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 لألطراف يف بروتوكولثالثون االجتماع ال
طبقة ل املستنفدةبشأن املواد  مونرتايل

 ألوزونا
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9-5مونرتايل، 

 **من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي 3البند 
لصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل ا ةميزاني

التفاقية  نياالستئماني نيقو للصند اناملالي انوالتقرير 
 فيينا وبروتوكول مونرتايل

 

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

 مذك ِّرة من األمانة

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

الفقرة إىل األمني التنفيذي، يف  ن لألطراف يف بروتوكول مونرتايلو الجتماع التاسع والعشر ا وقد طلب -2
يتضمنان ، 2020و 2019مني لعاعلى النتائج ل نيقائموبرانجمي عمل  يتنيإعداد ميزان، 29/24 همن مقرر  12

 :وفقاً ملا يليفرتة السنتني يف إىل االحتياجات املرتقبة اً استناد ،مج العملانتصورين عن امليزانية وبر 
 سيناريو النمو االمسي الصفري يف امليزانية؛ )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 

                                                           
  2018أغسطس /آب 17 يف فنية ألسباب إصدارها أعيد. 
  UNEP/OzL.Pro.30/1. 
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 وترد امليزانيةةةةةةةة القةةةةةةةائمةةةةةةةة على النتةةةةةةةائج وبرانمج العمةةةةةةةل يف ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةةةةةة املرفقةةةةةةةة  ةةةةةةةذه الوثيقةةةةةةةة -3
(UNEP.OzL.Pro.30/4/Add.1). 
 .2018للميزانية املعتمدة لعام  ةاملقرتح اتالوثيقة التنقيحهذه األول من  فرعالويتضمن  -4
 .2020و 2019 يالثاين امليزانيتني املقرتحتني لعام فرعيتضمن الو  -5
 .2020و 2019الثالث السيناريوهات اخلاصة ابلنمو االمسي الصفري للميزانية للعامني  فرعيتضمن الو  -6
 األمانة. اليت قدمتهاالرابع املالحظات اخلتامية والتوصيات  بابال يتضمنو  -7
 املوظفني يف أمانة األوزون.مالك املرفق األول هلذه املذكرة اهليكل التنظيمي وجدول  تضمنوي -8
بناء على امليزانية املقرتحة  ،2020و 2019 ياملرفق الثاين جدول املسامهات الطوعية املقررة لعام يتضمنو  -9

 لميزانية.لو االمسي الصفري وسيناريو النم
 يوامليزانيتني املقرتحتني لعام 2018عام املقرتح مليزانية تنقيح البرانمج األمم املتحدة للبيئة قد استعرض و  -10

 من اختصاصات إدارة الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل. 17للفقرة اً وفقأقرها و  2020و 2019
 دوالرات الوالايت املتحدة.يف هذه املذكرة رات إىل الدوالرات وما مل يُذكر خالف ذلك، يُقصد اب شا -11

 2018التنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة لعام  - أوالا 
 220 000دوالراً، أي بنقصان قدره  7 326 722 مبلغ 2018امليزانية املنقحة املقرتحة لعام تبلغ  -12

 :فيما يلي بياهناو  1وترد التغيريات يف اجلدول  .مقارنة إىل امليزانية املعتمدةيف املائة(  4)أي دوالر 
 (2018متوز/يوليه فيينا،  للجنة التنفيذ )نيجتماع الستتبلغ التكاليف املقدرة خلدمات املؤمترات لال (أ)

 دوالر؛ 63 200مبلغ 
ربعني للفريق العامل املفتوح العضوية مبلغ جتماع األتبلغ التكاليف املقدرة خلدمات املؤمترات لال (ب)

 دوالر 629 200

تكاليف خدمات املؤمترات احملققة يف بند دوالر  110 000 يقرتح إعادة تبويب الوفورات البالغة (ج)
اً تستخدم أساسوهي أموال  ،من امليزانية ‘‘تقدمي التقارير’’يف بند تكاليف إبدراجها ( )أ( و)ب( أعاله تان)النقط

 ؛ نرتنتعن طريق االبياانت لتقدمي لتطوير أداة 
جتماع مكتب االجتماع التاسع والعشرين لألطراف، واالجتماع يف املؤمترات املقدرة البلغت تكال (د)

الذي ستستضيفه حكومة إكوادور )تشرين  ، للجنة التنفيذني لألطراف، واالجتماع احلادي والستنيالثالث
 220 000ا كوادور كومة املتفق عليها حلسامهة امل توبلغدوالر.  700 000مبلغ  (2018الثاين/نوفمرب 

وهذا املبلغ، الذي  .دوالراً  209 524مبلغ  يف املائة 5ف دعم الربامج بنسبة يلاخصم تك، ويتبقى منها بعد دوالر
منحة منفصلة، هو املقدار الذي ُُيفض به بند امليزانية اخلاص بتكاليف خدمات املؤمترات: االجتماع  يدار يف إطار

 التحضريي واجتماعات األطراف.
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 1اجلدول 

 2018التنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة لعام 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 
عتمدة امليزانية امل اليففئة التك

 التغيريات 2018لعام 
 املقرتحة امليزانية

املنقحة 
2018 

 1 512 734  1 512 734 مرتبات املوظفني وبدالهتم واستحقاقاهتم 1000

 85 000  85 000 اخلرباء االستشاريون 1200
    تكاليف االجتماعات 1300

تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات الفريق العامل املفتوح  1321
 العضوية

 566 000 )000 110((أ) 676 000

تكاليف خدمات املؤمترات: االجتماعات التحضريية  1322
 واجتماعات األطراف

 490 476 )524 209((ب) 700 000

من البلدان التقييم عضاء فريق ألتكاليف االتصاالت  1323
 وتكاليف تنظيم اجتماعات الفريق، 5ملادة ابالعاملة 

000 70 - 000 70 

 25 000 - 25 000 تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات املكتب 1324
 125 000 - 125 000 تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات جلنة التنفيذ 1325
 25 000 - 25 000 الضيافة 5401

 1 301 476 (319 524) 1 621 000 تكاليف االجتماعات اجملموع الفرعي:
    5ابملادة  ةاألطراف العاملاملمثلني واخلرباء من سفر  3300

: اجتماعات فريق 5األطراف العاملة ابملادة ممثلي سفر  3301
 التقييم

000 400 - 000 400 

االجتماعات : 5األطراف العاملة ابملادة ممثلي سفر  3302
 التحضريية واجتماعات األطراف

000 375 - 000 375 

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

000 325 - 000 325 

 20 000 - 20 000 : اجتماعات املكتب5األطراف العاملة ابملادة ممثلي سفر  3304
 125 000 - 125 000 : اجتماعات جلنة التنفيذ5العاملة ابملادة األطراف ممثلي سفر  3305

 1 245 000  1 245 000 :5ابملادة  من األطراف العاملةواخلرباء  املمثلنيسفر  اجملموع الفرعي
                                                           

ومبجرد االنتهاء من  .2018دوالر احملقة يف تكاليف اجتماعات متوز/يوليه  110 000ترد يف هذا البند الوفورات البالغة   )أ(
الفعلية فيما يتعلق ابجتماع جلنة التنفيذ حتت البند ذي الصلة من تقرير حتديد تكاليف اجتماعات شهر متوز/يوليه، سُتدرج التكلفة 

 .2018أداء امليزانية لعام 
ومبجرد االنتهاء من حتديد تكاليف اجتماعات شهر تشرين  دوالرا حتت هذا البند. 209 524ترد الوفورات البالغة (  ب)

عات  جلنة التنفيذ واملكتب حتت البنود ذات الصلة من تقرير أداء امليزانية الثاين/نوفمرب، سُتدرج التكلفة الفعلية فيما يتعلق ابجتما
 .2018لعام 
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عتمدة امليزانية امل اليففئة التك

 التغيريات 2018لعام 
 املقرتحة امليزانية

املنقحة 
2018 

    م رمسيةاالسفر يف مه 1600

 210 000 - 210 000 م رمسيةاسفر املوظفني يف مه 1601
 15 000 - 15 000 املؤمترات يف مهام رمسيةخدمات سفر موظفي  1602

 225 000 - 225 000 م رمسيةاالسفر يف مه اجملموع الفرعي
    أخرى يةتكاليف تشغيل 4100-5300

 18 000 - 18 000 القابلة لالستهالكاملعدات  4100
 25 000 - 25 000 غري القابلة لالستهالكاملعدات  4200
 41 870 - 41 870 استئجار األماكن 4300
 20 000 - 20 000 تشغيل املعدات وصيانتها 5100
 185 000 110 000 75 000 تقدمي التقاريرتكاليف  5200
 40 000 - 40 000 املصروفات النثرية 5300

 329 870 110 000 219 870 تكاليف التشغيل األخرى اجملموع الفرعي:
 4 699 080 (209 524) 4 908 604 جمموع التكاليف املباشرة 
 627 642 (10 476) 638 118 )ج(تكاليف دعم الربامج 
 5 326 722 (220 000) 5 546 722 اجملموع الكلي 

  

                                                           
وتعادل تكاليف  يف املائة من جمموع التكاليف املباشرة. 13نسبة  2018تبلغ تكاليف دعم الربامج للميزانية املعتمدة لعام  ( ج)

 ائة من جمموع التكاليف املباشرة.يف امل 5نسبة  دوالراً  209 524دعم الربامج املخصومة مببلغ 
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 2020و 2019 يامليزانيتان املقرتحتان لعام - اثنياا 
 2019امليزانية املقرتحة لعام  -ألف 

 اتدوالر  303 908 مبا مقداره 2018عام لة نقحعلى امليزانية امل 2019زادت امليزانية املقرتحة لعام  -13
 2على النحو املبني يف اجلدولني ، اً دوالر  5 630 630دوالرًا إىل  5 326 722من يف املائة(  6بنسبة )أي 

 أدانه، ويرجع ذلك إىل التغيريات التالية: 3و
)انظر يف املائة  2 زايدة تضخمية بنسبة ، متثلدوالراً  30 255 ادرهرتبات قاملزايدة يف تكاليف  (أ)

 ؛ألمانة(لالوظيفي  املالكاملرفق األول للهيكل التنظيمي و 
يف تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع احلادي واألربعني للفريق دوالر  31 500زايدة قدرها  (ب)

 660 000البالغة املقدرة  الكلفة ا مجاليةتعتمد و  العامل املفتوح العضوية واالجتماع الثاين والستني للجنة التنفيذ.
حيث أتكد  ،حمليط اهلادئ يف ابنكوكآلسيا وااللجنة االقتصادية واالجتماعية اجتماع انعقاد على مكان دوالر 

 ؛(1)2019خالل األسبوع األول من متوز/يوليه أن االجتماع سينعقد 
يف تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع احلادي والثالثني  دوالراً  222 024درها زايد ق (ج)
 وابريسونريويب مسة مراكز عمل )ابنكوك وجنيف خلتستند تكلفة تنظيم االجتماعات إىل حتليل و  لألطراف.

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

 ؛(2)2019تشرين الثاين/نوفمرب  8إىل  4من ألطراف هي احلادي والثالثني لجتماع الاملؤقتة ل

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

جزءا  املخصص لالحتفاالت ابليوم الدويل لألوزون اترُيياً دوالر  10 000ظل بند امليزانية البالغ  (ه)
توعية ’’وقد ُ مت تلك األموال اآلن إىل بند امليزانية املعنون  ‘‘.املصروفات النثرية’’من بند امليزانية املعنون 

 ؛‘‘مهور واالتصاالتاجل

دوالر لتغطية أنشطة توعية اجلمهور واالتصاالت، وإذا أ يف إىل ذلك  110 000طُلب مبلغ  (و)
دوالر الورادان يف الفقرتني الفرعيتني )د( و)هة( أعاله، فإن جمموع بند امليزانية  10 000دوالر و 5 000 مبلغاً 

ستخدم تلك األموال لتغطية وستُ  دوالر. 125 000ىل يصل إ‘‘ توعية اجلمهور واالتصاالت’’ اجلديد املعنون 
، واالحتفاالت ابليوم الدويل لألوزون، ومواصلة صقل املوقع 2019احلملة ا عالمية املقرر تنظيمها يف عام 

 الشبكي اجلديد، وحتديث بوابة االجتماع وعملية التسجيل؛

 .دوالراً  20 130 هادر زايدة مناظرة يف تكاليف دعم الربامج ق (ز)
  

                                                           
كلفة ت، غري أن ال‘‘تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية’’أُدرجت الزايدة يف بند امليزانية املعنون   (1)

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

 .2019الكلفة الفعلية الجتماع جلنة التنفيذ سُتدرج يف تقرير أداء امليزانية لعام 
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 2020امليزانية املقرتحة لعام  -ابء 
املقرتحة لعام  يف املائة( مقارنة ابمليزانية 4) دوالراً  215 988 مببلغ 2020امليزانية املقرتحة لعام ُخفضت  -14

 بسبب التغيريات التالية: دوالراً  5 414 642 إىل دوالراً  5 630 630 البالغة 2019
 ؛يف املائة 2زايدة تضخمية قدرها متثل  رتبات،يف تكاليف امل دوالراً  30 860 قدرها زايدة (أ)
ويظل بند امليزانية املتعلق بنفقات خدمات املؤمترات الجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  (ب)

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

 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا والثاين والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، انتج عما يلي:
زايدة وال .تكاليف خدمات املؤمتراتاخلاص بدوالر يف بند امليزانية  50 000زايدة قدرها  ‘1’

الدورات رات وأثناء قبل الدو ملا انجتة عن تكاليف ترمجة وحترير عدد متزايد من الواثئق 
ابالجتماع املشرتك الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا متعلقة ، وهي واثئق وبعدها

 ؛يف بروتوكول مونرتايل والثاين والثالثني لألطراف
دوالر يف بند امليزانية اخلاص بتكاليف خدمات املؤمترات  252 000نقصان قدره  ‘2’

صيص ذلك املبلغ واملوافقة عليه يف ميزانية الصندوق الجتماع األطراف، حيث يتم خت
 ؛2020االستئماين التفاقية فيينا لعام 

دوالر يف بند امليزانية املخصص لتكاليف خدمات املؤمترات الجتماع  20 000نقصان قدره  (د)
 .2020نا لعام حيث يتم ختصيص ذلك املبلغ واملوافقة عليه يف ميزانية الصندوق االستئماين التفاقية فيياملكتب، 
 دوالراً يف تكاليف دعم الربامج. 24 848نقصان مكافئ قدره  (ه)

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

 5 326 722) 2018 لعام املنقحة امليزانية إىل 2019 لعام الصفري االمسي النمو ميزانية تستند -15
 تكاليف يف ا لزامية السنوية الزايدة ُخصمت ،2019 عاميف ميزانية  تحقيق النمو االمسي الصفريلو  (.دوالراً 

 :زانية التاليةيامل بنود ، مندوالراً  30 255البالغة  املوظفني،

اتصاالت أعضاء فريق التقييم  تكاليف ’’دوالر يف بند امليزانية املعنون 15 000ختفيض قدره  (أ)
 ؛‘‘وتكاليف تنظيم اجتماعات الفريق 5األطراف العاملة ابملادة من ممثلي 
موظفي خدمات املؤمترات يف مهام  سفر’’دوالر يف بند امليزانية املعنون 15 000ختفيض قدره  (ب)

 ؛‘‘رمسية
 ؛‘‘القابلة لالستهالك املعدات’’يف بند امليزانية املعنون دوالراً  255ختفيض قدره  (ج)
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 2020االمسي الصفري لعام ميزانية النمو  - ابء
تكاليف االجتماع املشرتك الثاين عشر ملؤمتر األطراف والثاين والثالثني  تقاسم ، مت2020يف عام  -16

 .لألطراف مع الصندوق االستئماين التفاقية فيينا

قدره  صافياً  ، وهو مبلغ ميثل نقصاانً دوالراً  5 019 362وتُقدر ميزانية النمو االمسي الصفري مببلغ  -17
 :، ويشمل ما يليدوالراً  5 326 722البالغة  2018عن امليزانية املنقحة املقرتحة لعام  دوالراً  307 360

 لتغطية الزايدة ا لزامية يف مرتبات املوظفني؛ دوالراً  61 114 قدرها زايدة )أ(
جتماع دوالر يف بند امليزانية اخلاص بتكاليف خدمات املؤمترات ال 252 000نقصان قدره  )ب(

 األطراف، حيث تُتقاسم تلك التكلفة مع الصندوق االستئماين التفاقية فيينا؛
تكاليف اتصاالت أعضاء فريق التقييم ’’دوالر يف بند امليزانية املعنون  15 000نقصان قدره  )ج(

 ؛‘‘وتكاليف تنظيم اجتماعات الفريق 5من ممثلي األطراف العاملة ابملادة 
دوالر يف بند امليزانية املخصص لتكاليف خدمات املؤمترات الجتماع  20 000نقصان قدره  )د(

 املكتب، حيث تُتقاسم تلك التكلفة مع الصندوق االستئماين التفاقية فيينا؛
سفر موظفي خدمات املؤمترات يف مهام ’’دوالر يف بند امليزانية املعنون  15 000نقصان قدره  )ه(

 ؛‘‘رمسية
 ؛‘‘املعدات القابلة لالستهالك’’دوالر يف بند  10 000نقصان قدره  )و(
 ؛‘‘تشغيل املعدات وصيانتها’’دوالرا يف بند  11 114نقصان قدره  )ز(
)وهو جزء من ‘‘ تكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية’’دوالر يف بند  5 000نقصان قدره  )ح(

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

 ؛‘‘(ةالنثري
 يف تكاليف دعم الربامج. دوالراً  35 360نقصان مكافئ قدره  )ي(
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 2جدول 

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

 2018لعام املقرتحة 

 النمو االمسي الصفري

 2019لعام 

لعام  املقرتحةامليزانية 
2019 

 النمو االمسي الصفري

 )أ(2020لعام 

امليزانية املقرتحة لعام 
2020 

 1 573 848 1 573 848 1 542 989 1 542 989 1 512 734 مرتبات املوظفني وبدالهتم واستحقاقاهتم
 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 املكافآت والبدالت لغري املوظفني

      مصروفات التشغيل العامة
 1 333 000 1 014 476 1 555 000 1 286 476 1 301 476 االجتماعات تكاليف
 1 245 000 1 245 000 1 245 000 1 245 000 1 245 000 االجتماعات يف 5 ابملادة العاملة األطراف وخرباء ممثلي مشاركة

 225 000 210 000 225 000 210 000 225 000 رمسية مهام يف السفر
 329 870 298 755 329 870 329 615 329 870 أخرى تشغيلية مصروفات

 4 791 718 4 427 080 4 982 859 4 699 080 4 699 080 املباشرة التكاليف جمموع
 622 923 592 282 647 772 627 642 627 642 )ب(الربامج تكاليف دعم

 5 414 642 5 239 363 5 630 630 5 326 722 5 326 722 اجملموع
ية فيينا. واملبلغ ابالشرتاك مع االجتماع الثاين والثالثني لألطراف، وتُتقاسم تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع املشرتك مع الصندوق االستئماين التفاق 2020سُيعقد االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف عام  )أ( 

 دوالر. 272 000دوالر الجتماع املكتب. ولذلك فقد ُخفضت التكلفة مبقدار  20 000جتماع املشرتك ودوالر لال 252 000املخصص هلذا الغرض يف الصندوق االستئماين هو 
 يف املائة من جمموع التكاليف املباشرة. 5يف املائة و  13تكاليف دعم الربامج مبلغ جيمع بني (  ب)

  



UNEP/OzL.Pro.30/4 

9 

 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 

 2018املقرتحة لعام 
النمو االمسي الصفري 

 2019لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2019لعام 
النمو االمسي الصفري 

 2020لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2020لعام 
 1 573 848 1 573 848 1 542 989 1 542 989 1 512 734 مرتبات املوظفني وبدالهتم واستحقاقاهتم 1000
 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 اخلرباء االستشاريون 1200

      تكاليف االجتماعات 1300
خدمات املؤمترات: اجتماعات الفريق العامل تكاليف  1321

 املفتوح العضوية
000 566 000 566 500 597 000 566 500 597 

تكاليف خدمات املؤمترات: االجتماعات التحضريية  1322
 واجتماعات األطراف

476 490 476 490 500 712 476 238 500 510 

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

000 70 000 55 000 70 000 55 000 70 

 5 000 5 000 25 000 25 000 25 000 تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات املكتب 1324
 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات جلنة التنفيذ 1325
 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 الضيافة )أ( 5401

 1 333 000 1 014 476 1 555 000 1 286 476 1 301 476 تكاليف االجتماعات اجملموع الفرعي
واخلرباء  5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3300

 )ب(االستشاريني
     

اجتماعات فريق : 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3301
 التقييم

000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 
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 2020 2019 2018  فئة التكاليف وبنود امليزانية
 

 
امليزانية املنقحة 

 2018املقرتحة لعام 
النمو االمسي الصفري 

 2019لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2019لعام 
النمو االمسي الصفري 

 2020لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2020لعام 
: االجتماعات 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3302

 التحضريية واجتماعات األطراف
000 375 000 375 000 375 000 375 000 375 

: اجتماعات 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3303
 املفتوح العضويةالفريق العامل 

000 325 000 325 000 325 000 325 000 325 

: اجتماعات 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3304
 املكتب

000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 

: اجتماعات جلنة 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3305
 التنفيذ

000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 

واخلرباء  5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  اجملموع الفرعي
 االستشاريني

000 245 1 000 245 1 000 245 1 000 245 1 000 245 1 

      السفر يف مهام رمسية 1600
 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 سفر املوظفني يف مهام رمسية 1601
 15 000 − 15 000 − 15 000 املؤمترات يف مهام رمسيةسفر موظفي خدمات  1602

 225 000 210 000 225 000 210 000 225 000 السفر يف مهمات رمسية اجملموع الفرعي
4100-
5300 

      مصروفات تشغيلية أخرى

 18 000 8 000 18 000 17 745 18 000 املعدات القابلة لالستهالك 4100
 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 لالستهالكاملعدات غري القابلة  4200
 41 870 41 870 41 870 41 870 41 870 استئجار األماكن 4300
 20 000 8 885 20 000 20 000 20 000 تشغيل املعدات وصيانتها 5100
 70 000 75 000 70 000 75 000 75 000 )ج(تكاليف إعداد التقارير 5201 5201
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 2020 2019 2018  فئة التكاليف وبنود امليزانية
 

 
امليزانية املنقحة 

 2018املقرتحة لعام 
النمو االمسي الصفري 

 2019لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2019لعام 
النمو االمسي الصفري 

 2020لعام 
امليزانية املقرتحة 

 2020لعام 
 125 000 110 000 125 000 110 000 110 000 واالتصاالتتوعية اجلمهور  5202
 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 املصروفات النثرية 5300

 329 870 298 755 329 870 329 615 329 870 تكاليف تشغيلية أخرى اجملموع الفرعي
 4 791 718 4 427 080 4 982 859 4 699 080 4 699 080 جمموع التكاليف املباشرة 
 622 923 592 282 647 772 627 642 627 742 تكاليف دعم الربامج  
 5 414 642 5 019 362 5 630 630 5 326 722 5 326 722 اجملموع الكلي 

 1322و 1321األموال بني بند امليزانية هذا وبنود ميزانية تكاليف خدمات املؤمترات )تغطي تكاليف الضيافة حفالت االستقبال يف اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية واجتماعات األطراف. وجيوز حتويل  )أ(
 (، لضبط أي نقص أو فائض عند الضرورة.1324و

دام أكثر األسعار اقتصاداً وأكثرها مالءمة، اب  افة إىل بدالت ا قامة دوالر لكل اجتماع، وذلك ابستخ 5000يف خمتلف اجتماعات بروتوكول مونرتايل مببلغ  5تدرج يف امليزانية مشاركة ممثلي األطراف العاملة ابملادة  )ب(
 اليومية لألمم املتحدة ومصروفات حمطات السفر.

( إعداد التقارير )أفرقة 2دوالر؛ ) 65 000( إعداد التقارير )املعهد الدويل للتنمية املستدامة/حترير وترمجة الواثئق غري اخلاصة ابالجتماعات(: 1، يشمل بند امليزانية هذا ثالثة أنشطة: )2018يف امليزانية املعتمدة لعام  )ج(
( إعداد التقارير )املعهد الدويل للتنمية 1، فيشمل هذا البند نشاطني اثنني: )2020و 2019أما يف امليزانيتني املقرتحتني لعامي دوالر.  5000( إعداد التقارير: التوعية بشأن الربوتوكول(: 3دوالر؛ ) 5000التقييم(: 

 دوالر. 5000( إعداد التقارير )أفرقة التقييم(: 2دوالر؛ ) 65 000املستدامة/حترير وترمجة الواثئق غري اخلاصة ابالجتماعات(: 
 يد لتغطية تكاليف محالت توعية الناس واليوم العاملي لألوزون واالتصاالت اخلارجية.بند ميزانية جد )د(
( 4دوالر؛ ) 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 2019دوالر. أما يف امليزانيتني املقرتحتني لعامي  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 701مبلغ  2018يبلغ الرصيد النقدي املتوقع يف هناية عام  -18

يف املائة  15نسبة  ( زائداً دوالراً  5 630 630) 2019يف املائة من امليزانية املقرتحة لعام  85 ما يعادل تقريباً 
 (.دوالراً  6 475 225( )اجملموع: دوالراً  844 595املطلوبة كاحتياطي )

 تُنفذ قد اليت ا  افية األنشطة تكاليف ُتسحب أن األمانة تقرتح ،2019 لعام املقرتحة امليزانية إىل واب  افة -19

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

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

األطراف يف السنوات السابقة على ختفيض الرصيد النقدي عن طريق ا بقاء على املسامهات وقد اتفقت  -20
 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  ياتامليزانقدمت األمانة  -21

 الصيغة القائمة على النتائج وامليزانية التقليدية )حسب فئة التكلفة(.
توعية اجلمهور ’’عنوانه  يف امليزانية بند جديد ، تقرتح األمانة استحداث2019وابتداء من عام  -22

 .2019من ميزانية عام  يبدأ نفاذه اعتباراً ‘‘ واالتصاالت
امليزنة  أبسلوب 2020و 2019وكما جرت عليه العادة، فقد حسبت األمانة امليزانيتني املقرتحتني لعامي  -23
تخفيض امليزانيات املقرتحة ابلفعل، مما يقلل بة واحلصيفة. وال ميكن حتقيق ميزانيات النمو االمسي الصفري إال فيفاخل

اً 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 فصاعداً  -24
يف خدمات املؤمترات بطريقة أكثر عند إعداد امليزانيات حساب تكال تسىن، حبيث يبعامني موعد إعداد امليزانية

 دقة يف امليزانية.
وترد يف املرفق الثاين هلذه املذكرة جداول املسامهات اليت تقابل امليزانيات املقرتحة وميزانيات النمو االمسي  -25

 .2020و 2019الصفري لعامي 
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 األولاملرفق 

 اهليكل التنظيمي ومالك املوظفني ألمانة األوزون
 املخطط التنظيمي

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 : كبري املوظفني ا داريني ومجيع موظفي اخلدمات العامةاليةفريق اإلدارة وامل
 لشؤون البيئيةكبري موظفي ااألمني 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 : موظففريق تكنولوجيا املعلومات
 املعلومات ونظم املعلومات

  

 تنفيذيالمني األ
 2-مد

كبري موظفي الشؤون 
 5-القانونية ف

مساعد نظم 
 معلومات 

 7-ع.خ

  إداريمساعد 
 6 -ع .خ

 

 إداريمساعد 
 6-ع .خ

موظف لشؤون االتصاالت 
 3-واملعلومات ف

انئب األمني 
 1-التنفيذي مد

كبري موظفي الشؤون 
 5-البيئية ف

مساعد خدمات 
 االجتماعات 

 6-ع.خ

 كبري املوظفني اإلداريني
 5-ف

 مساعد إداري
 7-ع.خ

 مساعد إداري
 7-ع.خ

)نظم  موظف برامج
 البياانت املعلومات(

 4-ف

 موظف برامج
 )الرصد واالمتثال(

 4-ف

 مساعد برامج 
 6-ع.خ

مساعد إدارة 
 املعلومات

 6-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(4-ف
 1 - 1 )ه(3-ف

 8 8  )و(فئة اخلدمات العامة
 16 8 8 اجملموع

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

يف املائة من الصندوق  50يف املائة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا و 50واحدة )كبري موظفي الشؤون البيئية( بنسبة 
 رتايل، ووظيفة واحدة )كبري املوظفني ا داريني( متول من ميزانية تكاليف دعم الربامج.االستئماين لربوتوكول مون

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

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

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

 

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

الذي اختذته األطراف يف بروتوكول مونرتايل خالل  29/24من املقرر  10للفقرة  تكاليف دعم الربامج حسب االقتضاء، وفقاً 
 اجتماعها التاسع والعشرين.
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 املرفق الثاين
 جدول مسامهات األطراف: اخليارات املقرتحة

 الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
 يف املائة( 22املتحدة: النسبة األقصى لألنصبة املقررة املتعلق جبدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم  70/245)قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

  )بدوالرات الوالايت املتحدة(
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

األطراف مسامهات 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
املعادلة للنمو  2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - - 0.000 أفغانستان 1
 - - - - 0.000 ألبانيا 2
 8 399 8 892 8 680 9 027 0.160 اجلزائر 3
 - - - - 0.000 أندورا 4
 - - - - 0.000 أنغوال 5
 - - - - 0.000 أنتيغوا وبربودا 6
 46 535 49 265 48 092 50 010 0.888 األرجنتني 7
 - - - - 0.000 أرمينيا 8
 121 920 129 072 126 000 131 024 2.327 أسرتاليا 9
 37 562 39 765 38 820 40 367 0.717 النمسا 10
 - - - - 0.000 أذربيجان 11

                                                           
، بعد انعقاد االجتماع الثالثني لألطراف، 2018لكون اجلمعية ستتخذ قرارها املقبل يف  كانون األول/ديسمرب بيد أنه نظرا  . 2018و 2017و 2016 على األعوام 70/245ينطق قرار اجلمعية العامة (  1)

 .2020و 2019إن جدول األنصبة احلايل ُيستخدم حلساب مسامهات األطراف يف الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل لعامي 
  .2018م املسامهات مساوية للميزانية املعتمدة لعا(  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

األطراف مسامهات 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
املعادلة للنمو  2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - - 0.000 جزر البهاما 12
 - - - - 0.000 البحرين 13
 - - - - 0.000 بنغالديش 14
 - - - - 0.000 برابدوس 15
 - - - - 0.000 بيالروس 16
 46 170 48 878 47 714 49 618 0.881 بلجيكا 17
 - - - - 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
 199 440 211 143 206 115 214 337 3.807 الربازيل 24
 - - - - 0.000 بروين دار السالم 25
 - - - - 0.000 بلغاراي 26
 - - - - 0.000 بوركينا فاسو 27
 - - - - 0.000 بوروندي 28
 - - - - 0.000 كابو فريدي 29
 - - - - 0.000 كمبوداي 30
     0.000 الكامريون 31
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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

األطراف مسامهات 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
املعادلة للنمو  2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 152 387 161 326 157 485 163 767 2.908 كندا 32
 - - - - 0.000 مجهورية أفريقيا الوسطى 33
 - - - - 0.000 تشاد 34
 20 816 22 037 21 512 22 370 0.397 شيلي 35
 413 233 437 475 427 057 444 093 7.887 الصني 36
 16 799 17 784 17 360 18 053 0.321 كولومبيا 37
 - - - - 0.000 جزر القمر 38
 - - - - 0.000 الكونغو 39
 - - - - 0.000 جزر كوك 40
 - - - - 0.000 كوستاريكا 41
 - - - - 0.000 كوت ديفوار 42
 - - - - 0.000 كرواتيا 43
 - - - - 0.000 كواب 44
 - - - - 0.000 قربص 45
 17 946 18 999 18 547 19 286 0.343 تشيكيا 46
 - - - - 0.000 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية 47
 - - - - 0.000 مجهورية الكونغو الدميقراطية 48
 30 467 32 254 31 486 32 742 0.581 الدامنرك 49
 - - - - 0.000 جيبويت 50
 - - - - 0.000 دومينيكا 51



UNEP/OzL.Pro.30/4 

18 

 
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

األطراف مسامهات 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
املعادلة للنمو  2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - - 0.000 اجلمهورية الدومينيكية 52
 - - - - 0.000 إكوادور 53
 7 930 8 395 8 195 8 522 0.151 مصر 54
 - - - - 0.000 السلفادور 55
 - - - - 0.000 غينيا االستوائية 56
 - - - - 0.000 إريرتاي 57
 - - - - 0.000 إستونيا 58
 - - - - 0.000 إثيوبيا 59
 - - - - 0.000 االحتاد األورويب 60
 130 423 138 074 134 786 140 163 2.489 فيجي 61
 - - - - 0.000 فنلندا 62
 23 789 25 185 24 585 25 566 0.454 فرنسا 63
 253 491 268 361 261 971 272 421 4.838 غابون 64
 - - - - 0.000 غامبيا 65
 - - - - 0.000 جورجيا 66
 - - - - 0.000 أملانيا 67
 333 310 352 863 344 460 358 201 6.362 غاان 68
 - - - - 0.000 اليوانن 69
 24 572 26 013 25 394 26 407 0.469 غرينادا 70
 - - - - 0.000 غواتيماال 71
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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

األطراف مسامهات 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
املعادلة للنمو  2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - - 0.000 غينيا 72
 - - - - 0.000 بيساو -غينيا  73
 - - - - 0.000 غياان 74
 - - - - 0.000 هاييت 75
 - - - - 0.000 الكرسي الرسويل 76
 - - - - 0.000 هندوراس 77
 - - - - 0.000 هنغاراي 78
 8 399 8 892 8 680 9 027 0.160 آيسلندا 79
 - - - - 0.000 اهلند 80
 38 449 40 704 39 735 41 320 0.734 إندونيسيا 81
 26 293 27 836 27 173 28 257 0.502 ا سالمية(-إيران )مجهورية 82
 24 572 26 013 25 394 26 407 0.469 العراق 83
 6 730 7 125 6 955 7 232 0.128 أيرلندا 84
 17 477 18 502 18 061 18 782 0.334 إسرائيل 85
 22 433 23 749 23 183 24 108 0.428 إيطاليا 86
 195 531 207 001 202 072 210 132 3.732 جامايكا 87
 - - - - 0.000 الياابن 88
 504 999 534 624 521 893 542 711 9.639 األردن 89
 - - - - 0.000 كازاخستان 90
 9 964 10 549 10 298 10 708 0.190 كينيا 91
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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

األطراف مسامهات 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
املعادلة للنمو  2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - - 0.000 كرييباس 92
 - - - - 0.000 الكويت 93
 14 868 15 740 15 366 15 979 0.284 قريغيزستان 94
 - - - - 0.000 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 95
 - - - - 0.000 التفيا 96
 - - - - 0.000 لبنان 97
 - - - - 0.000 ليسوتو 98
 - - - - 0.000 ليبرياي 99

 - - - - 0.000 ليبيا 100
 6 521 6 904 6 740 7 008 0.124 ليختنشتاين 101
 - - - - 0.000 ليتوانيا 102
 - - - - 0.000 لكسمربغ 103
 - - - - 0.000 مدغشقر 104
 - - - - 0.000 مالوي 105
 - - - - 0.000 ماليزاي 106
 16 799 17 784 17 360 18 053 0.321 ملديف 107
 - - - - 0.000 مايل 108
 - - - - 0.000 مالطة 109
 - - - - 0.000 مارشالجزر  110
 - - - - 0.000 موريتانيا 111
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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

األطراف مسامهات 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
املعادلة للنمو  2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - - 0.000 موريشيوس 112
 - - - - 0.000 املكسيك 113
 74 863 79 255 77 367 80 454 1.429 املوحدة(-ميكرونيزاي )والايت 114
 - - - - 0.000 موانكو 115
 - - - - 0.000 منغوليا 116
 - - - - 0.000 اجلبل األسود 117
 - - - - 0.000 املغرب 118
 - - - - 0.000 موزامبيق 119
 - - - - 0.000 ميامنار 120
 - - - - 0.000 انميبيا 121
 - - - - 0.000 انورو 122
 - - - - 0.000 نيبال 123
 - - - - 0.000 هولندا 124
 77 315 81 850 79 901 83 089 1.476 نيوزيلندا 125
 13 981 14 802 14 450 15 025 0.267 نيكاراغوا 126
 - - - - 0.000 النيجر 127
 - - - - 0.000 نيجرياي 128
 10 903 11 543 11 268 11 718 0.208 نيوي 129
 - - - - 0.000 النرويج 130
 44 292 46 890 45 733 47 599 0.845 ُعمان 131
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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

األطراف مسامهات 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
املعادلة للنمو  2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 5 895 6 241 6 092 6 335 0.113 ابكستان 132
 - - - - 0.000 ابالو 133
 - - - - 0.000 بنما 134
 - - - - 0.000 اببوا غينيا اجلديدة 135
 - - - - 0.000 ابراغواي 136
 - - - - 0.000 بريو 137
 7 095 7 511 7 332 7 625 0.135 الفلبني 138
 8 608 9 113 8 896 9 251 0.164 بولندا 139
 43 874 46 448 45 342 47 151 0.837 الربتغال 140
 20 450 21 650 21 135 21 978 0.390 قطر 141
 14 034 14 857 14 503 15 082 0.268 مجهورية كوراي 142
 106 373 112 613 109 932 114 317 2.030 مجهورية مولدوفا 143
 - - - - 0.000 رومانيا 144
 9 599 10 162 9 920 10 316 0.183 االحتاد الروسي 145
 161 099 170 549 166 488 173 129 3.075 رواندا 146
 - - - - 0.000 سانت كيتس ونيفس 147
 - - - - 0.000 سانت لوسيا 148
 - - - - 0.000 سانت فنسنت وجزر غرينادين  149
 - - - - 0.000 ساموا 150
 - - - - 0.000 سان مارينو 151
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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

األطراف مسامهات 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
املعادلة للنمو  2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - - 0.000 سان تومي وبرينسييب 152
 - - - - 0.000 السعوديةاململكة العربية  153
 59 786 63 293 61 786 64 251 1.141 السنغال 154
 - - - - 0.000 صربيا 155
 - - - - 0.000 سيشيل 156
 - - - - 0.000 سرياليون 157
 - - - - 0.000 سنغافورة 158
 23 320 24 688 24 100 25 061 0.445 سلوفاكيا 159
 8 347 8 837 8 626 8 970 0.159 سلوفينيا 160
 - - - - 0.000 جزر سليمان 161
 - - - - 0.000 الصومال 162
 - - - - 0.000 جنوب أفريقيا 163
 18 990 20 104 19 625 20 408 0.362 جنوب السودان 164
 - - - - 0.000 إسبانيا 165
 127 450 134 926 131 713 136 967 2.433 سري النكا 166
 - - - - 0.000 السودان 167
 - - - - 0.000 سورينام 168
 - - - - 0.000 سوازيلند 169
 49 874 52 800 51 542 53 598 0.952 السويد 170
 59 473 62 962 61 463 63 914 1.135 سويسرا 171



UNEP/OzL.Pro.30/4 

24 

 
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

األطراف مسامهات 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
املعادلة للنمو  2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - - 0.000 اجلمهورية العربية السورية 172
 - - - - 0.000 طاجيكستان 173
 15 181 16 072 15 690 16 315 0.290 اتيلند 174
 - - - - 0.000 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً  175
 - - - - 0.000 ليشيت -تيمور  176
 - - - - 0.000 توغو 177
 - - - - 0.000 تونغا 178
 - - - - 0.000 ترينيداد وتوابغو 179
 - - - - 0.000 تونس 180
 53 108 56 224 54 885 57 074 1.014 تركيا 181
 - - - - 0.000 تركمانستان 182
 - - - - 0.000 توفالو 183
 - - - - 0.000 أوغندا 184
 5 373 5 689 5 553 5 775 0.103 أوكرانيا 185
 31 510 33 359 32 564 33 863 0.601 ا مارات العربية املتحدة 186
 اململكة املتحدة لربيطانيا 187

 العظمى وأيرلندا الشمالية
4.444 219 250 621 240 490 246 832 232 

 - - - - 0.000 مجهورية تنزانيا املتحدة 188
 1 147 725 1 215 054 1 186 121 1 233 435 21.906 الوالايت املتحدة األمريكية 189
 - - - - 0.000 أوروغواي 190
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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

األطراف مسامهات 
املعادة  2020لعام 

 للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف لعام 
املعادلة للنمو  2019

 (2)االمسي الصفري

مسامهات األطراف 
املعادلة  2020لعام 

 للنمو االمسي الصفري

 - - - - 0.000 أوزبكستان 191
 - - - - 0.000 فانواتو 192
 29 789 32 536 30 785 32 013 0.569 البوليفارية( -فنزويال )مجهورية  193
 - - - - 0.000 فييت انم 194
 - - - - 0.000 اليمن 195
 - - - - 0.000 زامبيا 196
 - - - - 0.000 زمبابوي 197
 5 019 362 5 326 722 5 414 642 5 630 630 100.000 اجملموع  

_______________ 


