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 املتحدة للبيئة

  

لألطراف يف بروتوكول مونرتايل  الثالثوناالجتماع  
 بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 2018 نوفمرب/الثاينتشرين  9-5 ،كيتو
 من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي 3البند 

ميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل 
 التقريران املاليانو 

 2017لسنة املالية عن ا التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايللتقرير املايل للصندوقني االستئمانيني ا
 األمانة مذكرة من

 مقدمة -أوالً 
التنقيح املقرتح  عنيف إضافة إىل مذكرة األمانة  تُقدم تقليديا املعلومات الواردة يف هذه املذكرة كانت  -1

 .وامليزانيات املقرتحة للسنتني التاليتني بعينهاللميزانية املعتمدة لسنة 

 على النحو التايل: 2017معلومات املتعلقة ابلسنة املالية لل ميعاا جتهذه املذّكرة تتضمن و  -2

حلماية للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا الثاين البياانت املالية املصّدق عليها  رعالف تضمني )أ(
معلومات عن األرصدة النقدية  ترد فيهاملواد املستنفدة لطبقة األوزون، و شأن ب وبروتوكول مونرتيلطبقة األوزون 
 ؛(2)لصندوقني االستئمانينياوأرصدة كال  (1)واالحتياطيات
املخصصة اليت تدعم أنشطة أمانة  سامهاتعن امل عليه املايل املصدق البيان الثالث لفرعا ضمنتي )ب(

 املاحنة والغرض املخصص هلا؛حبسب اجلهة املخصصة  سامهاتملقائمة ابيف املرفق الثالث  ، بينما ترداألوزون

                                                           
 .2018أغسطس /آب 17 يف فنية ألسباب إصدارها أعيد  *

**  30/1UNEP/OzL.Pro.. 
يف املائة من امليزانية املقرتحة، وتُنحى جانبا يف هيئة نقدية لتغطية االلتزامات النهائية يف حال إغالق  15(  تعادل االحتياطيات 1)

 الصندوق.
(  ُُيسب رصيد الصندوق بطرح جمموع اخلصوم من جمموع األصول. ويشمل النقدية واالشرتاكات غري املسددة وغريها من 2)

 األصول واخلصوم املستحقة.
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لصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول ا ميزانييتأداء  يلتقرير  عرضاا الرابع  رعالف تضمني )ج(
 ومعلومات عن استخدام امليزانيتني.هلذه املذكرة، اخلامس الواردين يف املرفق  ،مونرتيل

وامليزانيتني املقرتحتني  املعتمدة 2018املذكرة ابالقرتان مع التعديل املقرتح على ميزانية  هذه قراءةوينبغي  -3
والتقرير املايل اإلرشادي  (UNEP/OzL.Pro.30/4) ربوتوكول مونرتيلل لصندوق االستئماينل 2020و 2019 يلعام
 2018نيسان/أبريل  30 حىت 2018للسنة املالية  لصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيلعن ا

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/1). 
املالية املراجعة لصندوق برانمج األمم املتحدة للبيئة وتقرير  والبياانتاملايل  التقريرآخر نسخ تاح تُ سو  -4

: التايل، على الرابط 2017كانون األول/ديسمرب   31جملس مراجعي احلساابت عن السنة املنتهية يف 
http://www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml. 

إىل دوالرات الواليت املتحدة األمريكية،  هذا التقرير يف نص ويف جداول ابلدوالراتالواردة  األرقاموتشري  -5
 .الف ذلكما مل يذكر خ

 للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل عليها املصّدقاملالية  البياانت -اثنياً 
للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول  املصّدق عليهاالبياانت املالية املرفق األول  ترد يف -6

 .2017 املالية مونرتيل للسنة
املشرتك احلادي االجتماع  تخذين يفامل 29/24من املقرر  11والفقرة  11/3من املقرر  12ويف الفقرة  -7

طلبت األطراف إىل األمانة  ،ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيليوالعشر  اتفاقية فيينا والتاسعألطراف يف ا ملؤمتر عشر
 جمموع’’ يف الفرع املعنون اجلاهزة املبالغ النقدية نياالستئماني نيلصندوقل قبلةيف التقارير املالية امل تبنيأن 

 بعد. قبضتُ اليت مل  سامهات، إضافةا إىل امل‘‘الصناديق االحتياطيات وأرصدة
 النقدية واألرصدة الصناديقاالحتياطيات وأرصدة 

 فيينا التفاقية االستئماين الصندوق -1
دوالرات. ويرد يف  1 828 107مبلغ  2017بلغ جمموع االحتياطيات ورصيد الصندوق يف هناية عام  -8

، حيث تستند 2020إىل عام  2010من املرفق الثاين تطور االحتياطيات ورصيد الصندوق من عام  1اجلدول 
 .إىل التوقعات 2020 عام إىل 2018 عام األرقام عن الفرتة من

من املرفق  1دوالرا. ويرد يف اجلدول  1 461 341مبلغ  2017وبلغ الرصيد النقدي يف هناية عام  -9
، حيث تستند األرقام عن الفرتة من 2020إىل عام  2007الثاين تطور االحتياطيات ورصيد الصندوق من عام 

 .إىل التوقعات 2020 عام إىل 2018 عام
قرتحة لألعوام  2017لعام  ويف التنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة -10

ُ
 2020و 2019و 2018وامليزانيات امل

 2017بلغ الرصيد النقدي املتوقع يف هناية عام  (UNEP/OzL.Conv.11/4) للصندوق االستئماين التفاقية فيينا
األسباب الرئيسية للفرق بني تكمن . و دوالراا  1 461 341؛ غري أن الرصيد الفعلي كان دوالراا  860 855مبلغ 

 :فيما يليالتوقعات واملبالغ الفعلية 
 أدانه(؛ 23يف املائة )انظر الفقرة  74بلغ معدل استخدام امليزانية  (أ)

http://www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml
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دوالر،  603 000على املبلغ املتوقع وهو  دوالراا  201 864مسامهات تزيد مبقدار  وردت (ب)
املسامهات الواردة يف عام لسنوات السابقة. وقد بلغ إمجايل غري املسددة عن انتيجة دفع عدة بلدان مسامهاهتا 

 دوالرا ميثل مسامهات السنوات السابقة، 395 524، مبا يف ذلك مبلغ دوالراا  804 864مبلغ  2017
 .2018لعام  دوالراا  4 194و 2017لعام  دوالراا  405 146و

مرب كانون األول/ديس  31بلغ رصيد املسامهات غري املسددة للصندوق االستئماين التفاقية فيينا يف قد و  -11
 .دوالراا  639 771مبلغ  2017

 الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل - 2
. ويرد يف دوالراا  7 944 967مبلغ  2017بلغ جمموع االحتياطيات ورصيد الصندوق يف هناية عام  -12

، حيث تستند 2018إىل عام  2010من املرفق الثاين تطور االحتياطيات ورصيد الصندوق من عام  2اجلدول 
 .إىل التوقعات 2018قام عن عام األر 
من املرفق  2دوالر. ويرد يف اجلدول  5 296 701مبلغ  2017وبلغ الرصيد النقدي يف هناية عام  -13

 2018، حيث تستند األرقام عن عام 2018إىل عام  2010الثاين تطور االحتياطيات ورصيد الصندوق من عام 
 إىل التوقعات.

لصندوق ل 2019و 2018 يوامليزانيتني املقرتحتني لعام 2017للميزانية املعتمدة لعام  املقرتحالتعديل يف و  -14
 مبلغ 2017الرصيد النقدي املتوقع يف هناية عام بلغ  ،(UNEP/OzL.Pro.29/4)لربوتوكول مونرتيل االستئماين 

األسباب الرئيسية للفرق بني تكمن و دوالر.  5 296 701الرصيد الفعلي  بينما بلغ، دوالراا  2 473 763
 فيما يلي:التوقعات واملبالغ الفعلية 

 أدانه(؛ 24يف املائة )انظر الفقرة  65امليزانية  استخدامبلغت نسبة  (أ)
، اا دوالر  5 097 032على املبلغ املتوقع وهو  دوالراا  951 957مسامهات تزيد مبقدار  وردت (ب)

لسنوات السابقة. وقد بلغ إمجايل املسامهات الواردة يف عام اغري املسددة عن نتيجة دفع عدة بلدان مسامهاهتا 
ميثل مسامهات السنوات السابقة،  تدوالرا 2 695 303، مبا يف ذلك مبلغ دوالراا  6 048 989مبلغ  2017

 .2018لعام  دوالراا  18 999و 2017لعام  دوالراا  3 334 687و

كانون   31يف ربوتوكول مونرتيل االستئماين ل للصندوقبلغ رصيد املسامهات غري املسددة قد و  -15
 .دوالراا  2 985 285مبلغ  2017األول/ديسمرب 

تسديد لها األطراف تجلهود اليت بذلابمع التقدير  تنّوهو  شكرهاعرب عن خالص األمانة أن توتود  -16
 متأخراهتا.

 اليت تدعم أنشطة أمانة األوزونالغرض  املخصصة سامهاتعن املعليها املصدق  ةاملالي تالبياان - اثلثاً 
املخصصة الغرض اليت  سامهاتعن امل املصّدق عليهاالبياانت املالية ذه املذكرة هل لثالثااملرفق يتضمن  -17

 .2017 املالية للسنة تدعم أنشطة أمانة األوزون
قدمتها األطراف  املخصصة الغرض اليت سامهاتاملتقر أبمهية و  عرب عن خالص شكرهااألمانة أن توتود  -18

 املخصصة الغرض. سامهاتتفاصيل هذه امل رابعنشطة أمانة األوزون. وترد يف املرفق الأل دعماا  2017يف عام 
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لتغطية تكاليف تنظيم  دوالراا  187 321منها  ،دوالراا  659 961بلغ جمموع املبالغ الواردة قد و  -19
احلادي عشر املشرتك ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا والتاسع البلد املضيف لالجتماع اليت تكبدها  االجتماعات

الفقرة موجب لدعم سفر ممثلي األطراف العاملة  دوالراا  103 120و، والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيل
لدعم  دوالراا  186 766وحلضور اجتماعات بروتوكول مونرتيل، ( 5)األطراف العاملة ابملادة  5من املادة  1

لدعم محلة التوعية العامة ابلذكرى الثالثني لربوتوكول مونرتيل  دوالراا  182 754وأعمال أفرقة التقييم، 
 عايري السالمة.مب املعنيةعمل التنظيم ورشة للتغطية اجلزئية لتكاليف و  ،واالحتفاالت مبناسبة اليوم الدويل لألوزون

 االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايللصندوقني يزانية لاملتقرير أداء  - رابعاً 
بروتوكول مونرتيل للسنة تفاقية فيينا و ال نياالستئماني نيتقرير أداء امليزانية للصندوق امساملرفق اخل تضمني -20

 مقابل امليزانيات املعتمدة.يف مجيع النفقات وااللتزامات الفعلية يغطي  الذي، 2017املالية 
املشرتك احلادي االجتماع  الصادرين عن 29/24من املقرر  1والفقرة  11/3من املقرر  1ويف الفقرة  -21

طلبت األطراف إىل األمانة  ،مونرتيلن لألطراف يف بروتوكول يوالعشر  اتفاقية فيينا والتاسعألطراف يف ا ملؤمتر عشر
تنظيم االجتماع املشرتك التاسع والعشرين لألطراف مسامهة ل’’، املعنونة كندا  يف املائة من مسامهة 50صِّّص خت أن

 50التفاقية فيينا، و، للصندوق االستئماين ‘‘يف بروتوكول مونرتيل واحلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
. دوالراا  187 321. وقد بلغت املسامهة الفعلية الواردة لربوتوكول مونرتيليف املائة منها للصندوق االستئماين 

 .ُخصص على النحو املطلوباألمانة أن املبلغ قد  تكدأو 
ت خمصصات دوالر، مشل 622 000لتغطية تكاليف دعم الربامج  2017وبلغت خمصصات ميزانية  -22

 )نظام لموارداملركزي لتخطيط اليف نظام بسبب خطأ تقين  دوالراا  136 656املبلغ املقرر مبقدار زائدة عن 
من  يف املائة حلساب تكاليف دعم برامج الصندوقني بدالا  16بنسبة  متوسطاا  فعلياا  معدالا ، الذي طّبق (أوموجا
يف املائة(.  83دوالرات ) 517 810من هذه املخصصات  املستخدميف املائة املقررة. وكان املبلغ  13نسبة 

 دوالراا. 497 969نية هذه اخمصصات امليز  اليت مُحّلت علىوبلغت تكاليف املوظفني 
يف املائة، وذلك راجع يف املقام  74االستئماين التفاقية فيينا  للصندوقوبلغت نسبة استخدام امليزانية  -23

 األول إىل ما يلي:
برانمج األمم  حميلنتيجة لتتكاليف املوظفني،  دوالراا يف 105 744بلغ حتقيق وفورات مب )أ(
وعلى النحو املشار إليه  .تكاليف دعم الربامجل امليزانيةعلى خمصصات اإلداريني وظفني املتكاليف  املتحدة للبيئة

مما مسح ابستخدامها بصورة غري عادية، مرتفعة  2017، كانت خمصصات تكاليف دعم الربامج لعام 22يف الفقرة 
 ؛لتغطية مزيد من تكاليف املوظفني اإلداريني

املشرتك الجتماع ابيف تكاليف االجتماعات اخلاصة  دوالراا  100 377حتقيق وفورات مببلغ  )ب(
، وذلك لسبب يرجع لألطراف يف بروتوكول مونرتيل عشرينالتاسع والو احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا 

إىل املسامهة اليت قدمتها حكومة كندا يف تكاليف استضافة االجتماع، والوفورات احملققة يف تكاليف تشغيلية  أساساا 
 .أخرى
يف املائة، لسبب يرجع  65وبلغ معدل استخدام امليزانية للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيل نسبة  -24

 إىل ما يلي: أساساا 
ر يف تكاليف املوظفني نتيجة لتحميل برانمج األمم دوال 444 945حتقيق وفورات مببلغ  (أ)

املتحدة للبيئة تكاليف املوظفني اإلداريني على خمصصات امليزانية لتكاليف دعم الربامج، اليت كانت مرتفعة بصورة 
 ؛22غري عادية، على النحو املبني يف الفقرة 
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التاسع الجتماع اب دوالراا يف تكاليف االجتماعات اخلاصة 46 293حتقيق وفورات مببلغ  (ب)
. وقد استند املبلغ املخصص يف امليزانية لألطراف يف بروتوكول مونرتيلوالثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية 

دوالر إىل اجتماع الفريق العامل ملدة مخسة أيم، بينما أخذت اجتماعات شهر متوز/يوليه  676 000وقدره 
دون خدمات الرتمجة الشفوية أو كتابة التقارير، واجتماع للفريق العامل شكل حلقة عمل مدهتا يوم واحد  2017

 مدته أربعة أيم؛
يف تكاليف االجتماعات اخلاصة ابالجتماع املشرتك  دوالراا  89 961حتقيق وفورات مببلغ  )ج(

مونرتيل، لسبب يرجع يف احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا والتاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول 
 ؛املقام األول إىل مسامهة حكومة كندا يف استضافة االجتماع

يف تكاليف السفر للمشاركني من األطراف العاملة  دوالراا  371 971حتقيق وفورات مببلغ  )د(
وفنلندا  يف اجتماعات بروتوكول مونرتيل، نتيجة تلقي متويالت خمصصة من االحتاد األورويب والسويد 5 ابملادة

يورو لدعم البلدان النامية يف إطار العمل املتعلق مبركبات  130 200يب مببلغ و والنرويج. وقد أسهم االحتاد األور 
 ؛2017، واستخدامها يف عام 2016الكربون اهليدروفلورية. وقد وردت تلك األموال يف هناية عام 

وم الدويل لألوزون نتيجة لتلقي أموال دوالر يف تكاليف محلة الي 90 000حتقيق وفورات مببلغ  )ه(
 خمصصة من حكومة كندا هلذا الغرض )انظر املرفق الرابع(، وحتقيق وفورات يف تكاليف تشغيلية أخرى.
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 املرفق األول
للسنة املالية  لصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايلل املصّدق عليهاالبياانت املالية 

2017 
 التفاقية فيينا لصندوق االستئماينل املصّدق عليهاالبياانت املالية  -ألف 
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 لربوتوكول مونرتايل لصندوق االستئماينالبياانت املالية املصّدق عليها ل - ابء
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 الثاين املرفق

يني التفاقية فيينا وبروتوكول ناالستئماتطور االحتياطيات ورصيد الصندوق والرصيد النقدي للصندوقني 
 مونرتايل

-2010للفرتة  تطور االحتياطيات ورصيد الصندوق للصندوق االستئماين التفاقية فيينا -1اجلدول 
2020 

 )آبالف دوالرات الواليت املتحدة(

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
املعايري 

احملاسبية 
 ملنظومة
األمم 

 املتحدة

املعايري 
احملاسبية 
ملنظومة 

األمم 
 املتحدة

املعايري 
احملاسبية 
ملنظومة 

األمم 
 املتحدة

املعايري 
احملاسبية 
ملنظومة 

األمم 
 املتحدة

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

 العام

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

 العام

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

 مالعا

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

 العام

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

 العام

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

 العام

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

 العام
املبلغ 
 الفعلي

املبلغ 
 الفعلي

املبلغ 
 الفعلي

املبلغ 
 الفعلي

املبلغ 
 الفعلي

املبلغ 
 الفعلي

املبلغ 
 الفعلي

املبلغ 
 الفعلي

املبلغ 
 املتوقع

املبلغ 
 املتوقع

املبلغ 
 املتوقع

الفائض املرتاكم يف بداية 
 السنة

092 3 085 3 526 2 779 2 016 3 007 2 879 1 861 1 710 1 655 1 717 1 

التسوية حسب املعايري 
احملاسبية الدولية للقطاع 

 العام

- - - - (٣٨٤) - - - - - - 

 986 863 733 603 603 603 603 603 603 605 603 املتوقعة  سامهاتامل

إيرادات الفوائد 
 واإليرادات املتنوعة

40 36 145 15 29 5 12 20 - - - 

 (1 370) (801) (788) (762) (633) (736) (1 151) (515) (492) (1 199) (650) اإلنفاق

تسوية االحتياطي/رصيد 
 الصندوق

- - (3) 134 - - - (12) - - - 

رصيد الصندوق يف هناية 
 الفرتة

085 3 527 2 779 2 016 3 113 2 879 1 861 1 710 1 655 1 717 1 333 1 

االحتياطي املايل القانوين 
يف املائة من امليزانية  15)

 املقرتحة(

- - - - - 10٦ 10٦ 11٨ 11٨ 11٨ 11٨ 

االحتياطيات وأرصدة 
 الصناديق 

085 3 527 2 779 2 016 3 113 2 985 1 967 1 828 1 773 1 835 1 451 1 
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 1الشكل 
 2020-2007 التفاقية فيينا للفرتة ينتطور رصيد الصندوق للصندوق االستئما

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 1 084 1 468 1 406 1 461 1 567 1 593 1 964 2 177 2 330 2 090 1 624 2 810 2 475 3 134 الرصيد النقدي

 2اجلدول 
 201٨-2010تطور االحتياطيات والرصيد املايل للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل للفرتة 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيل
املبلغ الفعلي 

حسب 
املعايري 

احملاسبية 
ملنظومة األمم 

 املتحدة

املبلغ الفعلي 
حسب 
املعايري 

احملاسبية 
ملنظومة األمم 

 املتحدة

املبلغ الفعلي 
حسب 
املعايري 

احملاسبية 
ملنظومة األمم 

 املتحدة

املبلغ الفعلي 
حسب 
املعايري 

احملاسبية 
ملنظومة األمم 

 املتحدة

املبلغ الفعلي 
حسب 
املعايري 

احملاسبية 
الدولية 

 للقطاع العام

املبلغ الفعلي 
حسب 
املعايري 

احملاسبية 
الدولية 

 للقطاع العام

املبلغ الفعلي 
حسب 
املعايري 

احملاسبية 
ولية الد

 للقطاع العام

املبلغ الفعلي 
حسب 
املعايري 

احملاسبية 
الدولية 

 للقطاع العام

املبلغ املتوقع 
حسب 
املعايري 

احملاسبية 
الدولية 

 للقطاع العام
 6 930 3 159 3 943 5 603 7 531 7 058 7 230 7 217 7 421 الفائض املرتاكم يف بداية السنة

الدولية التسوية حسب املعايري احملاسبية 
 للقطاع العام

- - - - (469 1) - - - - 

 5 546 5 757 4 277 4 277 4 277 4 277 4 277 4 277 4 277 التربعات
 26 26 18 6 47 16 51 55 142 إيرادات الفوائد واإليرادات املتنوعة

 (5 327) (2 012) (5 019) (5 665) (4 783) (4 198) (4 500) (4 319) (4 623) اإلنفاق
 - - (60) (278) – 378 – - - تسوية االحتياطي/رصيد الصندوق

 7 175 6 930 3 159 3 943 5 603 7 531 7 058 7 230 7 217 رصيد الصندوق يف هناية الفرتة
يف املائة  15االحتياطي املايل القانوين )

 من امليزانية(
678 678 678 678 678 955 015 1 015 1 832 

 ٨ 007 7 ٩٤٥ ٤ 17٤ ٤ ٨٩٨ ٦ 2٨1 ٨ 20٩ 7 7٣٦ 7 ٩0٨ 7 ٨٩٥ الصناديقاالحتياطيات وأرصدة 
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 2الشكل 
 201٨-2007تطور الرصيد املايل للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل للفرتة 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
 

التوقعات لعام  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
2018 

 5 516 5 297 2 487 2 057 4 028 3 956 4 595 4 491 3 463 6 107 6 053 4 147 النقدية

  

 النقدية
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 املرفق الثالث
للسنة املالية  املخصصة اليت تدعم أنشطة أمانة األوزون سامهاتعن املالبياانت املالية املصّدق عليها 

2017 
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 رابعاملرفق ال
حبسب الغرض واجلهة  اليت تدعم أنشطة أمانة األوزون 2017ة يف عام واردلااملخصصة  سامهاتامل

 (1)ةة املاحن

 املقابل املبلغ العملة  البلد 
 بدوالرات
 الواليت
 املتحدة

 1٨7 ٣21 237 940 كندي  دوالر كندا مونرتيل بروتوكول اجتماعات لتنظيم الدعم 1
 يف( منواا  البلدان)أقل  5ملادة البلدان العاملة اب ةدعم مشارك 2

 اجتماعات بروتوكول مونرتيل
 فنلندا

 السويد
 النرويج

 يورو
 سويدية هكرون
 نروجيية هكرون

000 15 
000 500 
000 200 

065 17 
450 61 
605 24 

 10٣ 120   الفرعي اجملموع  
دعم أعمال أفرقة التقييم التابعة لربوتوكول مونرتيل. الدفعة  3

يورو للفرتة  600 000من املنحة البالغة يف اجملموع الثانية 
2016-2018 

 1٨٦ 7٦٦ 175 000 يورو األورويب االحتاد

 1٨2 7٥٤ 246 340 دوالر كندي كندا مونرتيل بروتوكول إطار يفطوعية  مسامهة 4
 

 ٦٥٩ ٩٦1    اجملموع 
  

                                                           

. ويستند إىل احملاسبة على أساس نقدي معدل 2017ابلفعل يف العام  التقرير ألغراض تسجيل املبالغ الواردة نقداا أُعد هذا  ( 1)
ق ابملقارنة ابلبياانت املالية املنشورة اليت أعدت على أساس االستحقاق وفقاا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتُعزى الفرو 

 جلة يف التقريرين الواردين يف املرفقني األول والثاين إىل استخدام أساسني خمتلفني للمحاسبة.بني جمموعي اإليرادات املس
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 امساملرفق اخل
كانون   ٣1وبروتوكول مونرتايل يف التفاقية فيينا  نياالستئماني نيامليزانية للصندوقتقرير أداء 

 (1)7201 األول/ديسمرب
 مونرتيل لربوتوكول االستئماين الصندوق فيينا التفاقية االستئماين الصندوق 

   

   

 

 عام ميزانية
 املعتمدة 2017

 31 حىت الفعلي اإلنفاق
ديسمرب /األول كانون

2017 

 2017 عام ميزانية
 املعتمدة

 31 حىت الفعلي اإلنفاق
ديسمرب /األول كانون

2017 
     املؤمترات خدماتو  املوظفون

     علياال اتوالفئ يةالفن فئةال
 1 0٣٨ 127 1 ٤٨٣ 072 ٤٥0 1٣1 ٥٥٥ ٨7٥ ممستحقاهتو  موعالواهتملوظفني ا مرتبات 1000
 ٤٨ ٣٣0 ٨٥ 000 - - االستشاريون 1200
     االجتماعات تكاليف
للفريق العامل املفتوح العضوية  39االجتماع  -خدمات املؤمترات  تكاليف 1321

 629 707 676 000 - - (2017متوز/يوليه  ،ابنكوك)
االجتماعات التحضريية واجتماعات  -خدمات املؤمترات  تكاليف 1322

، مونرتيل، تشرين 29 األطرافاجتماع /11األطراف )مؤمتر األطراف 
 185 039 275 000 151 623 252 000 (2017الثاين/نوفمرب 

من  التقييم فريق ألعضاءوتنظيم االجتماعات  االتصاالت تكاليف 1323
 44 255 70 000 - - 5ابملادة  عاملةاألطراف ال

، العاشر اجتماعات مكتب مؤمتر األطراف -خدمات املؤمترات  تكاليف 1324
؛ اجتماع 2017نوفمرب /الثاين وتشرينجنيف ومونرتيل، آذار/مارس 

 25 000 25 000 20 000 20 000 2017، مونرتيل، تشرين الثاين/نوفمرب 28مكتب اجتماع األطراف 
 التنفيذ، للجنة 59و 58 االجتماعان -خدمات املؤمترات  تكاليف 1325

 65 000 125 000 - - 2017تشرين الثاين/نوفمرب  يف ، ومونرتيل2017متوز/يوليه  يف ابنكوك
 ةيمسالتشاورية غري الر  اتاالجتماع -خدمات املؤمترات  تكاليف 1326

 - 10 000 - - مونرتيل لربوتوكول
 - - 9 214 15 000 ملديري حبوث األوزون االجتماع العاشر -خدمات املؤمترات  تكاليف 1327
 - - - 10 000 األوزون طبقة حلماية الرتويج أنشطة 1328
 15 000 25 000 - 10 000 الضيافة 5401
 ٩٦٤ 001 1 20٦ 000 1٨0 ٨٣7 ٣07 000 الفرعي اجملموع

                                                           

ويستند إىل احملاسبة على أساس نقدي معدل  مقارنة امليزانية املعتمدة ابإلنفاق أثناء الفرتة املشمولة ابلتقرير.ألغراض  أداء امليزانية أُعد تقرير  (1)
ي البياانت املالية املنشورة اليت أعدت على أساس االستحقاق وفقاا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتُعزى الفروق بني جمموع ابملقارنة مع
 إىل استخدام أساسني خمتلفني للمحاسبة. الواردين يف املرفقني األول والرابع يف التقريريناملسجلة اإليرادات 
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 مونرتيل لربوتوكول االستئماين الصندوق فيينا التفاقية االستئماين الصندوق 

   

   

 

 عام ميزانية
 املعتمدة 2017

 31 حىت الفعلي اإلنفاق
ديسمرب /األول كانون

2017 

 2017 عام ميزانية
 املعتمدة

 31 حىت الفعلي اإلنفاق
ديسمرب /األول كانون

2017 
     5ابملادة  العاملةوخرباء األطراف  ممثليمن  املشاركني سفر

 266 975 400 000 - - التقييم أفرقة اجتماعات: 5العاملة ابملادة ممثلي األطراف  سفر 3301
االجتماعات التحضريية  - 5العاملة ابملادة ممثلي األطراف  سفر 3302

، 29اجتماع األطراف /11واجتماعات األطراف )مؤمتر األطراف 
 183 920 375 000 - - (2017مونرتيل، تشرين الثاين/نوفمرب 

للفريق العامل  39االجتماع  - 5العاملة ابملادة ممثلي األطراف  سفر 3303
 214 370 325 000 - - (2017متوز/يوليه  ،ابنكوكاملفتوح العضوية )

اجتماعات مكتب مؤمتر  - 5العاملة ابملادة ممثلي األطراف  سفر 3304
األطراف العاشر، جنيف ومونرتيل، آذار/مارس وتشرين الثاين/نوفمرب 

، مونرتيل، تشرين 28؛ اجتماع مكتب اجتماع األطراف 2017
 7 337 20 000 13 257 20 000 2017الثاين/نوفمرب 

 للجنة 59و 58 االجتماعان - 5العاملة ابملادة ممثلي األطراف  سفر 3305
نوفمرب /الثاين تشرين يف ومونرتيل، 2017يوليه /متوز يف ابنكوك التنفيذ،
2017 - - 000 125 432 67 

 غريالتشاورية  جتماعاتاال - 5العاملة ابملادة ممثلي األطراف  سفر 3306
 - 10 000 - - رمسيةال

ملديري حبوث  االجتماع العاشر - 5العاملة ابملادة ممثلي األطراف  سفر 3307
 - - 135 496 150 000 األوزون

 7٤0 0٣٥ 1 2٥٥ 000 1٤٨ 7٥٣ 170 000 ٥العاملة ابملادة املشاركني من ممثلي وخرباء األطراف  سفر: الفرعي اجملموع
     رمسية مهام يف السفر

 162 712 210 000 24 160 30 000 رمسية مهام يف املوظفني سفر 1601
 4 753 15 000   رمسية مهام يف االجتماعات خدمات موظفي سفر 1602
 1٦7 ٤٦٥ 22٥ 000 2٤ 1٦0 ٣0 000 الفرعي اجملموع

     األخرى التشغيلية التكاليف
 1 783 18 000 167 8 000 لالستهالك القابلة املعدات 4100
 - 25 000 4 245 10 000 لالستهالك القابلة غري املعدات 4200
 25 461 41 870 17 500 17 500 املكاتب استئجار 4300
 15 475 20 000 7 575 7 500 املعدات وصيانة تشغيل 5100
 68 897 75 000 809 12 500 التقارير إعداد تكاليف 5200
 37 432 120 000 34 109 40 000 متنوعة نفقات 5300
 1٤٩ 0٤7 2٩٩ ٨70 ٦٤ ٤0٤ ٩٥ ٥00 األخرى التشغيلية التكاليف: الفرعي اجملموع
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 مونرتيل لربوتوكول االستئماين الصندوق فيينا التفاقية االستئماين الصندوق 

   

   

 

 عام ميزانية
 املعتمدة 2017

 31 حىت الفعلي اإلنفاق
ديسمرب /األول كانون

2017 

 2017 عام ميزانية
 املعتمدة

 31 حىت الفعلي اإلنفاق
ديسمرب /األول كانون

2017 
 ٣ 107 00٥ ٤ ٥٥٣ ٩٤2 ٨٦٨ 2٨٥ 1 1٥٨ ٣7٥ املباشرة التكاليف جمموع

 2٣1 ٤٨٤ ٥٩2 012 ٩٤ 11٥ 1٥0 2٨٩ )أ(الربامج دعم تكاليف
 ٣ ٣٣٨ ٤٨٩ ٥ 1٤٥ ٩٥٤ ٩٦2 ٤00 1 ٣0٨ ٩٦٤ الكلي اجملموع

 %٦٥  %7٤  معدل استخدام امليزانية
 

 2017 عام يف احملتسبة الزائدة املخصصاتوذلك راجع إىل تصحيح  ،املائة يف 13 من أقل هواإلنفاق احلقيقي على تكاليف دعم الربامج  )أ( 
 يف املائة من اجملموع. 13 ت إىل نسبةاستند 2018 عام يف األوزون أمانة برامج دعم مليزانية ةاملخصص اإليرادات(، لكن 22)انظر الفقرة 

_____________ 


