابالجتماعات

املوظفون

285 844

78 665

55 411

2٣ 122

املوارد االرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

191 62٣
5٤ 921
39 300

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

٣0 2٣1
25 180

 2-2اإلجنازات املوحدة املتعلقة حتديداً ابجتماعات اتفاقية فيينا

 3-2اإلجنازات احملددة الناشئة عن مقررات حمددة لألطراف

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

اإلجنازات املتوقعة فيما خيص اهلدف 2

غري املوظفني

–
12٣ 947

85 747
32 860
5 3٤0

56 122
15 9٤3
6 600
18 122
5 000

–
161 872

156 872
5 000

–

اإلمجايل

٣64 509

247 745
70 86٤
٤5 900
78 5٣٣

48 ٣5٣
30 180

اجملاميع للهدف ( 2مجيع مصادر التمويل)

465 202

ال ميكن تقديرها بطريقة مفيدة.

–
285 819

242 619
37 860
5 3٤0

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج
26٣ 659

ميزانية النمو
ميزانية النمو
امليزانية املقرتحة
امليزانية املقرتحة
اإلمسي الصفري
اإلمسي الصفري
لعام 2020
لعام 2019
لعام 2020
لعام 2019
اإلمجايل
اإلمجايل
اإلمجايل
اإلمجايل

728 861

55٣ 917
1٤1 251
52 133

55٣ 917
1٤1 251
52 133

555 0٣4
323 555
53 0٤5

560 479
323 555
53 0٤5

747 ٣01

747 ٣01

9٣1 6٣4

9٣7 079
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اجلدول 10
اهلدف  :٣التحضري لبدء نفاذ تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل ودعم تنفيذه
مؤشرات اإلجناز
اإلجنازات املتوقعة

 1-3التصديق على تعديل كيغايل واإلعداد لتنفيذه:

التواريخ املستهدفة

(أ) توفري املساعدة لألطراف للتصديق على تعديل كيغايل ،مبا يف ذلك بتوفري الواثئق ذات األطراف على اطالع حسن على التصديق والتنفيذ؛ التصديق من جانب على مر السنني إىل حني
العديد من األطراف؛ اإلجابة على مجيع أسئلة األطراف بشأن التصديق تصديق أكرب عدد ممكن من
الصلة وتقدمي املشورة والزايرات ،عند االقتضاء ،ورصد حالة التصديق عن كثب؛
البلدان على التعديل.
والتنفيذ.
(ب) تنسيق العمل املتعلق بنص تعديل كيغايل والتصديق عليه مع وديع معاهدات األمم معاجلة أي تصويبات على تعديل كيغايل بسرعة؛ إصدار التنقيحات عند على مر السنني.
املتحدة ومعاجلة أي مسائل ذات صلة تنشأ (مثالً التصويبات الالزمة على النصوص الضرورة؛ معاجلة الوديع للمسائل املتعلقة ابلتصديق بفعالية عند احلاجة.
النهائية للتعديل)؛

(ج) تقدمي الدعم لألطراف يف تشغيل وتنفيذ أحكام التعديل كيغايل (ترد اخلطة التشغيلية واجلدول
الزمين يف الوثيقة  ،))2017( UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/INF/1مبا يف ذلك:
’ ‘1توفر االستمارات اجلديدة لإلبالغ عن البياانت لكي تستخدمها األطراف؛
’ ‘2تطوير أداة لإلبالغ عن البياانت على شبكة اإلنرتنت؛
’ ‘3إاتحة قاعدة بياانت مستكملة لألمانة لتسجل البياانت اليت تقدمها األطراف؛
’ ‘٤استكمال خمتلف أقسام موقع األمانة على شبكة اإلنرتنت إبضافة املعلومات
املتعلقة بتعديل كيغايل.

 2-3التعاون مع كياانت األمم املتحدة وكياانت من خارج األمم املتحدة من أجل تنفيذ تعديل كيغايل

(أ)

اعتماد استمارات اإلبالغ اجلديدة عن البياانت ونشرها .تشغيل قاعدة تشرين الثاين/نوفمرب 2018
البياانت املستكملة على حنو فعال.
الفصل األول من عام 2019
تطوير أداة اإلبالغ اإللكرتوين.
إاتحة املوقع الشبكي املستكمل والدليل مع إدراج مجيع املعلومات الالزمة متوز/يوليه .2018
لألطراف.

اخنراط األمانة مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة واللجنة إحراز تقدم فيما يتعلق ابملقرر 2/28؛ إبالغ األطراف ابلنتائج؛ وتقدمي تشرين الثاين/نوفمرب .2018
التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف تنفيذ اإلجراءات الناشئة عن تعديل كيغايل األطراف ملدخالهتا.

واملقررات ذات الصلة (مثالً املقرر  )2/28لكفالة إبالغ هذه اجلهات لألطراف
ابلتقدم الذي حترزه؛
(ب) اخنراط األمانة مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واجلهات املعنية التنسيق اجليد واالتساق وعالقة العمل مع الوديع للمعاهدة ،والصندوق على مر السنني.
األخرى يف تنفيذ تعديل كيغايل واملقررات ذات الصلة الصادرة عن األطراف (مثالً املتعدد األطراف والكياانت التابعة له ،واجلهات املعنية األخرى يف التصديق
على تعديل كيغايل وتنفيذه.
بشأن كفاءة استخدام الطاقة ،ومعايري السالمة ،ورموز النظم املنسقة).
املخاطر ،والقيود والتبعيات
عملية التصديق تعتمد على االحتياجات واإلجراءات والظروف على الصعيد الوطين ،أما اعتماد استمارات اإلبالغ اجلديدة عن البياانت فيخضع لقرارات األطراف.
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اجلدول 11
املوارد املالية الالزمة لتحقيق اهلدف ٣
امليزانية املنقحة لعام 2018

اإلجنازات املتوقعة فيما خيص اهلدف 3
املوظفون

 1-3التصديق على تعديل كيغايل واإلعداد لتنفيذه

118 786

 2-3التعاون مع كياانت األمم املتحدة وكياانت من خارج األمم املتحدة
من أجل تنفيذ تعديل كيغايل

99 805

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل 89 226
26 260
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
3 300
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل 76 080
20 ٤25
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
3 300
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج
اجملاميع للهدف ( ٣مجيع مصادر التمويل)

218 591

غري املوظفني

اإلمجايل

1٣ 022
5 000

102 248
31 260
3 300

18 022

1٣6 808

ميزانية النمو
ميزانية النمو
امليزانية املقرتحة
امليزانية املقرتحة
اإلمسي الصفري
اإلمسي الصفري
لعام 2019
لعام 2020
لعام 2020
لعام 2019
اإلمجايل
اإلمجايل
اإلمجايل
اإلمجايل
146 186 144 ٣71 14٣ 619 14٣ 619

108 4٣9
31 81٤
3 366

108 4٣9
31 81٤
3 366

108 588
32 350
3 ٤33

110 40٣
32 350
3 ٤33

1٣ 022

112 827

119 259

119 259

119 62٣

121 4٣8

8 022
5 000

84 102
25 ٤25
3 300

90 0٣0
25 863
3 366

90 0٣0
25 863
3 366

89 911
26 279
3 ٤33

91 726
26 279
3 ٤33

٣1 044

249 6٣5

262 878

262 878

26٣ 994

267 624

–

–
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اجلدول 12
اهلدف  :4إدارة البياانت واملعلومات اليت تقدمها األطراف ورصد امتثال األطراف
اإلجنازات املتوقعة

 1-٤اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  7وغريها من البياانت واملعلومات

(أ) تقدمي األطراف للبياانت مبوجب املادة  7بشأن إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة وإدارة
هذه البياانت ،مبا يف ذلك ما يلي:
’ ‘1تسجيل البياانت بدقة يف قاعدة البياانت؛
’ ‘2قاعدة البياانت تستكمل ابستمرار وجيري احلفاظ عليها؛
’ ‘3أي تباينات/أخطاء يف اإلفادات املقدمة جرى حتديدها وحلها مع األطراف املعنية؛
’ ‘٤التحليالت أجريت وحُددت حاالت عدم االمتثال جلداول اخلفض والتخلص
التدرجيي ذات الصلة؛
’ ‘5صياغة التقارير عن البياانت فيما خيص األطراف وجلنة التنفيذ ووضعها يف صيغتها
النهائية يف الوقت املناسب.
(ب) تقدمي األطراف ملختلف البياانت واملعلومات على النحو املطلوب يف الربوتوكول ومقررات
األطراف (مثال بشأن االستخدامات الضرورية واحلرجة وما يتصل هبا من أطر احملاسبة،
والبياانت واملعلومات عن املخزوانت؛ واملواد الوسيطة؛ واستخدامات عوامل املعاجلة؛
واالستخدامات املختربية والتحليلية؛ واستخدامات احلجر واستخدامات قبل الشحن) وإدارة
األمانة هلذه البياانت واملعلومات.

مؤشرات اإلجناز

التواريخ املستهدفة
على مر السنني.

البياانت مبوجب املادة  7قُدمت يف الوقت احملدد وأديرت بشكل جيد.
تسجيل البياانت املقدمة يف الوقت املناسب وبشكل دقيق.
قاعدة بياانت دقيقة وحمدثة.
حتديد حاالت عدم االمتثال.
إصدار تقارير عالية جودة عن البياانت يف الوقت املناسب.
املعلومات والبياانت صحيحة ودقيقة وحسنة التوقيت؛ قاعدة البياانت مستكملة على مر السنني.
وسجالت األمانة األخرى تتضمن مجيع البياانت واملعلومات اليت أبلغت عنها
األطراف.

 2-٤أداة اإلبالغ اجلديدة عن البياانت على اإلنرتنت والدعم

(أ) تطوير وإطالق أداة إبالغ جديدة عن البياانت على اإلنرتنت لتمكني األطراف من اإلبالغ تطوير أداة إبالغ عن البياانت على شبكة اإلنرتنت تتسم ابلفعالية والكفاءة الفصل األول من عام 2019
عن البياانت مبوجب املادة  7وضعت املادة ( 7مع إحاالت مرجعية إىل اهلدف )3؛ وحتليل وإطالقها واستخدامها من جانب األطراف بشكل ٍ
مرض.

البياانت استناداً إىل األداة اجلديدة؛
(ب) تقدمي الدعم لألطراف بشأن األداة اجلديدة عند احلاجة لضمان االنتقال السلس من اإلبالغ األطراف تستخدم استمارات البياانت اجلديدة بسهولة.
اليدوي إىل اإلبالغ اإللكرتوين.

 3-٤إجراء عدم االمتثال وجلنة التنفيذ

بعد الفصل األول من عام
 2019وطوال عام .2019

(أ) حبث احلاالت احملتملة لعدم االمتثال من جانب األطراف ،وإعداد التقارير ،مبا يف ذلك حاالت عدم االمتثال خضعت للتحليل وأبلغ عنها؛ تقدمي واثئق عالية اجلودة على مر السنني.
للجنة التنفيذ؛ اللجنة تتخذ قرارات مستنرية بشأن توصياهتا ابختاذ إجراءات.
اخليارات والتوصيات بشأن سبل املضي قدماً ،لكي تنظر فيها جلنة التنفيذ؛
اجتماعات جلنة التنفيذ.
عقد الرئيس لالجتماعات بسالسة وجناح ،مع إحراز نتائج جيدة.
(ب) تزويد رئيس جلنة التنفيذ مبشورة فنية عالية اجلودة وابلدعم عند إدارة االجتماعات.

املخاطر ،والقيود والتبعيات

ينبغي أن تنفذ وفقاً إلجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل.
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اجلدول 13
املوارد املالية الالزمة لتحقيق اهلدف 4
امليزانية املنقحة لعام 2018

اإلجنازات املتوقعة فيما خيص اهلدف ٤
 1-٤اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  7وغريها من البياانت
واملعلومات

املوظفون
128 050

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل 111 567
13 783
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
2 700
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

 2-٤أداة اإلبالغ اجلديدة عن البياانت على اإلنرتنت والدعم

98 140

 3-٤إجراء عدم االمتثال وجلنة التنفيذ

106 850

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل 85 249
10 191
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
2 700
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل 97 099
7 051
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
2 700
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

غري املوظفني

اإلمجايل

1٣ 022

141 072

8 022
5 000

119 589
18 783
2 700

–
207 475

٣05 615

1٣ 022

119 872

178 777
5 000
23 698
8 022
5 000

–

اإلجنازات املتوقعة فيما خيص اهلدف ٤

264 026
15 191
26 398

اجملاميع للهدف ( 4مجيع مصادر التمويل)

٣٣٣ 040

اإلمجايل

اإلمجايل

اإلمجايل

اإلمجايل

ال ميكن تقديرها بطريقة مفيدة.

105 121
12 051
2 700

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج
2٣٣ 519

ميزانية النمو
اإلمسي الصفري
لعام 2019

امليزانية املقرتحة
لعام 2019

ميزانية النمو
اإلمسي الصفري
لعام 2020

امليزانية املقرتحة
لعام 2020

566 559

٣٣7 079
٤6 733
30 2٤2

٣٣7 079
٤6 733
30 2٤2

٣٣8 060
٤7 366
23 239

٣4٣ 505
٤7 366
23 239

414 054

414 054

408 665

414 110
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اجلدول 1٤
اهلدف  :5تنفيذ أنشطة االتصال االسرتاتيجي ومحلة عاملية لالحتفال ابليوم الدويل السنوي لألوزون ( 16أيلول/سبتمرب)
اإلجنازات املتوقعة

 1-5املوقع الشبكي ،واملوجزات القطرية ،واهلوية املؤسسية:

مؤشرات اإلجناز

التواريخ املستهدفة

(أ) إطالق موقع شبكي جديد لألمانة يدعم بشكل أفضل األطراف وغريها إطالق موقع شبكي حديث حافل ابملعلومات وتفاعلي وسهل االستعمال (مبا يف متوز/يوليه .2018
من اجلهات املعنية ،ويعزز صورة األمانة وأتثريها؛
ذلك املوجزات القطرية وبوابة االجتماعات) واستخدامه من جانب مجيع أصحاب
املصلحة وتقدميهم لتعليقات إجيابية.
(ب) إطالق موجزات قطرية إلكرتونية يف املوقع الشبكي اجلديد تشمل توفر موجزات قطرية جديدة وغنية ابملعلومات والقائمة واستخدامها من جانب متوز/يوليه .2018
معلومات أساسية عن تنفيذ كل طرف من األطراف لربوتوكول مونرتايل اجلهات صاحبة املصلحة ،الذين يقدمون تعليقات إجيابية.

واتفاقية فيينا؛
(ج) تصميم هوية مؤسسية ونشرها.
 2-5التوعية العامة واالتصال واإلبالغ:

(أ)

تصميم وتنفيذ محلة إعالمية للتوعية حبماية طبقة األوزون ،مبا يف ذلك
من خالل األنشطة التذكارية مع األطراف بشأن اليوم الدويل لألوزون؛

(ب) حشد سفراء النوااي احلسنة والسفراء اإلقليميني لربانمج األمم املتحدة
للبيئة للتشجيع على دعم بروتوكول مونرتايل (مبا يف ذلك تعديل كيغايل
والتصديق عليه)؛
(ج) استكمال املوقع الشبكي واملعلومات الواردة فيه (على سبيل املثال،
العلوم واآلاثر البيئية ،والتكنولوجيا واالقتصاد ،والسياسات والقرارات
اليت تعتمدها األطراف ،والتقدم احملرز والتاريخ) واحملافظة عليه؛
(د) التقارير اليت يقدمها املعهد الدويل للتنمية املستدامة بشأن اجتماعات
اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل دقيقة وذات صلة.

اهلوية املؤسسية متاحة وتستخدمها األمانة واجلهات املعنية ،حسب االقتضاء.

.2019

نشر املعلومات العامة واملواد والرسائل ،مبا يف ذلك من خالل وسائط التواصل أيلول/سبتمرب ،2018
االجتماعي؛ إذكاء الوعي العام ابملسائل املعنية؛ االحتفال ابليوم الدويل لألوزون يف و ،2019و.2020
العديد من البلدان.
سفراء النوااي احلسنة/اإلقليميني قدموا الرسائل املطلوبة؛ وجرى تعزيز الوعي العام على مر السنني.
واملعارف املتعلقة حبماية طبقة األوزون.
توفر آخر املعلومات بشأن مجيع اجلوانب املتعلقة ابستنزاف طبقة األوزون ومحايتها على مر السنني.
مع سهولة الوصول إىل هذه املعلومات.

نشر املعلومات عن اإلجراءات املتخذة يف االجتماعات يف الوقت املناسب وعلى متوز/يوليه  2018وتشرين
الثاين/نوفمرب .2018
حنو دقيق.
متوز/يوليه .2018
 3-5إصدارات نسخ مستكملة من دليل بروتوكول مونرتايل ودليل اتفاقية فيينا ،الكتيبات متاحة واملستخدمون يقدمون تعليقات إجيابية.
على شبكة اإلنرتنت ويف شكل مطبوع ،وتشمل مجيع املقررات حىت اآلن.

املخاطر ،والقيود والتبعيات

يعتمد على موارد إضافية لتطوير املوقع الشبكي وأداة اإلبالغ اإللكرتوين.
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اجلدول 15
املوارد املالية الالزمة لتحقيق اهلدف 5
امليزانية املنقحة لعام 2018

اإلجنازات املتوقعة فيما خيص اهلدف 5
 1-5املوقع الشبكي ،واملوجزات القطرية ،واهلوية املؤسسية:

املوظفون

غري املوظفني

اإلمجايل

175 197

154 202

٣29 ٣99

86 27٣

9٣ 022

179 295

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

10٣ 90٣
68 59٤
2 700

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

25 108
58 ٤65
2 700

 2-5التوعية العامة واالتصال واإلبالغ:

 3-5إصدارات نسخ مستكملة من دليل بروتوكول مونرتايل ودليل اتفاقية فيينا،
على شبكة اإلنرتنت ويف شكل مطبوع ،وتشمل مجيع املقررات حىت اآلن.

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

اإلجنازات املتوقعة فيما خيص اهلدف 5

149 202
5 000
–
7٣ 022
20 000
–

98 1٣0
78 ٤65
2 700

71 177

22 792

55 780
12 697
2 700

17 792
5 000
–

7٣ 572
17 697
2 700

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج

اجملاميع للهدف ( 5مجيع مصادر التمويل)

٣٣2 647

اإلمجايل

اإلمجايل

25٣ 105
73 59٤
2 700

9٣ 969

270 016

ميزانية النمو
اإلمسي الصفري
لعام 2019
اإلمجايل

امليزانية املقرتحة
لعام 2019

ميزانية النمو
اإلمسي الصفري
لعام 2020
اإلمجايل

امليزانية املقرتحة
لعام 2020

602 66٣

ال ميكن تقديرها بطريقة مفيدة

458 460
172 638
8 262

490 216
172 638
8 262

457 215
180 ٤89
8 ٤27

6٣9 ٣60

671 116

646 1٣1

494 416
180 ٤89
8 ٤27
68٣ ٣٣2
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اجلدول 16
اهلدف  :6كفالة التعاون مع سائر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والربامج الدولية ،حسب االقتضاء
اإلجنازات املتوقعة

 1-6التعاون مع األمم املتحدة واالتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف:

مؤشرات اإلجناز

التواريخ املستهدفة

(أ) اخنراط األمانة مع برانمج األمم املتحدة للبيئة والشعب والربامج الفرعية حتديد اجملاالت احملتملة للتآزر وطرائق التعاون يف تلك اجملاالت واستخدامها يف تعزيز على مر السنني.
التعاون وحتسني أوجه التآزر.
التابعة له يف تعزيز التعاون لضمان التنفيذ الفعال والتآزر؛
(ب) اخنراط األمانة مع سائر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والربامج الدولية حتديد املسائل ذات االهتمام املشرتك؛ وتعزيز التعاون؛ وتقدمي إسهامات مفيدة لألنشطة على مر السنني.
(مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،واتفاقية التنوع ذات الصلة اليت تنفذها اهليئات األخرى؛ وتعزيز أوجه التآزر حيثما أمكن.

البيولوجي ،واالتفاقية الدولية حلماية النبااتت ،ومنظمة الطريان املدين
الدويل ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،ومبادرة
اجلمارك اخلضراء ،والطاقة املستدامة للجميع) يف حتديد املسائل ذات
االهتمام املشرتك وتعزيز التعاون من أجل حتسني أوجه التآزر؛
(ج) مشاركة األمانة يف خمتلف األنشطة املتصلة أبهداف التنمية املستدامة عند تقدمي مسامهات بروتوكول مونرتايل واتفاقية فيينا إىل عملية حتقيق أهداف التنمية على مر السنني.
االقتضاء ،مبا يف ذلك إعداد تقارير رئيسي بروتوكول مونرتايل واتفاقية فيينا املستدامة؛ وتعزيز وضوح وفهم مسامهات املعاهدات حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة.

 2-6بعثات التمثيل:

(أ) مشاركة األمانة يف اجتماعات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تقدمي الدعم لعمل اللجنة التنفيذية ،حسب االقتضاء ،ومتابعة عمل اللجنة.

اجتماعات اللجنة التنفيذية.

ودعمها لعمل اللجنة حسب االقتضاء؛
اجتماعات شبكات األوزون.
(ب) مشاركة األمانة يف الشبكات اإلقليمية واجتماعات مسؤويل األوزون يف استفادة برانمج مساعدات االمتثال من الدعم الذي تقدمه األمانة.
إطار برانمج مساعدات االمتثال التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة،
ومساعدهتا هلذه الشبكات واالجتماعات؛
(ج) متثيل األمانة التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل يف احملافل الدولية (مثل تقدمي مسامهات من اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل إىل خمتلف احملافل حسب االقتضاء؛ حسب االقتضاء.
جملس مرفق البيئة العاملية ،ومجعية األمم املتحدة للبيئة ،والتربيد للجميع) .زايدة اإلدراك؛ تعزيز العالقات والتعاون ،مبا يؤدي إىل تعزيز أوجه التآزر والنتائج.
املخاطر ،والقيود والتبعيات

التعاون مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والربامج الدولية األخرى يعتمد على اجملاالت واألنشطة ذات االهتمام املشرتك اليت يراد التعاون بشأهنا ،وعلى رغبة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والربامج الدولية
ذات الصلة يف التعاون.
ومن املهم التخطيط اجليد والتحضري لكل بعثة لضمان توفري القيمة املضافة ،مع تقدمي الرسائل بشكل فعال ومتثيل مصاحل اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل بدقة ومراعاة احلساسيات السياسية.
18
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اجلدول 17
املوارد املالية الالزمة لتحقيق اهلدف 6
امليزانية املنقحة لعام 2018

اإلجنازات املتوقعة فيما خيص اهلدف 6
املوظفون
 1-6التعاون مع األمم املتحدة واالتفاقات البيئية األخرى املتعددة
األطراف

اإلمجايل

اإلمجايل

اإلمجايل

اإلمجايل

1٣0 025

64 ٣04

194 ٣29

201 ٣64

201 ٣64

202 ٣46

204 161

9٣ 466

59 ٣04

152 770

159 045

159 045

159 282

161 097

5 000

38 259

38 953

38 953

39 631

39 631

–

3 300

3 366

3 366

3 ٤33

3 ٤33

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول
مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية
33 259
فيينا
3 300
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج
 2-6بعثات التمثيل:

غري املوظفني

اإلمجايل

1٣4 747

114 279

249 026

256 157

256 157

257 2٣4

259 049

99 226

90 222

189 448

195 840

195 840

196 19٣

198 008

2٤ 057

56 278

56 951

56 951

57 608

57 608

–

3 300

3 366

3 366

3 ٤33

3 ٤33

178 58٣

44٣ ٣55

457 521

457 521

459 580

46٣ 210

املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين لربوتوكول
مونرتايل
املوارد اإلرشادية املقدمة من الصندوق االستئماين التفاقية
32 221
فيينا
3 300
املوارد اإلرشادية املقدمة من ميزانية تكاليف دعم الربامج
اجملاميع للهدف ( 6مجيع مصادر التمويل)

ميزانية النمو اإلمسي
ميزانية النمو اإلمسي امليزانية املقرتحة لعام
الصفري لعام
2019
الصفري لعام 2019
2020

امليزانية املقرتحة لعام
2020

264 772
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دال  -موجز امليزانية حسب اهلدف
 -26يلخص اجلدول  18ميزانيات كل هدف من األهداف الواردة يف الفرع ابء ،مبا يف ذلك افرتاضات النمو املقرتح والنمو االمسي الصفري لعامي  2019و.2020
 -27ويف السنوات الثالث يستهلك اهلدفان  1و 2أكرب نسبة من امليزانيات العامة تبلغ يف املتوسط أكثر من  70يف املائة من جمموع املوارد .أما برامج عمل األهداف املتبقية
فهي على الرغم من أهنا تستلزم احتياجات إمجالية من املوارد أقل بكثري إال أهنا تنطوي على تكريس قدر من وقت موظفي األمانة أكرب بكثري.
اجلدول 18
موجز امليزانية حسب األهداف
امليزانية املنقحة لعام 2018

اهلدف
املوظفون
-1
-2

تنظيم التمويل واخلدمات اللوجستية لالجتماعات يف إطار
اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل
تقدمي الدعم الفين ملناقشات األطراف يف اجتماعاهتا املختلفة
465 202
وللعلماء/اخلرباء بشأن أفرقة التقييم واهليئات الفرعية التابعة
هلا
699 220

-3

التحضري لبدء نفاذ تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل ودعم تنفيذه 218 591

-٤

إدارة البياانت واملعلومات اليت تقدمها األطراف ورصد امتثال
األطراف
تنفيذ أنشطة االتصال االسرتاتيجي ومحلة عاملية لالحتفال
٣٣2 647
ابليوم الدويل السنوي لألوزون ( 16أيلول/سبتمرب)
كفالة التعاون مع سائر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
264 772
والربامج الدولية ،حسب االقتضاء

-5
-6

٣٣٣ 040

اجملموع الكلي
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2 ٣1٣ 472

غري املوظفني

اإلمجايل

2 515 812

٣ 215 0٣2

ميزانية النمو اإلمسي
ميزانية النمو اإلمسي
امليزانية املقرتحة لعام
الصفري لعام
الصفري لعام
2019
2020
2019
اإلمجايل
اإلمجايل
اإلمجايل
٣ ٣01 6٣٣

٣ 5٣8 82٣

٣ ٣44 ٣08

امليزانية املقرتحة لعام
2020
اإلمجايل
٣ 6٣8 762

26٣ 659

728 861

747 ٣01

747 ٣01

9٣1 6٣4

9٣7 079

٣1 044

249 6٣5

262 878

262 878

26٣ 994

267 624

2٣٣ 519

566 559

414 054

414 054

408 665

414 110

270 016

602 66٣

6٣9 ٣60

671 116

646 1٣1

68٣ ٣٣2

178 58٣

44٣ ٣55

457 521

457 521

459 580

46٣ 210

٣ 492 6٣٣

5 806 105

5 822 747

6 091 69٣

6 054 ٣12

6 404 117
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هاء  -أثر سيناريو النمو االمسي الصفري على امليزانيات املقرتحة لعامي  2019و2020
 -28متثل امليزانيات املقرتحة ،يف نسق قائم على النتائج ،تقديرات للموارد الالزمة لتحقيق األهداف احملددة
واإلجنازات املتوقعة .ومن امليزانيات املقرتحة يتعني عمل ختفيضات من أجل حتقيق ميزانيات منو امسي صفري،
وللتوضيح فإن هذه التخفيضات حمددة من حيث بنود امليزانية التقليدية (انظر الوثيقة )UNEP/OzL.Pro.30/4
ضمن األهداف املتأثرة.
 -29وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن كالً من سيناريو النمو املقرتح وسيناريو النمو االمسي الصفري تتضمن أي
زايدات يف تكاليف املوظفني وفقاً لقواعد األمم املتحدة .بيد أنه يف حالة سيناريو النمو االمسي الصفري فإن هذه
الزايدات يف تكاليف املوظفني تتطلب ختفيضات مكافئة من جماالت امليزانية األخرى.
مقارنة بني النمو االمسي الصفري لعام  2019وامليزانية املقرتحة لعام 2019
 -30ويساوي الفرق الكلي يف التكاليف املباشرة بني ميزانية النمو االمسي الصفري لعام  2019وامليزانية
املقرتحة لعام  2019مبلغ  268 946دوالرا .ومن أجل حتقيق منو امسي صفري فإنه يتعني ختفيض جماالت
اخلدمات التالية:
عند تنقيح حساب ميزانية النمو االمسي الصفري لعام  2019أُبقي على ميزانية
(أ)
تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح عند نفس املبلغ املقرتح يف
ميزانية عام 2019؛
تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع احلادي والثالثني لألطراف ( 207 190دوالر).
(ب)
ويف حال سامهت حكومة إيطاليا بتكاليف سفر املوظفني الذين يقدمون الدعم لالجتماع فإن هذه التكاليف لن
تكون املشكلة .وقد يتأثر اإلجناز املتوقع 1-1؛
سفر املوظفني للتحضري لالجتماعات ( 15 000دوالر) .قد تؤثر التخفيضات يف امليزانية
(ج)
على اإلجناز املتوقع  1-1يف املقام األول بشأن الرتتيب اللوجسيت لالجتماعات ،وال سيما القدرة على القيام
ببعثات استكشافية لتقييم أماكن االجتماعات املقرتحة .وعلى سبيل املثال ،يف احلاالت اليت ال يعقد فيها االجتماع
يف مكان اتبع لألمم املتحدة قد تقرر األمانة إرسال بعثة أو بعثتني استكشافيتني؛ ولكن مع اخنفاض املوارد املتاحة
فإن ذلك قد يصبح مشكلة؛

تكاليف اتصاالت أعضاء فريق التقييم اخلاص ابألطراف العاملة ابملادة  5وتكاليف تنظيم
(د)
اجتماعات فريق التقييم ( 15 000دوالراً) .ويؤثر هذا التخفيض على اإلجناز املتوقع  ،٤-1املتعلق ابالجتماعات
والدعم اللوجسيت إىل أفرقة التقييم ،رغم أنه نظراً ألن عام  2019ال ميثل عاماً تقييماً فإن األثر سيكون حمدوداً؛

التوعية العامة واالتصاالت ( ٣1 756دوالرا) .ويؤثر هذا االخنفاض على اهلدف 5
(ه)
وقد يؤثر على احلملة اإلعالمية لعام 2020؛
التكاليف التشغيلية األخرى تتوزع بني مجيع اإلجنازات املتوقعة السبعة عشر ولذلك
(و)
فإن هذا التخفيض قد يكون له أتثري حمتمل على كل إجناز من هذه اإلجنازات.

مقارنة بني النمو االمسي الصفري لعام  2020وامليزانية املقرتحة لعام 2020
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 -31ويساوي الفرق الكلي يف التكلفة املباشرة بني ميزانية النمو االمسي الصفري لعام  2020وامليزانية املقرتحة
لعام  2020مبلغ  ٣49 806دوالرا .ولتحقيق منو امسي صفري خفضت بنود امليزانية التالية من امليزانية املقرتحة:
عند تنقيح حساب ميزانية النمو االمسي الصفري لعام  2020أُبقي على ميزانية
(أ)
تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح عند نفس املبلغ املقرتح يف
ميزانية عام .2020

تكاليف تنظيم االجتماع املشرتك الثاين عشر ملؤمتر األطراف واالجتماع الثاين والثالثني
(ب)
لألطراف ( 257 190دوالرا) .وسيتأثر اإلجناز املتوقع  1-1املتعلق ابلرتتيب اللوجسيت لالجتماعات .أما إذا

استضاف طرف ما االجتماع فإن هذا التخفيض قد ال ميثل مشكلة؛ ولكن إذا كان مل يستضف االجتماع أحد
األطراف فإن هذا األمر قد ينطوي على حتدايت لوجستية؛
سفر املوظفني للتحضري لالجتماعات ( 15 000دوالر) .وكما يف عام  2019فإن جمال
(ج)
امليزانية هذا يغطي عادة تكاليف البعثة استطالعية ملوظف خدمات املؤمترات من أجل تقييم أماكن االجتماعات
قيد النظر .وسيتأثر أيضاً اإلجناز املتوقع  1-1املتعلق ابلرتتيب اللوجسيت لالجتماعات؛

تكاليف اتصاالت أعضاء فريق التقييم اخلاص ابألطراف العاملة ابملادة  5وتكاليف تنظيم
(د)
اجتماعات فريق التقييم ( 15 000دوالراً) .وكما يف عام  2019يؤثر هذا على اإلجناز املتوقع  ،٤-1املتعلق

ابالجتماعات والدعم اللوجسيت إىل أفرقة التقييم ،ولكن نظراً ألن عام  2020ال ميثل عاماً تقييماً فإن التأثري قد
ميكن التحكم فيه؛
التوعية العامة واالتصاالت ( ٣1 756دوالرا) .ويؤثر هذا االخنفاض على اهلدف 5
(ه)
وقد يؤثر على احلملة اإلعالمية لعام 2020؛

التكاليف التشغيلية األخرى البالغة  ٣0 860دوالرا ( 10 000دوالر للمعدات
(و)
املستهلكة ،و 10 860دوالرا لتشغيل املعدات وصيانتها ،و 5 000دوالر لتكاليف االتصاالت السلكية
والالسلكية لألمانة ،و 5 000دوالر لتكاليف الشحن)؛
التكاليف التشغيلية األخرى تتوزع بني مجيع اإلجنازات املتوقعة السبعة عشر ولذلك فإن
(ز)
هذا التخفيض قد يكون له أتثري حمتمل على كل إجناز من هذه اإلجنازات.

واو  -تعليقات ومالحظات ختامية
-1

إعداد عرض مليزانية قائمة على النتائج
 -32وجدت األمانة أن التحليالت واملناقشات الالزمة إلعداد عرض ميزانية قائمة على النتائج مفيدة للغاية.
وشجع حتديد إطار النتائج على إجراء استعراض صريح لربامج عمل األمانة ،مبا يف ذلك على وجه اخلصوص رصد
وتقييم التقدم احملرز حنو حتقيق اإلجنازات املتوقعة واألهداف العامة.
 -33كان ختصيص املوارد ،مبا يف ذلك ميزانيتا كل من املوظفني وغري املوظفني ،مفيداً للغاية يف توفري هيكل
رمسي لتخطيط األنشطة واألولوايت .ومن احملتمل جداً أن تتحسن قدرة األمانة على التخطيط ألنشطتها ورصدها
من خالل مواصلة استخدام اإلطار القائم على النتائج يف ختطيط أعماهلا.
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 -3٤بيد أن األمانة ترى أن تنفيذ ميزانية سنوية قائمة على النتائج أكثر فائد ًة يف الربامج اليت تكون هلا نتائج
ملموسة وواضحة على املدى الطويل ،أما يف حالة األمانة فإن النتائج تتوقف على قرارات األطراف اليت تطلب
إىل األمانة االضطالع مبختلف املهام الفنية كل سنة .وابلتايل ،قد تكون هناك صعوابت عملية يف إنشاء واستمرار
برانمج عمل قائم على النتائج نظراً لتوقيت القرارات اليت تتخذها األطراف.
اعتماد سياسة منو امسي صفري
 -35كان إعداد امليزانية يف إطار افرتاضات النمو االمسي الصفري مفيداً أيضاً وحمفزاً على التفكري .وميكن أن
تكون النقاط التالية مفيدة يف تقييم ما إذا كان يتعني اعتمادها رمسياً.
 -36أوالً ،ما هي االجتاهات العامة يف ميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل ،وهل سيكون لسياسة
النمو االمسي الصفري أثر مادي؟ ويرد يف اجلدول  19حتليل للميزانية املنقحة لعام  2018مقارنة مبتوسط امليزانيات
املنقحة املعتمدة للسنوات اخلمس السابقة.
اجلدول 19
اجتاهات ميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل منذ عام 201٣

السنة

امليزانية املنقحة املعتمدة

 ٤ 7٤٤ 796دوالراً
 5 065 ٤60دوالراً
 6 363 557دوالراً
 6 772 162دوالراً
 5 1٤5 95٤دوالراً
 5 618 386دوالراً
 5 ٣26 722دوالرا

2013
201٤
2015
2016
2017
متوسط الفرتة 2017-2013
2018
النسبة املئوية للتغيري :عام
 2 018 2017ابملقارنة مع املتوسط  5-يف املائة
للفرتة - 2013

تفاوات كبرياً استجابة لقرارات األطراف ،ال سيما
 -37ويف الفرتة  2017-2013تفاوتت امليزانية اإلمجالية ً
بسبب االجتماعات اإلضافية واالستثنائية اليت نظمت بشأن املناقشات املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية.
وكان متوسط هذه الفرتة أكرب من امليزانية املنقحة لعام  2018بنسبة  5يف املائة ،مما يشري إىل عدم وجود اجتاه
تصاعدي واضح ومستمر يستلزم تطبيق سياسة منو امسي صفري ملعاجلة عدم االنضباط يف امليزانية.
 -38أما ما إذا كان جيري استخدام مجيع األموال املتاحة أبقصى قدر من الكفاءة فإن هذه مسألة أخرى
بطبيعة احلال ،لكن تطبيق سياسة النمو االمسي الصفري لن يقدم الكثري ملعاجلة هذا الشاغل؛ وبدالً من ذلك فإن
التقارير املالية احلالية اليت تصدرها األمانة تشكل األساس املناسب للتقييمات من هذا القبيل.
 -39اثنياً ،برانمج عمل األمانة يستجيب ،حبكم طبيعته ،للقرارات والتعليمات من اهليئات اإلدارية التابعة هلا.
ولذلك فإن تنفيذ سياسة منو امسي صفري قد يفضي إىل حاالت قد ال يتوفر فيها لدى األمانة ما يكفي من املوارد
املتاحة لتنفيذ طلبات جديدة مع تقدم فرتة امليزانية .وقد يلزم استعراض العمليات القائمة للتعامل مع مسائل من
هذا النوع يف حال نشوئها.
 -٤0وأخرياً ،فإن ميزانية األمانة تتعلق يف املقام األول ابلتكاليف غري املتصلة ابملوظفني؛ ولذلك فإن الزايدات
يف تكاليف املوظفني ال تشكل ضغوطاً كبرية على امليزانية العامة .ومن انحية أخرى ،فإن التكاليف الرئيسية غري
املتصلة ابملوظفني هي ذات صلة ابالجتماعات ،والقرارات بشأن االجتماعات تتخذها دائماً اهليئات اإلدارية بعد
النظر الدقيق يف جوانب التكاليف .ولذلك فإن من غري الواضح ما هو االنضباط اإلضايف يف التكاليف الذي
ميكن حتقيقه من خالل االعتماد الرمسي لسياسة منو امسي صفري فوق العمليات القائمة ابلفعل.
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املرفق
التعريف الرمسي لعمل األمانة
اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون ()1985
املادة  :7األمانة
-1

تضطلع األمانة ابلوظائف التالية:
(أ)

الرتتيب لعقد االجتماعات املنصوص عليها يف املواد  6و 8و 9و 10وتقدمي اخلدمات هلا؛

(ب) إعداد ونقل التقارير استناداً إىل املعلومات الواردة وفقاً للمادتني  ٤و ، 5وكذلك إىل املعلومات املستمدة من
اجتماعات اهليئات الفرعية املنشأة مبوجب املادة 6؛
(ج) أداء الوظائف اليت تناط هبا مبوجب أي بروتوكول؛
(د)

إعداد تقارير عن أنشطتها اليت قامت هبا تنفيذاً لوظائفها مبقتضى هذه االتفاقية وتقدميها إىل مؤمتر األطراف؛

(هـ)

ضمان التنسيق الالزم مع اهليئات الدولية املعنية األخرى ،وال سيما الدخول يف الرتتيبات اإلدارية والتعاقدية
اليت قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية؛

(و)

أداء الوظائف األخرى اليت قد يقررها مؤمتر األطراف.

 -2يتوىل برانمج األمم املتحدة للبيئة مسؤولية االضطالع مبهام األمانة بصفة مؤقتة إىل حني انتهاء االجتماع العادي األول
ملؤمتر األطراف الذي سيعقد وفقاً للمادة  .6ويعني مؤمتر األطراف يف اجتماعه العادي األول األمانة من بني املنظمات الدولية
املعنية القائمة ابلفعل واليت أبدت استعداها لالضطالع مبهام األمانة وفقاً هلذه االتفاقية.
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ()1987
املادة  :12األمانة
تقوم األمانة ،ألغراض هذا الربوتوكول ،مبا يلي:
(أ)

وضع الرتتيبات الجتماعات األطراف حسبما تقضي به املادة  ،11وتتوىل خدمة هذه االجتماعات؛

(ب) تسلم البياانت املقدمة وفقاً ألحكام املادة  7وإاتحتها ألي طرف عند الطلب؛

(ج) القيام على حنو منتظم إبعداد التقارير بناءً على املعلومات اليت تتلقاها مبوجب املادتني  7و 9وتوزيعها على
األطراف؛
(د)

إبالغ األطراف عن أي طلب للمساعدة التقنية تتلقاه وفقاً ألحكام املادة  10لتيسري تقدمي هذه املساعدة؛

(هـ) تشجيع غري األطراف على حضور اجتماعات األطراف بصفة مراقب وعلى العمل مبوجب أحكام الربوتوكول؛
(و) القيام حسبما يتالءم ،بتقدمي املعلومات والطلبات املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني (ج) و(د) إىل مثل هؤالء
املراقبني من غري األطراف؛
(ز)

أداء ما تكلفها هبا األطراف من مهام أخرى حتقيقاً ألغراض هذا الربوتوكول.
_____________
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