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 املتحدة للبيئة

  

 لألطراف يف بروتوكولثالثون االجتماع ال
طبقة ل بشأن املواد املستنفدة مونرتايل

 ألوزونا
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9-5، كيتو
 *من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي 3 البند
لصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل ا ةميزاني

 اناملالي انوالتقرير 

 

 2020و 2019 يوامليزانيتني املقرتحتني لعام 2018التنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة لعام 
 لطبقة األوزونللصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 

 مذك ِّرة من األمانة
، اليت وضعت يف صيغتها النهائية يف (UNEP/OzL.Pro.30/4) هذه النسخة املنقحة من مذكرة األمانة •

، ضرورية يف ضوء املزيد من الوفورات احملققة والنفقات املتوقعة حىت هناية 2018حزيران/يونيه  2٧
 11٧ 255، تشمل دوالرا   182 835درها وجيري إعادة ختصيص وفورات إضافية ق .2018عام 
من تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع األربعني للفريق  دوالرا   51 080من املرتبات، و دوالرا  

دوالر من استئجار  1٤ 500، و2018العامل املفتوح العضوية الذي عقد يف فيينا يف متوز/يوليه 
لتمكني األمانة من إبرام اتفاقات تعاقدية ‘‘ بالغتكاليف اإل 5200’’أماكن العمل، يف بند امليزانية 

 .ألداة اإلبالغ اإللكرتونية والعمل املتواصل على صعيد حتديث املوقع الشبكي لألمانة
إضافة  إىل ذلك، أجري تصحيح يتعلق بطريقة معاوضة إسهام حكومة إكوادور الستضافة االجتماع  •

ين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة الثالثني لألطراف من ميزانية الصندوق االستئما
 .األوزون

 التغيريات الواردة يف هذه املذكرة املنقحة ال تؤثر على امليزانيات اإلمجالية اليت عرضت يف مذكرة األمانة •
(UNEP/OzL.Pro.30/4). 

 .للرجوع إليها تيسريا   ابخلط العريضتظهر مجيع التغيريات  •
  

                                                           
  UNEP/OzL.Pro.30/1. 
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 معلومات أساسية

 يوامليزانيتني املقرتحتني لعام 2018شرف األمانة أبن تعرض التنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة لعام تت -1
 للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون. 2020و 2019

الفقرة لتنفيذي، يف إىل األمني ا ن لألطراف يف بروتوكول مونرتايلو الجتماع التاسع والعشر ا وقد طلب -2
يتضمنان ، 2020و 2019لعامني على النتائج ل نيقائموبرانجمي عمل  يتنيإعداد ميزان، 29/2٤ همن مقرر  12

 :وفقا  ملا يليفرتة السنتني يف إىل االحتياجات املرتقبة ا  استناد ،مج العملانتصورين عن امليزانية وبر 
 ة؛سيناريو النمو االمسي الصفري يف امليزاني )أ(

التكاليف بيان سيناريو قائم على املزيد من التعديالت اليت يوصى إبدخاهلا على السيناريو األول و  )ب(
 .النامجة عنهاالزائدة بناء عليها أو الوفورات املتعلقة 

 .2020و 2019لعامي  تنياملقرتح تنيهذه الوثيقة ابسم امليزانييف األخري السيناريو ويشار إىل 
 لقةةةةةةةائمةةةةةةةة على النتةةةةةةةائج وبرانمج العمةةةةةةةل يف اإلضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةةةةةة املرفقةةةةةةةة  ةةةةةةةذه الوثيقةةةةةةةةوترد امليزانيةةةةةةةة ا -3
(UNEP.OzL.Pro.30/4/Add.1). 
 .2018للميزانية املعتمدة لعام  ةاملقرتح اتالوثيقة التنقيحهذه األول من  فرعالويتضمن  -٤
 .2020و 2019 يالثاين امليزانيتني املقرتحتني لعام فرعيتضمن الو  -5
 .2020و 2019السيناريوهات اخلاصة ابلنمو االمسي الصفري للميزانية للعامني الثالث  فرعيتضمن الو  -6

 .ويتضمن الفرع الرابع حالة الرصيد النقدي -٧
 األمانة. اليت قدمتهااملالحظات اخلتامية والتوصيات  اخلامس الفرع يتضمنو  -8
 نة األوزون.املوظفني يف أمامالك املرفق األول هلذه املذكرة اهليكل التنظيمي وجدول  تضمنوي -9

بناء على امليزانية املقرتحة  ،2020و 2019 ياملرفق الثاين جدول املسامهات الطوعية املقررة لعام يتضمنو  -10
 لميزانية.لوسيناريو النمو االمسي الصفري 

 يوامليزانيتني املقرتحتني لعام 2018عام املقرتح مليزانية تنقيح البرانمج األمم املتحدة للبيئة قد استعرض و  -11
 من اختصاصات إدارة الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل. 1٧للفقرة ا  وفقأقرها و  2020و 2019

 دوالرات الوالايت املتحدة.يف هذه املذكرة وما مل يُذكر خالف ذلك، يُقصد ابإلشارات إىل الدوالرات  -12
 2018التنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة لعام  - أوالا 

 220 000دوالرا ، أي بنقصان قدره  5 326 ٧22 مبلغ 2018ة املقرتحة لعام امليزانية املنقحتبلغ  -13
 :فيما يلي بياهناو  1وترد التغيريات يف اجلدول  .مقارنة إىل امليزانية املعتمدةيف املائة(  ٤)أي دوالر 

دوالر يف مرتبات املوظفني نتجت عن مبالغ مرصودة  11٧ 2٥٥حتققت وفورات قدرها  (أ)
وتنشأ  .201٦الرصد واالمتثال، اليت ُشغلت يف تشرين األول/أكتوبر  –يفة موظف برامج يف امليزانية لوظ

 هذه الوفورات من ميزانية االستحقاقات املرتبطة ابلوظيفة واليت مل ُتستخدم؛
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لغ ـــــمبربعني للفريق العامل املفتوح العضوية جتماع األرات لالةةةةةةةةةةةدمات املؤمتةةةةةتكاليف خ بلغت (ب)
 ؛دوالرا   161 080، ونتج عن ذلك إمجايل وفورات قدرها دوالر ٥14 920

تقدر تكلفة خدمات املؤمترات لالجتماع الثالثني لألطراف الذي ستستضيفه يف تشرين  (ج)
 220 000وتبلغ مسامهة حكومة إكوادور  .دوالر ٧00 000حكومة إكوادور  2018الثاين/نوفمرب 

)تكاليف  دوالرا   220 000لية للصندوق االستئماين مبا يساوي مبلغ ولذلك اخنفضت امليزانية اإلمجا .دوالر
وتدار مسامهة البلد املضيف  .دوالر( 25 310وتكاليف دعم الربامج وقدرها  دوالرا   19٤ 690مباشرة قدرها 

ق إال أنه ألغراض الصندو يف املائة،  5يف إطار منحة منفصلة ابستخدام معدل أقل لتكاليف دعم الربامج قدره 
يف املائة يف حساب الوفورات نظراا ألن التكلفة  1٣االستئماين استخدم معدل لتكاليف الدعم الربانجمي قدره 

 يف املائة قبل تلقي املسامهة من حكومة إكوادور؛ 1٣املدرجة يف امليزانية خلدمات املؤمترات تبلغ 

جراء دراسة وعقب إ .دوالر من استئجار أماكن العمل 14 ٥00حتققت وفورات قدرها  (د)
 .لتخصيص احليز املكتيب وجد أن حيز أمانة األوزون يشمل أماكن عامة جيري تقامسها مع مستأجرين آخرين

 دوالر؛ 14 ٥00خفضت بواقع  2018بناءا على ذلك فإن فاتورة استئجار املباين لعام 
)أ( و)ب(  الفقرات الفرعيةدوالر ) 292 8٣٥ البالغةاإلمجالية يقرتح إعادة تبويب الوفورات  (ه)

لتطوير أداة ا  تستخدم أساسوهي أموال  ،من امليزانية ‘‘تقدمي التقارير’’يف بند تكاليف إبدراجها ( أعالهو)د( 
 .وحتديث املوقع الشبكي ألمانة األوزون إلنرتنتعن طريق االبياانت لتقدمي 
 التغيريات اإلضافية: 1ويعرض اجلدول  -1٤

 1اجلدول 
 2018عتمدة لعام التنقيح املقرتح للميزانية امل
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 بند امليزانية/

عتمدة امليزانية امل الوصف اليففئة التك
 امليزانية املقرتحة التغيريات 2018لعام 

 2018املنقحة 
 1 ٣9٥ 4٧9 (11٧ 2٥٥) 1 512 ٧3٤ مرتبات املوظفني وبدالهتم واستحقاقاهتم 1000

 85 000  85 000 اخلرباء االستشاريون 1200
    تكاليف االجتماعات 1٣00

تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات الفريق العامل املفتوح  1321
 العضوية

000 6٧6 (080 1٦1) 920 ٥14 

تكاليف خدمات املؤمترات: االجتماعات التحضريية  1322
 واجتماعات األطراف

 ٥0٥ ٣10 (أ )(194 ٣90) ٧00 000

من البلدان التقييم اء فريق عضألتكاليف االتصاالت  1323
 وتكاليف تنظيم اجتماعات الفريق، 5 ابملادةالعاملة 

000 ٧0  000 ٧0 

 25 000  25 000 تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات املكتب 132٤

                                                           
لقي مسامهة البلد املضيف لالجتماع الثالثني دوالر املدرج يف امليزانية عن ت 220 000نتج إمجايل الوفورات البالغ (  أ)

دوالر يف إطار منحة منفصلة  220 000وتدار هذه املسامهة البالغة  لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، حكومة إكوادور.
البالغ  يف املائة مقارنةا ابملعدل املوحد لتكاليف الدعم الربانجمي ٥ابيستخدام معدل منخفض لتكاليف الدعم الربانجمي قدره 

 دوالر يف تكاليف دعم برامج الصندوق االستئماين. 14 8٣4يف املائة، مما نتج عنه صايف وفورات قدره  1٣
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 بند امليزانية/

عتمدة امليزانية امل الوصف اليففئة التك
 امليزانية املقرتحة التغيريات 2018لعام 

 2018املنقحة 
 125 000  125 000 تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات جلنة التنفيذ 1325
 25 000  25 000 الضيافة 5٤01

 1 2٦٥ 2٣0 (٣٥٥ ٧٧0) 1 ٦21 000 تكاليف االجتماعات وع الفرعي:اجملم
    ٥ابملادة  ةاألطراف العاملاملمثلني واخلرباء من سفر  ٣٣00

: اجتماعات فريق 5األطراف العاملة ابملادة ممثلي سفر  3301
 التقييم

000 ٤00  000 ٤00 

: االجتماعات 5األطراف العاملة ابملادة ممثلي سفر  3302
 لتحضريية واجتماعات األطرافا

000 3٧5  000 3٧5 

: اجتماعات 5األطراف العاملة ابملادة ممثل سفر  3303
 الفريق العامل املفتوح العضوية

000 325  000 325 

: اجتماعات 5األطراف العاملة ابملادة ممثلي سفر  330٤
 املكتب

000 20  000 20 

: اجتماعات جلنة 5األطراف العاملة ابملادة ممثلي سفر  3305
 التنفيذ

000 125  000 125 

 1 24٥ 000 - 1 24٥ 000 :٥ابملادة  من األطراف العاملةواخلرباء  املمثلنيسفر  اجملموع الفرعي
    م رمسيةاالسفر يف مه 1٦00

 210 000  210 000 م رمسيةاسفر املوظفني يف مه 1601
 15 000  15 000 خدمات املؤمترات يف مهام رمسيةسفر موظفي  1602

 22٥ 000 - 22٥ 000 م رمسيةاالسفر يف مه اجملموع الفرعي
    أخرى يةتكاليف تشغيل ٥٣00-4100

 18 000  18 000 القابلة لالستهالكاملعدات  ٤100
 25 000  25 000 غري القابلة لالستهالكاملعدات  ٤200
 2٧ 3٧0 (1٤ 500) ٤1 8٧0 استئجار األماكن ٤300
 20 000  20 000 يل املعدات وصيانتهاتشغ 5100
 36٧ 835 292 835 ٧5 000 تقدمي التقاريرتكاليف  5200
 ٤0 000  ٤0 000 املصروفات النثرية 5300

 498 20٥ 2٧8 ٣٣٥ 219 8٧0 تكاليف التشغيل األخرى اجملموع الفرعي:
 4 ٧1٣ 914 (194 ٦90) 4 908 ٦04 جمموع التكاليف املباشرة 
 ٦12 808 (2٥ ٣10) ٦٣8 118 يف املائة( 1٣) الربامج تكاليف دعم 
 ٥ ٣2٦ ٧22 )أ((202 000) ٥ ٥4٦ ٧22 اجملموع الكلي 
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 2020و 2019 يامليزانيتان املقرتحتان لعام - اثنياا 
 2019امليزانية املقرتحة لعام  -ألف 

 اتدوالر  ٣0٣ 908 دارهمبا مق 2018عام لة نقحعلى امليزانية امل 2019زادت امليزانية املقرتحة لعام  -15
 2على النحو املبني يف اجلدولني ، ا  دوالر  5 630 630دوالرا  إىل  5 326 ٧22من يف املائة(  6بنسبة )أي 

 أدانه، ويرجع ذلك إىل التغيريات التالية: 3و
لتغطية  يف املائة 2 بنسبة اعتمادات ، متثلدوالرا   9٧ 4٣9 ادرهرتبات قاملزايدة يف تكاليف  (أ)
وزايدة قدرها ، ألمانة(لالوظيفي  املالك)انظر املرفق األول للهيكل التنظيمي و  دوالرا   2٧ ٤39درها قالتضخم 

 دوالر متثل تكاليف متطوع يف األمم املتحدة لدعم عمل األمانة؛ ٧0 000
يف تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع احلادي واألربعني للفريق دوالر  82 ٥80زايدة قدرها  (ب)
 660 000البالغة املقدرة  الكلفة اإلمجاليةتعتمد و  وح العضوية واالجتماع الثاين والستني للجنة التنفيذ.العامل املفت

حيث أتكد  ،حمليط اهلادئ يف ابنكوكآلسيا وااللجنة االقتصادية واالجتماعية اجتماع انعقاد على مكان دوالر 
 ؛(1)2019 خالل األسبوع األول من متوز/يوليهأن االجتماع سينعقد 

يف تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع احلادي والثالثني  دوالرا   20٧ 190درها زايد ق (ج)
 وابريسونريويب مسة مراكز عمل )ابنكوك وجنيف خلتستند تكلفة تنظيم االجتماعات إىل حتليل و  لألطراف.

ذكرة، كتابة هذه امل  وقتيف . و سيغطي مجيع تكاليف هذه االجتماعات دوالر 800 000بن مبلغ قدر يُ و  (.وفيينا
الحق. واملواعيد مبلغ املسامهة يف وقت سُيتفق تفاصيل بيد أنه وافقت حكومة إيطاليا على استضافة االجتماع، 

 ؛(2)2019تشرين الثاين/نوفمرب  8إىل  ٤من ألطراف هي احلادي والثالثني لجتماع الاملؤقتة ل

مبقدار ‘‘ التقارير تقدمي’’، الذي ُغري امسه إىل ‘‘التقارير تقدميتكاليف ’’ُخفض بند امليزانية املعنون  (د)
 ؛‘‘توعية اجلمهور واالتصاالت’’دوالر، حيث ُضمت تلك األموال إىل بند امليزانية اجلديد املعنون  5 000

الذي بند امليزانية املخصص لالحتفاالت ابليوم الدويل لألوزون دوالر يف  10 000 اخنفاض قدره (ه)
وقد ُضمت تلك األموال اآلن إىل بند امليزانية  ‘‘.املصروفات النثرية’’من بند امليزانية املعنون  جزءا  ميثل  اترخييا  ظل 

 ؛‘‘توعية اجلمهور واالتصاالت’’املعنون 

أنشطة توعية اجلمهور واالتصاالت، وإذا أضيف إىل ذلك  يفدوالر  10٣ 2٦٣ اخنفاض قدره (و)
يف الفقرتني الفرعيتني )د( و)هة( أعاله، فإن  املبني على النحودوالر  10 000دوالر و 5 000زايدة قدرها 

ستخدم وستُ  دوالر. 189 ٥٧2إىل يصل ‘‘ توعية اجلمهور واالتصاالت’’ جمموع بند امليزانية اجلديد املعنون 
                                                           

كلفة ت، غري أن ال‘‘تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية’’أُدرجت الزايدة يف بند امليزانية املعنون (  1)
دوالر لبند  ٥9٧ ٥00دوالر تشمل  ٦٦0 000) 2019يذ سُتدرج يف تقرير أداء امليزانية لعام الفعلية الجتماع جلنة التنف

تكاليف ’’دوالر لبند امليزانية  ٦2 ٥00زائداا ‘‘ تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية’’امليزانية 
 .(‘‘جلنة التنفيذاجتماعات خدمات املؤمترات: 

، غري أن ‘‘تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية’’الزايدة يف بند امليزانية املعنون  أُدرجت  (2)
دوالر  ٧12 ٥00دوالر تشمل  800 000) 2019الكلفة الفعلية الجتماع جلنة التنفيذ سُتدرج يف تقرير أداء امليزانية لعام 

دوالر لبند  ٦2 ٥00زائداا ‘‘ رات: االجتماعات التحضريية واجتماعات األطرافتكاليف خدمات املؤمت’’لبند امليزانية 
تكاليف خدمات املؤمترات: ’’لبند امليزانية  2٥ 000زائداا ‘‘ جلنة التنفيذاجتماعات تكاليف خدمات املؤمترات: ’’امليزانية 

 .(‘‘اجتماعات املكتب
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، واالحتفاالت ابليوم الدويل لألوزون، ومواصلة 2019تلك األموال لتغطية احلملة اإلعالمية املقرر تنظيمها يف عام 
 ؛والتطبيقات املتنقلة، صقل املوقع الشبكي اجلديد، وحتديث بوابة االجتماع وعملية التسجيل

 إىلدوالر  ٦12 808من  دوالرا   ٣4 9٦2 هادر ةةةج قةةرة يف تكاليف دعم الربامةةةةةةةةةزايدة مناظ (ز)
 دوالر. ٦4٧ ٧٧2

 2020امليزانية املقرتحة لعام  -ابء 
املقرتحة لعام  يف املائة( مقارنة ابمليزانية ٤) دوالرا   215 988 مببلغ 2020امليزانية املقرتحة لعام ُخفضت  -16

 بسبب التغيريات التالية: دوالرا   5 ٤1٤ 6٤2 إىل دوالرا   5 630 630 البالغة 2019
 ؛يف املائة 2زايدة تضخمية قدرها متثل  رتبات،يف تكاليف امل دوالرا   30 860 قدرها زايدة (أ)
تعلق بنفقات خدمات املؤمترات الجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية بند امليزانية امل إبقاء (ب)

 ، حيث مل ُُيدد بعُد مكان انعقاد؛2019عند مستوى عام 
يف تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع املشرتك الثاين عشر  202 000نقصان صاف قدره  (ج)

والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، انتج عما  والثاين حلماية طبقة األوزون ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
 يلي:

زايدة وال .تكاليف خدمات املؤمتراتاخلاص بدوالر يف بند امليزانية  50 000زايدة قدرها  ‘1’
الدورات قبل الدورات وأثناء ملا انجتة عن تكاليف ترمجة وحترير عدد متزايد من الواثئق 

ع املشرتك الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ابالجتما متعلقة ، وهي واثئق وبعدها
 ؛يف بروتوكول مونرتايل والثاين والثالثني لألطراف

دوالر يف بند امليزانية اخلاص بتكاليف خدمات املؤمترات  252 000نقصان قدره  ‘2’
الجتماع األطراف، حيث يتم ختصيص ذلك املبلغ واملوافقة عليه يف ميزانية الصندوق 

 ؛2020ستئماين التفاقية فيينا لعام اال
دوالر يف بند امليزانية املخصص لتكاليف خدمات املؤمترات الجتماع  20 000نقصان قدره  (د)
 .2020حيث يتم ختصيص ذلك املبلغ واملوافقة عليه يف ميزانية الصندوق االستئماين التفاقية فيينا لعام املكتب، 
 92٤دوالر إىل  6٤٧ ٧٧2من  ليف دعم الربامجدوالرا  يف تكا 2٤ 8٤8نقصان مكافئ قدره  (ه)

 دوالر. 622

 2020و 2019 يعاملالنمو االمسي الصفري ميزانية  - اثلثاا 
 2019ميزانية النمو االمسي الصفري لعام  - ألف

 5 326 ٧22) 2018 لعام املنقحة امليزانية إىل 2019 لعام الصفري االمسي النمو ميزانية تستند -1٧
 :زانية التاليةيامل بنود جرى تعديل ،2019 عاميف ميزانية  لنمو االمسي الصفريتحقيق الو  (.دوالرا  

يف تكاليف املوظفني، متثل تكاليف متطوع يف األمم املتحدة  دوالراا  9٧ 4٣9زايدة قدرها  (أ)
 والزايدة السنوية اإللزامية؛
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امل املفتوح يف تكلفة االجتماع احلادي واألربعني للفريق الع دوالراا  82 ٥80زايدة قدرها  (ب)
وهو املبلغ الضروري لتغطية تكاليف  دوالراا  ٥9٧ ٥00العضوية وبذلك يبلغ إمجايل بند امليزانية هذا 

 االجتماع؛
اتصاالت أعضاء فريق التقييم  تكاليف ’’دوالر يف بند امليزانية املعنون 15 000ختفيض قدره  (ج)

 ؛‘‘ت الفريقوتكاليف تنظيم اجتماعا 5من ممثلي األطراف العاملة ابملادة 
موظفي خدمات املؤمترات يف مهام  سفر’’دوالر يف بند امليزانية املعنون 15 000ختفيض قدره  (د)

 ؛‘‘رمسية

تقدمي ’’، الذي ُغري امسه إىل ‘‘تكاليف تقدمي التقارير’’ُخفض بند امليزانية املعنون  (ه)
توعية اجلمهور ’’اجلديد املعنون دوالر، حيث ُضمت تلك األموال إىل بند امليزانية  ٥ 000مبقدار ‘‘ التقارير

 ؛‘‘واالتصاالت
دوالر املخصص لالحتفاالت ابليوم الدويل لألوزون اترخيياا  10 000ظل بند امليزانية البالغ  (و)

اجلديد وقد ُضمت تلك األموال اآلن إىل بند امليزانية  ‘‘.املصروفات النثرية’’من بند امليزانية املعنون  جزءاا 
 ؛‘‘هور واالتصاالتتوعية اجلم’’املعنون 

 الذي كان سابقاا  ‘‘أنشطة التوعية واالتصاالت’’يف  دوالراا  1٣٥ 019اخنفاض قدره  (ز)
 يسمى بند امليزانية املعنون تقرير )التوعية ابلربوتوكول(؛

 .دوالر دون تغيري ٦12 809البالغة تكاليف دعم الربامج بقيت  (ح)
 2020ميزانية النمو االمسي الصفري لعام  - ابء

تكاليف االجتماع املشرتك الثاين عشر ملؤمتر األطراف والثاين والثالثني  تقاسم ، مت2020م يف عا -18
 .لألطراف مع الصندوق االستئماين التفاقية فيينا

قدره  صافيا   ، وهو مبلغ ميثل نقصاان  دوالرا   5 019 362وتُقدر ميزانية النمو االمسي الصفري مببلغ  -19
 :، ويشمل ما يليدوالرا   5 326 ٧22البالغة  2018نقحة املقرتحة لعام عن امليزانية امل دوالرا   30٧ 360

تطوع املتكلفة  زائداا  الزايدة اإللزامية يف مرتبات املوظفنيمتثل  دوالراا  128 298 قدرها زايدة (أ)
 ؛األمم املتحدةيف 

وح يف تكلفة االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفت دوالراا  82 ٥80زايدة قدرها  (ب)
 ؛دوالراا  ٥٥4 0٧0العضوية وبذلك يبلغ إمجايل بند امليزانية هذا 

دوالر يف بند امليزانية اخلاص بتكاليف خدمات املؤمترات الجتماع  252 000نقصان قدره  (ج)
 األطراف، حيث تُتقاسم تلك التكلفة مع الصندوق االستئماين التفاقية فيينا؛

تكاليف اتصاالت أعضاء فريق التقييم ’’املعنون دوالر يف بند امليزانية  15 000نقصان قدره  (د)
 ؛‘‘وتكاليف تنظيم اجتماعات الفريق 5من ممثلي األطراف العاملة ابملادة 

دوالر يف بند امليزانية املخصص لتكاليف خدمات املؤمترات الجتماع  20 000نقصان قدره  (ه)
 يينا؛املكتب، حيث تُتقاسم تلك التكلفة مع الصندوق االستئماين التفاقية ف
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سفر موظفي خدمات املؤمترات يف مهام ’’دوالر يف بند امليزانية املعنون  15 000نقصان قدره  (و)
 ؛‘‘رمسية

تقدمي ’’، الذي ُغري امسه إىل ‘‘تكاليف تقدمي التقارير’’ُخفض بند امليزانية املعنون  (ز)
توعية اجلمهور ’’د املعنون دوالر، حيث ُضمت تلك األموال إىل بند امليزانية اجلدي ٥ 000مبقدار ‘‘ التقارير

 ؛‘‘واالتصاالت

دوالر املخصص لالحتفاالت ابليوم الدويل لألوزون اترخيياا  10 000ظل بند امليزانية البالغ  (ح)
وقد ُضمت تلك األموال اآلن إىل بند امليزانية  ‘‘.املصروفات النثرية’’من بند امليزانية املعنون  جزءاا 

 ؛‘‘تتوعية اجلمهور واالتصاال’’املعنون 

 الذي كان سابقاا ” أنشطة التوعية واالتصاالت’’ بند يف دوالراا  1٣٥ 019اخنفاض قدره  (ط)
 يسمى بند امليزانية املعنون تقرير )التوعية ابلربوتوكول(؛

 ؛‘‘املعدات القابلة لالستهالك’’دوالر يف بند  10 000نقصان قدره  (ي)
 ؛‘‘تهاتشغيل املعدات وصيان’’دوالرا يف بند  10 8٦0نقصان قدره  (ك)
)وهو جزء من ‘‘ تكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية’’دوالر يف بند  5 000نقصان قدره  (ل)

 ؛‘‘(ةالنثرياملصروفات ’’بند 
املصروفات ’’)وهو جزء من بند ‘‘ تكاليف الشحن’’دوالر يف بند  5 000نقصان قدره  (م)

 ؛‘‘(ةالنثري
ى ـــــإل ٦12 808ن ــم جةةةةةةةةم الربامةةةةةةةةةيف تكاليف دع دوالرا   ٣٥ ٣٥9نقصان مكافئ قدره  (ن)

 دوالر. ٥٧٧ 449
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 2دول اجل

 2018، مبا يف ذلك سيناريوهات النمو االمسي الصفري، مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام 2020و 2019لعامي موجز امليزانيات املقرتحة 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(
ة امليزانية املنقحة املقرتح فئة التكاليف

 2018لعام 

 النمو االمسي الصفري

 2019لعام 

لعام  املقرتحةامليزانية 
2019 

 النمو االمسي الصفري

 )أ(2020لعام 

امليزانية املقرتحة لعام 
2020 

 1 ٥2٣ ٧٧٧ 1 ٥2٣ ٧٧٧ 1 492 918 1 492 918 1 ٣9٥ 4٧9 مرتبات املوظفني وبدالهتم واستحقاقاهتم
 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 املكافآت والبدالت لغري املوظفني

      مصروفات التشغيل العامة
 1 333 000 1 0٦0 810 1 555 000 1 ٣٣2 810 1 2٦٥ 2٣0 االجتماعات تكاليف
 1 2٤5 000 1 2٤5 000 1 2٤5 000 1 2٤5 000 1 2٤5 000 االجتماعات يف 5 ابملادة العاملة األطراف وخرباء ممثلي مشاركة

 225 000 210 000 225 000 210 000 225 000 رمسية ممها يف السفر
 ٣٧9 942 ٣1٧ ٣2٦ ٣٧9 942 ٣48 18٦ 498 20٥ أخرى تشغيلية مصروفات

 4 ٧91 ٧19 4 441 91٣ 4 982 8٦0 4 ٧1٣ 914 4 ٧1٣ 914 املباشرة التكاليف جمموع
 622 923 ٥٧٧ 449 ٦4٧ ٧٧0 ٦12 808 ٦12 808 الربامج تكاليف دعم

 ٥ 414 ٦42 ٥ 019 ٣٦2 ٥ ٦٣0 ٦٣0 ٥ ٣2٦ ٧22 ٥ ٣2٦ ٧22 اجملموع
، وتُتقاسم تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع املشرتك مع الصندوق يف بروتوكول مونرتايل ابالشرتاك مع االجتماع الثاين والثالثني لألطراف 2020يف عام يف اتفاقية فيينا سُيعقد االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف  )أ( 
 دوالر. 2٧2 000دوالر الجتماع املكتب. ولذلك فقد ُخفضت التكلفة مبقدار  20 000دوالر لالجتماع املشرتك و 252 000ستئماين التفاقية فيينا. واملبلغ املخصص هلذا الغرض يف الصندوق االستئماين هو اال
 التكاليف املباشرة. يف املائة من جمموع 5يف املائة و  13تكاليف دعم الربامج مبلغ جيمع بني (  ب)
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 3اجلدول 

 2018، مبا يف ذلك سيناريوهات النمو االمسي الصفري، مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام 2020و 2019تفاصيل امليزانية املقرتحة لعامي 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 2020 2019 2018  فئة التكاليف وبنود امليزانية
 

 
امليزانية املنقحة 

 2018ة لعام املقرتح
النمو االمسي الصفري 

 2019لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2019لعام 
النمو االمسي الصفري 

 2020لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2020لعام 
 1 ٥2٣ ٧٧٧ 1 ٥2٣ ٧٧٧ 1 492 91٧ 1 492 918 1 ٣9٥ 4٧9 مرتبات املوظفني وبدالهتم واستحقاقاهتم 1000
 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 اخلرباء االستشاريون 1200

      تكاليف االجتماعات 1٣00
تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات الفريق العامل  1321

 املفتوح العضوية
920 ٥14 ٥00 ٥9٧ 500 59٥ ٧00 ٥9٧ 500 59٧ 

تكاليف خدمات املؤمترات: االجتماعات التحضريية  1322
 واجتماعات األطراف

٣10 ٥0٣ ٥10 ٥0٥ 500 ٧12 ٣10 2٥٣ 500 510 

تكاليف اتصاالت أعضاء فريق التقييم من ممثلي  1323
 وتكاليف تنظيم االجتماعات 5األطراف العاملة ابملادة 

000 ٧0 000 55 000 ٧0 000 55 000 ٧0 

 5 000 5 000 25 000 25 000 25 000 تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات املكتب 132٤
 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 ؤمترات: اجتماعات جلنة التنفيذتكاليف خدمات امل 1325
 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 الضيافة )أ( 5٤01

 1 ٣٣٣ 000 1 0٦0 810 1 ٥٥٥ 000 1 ٣٣2 810 1 2٦٥ 2٣0 تكاليف االجتماعات اجملموع الفرعي
ء واخلربا ٥سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  ٣٣00

 )ب(االستشاريني
     

: اجتماعات فريق 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3301
 التقييم

000 ٤00 000 ٤00 000 ٤00 000 ٤00 000 ٤00 
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 2020 2019 2018  فئة التكاليف وبنود امليزانية
 

 
امليزانية املنقحة 

 2018ة لعام املقرتح
النمو االمسي الصفري 

 2019لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2019لعام 
النمو االمسي الصفري 

 2020لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2020لعام 
: االجتماعات 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3302

 التحضريية واجتماعات األطراف
000 3٧5 000 3٧5 000 3٧5 000 3٧5 000 3٧5 

: اجتماعات 5فر ممثلي األطراف العاملة ابملادة س 3303
 الفريق العامل املفتوح العضوية

000 325 000 325 000 325 000 325 000 325 

: اجتماعات 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  330٤
 املكتب

000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 

اعات جلنة : اجتم5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3305
 التنفيذ

000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 

واخلرباء  ٥سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  اجملموع الفرعي
 االستشاريني

000 24٥ 1 000 24٥ 1 000 24٥ 1 000 24٥ 1 000 24٥ 1 

      السفر يف مهام رمسية 1٦00
 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 سفر املوظفني يف مهام رمسية 1601
 15 000 − 15 000 − 15 000 سفر موظفي خدمات املؤمترات يف مهام رمسية 1602

 22٥ 000 210 000 22٥ 000 210 000 22٥ 000 السفر يف مهمات رمسية اجملموع الفرعي
      :مصروفات تشغيلية أخرى ٥٣00-4100
 18 000 8 000 18 000 18 000 18 000 املعدات القابلة لالستهالك ٤100
 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 املعدات غري القابلة لالستهالك ٤200
 2٧ ٣٧0 2٧ ٣٧0 2٧ ٣٧0 2٧ ٣٧0 2٧ ٣٧0 استئجار األماكن ٤300
 20 000 9 140 20 000 20 000 20 000 تشغيل املعدات وصيانتها 5100
 ٧0 000 ٧0 000 ٧0 000 ٧0 000 ٧5 000 )ج(تكاليف إعداد التقارير 5201 5201
 189 ٥٧2 1٥٧ 81٦ 189 ٥٧2 1٥٧ 81٦ 292 8٣٥ توعية اجلمهور واالتصاالت 5202
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 2020 2019 2018  فئة التكاليف وبنود امليزانية
 

 
امليزانية املنقحة 

 2018ة لعام املقرتح
النمو االمسي الصفري 

 2019لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2019لعام 
النمو االمسي الصفري 

 2020لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2020لعام 
 30 000 20 000 30 000 ٣0 000 ٤0 000 ه((املصروفات النثرية 5300

 ٣٧9 942 ٣1٧ ٣2٦ ٣٧9 942 ٣48 18٦ 498 20٥ تكاليف تشغيلية أخرى اجملموع الفرعي
 4 ٧91 ٧19 4 441 91٣ 4 982 8٥9 4 ٧1٣ 914 4 ٧1٣ 914 املباشرة جمموع التكاليف 
 ٦22 92٣ ٥٧٧ 449 ٦4٧ ٧٧1 ٦12 808 ٦12 808 تكاليف دعم الربامج  
 ٥ 414 ٦42 ٥ 019 ٣٦2 ٥ ٦٣0 ٦٣0 ٥ ٣2٦ ٧22 ٥ ٣2٦ ٧22 اجملموع الكلي 

 1322و 1321ملفتوح العضوية واجتماعات األطراف. وجيوز حتويل األموال بني بند امليزانية هذا وبنود ميزانية تكاليف خدمات املؤمترات )تغطي تكاليف الضيافة حفالت االستقبال يف اجتماعات الفريق العامل ا )أ(
 (، لضبط أي نقص أو فائض عند الضرورة.132٤و

دوالر لكل اجتماع، وذلك ابستخدام أكثر األسعار اقتصادا  وأكثرها مالءمة، ابإلضافة إىل بدالت اإلقامة  5000نرتايل مببلغ يف خمتلف اجتماعات بروتوكول مو  5تدرج يف امليزانية مشاركة ممثلي األطراف العاملة ابملادة  )ب(
 اليومية لألمم املتحدة ومصروفات حمطات السفر.

( إعداد التقارير )أفرقة 2دوالر؛ ) 65 000هد الدويل للتنمية املستدامة/حترير وترمجة الواثئق غري اخلاصة ابالجتماعات(: ( إعداد التقارير )املع1، يشمل بند امليزانية هذا ثالثة أنشطة: )2018يف امليزانية املعتمدة لعام  )ج(
( إعداد التقارير )املعهد الدويل للتنمية 1د نشاطني اثنني: )، فيشمل هذا البن2020و 2019دوالر. أما يف امليزانيتني املقرتحتني لعامي  5000( إعداد التقارير: التوعية بشأن الربوتوكول(: 3دوالر؛ ) 5000التقييم(: 

 دوالر. 5000( إعداد التقارير )أفرقة التقييم(: 2دوالر؛ ) 65 000املستدامة/حترير وترمجة الواثئق غري اخلاصة ابالجتماعات(: 
 تصاالت اخلارجية.بند ميزانية جديد لتغطية تكاليف محالت توعية الناس واليوم العاملي لألوزون واال )د(
( ٤دوالر؛ ) 10 000( التدريب: 3دوالر؛ ) 10 000 ( تكاليف الشحن:2دوالر؛ ) 10 000( تكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية: 1، يشمل بند امليزانية هذا أربعة أنشطة: )2018يف امليزانية املعتمدة لعام  )ه(

 ( تكاليف الشحن:2دوالر؛ ) 10 000( تكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية: 1، فيشمل هذا البند ثالثة أنشطة: )2020و 2019يف امليزانيتني املقرتحتني لعامي دوالر. أما  10 000تكاليف اليوم العاملي لألوزون: 
 دوالر. 10 000( التدريب: 3دوالر؛ ) 10 000
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 حالة الرصيد النقدي - رابعاا 
وهو  (UNEP/OzL.Pro.30/5)دوالر  5 516 ٧01مبلغ  2018 يبلغ الرصيد النقدي املتوقع يف هناية عام -20

يف املائة  15نسبة  ( زائدا  دوالرا   5 630 630) 2019يف املائة من امليزانية املقرتحة لعام  85 ما يعادل تقريبا  
 (.دوالرا   8٤٤ 595املطلوبة كاحتياطي )

 تُنفذ قد اليت اإلضافية األنشطة تكاليف ُتسحب أن األمانة تقرتح ،2019 لعام املقرتحة امليزانية إىل وابإلضافة -21

وتشمل هذه األنشطة إنشاء أداة لإلبالغ اإللكرتوين عن معايري السالمة  .النقدي الرصيد من العام ذلك يف
( وتنظيم حلقة عمل بشأن ثالثي كلورو دوالرا   18 000(، وطباعة دليل بروتوكول مونرتايل )دوالرا   30 000)

 (.دوالرا   000 100) (CFC-11)فلورو امليثان 

وقد اتفقت األطراف يف السنوات السابقة على ختفيض الرصيد النقدي عن طريق اإلبقاء على املسامهات  -22
 عند مستوى اثبت وسحب مبالغ من ذلك الرصيد عندما تكون امليزانية املقرتحة أعلى من مستوى املسامهات.

 األمانةاليت اقرتحتها املالحظات اخلتامية والتوصيات  -خامساا 
يف كل من  2020و 2019املقرتحة وميزانيات النمو االمسي الصفري لعامي  امليزانياتقدمت األمانة  -23

 الصيغة القائمة على النتائج وامليزانية التقليدية )حسب فئة التكلفة(.
ة اجلمهور توعي’’عنوانه  يف امليزانية بند جديد ، تقرتح األمانة استحداث2019وابتداء من عام  -2٤

 .2019من ميزانية عام  يبدأ نفاذه اعتبارا  ‘‘ واالتصاالت
امليزنة  أبسلوب 2020و 2019وكما جرت عليه العادة، فقد حسبت األمانة امليزانيتني املقرتحتني لعامي  -25
ل، مما يقلل تخفيض امليزانيات املقرتحة ابلفعبة واحلصيفة. وال ميكن حتقيق ميزانيات النمو االمسي الصفري إال فيفاخل

ا  تكاليف طارئة أو مستعجلة يف عملها. وابلتايل فإن هذا التخفيض قد يؤثر سلب ةمن قدرة األمانة على تغطية أي
 على كفاءة األمانة.

إىل أتكيد مكان انعقاد اجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية قبل  وستسعى األمانة من اآلن فصاعدا   -26
عند إعداد امليزانيات حساب تكاليف خدمات املؤمترات بطريقة أكثر  تسىنحبيث ي ،بعامني موعد إعداد امليزانية

 دقة يف امليزانية.
وترد يف املرفق الثاين هلذه املذكرة جداول املسامهات اليت تقابل امليزانيات املقرتحة وميزانيات النمو االمسي  -2٧

 .2020و 2019الصفري لعامي 
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 األولاملرفق 

 ك املوظفني ألمانة األوزوناهليكل التنظيمي ومال
 املخطط التنظيمي

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكبري  ،وكبري موظفي الشؤون البيئية ،وكبري موظفي الشؤون القانونية ،وانئب املدير التنفيذي ،: املدير التنفيذيفريق اإلدارة العليا
 موظفي الشؤون اإلدارية

 يع موظفي اخلدمات العامة: كبري املوظفني اإلداريني ومجاليةفريق اإلدارة وامل
 كبري موظفي الشؤون البيئيةاألمني التنفيذي وانئبه و : فريق الشؤون البيئية وأفرقة التقييم

وموظف الربامج )نظم البياانت واملعلومات(، وموظف الربامج  ،: كبري موظفي الشؤون القانونيةفريق الشؤون القانونية واالمتثال
 )الرصد واالمتثال( 

إدارة  وومساعدوموظف الربامج )نظم البياانت واملعلومات(،  ،واملعلومات االتصاالت شؤون : موظفوجيا املعلوماتفريق تكنول
 املعلومات ونظم املعلومات

  

 تنفيذيالمني األ
 2-مد

كبري موظفي الشؤون 
 ٥-القانونية ف

ظم مساعد ن
 معلومات 

 ٧-ع.خ

  إداريمساعد 
 ٦ -ع .خ

 

 إداريمساعد 
 ٦-ع .خ

موظف لشؤون االتصاالت 
 ٣-واملعلومات ف

انئب األمني 
 1-التنفيذي مد

كبري موظفي الشؤون 
 ٥-البيئية ف

مساعد خدمات 
 االجتماعات 

 ٦-ع.خ

 كبري املوظفني اإلداريني
 ٥-ف

 مساعد إداري
 ٧-ع.خ

 مساعد إداري
 ٧-ع.خ

)نظم  وظف برامجم
 البياانت املعلومات(

 4-ف

 موظف برامج
 )الرصد واالمتثال(

 4-ف

 مساعد برامج 
 ٦-ع.خ

مساعد إدارة 
 املعلومات

 ٦-خ.ع
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 (1)ومصادر التمويل جدول مالك املوظفني

 اجملموع فئة اخلدمات العامة الفئة الفنية والفئات العليا املستوى
 1 - 1 )أ(2-مد 
 1 - 1 )ب(1-مد
 3 - 3 )ج(5-ف
 2 - 2 )د(٤-ف
 1 - 1 )ه(3-ف

 8 8  )و(فئة اخلدمات العامة
 1٦ 8 8 اجملموع

 يف املائة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل. 50يف املائة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا و 50)أ(  متول بنسبة 
 الستئماين لربوتوكول مونرتايل.يف املائة من الصندوق ا 100متول بنسبة   )ب(
يف املائة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل، ووظيفة  100وظيفة واحدة )كبري موظفي الشؤون القانونية( متول بنسبة   )ج(

ن الصندوق يف املائة م 50يف املائة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا و 50واحدة )كبري موظفي الشؤون البيئية( بنسبة 
 االستئماين لربوتوكول مونرتايل، ووظيفة واحدة )كبري املوظفني اإلداريني( متول من ميزانية تكاليف دعم الربامج.

 يف املائة الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل. 100متول بنسبة   )د(
 يف املائة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا. 100متول بنسبة  )ه( 
يف املائة من  100ثالث وظائف )املساعد اإلداري ومساعد نظم املعلومات ومساعد نظم املعلومات احلاسوبية( متول بنسبة   )و(

يف املائة من الصندوق  50الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل، ووظيفتان )املساعد اإلداري ومساعد الربامج( متوالن بنسبة 
يف املائة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل، ووظيفتان )مساعد الربامج ومساعد خدمات  50االستئماين التفاقية فيينا و

يف املائة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا، ووظيفة واحدة متول من ميزانية تكاليف دعم  100االجتماعات( متوالن بنسبة 
 الربامج.

 

                                                           
ابملوظفني الذين يضطلعون أبدوار إدارية، وقد تُنقل التكاليف إىل/من ميزانية حُتلل يف هناية كل عام تكاليف املوظفني اخلاصة (  1)

الذي اختذته األطراف يف بروتوكول مونرتايل خالل  29/2٤من املقرر  10للفقرة  تكاليف دعم الربامج حسب االقتضاء، وفقا  
 اجتماعها التاسع والعشرين.
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 املرفق الثاين

 اخليارات املقرتحةجدول مسامهات األطراف: 
 الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 يف املائة( 22املتعلق جبدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة: النسبة األقصى لألنصبة املقررة  ٧0/24٥)قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 تحدة()بدوالرات الوالايت امل

جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - -  0,000 أفغانستان 1
 - - - -  0,000 ألبانيا 2
 8 04٧ 8 ٥40 8 ٦80 9 02٧  0,1٦0 اجلزائر 3
 - - - -  0,000 أندورا ٤
 - - - -  0,000 أنغوال 5
 - - - -  0,000 أنتيغوا وبربودا 6
 44 ٥80 4٧ ٣11 48 092 ٥0 010  0,888 األرجنتني ٧
 - - - -  0,000 أرمينيا 8
 11٦ 800 12٣ 9٥2 12٦ 000 1٣1 024  2,٣2٧ أسرتاليا 9

                                                           
، بعد انعقاد االجتماع الثالثني لألطراف، 2018بيد أنه نظرا  لكون اجلمعية ستتخذ قرارها املقبل يف  كانون األول/ديسمرب . 2018و 201٧و 2016 امعلى األعو  ٧0/2٤5ينطق قرار اجلمعية العامة (  1)

 .2020و 2019إن جدول األنصبة احلايل ُيستخدم حلساب مسامهات األطراف يف الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل لعامي 
  .2018امهات مساوية للميزانية املعتمدة لعام املس(  2)
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 ٣٥ 98٥ ٣8 188 ٣8 820 40 ٣٦٧  0,٧1٧ النمسا 10
 - - - -  0,000 أذربيجان 11
 - - - -  0,000 جزر البهاما 12
 - - - -  0,000 البحرين 13
 - - - -  0,000 بنغالديش 1٤
 - - - -  0,000 برابدوس 15
 - - - -  0,000 بيالروس 16
 44 2٣0 4٦ 940 4٧ ٧14 49 ٦18  0,881 بلجيكا 1٧
 - - - -  0,000 بليز 18
 - - - -  0,000 بنن 19
 - - - -  0,000 بواتن 20
 - - - -  0,000 املتعددة القوميات(-بوليفيا )دولة 21
 - - - -  0,000 البوسنة واهلرسك 22
 - - - -  0,000 بوتسواان 23
 191 0٦9 202 ٧٧0 20٦ 11٥ 214 ٣٣٧  ٣,80٧ الربازيل 2٤
 - - - -  0,000 بروين دار السالم 25
 - - - -  0,000 بلغاراي 26
 - - - -  0,000 بوركينا فاسو 2٧
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - -  0,000 بوروندي 28
 - - - -  0,000 كابو فريدي 29
 - - - -  0,000 كمبوداي 30
 - - - -  0,000 الكامريون 31
 14٥ 988 1٥4 92٧ 1٥٧ 48٥ 1٦٣ ٧٦٧  2,908 كندا 32
 - - - -  0,000 مجهورية أفريقيا الوسطى 33
 - - - -  0,000 تشاد 3٤
 19 942 21 1٦٣ 21 ٥12 22 ٣٧0  0,٣9٧ شيلي 35
 ٣9٥ 881 420 12٣ 42٧ 0٥٧ 444 09٣  ٧,88٧ الصني 36
 1٦ 09٣ 1٧ 080 1٧ ٣٦0 18 0٥٣  0,٣21 كولومبيا 3٧
 - - - -  0,000 جزر القمر 38
 - - - -  0,000 الكونغو 39
 - - - -  0,000 جزر كوك ٤0
 - - - -  0,000 كوستاريكا ٤1
 - - - -  0,000 كوت ديفوار ٤2
 - - - -  0,000 كرواتيا ٤3
 - - - -  0,000 كواب ٤٤
 - - - -  0,000 قربص ٤5
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 1٧ 19٣ 18 24٥ 18 ٥4٧ 19 28٦  0,٣4٣ تشيكيا ٤6
 - - - -  0,000 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ٤٧
 - - - -  0,000 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٤8
 29 188 ٣0 9٧٥ ٣1 48٦ ٣2 ٧42  0,٥81 الدامنرك ٤9
 - - - -  0,000 جيبويت 50
 - - - -  0,000 ينيكادوم 51
 - - - -  0,000 اجلمهورية الدومينيكية 52
 - - - -  0,000 إكوادور 53
 ٧ ٥9٧ 8 0٦2 8 19٥ 8 ٥22  0,1٥1 مصر 5٤
 - - - -  0,000 السلفادور 55
 - - - -  0,000 غينيا االستوائية 56
 - - - -  0,000 إريرتاي 5٧
 - - - -  0,000 إستونيا 58
 - - - -  0,000 يينإسوات 59
 - - - -  0,000 إثيوبيا 60
 124 94٧ 1٣2 ٥98 1٣4 ٧8٦ 140 1٦٣  2,489 االحتاد األورويب 61
 - - - -  0,000 فيجي 62
 22 ٧90 24 18٦ 24 ٥8٥ 2٥ ٥٦٦  0,4٥4 فنلندا 63
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 242 84٧ 2٥٧ ٧1٧ 2٦1 9٧1 2٧2 421  4,8٣8 فرنسا 6٤
 - - - -  0,000 غابون 65
 - - - -  0,000 مبياغا 66
 - - - -  0,000 جورجيا 6٧
 ٣19 ٣14 ٣٣8 8٦٧ ٣44 4٦0 ٣٥8 201  ٦,٣٦2 أملانيا 68
 - - - -  0,000 غاان 69
 2٣ ٥40 24 981 2٥ ٣94 2٦ 40٧  0,4٦9 اليوانن ٧0
 - - - -  0,000 غرينادا ٧1
 - - - -  0,000 غواتيماال ٧2
 - - - -  0,000 غينيا ٧3
 - - - -  0,000 بيساو -يا غين ٧٤
 - - - -  0,000 غياان ٧5
 - - - -  0,000 هاييت ٧6
 - - - -  0,000 الكرسي الرسويل ٧٧
 - - - -  0,000 هندوراس ٧8
 8 04٧  8 ٥٣9 8 ٦80 9 02٧  0,1٦0 هنغاراي ٧9
 - - - -  0,000 آيسلندا 80
 ٣٦ 8٣4 ٣9 090 ٣9 ٧٣٥ 41 ٣20  0,٧٣4 اهلند 81
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 2٥ 189  2٦ ٧٣2 2٧ 1٧٣ 28 2٥٧  0,٥02 إندونيسيا 82
 2٣ ٥40  24 981 2٥ ٣94 2٦ 40٧  0,4٦9 اإلسالمية( -إيران )مجهورية  83
 ٦ 44٧  ٦ 842 ٦ 9٥٥ ٧ 2٣2  0,128 العراق 8٤
 1٦ ٧4٣  1٧ ٧٦8 18 0٦1 18 ٧82  0,٣٣4 أيرلندا 85
 21 491  22 80٧ 2٣ 18٣ 24 108  0,428 إسرائيل 86
 18٧ ٣20  198 ٧91 202 0٧2 210 1٣2  ٣,٧٣2 إيطاليا 8٧
 - - - -  0,000 جامايكا 88
 48٣ ٧94  ٥1٣ 419 ٥21 89٣ ٥42 ٧11  9,٦٣9 الياابن 89
 - - - -  0,000 األردن 90
 9 ٥4٦  10 1٣0 10 298 10 ٧08  0,190 كازاخستان 91
 - - - -  0,000 كينيا 92
 - - - -  0,000 كرييباس 93
 14 244  1٥ 11٦ 1٥ ٣٦٦ 1٥ 9٧9  0,284 الكويت 9٤
 - - - -  0,000 قريغيزستان 95
 - - - -  0,000 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 96
 - - - -  0,000 التفيا 9٧
 - - - -  0,000 لبنان 98
 - - - -  0,000 ليسوتو 99
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - -  0,000 ليرباي 100
 ٦ 24٧  ٦ ٦٣0 ٦ ٧40 ٧ 008  0,124 ليبيا 101
 - - - -  0,000 ليختنشتاين 102
 - - - -  0,000 ليتوانيا 103
 - - - -  0,000 لكسمربغ 10٤
 - - - -  0,000 مدغشقر 105
 - - - -  0,000 مالوي 106
 1٦ 09٣  1٧ 0٧9 1٧ ٣٦0 18 0٥٣  0,٣21 ماليزاي 10٧
 - - - -  0,000 ملديف 108
 - - - -  0,000 مايل 109
 - - - -  0,000 مالطة 110
 - - - -  0,000 جزر مارشال 111
 - - - -  0,000 موريتانيا 112
 - - - -  0,000 موريشيوس 113
 ٧1 ٧19 ٧٦ 111 ٧٧ ٣٦٧ 80 4٥4  1,429 املكسيك 11٤
 - - - -  0,000 املوحدة( -ميكرونيزاي )والايت  115
 - - - -  0,000 موانكو 116
 - - - -  0,000 امنغولي 11٧
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - -  0,000 اجلبل األسود 118
 - - - -  0,000 املغرب 119
 - - - -  0,000 موزامبيق 120
 - - - -  0,000 ميامنار 121
 - - - -  0,000 انميبيا 122
 - - - -  0,000 انورو 123
 - - - -  0,000 نيبال 12٤
 ٧4 0٦8 ٧8 ٦04 ٧9 901 8٣ 089  1,4٧٦ هولندا 125
 1٣ ٣94 14 214 14 4٥0 1٥ 02٥  0,2٦٧ نيوزيلندا 126
 - - - -  0,000 نيكاراغوا 12٧
 - - - -  0,000 النيجر 128
 10 44٦ 11 08٥ 11 2٦8 11 ٧18  0,208 نيجرياي 129
 - - - -  0,000 نيوي 130
 42 4٣2 4٥ 0٣0 4٥ ٧٣٣ 4٧ ٥99  0,84٥ النرويج 131
 ٥ ٦48 ٥ 99٣ ٦ 092 ٦ ٣٣٥  0,11٣ عمان 132
 - - - -  0,000 ابكستان 133
 - - - -  0,000 ابالو 13٤
 - - - -  0,000 بنما 135
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - -  0,000 اببوا غينيا اجلديدة 136
 - - - -  0,000 ابراغواي 13٧
 ٦ ٧9٧ ٧ 21٣ ٧ ٣٣2 ٧ ٦2٥  0,1٣٥ بريو 138
 8 24٦ 8 ٧٥1 8 89٦ 9 2٥1  0,1٦4 الفلبني 139
 42 0٣2 44 ٦0٦ 4٥ ٣42 4٧ 1٥1  0,8٣٧ بولندا 1٤0
 19 ٥92 20 ٧91 21 1٣٥ 21 9٧8  0,٣90 الربتغال 1٤1
 1٣ 444 14 2٦8 14 ٥0٣ 1٥ 082  0,2٦8 قطر 1٤2
 101 90٧ 108 14٧ 109 9٣2 114 ٣1٧  2,0٣0 مجهورية كوراي 1٤3
 - - - -  0,000 مجهورية مولدوفا 1٤٤
 9 19٦ 9 ٧٥9 9 920 10 ٣1٦  0,18٣ رومانيا 1٤5
 1٥4 ٣٣4 1٦٣ ٧8٥ 1٦٦ 488 1٧٣ 129  ٣,0٧٥ االحتاد الروسي 1٤6
 - - - -  0,000 رواندا 1٤٧
 - - - -  0,000 سانت كيتس ونيفس 1٤8
 - - - -  0,000 سانت لوسيا 1٤9
 - - - -  0,000 سانت فنسنت وجزر غرينادين  150
 - - - -  0,000 ساموا 151
 - - - -  0,000 نوسان ماري 152
 - - - -  0,000 سان تومي وبرينسييب 153
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 ٥٧ 2٧٦ ٦0 ٧8٣ ٦1 ٧8٦ ٦4 2٥1  1,141 اململكة العربية السعودية 15٤
 - - - -  0,000 السنغال 155
 - - - -  0,000 صربيا 156
 - - - -  0,000 سيشيل 15٧
 - - - -  0,000 سرياليون 158
 22 ٣40 2٣ ٧09 24 100 2٥ 0٦1  0,44٥ سنغافورة 159
  ٧ 99٧ 8 48٦ 8 ٦2٦ 8 9٧0  0,1٥9 سلوفاكيا 160
 - - - -  0,000 سلوفينيا 161
 - - - -  0,000 جزر سليمان 162
 - - - -  0,000 الصومال 163
 18 192 19 ٣0٦ 19 ٦2٥ 20 408  0,٣٦2 جنوب أفريقيا 16٤
 - - - -  0,000 جنوب السودان 165
 122 098 129 ٥٧٥ 1٣1 ٧1٣ 1٣٦ 9٦٧  2,4٣٣ إسبانيا 166
 - - - -  0,000 سري النكا 16٧
 - - - -  0,000 السودان 168
 - - - -  0,000 سورينام 169
 4٧ ٧80 ٥0 ٧0٥ ٥1 ٥42 ٥٣ ٥98  0,9٥2 السويد 1٧0
 ٥٦ 9٧٦ ٦0 4٦٥ ٦1 4٦٣ ٦٣ 914  1,1٣٥ سويسرا 1٧1
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - -  0,000 اجلمهورية العربية السورية 1٧2
 - - - -  0,000 طاجيكستان 1٧3
 14 ٥44 1٥ 4٣4 1٥ ٦90 1٦ ٣1٥  0,290 اتيلند 1٧٤
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  1٧5

 سابقا  
0,000  - - - - 

 - - - -  0,000 ليشيت -تيمور 1٧6
 - - - -  0,000 توغو 1٧٧
 - - - -  0,000 تونغا 1٧8
 - - - -  0,000 ترينيداد وتوابغو 1٧9
 - - - -  0,000 تونس 180
 ٥0 8٧8 ٥٣ 994 ٥4 88٥ ٥٧ 0٧4  1,014 تركيا 181
 - - - -  0,000 تركمانستان 182
 - - - -  0,000 توفالو 183
 - - - -  0,000 أوغندا 18٤
 ٥ 148 ٥ 4٦٣ ٥ ٥٥٣ ٥ ٧٧٥  0,10٣ أوكرانيا 185
 ٣0 18٧ ٣2 0٣٦ ٣2 ٥٦4 ٣٣ 8٦٣  0,٦01 اإلمارات العربية املتحدة 186
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  18٧

 وأيرلندا الشمالية
4,444  219 2٥0 ٦21 240 ٧14 2٣٦ 0٥٥ 22٣ 
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
مع مراعاة أال يتجاوز احلد 
األقصى للنصيب املقرر ألي 

 (1)يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
املعادلة  2019لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
للنمو  املعادلة 2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - -  0,000 مجهورية تنزانيا املتحدة 188
 1 099 ٥٣2 1 1٦٦ 8٦1 1 18٦ 121 1 2٣٣ 4٣٥  21,90٦ الوالايت املتحدة األمريكية 189
 - - - -  0,000 أوروغواي 190
 - - - -  0,000 أوزبكستان 191
 - - - -  0,000 فانواتو 192
 28 ٥٣8 ٣0 28٥ ٣0 ٧8٥ ٣2 01٣  0,٥٦9 البوليفارية( -فنزويال )مجهورية  193
 - - - -  0,000 فييت انم 19٤
 - - - -  0,000 اليمن 195
 - - - -  0,000 زامبيا 196
 - - - -  0,000 زمبابوي 19٧

 ٥ 019 ٣٦2 ٥ ٣2٦ ٧22 ٥ 414 ٦42 ٥ ٦٣0 ٦٣0  100,000 موعاجمل 

_______________ 


