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  املتحدة للبيئة 

لألطراف يف   نيثالثالاحلادي و االجتماع 
ل بروتوكول   بشأن املواد املستنفدة  مونرت

  ألوزونطبقة ال
  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٨-٤، روما

  **من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي  ٣البند 
ل  ا  ة ميزاني لصندوق االستئماين لربوتوكول مونرت

  ان املالي ان والتقرير 

  

ل بشأن   ٢٠٢١و  ٢٠٢٠ يلعام تاناملقرتح امليزانيتان للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرت
  املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

  مذكِّرة من األمانة

 معلومات أساسية  -أوالً 

للصندوق االستئماين لربوتوكول  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠ ي امليزانيتني املقرتحتني لعامتشتمل هذه الوثيقة على  - ١
ل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزو   ن.مونرت

وكانت األمانة قد عرضت يف املاضي وثيقة امليزانية، مبا يف ذلك امليزانيات املقرتحة للسنوات املقبلة، فضال   - ٢
عليها. ويستند التنقيح دائماً  عن التنقيحات على امليزانية املعتمدة للسنة احلالية، لكي تستعرضها األطراف وتوافق

إىل املعلومات املتاحة عن النفقات الفعلية املتكبدة يف السنة اليت قدم التنقيح فيما خيصها، وإىل التقديرات عندما 
الستعراضها واملوافقة   ٢٠١٩تكون النفقات الفعلية غري متاحة بعد. وترى األمانة أن تقدمي التنقيحات مليزانية عام  

، وذلك لألسباب التالية: عليها ليس    ضرور
ا ال تتوقع أن    (أ)  أن األمانة مل تتجاوز قط امليزانية اإلمجالية اليت وافقت عليها األطراف، كما أ

  ؛ ٢٠١٩يتجاوز اإلنفاق ميزانية عام 
املقررة  دون إجراء أي تغيريات على األنشطة    ٢٠١٩أن األمانة تتوقع تنفيذ امليزانية املعتمدة لعام    (ب)

  ؛قد جتعل من الضروري تنقيح امليزانية املناظرة

 
  UNEP/OzL.Pro.31/1 .  

  أعيد إصدارها ألسباب تقنية.  **
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جتة بني خمتلف فئات التكاليف املبلغ األقصى    (ج)  ستكفل األمانة عدم جتاوز أي فروق وحتويالت 
مج األمم املتحدة للبيئة. وإذا دعت احلاجة إىل حتويالت    ١٠املسموح به البالغ   يف املائة، وفقا للممارسة املتبعة يف بر

ا املذكورة أعاله فإن التنقيحات على امليزانية ستقدم يف  يف امليزانية بني خمتلف الفئات مبا بتجاوز املبالغ املسموح 
  ٣٠حىت  ٢٠١٩وقت أقرب إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف. ومع ذلك فإن تقرير أداء امليزانية لعام 

ي سيكون متاحا لالستعراض من جانب األطراف قبل  الذ (UNEP/OzL.Pro.31/INF/2) ٢٠١٩أيلول/سبتمرب 
  االجتماع احلادي والثالثني لألطراف، سيبني النفقات مقابل خمتلف فئات التكاليف. 

ل إىل األمني   ٢٠/ ٣٠من املقرر  ٩ويف الفقرة  - ٣ طلب االجتماع الثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرت
ت املقبلة، آخذًا يف االعتبار فوائد تعزيز الشفافية لألشكال  التنفيذي أن يواصل العمل على شكل عرض امليزانيا

القائمة للميزانية، مع النظر يف األمثلة األخرى، مبا فيها االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، من أجل تقدمي معلومات 
شطتها. وقد تشاورت األمانة  إضافية من قبيل صحائف الوقائع أو جداول امليزانية املشروحة املتعلقة ببنود امليزانية وأن

زل وروتردام واستكهومل وأصدرت صحائف وقائع، وفقاً لشكل مماثل للشكل الذي  مع األمانة املشرتكة التفاقيات 
واألنشطة ذات الصلة اليت يتعني تنفيذها. وترد صحائف    ٢٠٢٠تستخدمه تلك األمانة، بشأن جماالت عملها لعام  

  . UNEP/OzL.Pro.31/INF/1الوقائع تلك يف الوثيقة 
طلبت األطراف إعداد سيناريوهي امليزانية التاليني وبرامج العمل استنادا  ٣٠/٢٠من املقر  ١٣ويف الفقرة  - ٤

  : ٢٠٢١و ٢٠٢٠إىل االحتياجات املتوقعة للعامني 

  سيناريو النمو االمسي الصفري يف امليزانية؛  (أ) 
دخاهلا على سيناريو النمو اإلمسي الصفري وما  ى  سيناريو يستند إىل املزيد من التعديالت املوص  (ب)

  ينجم عن ذلك من تكاليف إضافية أو وفورات.

(ب) أعاله)، بينما    ٤ويتضمن الفرع الثاين من هذه املذكرة امليزانية املقرتحة (السيناريو املشار إليه يف الفقرة   - ٥
،  (أ). وأخرياً  ٤شار إليها يف الفقرة امل ٢٠٢١و ٢٠٢٠يعرض الفرع الثالث سيناريو النمو اإلمسي الصفري لعامي 

ذه املذكرة هيكل  يقدم الفرع الرابع بعض املالحظات اخلتامية. ولتجسيد سيناريوهي امليزانية يرد يف املرفق األول 
للميزانية  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠تنظيمي ومالك موظفي األمانة. ويتضمن املرفق الثاين جدول املسامهات املتوقعة لعامي 

  ناريو النمو االمسي الصفري للميزانية.املقرتحة وسي
مج البيئة امليزانيتني املقرتحتني لعامي  - ٦ من اختصاصات   ١٧وأقرمها، وفقاً للفقرة  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠وقد استعرض بر

ل.    إدارة الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرت

ت املتحدة. - ٧ إلشارات إىل الدوالرات يف هذه املذكرة دوالرات الوال   يُقصد 
  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠امليزانيتان املقرتحتان لعامي    -نياً 
  ٢٠٢٠امليزانية املقرتحة لعام   -ألف

دوالرات   ١٠٤ ٢٩٢مبا مقداره  ٢٠١٩على امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٩زادت امليزانية املقرتحة لعام  - ٨
  ٣و  ٢املبني يف اجلدولني  دوالراً، على النحو    ٥  ٤٣١  ٠١٤دوالراً إىل    ٥  ٣٢٦  ٧٢٢يف املائة) من    ٢(أي بنسبة  

دة يف امليزانية عما يلي: ه. ونتجت هذه الز   أد
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م م واستحقاقا   مرتبات املوظفني وبدال
دة يف تكاليف املرتبات قدرها    (أ)  جهة ايف املائة ملو   ٢دوالرا، وهو ما ميثل اعتماداً قدره    ٣٠  ٨٦٢ز

التضخم (انظر املرفق األول من هذه املذكرة، الذي يستنِسخ اهليكل التنظيمي وجدول مالك املوظفني يف األمانة)  
  اإلرشادية   يزانيةاملوأدرجت يف    ٢٠١٩إضافًة إىل تكاليف استضافة أحد متطوعي األمم املتحدة اليت اعتمدت لعام  

  ؛ ٢٠٢٠عام ل
دة إضافية يف تكاليف   (ب) دوالر للسماح برفع درجة وظيفة موظف  ٢٩ ٢٠٠املرتبات قدرها ز

، وفق ما اقرتحته األمانة. ومتول هذه الوظيفة حاليا على املستوى ٤-إىل املستوى ف  ٣-االتصاالت من املستوى ف
  ووافق ٢٠٢٠-٢٠١٨يف إطار الصندوق االستئماين التفاقية فيينا (على النحو املبني يف ميزانيات الفرتة  ٣-ف

). ويُطلب من األطراف يف بروتوكول  ٣/ ١١من املقرر   ٤يف الفقرة احلادي عشر  يف اجتماعه ألطرافاعليها مؤمتر 
لنظر يف املوافقة على التمويل من امليزانية لتغطية تكاليف رفع درجة الوظيفة لعام  ل التفضل  ، ريثما  ٢٠٢٠مونرت

. إن  ٢٠٢٠الثاين عشر، املقرر عقده يف تشرين الثاين/نوفمرب  هاجتماعيف مؤمتر األطراف يوافق على رفع الدرجة 
تقتضيه املسؤوليات اإلضافية املسندة إىل هذا الدور مبرور الزمن والتحول يف الرتكيز من إدارة   ةرفع درجة هذه الوظيف

املرفق األول املعلومات إىل االتصاالت وإدارة املعارف وتنسيق التطبيقات القائمة على شبكة اإلنرتنت. ويتضمن 
مل األمانة يف أن تنظر األطراف بشكل  ذه املذكرة مقارنًة بني مسؤوليات كل من درجة من هاتني الدرجتني. و

  ؛ يف رفع درجة الوظيفة املشار إليه  إجيايب

  خدمات املؤمترات 
دة قدرها   ج) ( ريق دوالرا يف تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع الثاين واألربعني للف ٩٢ ٥٠٠ز

دوالرا إىل تقديرات التكاليف اإلرشادية    ٦٩٠  ٠٠٠العامل املفتوح العضوية. وتستند التكلفة املقدرة اإلمجالية البالغة  
لالجتماع الواردة من إدارة خدمات املؤمترات يف مقر منظمة الطريان املدين الدويل، املقرر عقد االجتماع فيها يف  

. كذلك ُأخذ يف احلسبان عند حتديد أرقام امليزانية املقرتحة التكلفة املقدرة ٢٠٢٠متوز/يوليه    ١٧إىل    ١٣الفرتة من  
ئق    ؛اليت حسبتها شعبة خدمات املؤمترات مبكتب األمم املتحدة يف نريويباالجتماع لو

ت عام    د)( وأُبقي على تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع الثاين والثالثني لألطراف عند مستو
القرتان مع االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف فإن األمانة تقرتح  . وعلى الر ٢٠١٩ غم من أن االجتماع سيعقد 

اإلبقاء على األرقام املستمدة من السنوات السابقة إىل حني البت يف ترتيبات االستضافة. وسيجري تقاسم تكاليف  
  ٢٥٢  ٠٠٠ية فيينا، الذي أُدرج يف إطاره مبلغ  خدمات املؤمترات مع األموال املودعة يف الصندوق االستئماين التفاق

لالجتماع الثالثني لألطراف فإن امليزانية سُتعدل مبجرد  ٣٠/٢٠دوالر يف امليزانية لالجتماع املشرتك. ووفقا للمقرر 
  ؛ وضع الصيغة النهائية لرتتيبات االستضافة، وميكن ختصيص أي أموال متبقية ألنشطة أخرى 

  السفر
لفقرة  استعرضت األما  )(ه من بروتوكول   ٥من املادة    ١نة التكاليف األصلية ملشاركة األطراف العاملة 

ل يف شىت االجتماعات اليت عقدت  السنوات الثالث املاضية، مبا يف ذلك التكاليف املتكبدة حىت  خاللمونرت
بني بنود ميزانية السفر  . ونتيجة هلذا االستعراض، تقرتح األمانة إعادة توزيع األموال فيما٢٠١٩اآلن يف عام 

ملقارنة مع املبلغ املعتمد يف املاضي. ومبا أن امليزانية متثل تقديرا للتكاليف  ٥٠ ٠٠٠وخفض إمجايل قدره  دوالر 
يف املستقبل على أساس التكاليف احلالية فإن األرقام ستخضع لالستعراض والتعديل حسب احلاجة. وتشمل  

  التعديالت احملددة ما يلي:
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دوالرا يف تكاليف سفر اخلرباء الجتماعات أفرقة التقييم. ويف   ٥٠ ٠٠٠خفض قدره   ‘١’ 
لكامل.   السنوات السابقة، كانت املبالغ املدرجة يف امليزانية هلذا الغرض ال تستخدم 
لسنوات اليت ُجيرى فيها،   وتنطوي السنة اليت ال ُجيرى فيها تقييم على سفر أقل مقارنًة 

هي سنة ال ُجيرى فيها تقييم فقد اقُرتح هذ اخلفض يف املبلغ املدرج  ٢٠٢٠ومبا أن سنة 
دة ميزانية سفر اخلرباء يف السنة املالية املقبلة (سنة    ؛ ) ٢٠٢٢يف امليزانية. وقد يتعني ز

دوالر يف املبالغ املدرجة يف امليزانية للسفر الجتماعات املكتب   ٥ ٠٠٠خفض قدره   ‘٢’ 
املبالغ املدرجة يف امليزانية للسفر الجتماعات جلنة   دوالر يف ٦٠ ٠٠٠وخفض قدره 

التنفيذ، على أن يعاد توزيع هذين املبلغني لتغطية تكاليف سفر ممثلي األطراف العاملة 
دوالر) واالجتماع الثاين   ٢٥ ٠٠٠إىل االجتماع الثاين والثالثني لألطراف ( ٥ملادة 

  دوالر).  ٤٠ ٠٠٠واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ( 

  التوعية العامة واالتصاالت
دة قدرها    ) و( دوالر يف بند التوعية العامة واالتصاالت يف امليزانية. وتغطي امليزانية تكاليف   ٢  ١٨٤ز

‘ املواد  ٣‘ االحتفاالت بيوم األوزون؛ ’ ٢‘ وجود األمانة الرقمي مبا يف ذلك استضافة املوقع الشبكي وصيانته؛ ’ ١’ 
لذكرى السنوية   ٥٠ ٠٠٠الت التوعية. إضافًة إىل ذلك، تطلب األمانة مبلغ ‘ مح٤البصرية؛ ’  دوالر لالحتفال 

دوالر متاحة لألنشطة    ١٠  ٠٠٠، وهو مبلغ سيستكمل مببلغ قدره  ٢٠٢٠اخلامسة والثالثني التفاقية فيينا يف عام  
  ؛ الرتوجيية يف إطار الصندوق االستئماين التفاقية فيينا

  تكاليف التشغيل 
على أساس    ٢٠٢٠مع مبادئ امليزنة الضئيلة، يُقرتح خفض إمجايل يف ميزانية العمليات لعام    متشياً   ) ز(

  . ويشمل اخلفض ما يلي:٢٠١٩وحىت اآلن يف عام   ٢٠١٨و   ٢٠١٧النفقات الفعلية يف عامي 
مليزانية فيما خيص املواد   ٥  ٠٠٠دوالر و  ٣  ٠٠٠خفض قدره    ‘١’  دوالر يف بندي املعدات 

  ستهلكة وغري القابلة لالستهالك، على التوايل؛امل

دة قدرها    ‘٢’    يف املائة يف تكاليف إجيار حيز املكاتب؛   ٢دوالر ملراعاة تضخم قدره    ٥٤٧ز
دوالر لتكاليف متنوعة، تشمل تكاليف االتصاالت ورسوم الشحن    ٥  ٠٠٠خفض قدره    ‘٣’ 

  وتنمية قدرات املوظفني.

  دعم الربامج
دة مناظرة قدرها  -(أ)  ٨يف ضوء الفقرات   ) ح( دوالر يف تكاليف دعم   ١١ ٩٩٩(ز) هناك ز

  دوالر.   ٦٢٤  ٨٠٧دوالر إىل  ٦١٢ ٨٠٨الربامج، من مبلغ 

  األنشطة اإلضافية
على   ٢٠/ ٣٠من املقرر  ١اليت أشارت إليها األطراف يف الفقرة  ٢٠٢٠تتضمن امليزانية اإلرشادية لعام  - ٩

  دوالر خمصصة ألنشطة إضافية حمددة، تسحب من الرصيد النقدي. وتقرتح األمانة ما يلي:   ٢٥٢  ١٨٤مبلغ قدره  

دوالر. وسوف تنفذ   ٧٠ ٠٠٠أن ُخيفَّض املبلغ املرصود يف امليزانية للحملة اإلعالمية مبقدار   (أ) 
  ؛ (و) أعاله ٨احلملة حتت بند ميزانية التوعية العامة واالتصاالت املبينة يف الفقرة 



UNEP/OzL.Pro.31/4 

5 

والتطبيقات الشبكية  لصيانة املوقع الشبكي يف التكاليف املتكررة دوالر  ٣٢ ١٨٤قدره  خفض  )(ب
بند التوعية العامة واالتصاالت يف امليزانية. وميكن يف املستقبل النظر يف   ا. وسُتغطى هذه التكاليف حتتواستضافته

  ؛إضافة بند ميزانية خمصص هلذا الغرض حتت فئة تكاليف التشغيل 

دوالر الستكمال تعزيز الوجود الرقمي لألمانة. هذا التمويل اإلضايف  ٦٠ ٠٠٠ص مبلغ يصخت  (ج) 
ت   ٢٠١٩املبلغ الذي أنفق يف عام  سيستكمل لتطبيقات النقالة، والبوا وسيغطي األنشطة املتبقية فيما يتعلق 

  ؛الشبكي وحيويتهاإللكرتونية لالجتماعات، وتنفيذ التغيريات والتحسينات على صعيد مظهر املوقع 

ت لكي تليب   (د) وجيري تطوير املوقع الشبكي لألمانة والتطبيقات النقالة وأدوات اإلبالغ عن البيا
والوصول إىل حضور رقمي    ٢٠١٨بشكل أفضل احتياجات األطراف. وإلكمال عملية التطوير اليت بدأت يف عام  

  ؛ ٢٠٢٠لعام  ٣- ويل وظيفة مؤقتة برتبة فدوالر لتم ١٥٠  ٠٠٠مستقر، ستحتاج األمانة إىل مبلغ قدره 

(د) أعاله فإن امليزانية اإلمجالية لألنشطة اإلضافية    –ومع األخذ يف االعتبار الفقرات الفرعية (أ)    (ه)
  دوالر.  ٢٧  ٣٠٠دوالر، مبا يف ذلك تكاليف دعم الربامج البالغة  ٢٣٧ ٣٠٠تبلغ اآلن 

  موجز
  يبلغ ٢٠٢٠من هذه املذكرة فإن إمجايل امليزانية املقرتحة لعام  ٩و  ٨بعد التغيريات املبينة يف الفقرتني  -١٠

دوالر. ووفق ما هو مبني   ٦٥٢ ١٠٧دوالراً ، مبا يف ذلك تكاليف دعم الربامج اإلمجالية البالغة  ٥ ٦٦٨ ٣١٤ 
  . ٢٠١٩دوالرا عن امليزانية املعتمدة لعام  ٢٧٤ ٤٦٦فإن امليزانية املقرتحة أقل مببلغ قدره  ١يف اجلدول 

  ١اجلدول 
  ٢٠٢٠وامليزانية املقرتحة لعام  ٢٠١٩مقارنة بني امليزانية املعتمدة لعام 

ت املتحدة)   (بدوالرات الوال
  املعتمدة امليزانية   البيان 

)٢٠١٩ (  
  امليزانية املقرتحة 

)٢٠٢٠ (  
  الفرق 

  ١٠٤ ٢٩٢  ٥ ٤٣١ ٠١٤  ٥ ٣٢٦ ٧٢٢  امليزانية، مبا يف ذلك تكاليف دعم الربامج 
  ) ٣٧٨  ٧٥٨(  ٢٣٧ ٣٠٠  ٦١٦ ٠٥٨  األنشطة اإلضافية، مبا يف ذلك تكاليف دعم الربامج  

موع    ) ٢٧٤ ٤٦٦(  ٥  ٦٦٨  ٣١٤  ٥  ٩٤٢  ٧٨٠  ا

  ٢٠٢١امليزانية املقرتحة لعام   -ء
ا تقل مببلغ قدره  ٥ ٤١٢ ٥١٤تبلغ  ٢٠٢١امليزانية املقرتحة لعام  -١١ دوالر عن   ١٨ ٥٠٠دوالرا، أي أ

  دوالرا. واألسباب الرئيسية هلذه النقصان هي كما يلي:  ٥ ٤٣١ ٠١٤البالغة  ٢٠٢٠امليزانية املقرتحة لعام 
دة تضخمية بنسبة   (أ)  دة إمجالية قدرها  ٣٠ ٤٨٠املائة قدرها يف  ٢نتج عن ز   ١ ٢٨٠دوالرا ز

إىل   ٣-دوالرا يف فئة تكاليف املوظفني. ومل يدرج فارق تكلفة رفع درجة وظيفة موظف االتصاالت من الرتبة ف
ة  نظراً ألن الوظيفة ممولة من الصندوق االستئماين التفاقي  ٢٠٢١دوالر يف ميزانية عام    ٢٩  ٢٠٠البالغ    ٤-الرتبة ف

  ؛فيينا
بلغت تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع الثالث واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية،    (ب)

والذي تقرر مبدئيا عقده يف مقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط  ٢٠٢١املقرر عقده يف متوز/يوليه 
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نكوك، املدرجة يف امليزانية   استنادا إىل التكاليف الفعلية حىت اآلن لالجتماع احلادي   دوالرا  ٧١٧  ٧٩٠اهلادئ يف 
دة قدرها     ؛دوالرا ملراعاة التضخم  ٢٧  ٧٩٠واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، إضافًة إىل ز

ال   ٢٠٢١دوالر، نظرًا ألن سنة  ٥٠ ٠٠٠ُخفضت ميزانية التوعية العامة واالتصاالت مبقدار   (ج) 
  ؛ السنويةتصادف الذكرى 

دة إمجالية قدرها   (د) دوالرا لتغطية تكاليف تشغيل األمانة، اليت تشمل تكاليف   ٤ ٥٥٨تُقرتح ز
  ؛ املعدات وإجيار املكاتب

  ٢ ١٢٨يف تكاليف دعم الربامج قدره  إمجايلينتج عن التغيريات السالفة الذكر جمتمعًة اخنفاض   (ه)
  اً. دوالر  ٦٢٢ ٦٧٩دوالر إىل  ٦٢٤ ٨٠٧دوالرا، من  

  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠ميزانية النمو االمسي الصفري لعامي    -لثاً 
وصلت األمانة إىل سيناريوهي ميزانية النمو االمسي الصفري عن طريق خفض امليزانيتني املقرتحتني للسنتني  -١٢

ج ميزنة مقتصد للغاية. وترى األمانة أن التخفيضات ستؤثر سلبا على لفعل إىل  إبراز   املعنيتني، اللتني تستندان 
ل وكفاءة العمليات اليومية لألمانة. وسرتصد األمانة عن كثب التكاليف  األعمال املنجزة يف إطار بروتوكول مونرت

دة خمصصات بنود امليزانية ذات الصلة حسب االقتضاء.    الفعلية وقد تقرتح تنقيحات ترمي لز

  ٢٠٢٠ميزانية النمو االمسي الصفري لعام   -ألف
دوالرا)    ٥  ٣٢٦  ٧٢٢(  ٢٠١٩إىل امليزانية املعتمدة لعام    ٢٠٢٠نمو االمسي الصفري لعام  تستند ميزانية ال -١٣

  : ٢٠٢٠وأمكن الوصول إليها من خالل خفض العناصر التالية يف امليزانية املقرتحة لعام 
دوالر يف ميزانية الضيافة لتغطية تكاليف حفالت االستقبال يف   ١٠ ٠٠٠قدره  خفض  (أ) 

  االجتماعات؛

دوالر يف تكاليف اإلبالغ، اليت عادًة ما تسمح بتغطية اجتماعات  ٢٢ ٥٠٠قدره  خفض  (ب)
ئق االجتماع ئق خبالف و   ؛ الربوتوكول وطباعة وترمجة الو

ميزانية التوعية العامة واالتصاالت على األمانة أن   دوالرا يف ٣٤ ٧٩٤سيحتم اخنفاض قدره   (ج) 
تقلص األنشطة املتصلة حبمالت التوعية، واالحتفال بيوم األوزون، وإنتاج املواد الرتوجيية املتعلقة بتنفيذ بروتوكول  

ل، وسوف يؤثر أيضا على ترتيبات استضافة املوقع الشبكي وصيانته   ؛ مونرت
دوالر يف ميزانييت املعدات القابلة وغري القابلة  ١٠  ٠٠٠والر و د  ٥ ٠٠٠قد حيول خفض قدره   (د)

  ؛لالستهالك، على التوايل، دون استبدال املعدات يف حاالت الطوارئ 
دوالر يف تكاليف الصيانة ومثله يف التكاليف املتنوعة على عمليات   ٥  ٠٠٠قدره    خفضسيؤثر    (ه)

  ؛ األمانة وتنمية قدرات املوظفني، وال سيما التدريب

دوالرا يف ميزانية تكاليف دعم الربامج إىل خفض امليزانية اإلدارية   ١١  ٩٩٨قدره    خفضسيؤدي    (و) 
  لألمانة، مبا يف ذلك ميزانية تكاليف موظفي الدعم اإلداري.

  ٢٠٢١ميزانية النمو االمسي الصفري لعام   -ء
دوالرا) مقارنًة   ٥ ٣٢٦ ٧٢٢عند نفس املستوى ( ٢٠٢١جرى حساب ميزانية منو امسي صفري لعام  -١٤

  : ٢٠٢١من خالل خفض البنود التالية يف امليزانية املقرتحة لعام   ٢٠٢٠مبيزانية عام 
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دوالرا يف   ٢٤ ٤٢٢دوالر يف ميزانية تكاليف اإلبالغ واخنفاض قدره  ١٧ ٥٠٠اخنفاض قدره   (أ) 
  ميزانية التوعية العامة واالتصاالت؛

مليزانية فيما   ١٢ ٠٠٠واخنفاض قدره دوالر  ٥ ٠٠٠اخنفاض قدره   (ب) دوالر يف بندي املعدات 
  خيص املواد القابلة لالستهالك وغري القابلة لالستهالك، على التوايل؛

دوالرا يف ميزانييت تكاليف الصيانة   ١٠ ٠٠٠دوالر واخنفاض قدره  ٧ ٠٠٠اخنفاض قدره   (ج) 
  والتكاليف املتنوعة، على التوايل؛

  دوالراً يف ميزانية تكاليف دعم الربامج. ٩ ٨٧٠اخنفاض قدره   (د)

  ٢اجلدول 
مليزانية املعتمدة لعام   ٢٠٢١و ٢٠٢٠امليزانية لعامي  يموجز سيناريوه   ٢٠١٩مقارنًة 

ت املتحدة)   (بدوالرات الوال

امليزانية املعتمدة    فئة التكاليف 
  ٢٠١٩لعام 

امليزانية املقرتحة  
  ٢٠٢٠لعام 

النمو االمسي  
الصفري لعام  

٢٠٢٠  
امليزانية املقرتحة  

  ٢٠٢١لعام 
النمو االمسي  
الصفري لعام  

٢٠٢١  
م م واستحقاقا   ١ ٥٥٤ ٢٦٠  ١ ٥٥٤ ٢٦٠  ١ ٥٥٢ ٩٨٠  ١ ٥٥٢ ٩٨٠  ١ ٤٩٢ ٩١٨  مرتبات املوظفني وبدال

م    ٨٥ ٠٠٠  ٨٥ ٠٠٠  ٨٥ ٠٠٠  ٨٥ ٠٠٠  ٨٥ ٠٠٠  تعويضات غري املوظفني وبدال
            مصروفات تشغيل عامة 

  ١ ٤٥٣ ١٠٠  ١ ٤٥٣ ١٠٠  ١ ٤١٥ ٣١٠  ١ ٤٢٥ ٣١٠  ١ ٣٣٢ ٨١٠  تكاليف االجتماع 
مشاركة ممثلي وخرباء األطراف العاملة  

  يف االجتماعات  ٥ملادة 
١ ١٩٥ ٠٠٠  ١ ١٩٥ ٠٠٠  ١ ١٩٥ ٠٠٠  ١ ١٩٥ ٠٠٠  ١ ٢٤٥ ٠٠٠  

  ٢١٠ ٠٠٠  ٢١٠ ٠٠٠  ٢١٠ ٠٠٠  ٢١٠ ٠٠٠  ٢١٠ ٠٠٠  السفر يف مهام رمسية 
  ١٣٠ ٩٧٥  ١٨٢ ٤٧٥  ١٣٠ ٤١٧  ١٧٧ ٩١٧  ١٩٠ ٣٧٠  تكاليف التشغيل األخرى  
  ٨٥ ٥٧٨  ١١٠ ٠٠٠  ١٢٥ ٢٠٦  ١٦٠ ٠٠٠  ١٥٧ ٨١٦  التوعية العامة واالتصاالت 
  ٤ ٧١٣ ٩١٣  ٤ ٧٨٩ ٨٣٥  ٤ ٧١٣ ٩١٣  ٤ ٨٠٦ ٢٠٧  ٤ ٧١٣ ٩١٤  جمموع التكاليف املباشرة  

  ٦١٢ ٨٠٩  ٦٢٢ ٦٧٩  ٦١٢ ٨٠٩  ٦٢٤ ٨٠٧  ٦١٢ ٨٠٨  تكاليف دعم الربامج 
موع     ٥ ٣٢٦ ٧٢٢  ٥ ٤١٢ ٥١٤   ٥ ٣٢٦ ٧٢٢  ٥ ٤٣١ ٠١٤   ٥ ٣٢٦ ٧٢٢  ا

  -  -  ٢١٠  ٠٠٠  ٢١٠  ٠٠٠  ٥٤٥  ١٨٤  األنشطة اإلضافية 
  -  -  ٢٧ ٣٠٠  ٢٧ ٣٠٠  ٧٠ ٨٧٤  تكاليف دعم الربامج 

  -  -  ٢٣٧  ٣٠٠  ٢٣٧  ٣٠٠  ٦١٦  ٠٥٨  جمموع األنشطة اإلضافية 
موع الكلي    ٥ ٣٢٦ ٧٢٢  ٥ ٤١٢ ٥١٤  ٥ ٥٦٤ ٠٢٢  ٥ ٦٦٨ ٣١٤  ٥ ٩٤٢ ٧٨٠  ا
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  ٣اجلدول 

  ٢٠١٩مليزانية املعتمدة لعام  ، مبا يف ذلك سيناريوهي النمو االمسي الصفري، مقارنة  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠تفاصيل امليزانية املقرتحة لعامي  
ت املتحدة)   (بدوالرات الوال

  

  فئات التكاليف وبنود امليزانية 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  
امليزانية املعتمدة لعام  

٢٠١٩  
امليزانية املقرتحة لعام  

٢٠٢٠  
  يالصفر  االمسيالنمو 

  ٢٠٢٠لعام 
امليزانية املقرتحة  

  ٢٠٢١لعام 
  االمسيالنمو 

  ٢٠٢١لعام  ي الصفر 
م  * ١١٠٠ م واستحقاقا   ١ ٥٥٤ ٢٦٠  ١ ٥٥٤ ٢٦٠  ١ ٥٥٢ ٩٨٠  ١ ٥٥٢ ٩٨٠  ١ ٤٩٢ ٩١٨  مرتبات املوظفني وبدال

  ٨٥ ٠٠٠  ٨٥ ٠٠٠  ٨٥ ٠٠٠  ٨٥ ٠٠٠  ٨٥ ٠٠٠  االستشاريون   ١٢٠٠
            تكاليف االجتماع   ١٣٠٠
تكاليف خدمة املؤمترات: اجتماعات الفريق العامل املفتوح    ١٣٢١

  العضوية  
٧١٧ ٧٩٠  ٧١٧ ٧٩٠  ٦٩٠ ٠٠٠  ٦٩٠ ٠٠٠  ٥٩٧ ٥٠٠  

تكاليف خدمات املؤمترات: االجتماعات التحضريية    ١٣٢٢
  واجتماعات األطراف  

٥٠٥ ٣١٠  ٥٠٥ ٣١٠  ٥٠٥ ٣١٠  ٥٠٥ ٣١٠  ٥٠٥ ٣١٠  

التقييم من ممثلي األطراف  تكاليف اتصاالت أعضاء فريق   ١٣٢٣
ملادة    وتكاليف تنظيم اجتماعات الفريق  ٥العاملة 

٥٥ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  

  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات املكتب    ١٣٢٤
  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢٥ ٠٠٠  تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات جلنة التنفيذ   ١٣٢٥
  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  (أ) الضيافة    * ٥٤٠١

موع الفرعي:    ١  ٤٥٣  ١٠٠  ١  ٤٥٣  ١٠٠  ١  ٤١٥  ٣١٠  ١  ٤٢٥  ٣١٠  ١  ٣٣٢  ٨١٠  تكاليف االجتماع   ا



UNEP/OzL.Pro.31/4 

9 

  

  فئات التكاليف وبنود امليزانية 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  
امليزانية املعتمدة لعام  

٢٠١٩  
امليزانية املقرتحة لعام  

٢٠٢٠  
  يالصفر  االمسيالنمو 

  ٢٠٢٠لعام 
امليزانية املقرتحة  

  ٢٠٢١لعام 
  االمسيالنمو 

  ٢٠٢١لعام  ي الصفر 
ملادة    ٣٣٠٠ واخلرباء   ٥سفر ممثلي األطراف العاملة 

  (ب) االستشاريني
          

ملادة  سفر ممثلي   ٣٣٠١ : اجتماعات فريق  ٥األطراف العاملة 
  التقييم 

٣٥٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  

ملادة    ٣٣٠٢ : االجتماعات  ٥سفر ممثلي األطراف العاملة 
  التحضريية واجتماعات األطراف

٤٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  ٣٧٥ ٠٠٠  

: اجتماعات الفريق  ٥ملادة  سفر ممثلي األطراف العاملة    ٣٣٠٣
  العامل املفتوح العضوية 

٣٦٥ ٠٠٠  ٣٦٥ ٠٠٠  ٣٦٥ ٠٠٠  ٣٦٥ ٠٠٠  ٣٢٥ ٠٠٠  

ملادة    ٣٣٠٤   ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  : اجتماعات املكتب ٥سفر ممثلي األطراف العاملة 
ملادة    ٣٣٠٥ : اجتماعات جلنة  ٥سفر ممثلي األطراف العاملة 

  التنفيذ 
٦٥ ٠٠٠  ٦٥ ٠٠٠  ٦٥ ٠٠٠  ٦٥ ٠٠٠  ١٢٥ ٠٠٠  

موع الفرعي:    سفر املمثلني واخلرباء من األطراف العاملة   ا
  ٥ملادة 

١  ١٩٥  ٠٠٠  ١  ١٩٥  ٠٠٠  ١  ١٩٥  ٠٠٠  ١  ١٩٥  ٠٠٠  ١  ٢٤٥  ٠٠٠  

            السفر يف مهام رمسية   ١٦٠٠
  ١٩٥ ٠٠٠  ١٩٥ ٠٠٠  ١٩٥ ٠٠٠  ١٩٥ ٠٠٠  ١٩٥ ٠٠٠  سفر املوظفني يف مهام رمسية   ١٦٠١
  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  سفر موظفي خدمات املؤمترات يف مهام رمسية   ١٦٠٢

موع الفرعي:    ٢١٠  ٠٠٠  ٢١٠  ٠٠٠  ٢١٠  ٠٠٠  ٢١٠  ٠٠٠  ٢١٠  ٠٠٠  السفر يف مهام رمسية   ا
            تكاليف التشغيل األخرى    ٥٣٠٠–٤١٠٠
  ١٠ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٨ ٠٠٠  املعدات القابلة لالستهالك   ٤١٠٠
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  فئات التكاليف وبنود امليزانية 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  
امليزانية املعتمدة لعام  

٢٠١٩  
امليزانية املقرتحة لعام  

٢٠٢٠  
  يالصفر  االمسيالنمو 

  ٢٠٢٠لعام 
امليزانية املقرتحة  

  ٢٠٢١لعام 
  االمسيالنمو 

  ٢٠٢١لعام  ي الصفر 
  ١٠ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  املعدات غري القابلة لالستهالك   ٤٢٠٠
  ٢٨ ٤٧٥  ٢٨ ٤٧٥  ٢٧ ٩١٧  ٢٧ ٩١٧  ٢٧ ٣٧٠  استئجار األماكن   ٤٣٠٠
  ١٥ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  تشغيل املعدات وصيانتها   ٥١٠٠
  ٥٢ ٥٠٠  ٧٠ ٠٠٠  ٤٧ ٥٠٠  ٧٠ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠  تكاليف اإلبالغ(ج)   ٥٢٠٠
  ١٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  (د) تكاليف متنوعة  ٥٣٠٠

موع الفرعي:    ١٣٠  ٩٧٥  ١٨٢  ٤٧٥  ١٣٠  ٤١٧  ١٧٧  ٩١٧  ١٩٠  ٣٧٠  تكاليف التشغيل األخرى    ا
  ٨٥ ٥٧٨  ١١٠ ٠٠٠  ١٢٥ ٢٠٦  ١٦٠ ٠٠٠  ١٥٧ ٨١٦  (ه) التوعية العامة واالتصاالت  * ٥٢٠١

  ٤  ٧١٣  ٩١٣  ٤  ٧٨٩  ٨٣٥  ٤  ٧١٣  ٩١٣  ٤  ٨٠٦  ٢٠٧    ٤  ٧١٣  ٩١٤  جمموع التكاليف املباشرة   
  ٦١٢ ٨٠٩  ٦٢٢ ٦٧٩  ٦١٢ ٨٠٩  ٦٢٤ ٨٠٧  ٦١٢ ٨٠٨  تكاليف دعم الربامج   
موع الكلي        ٥  ٣٢٦  ٧٢٢  ٥  ٤١٢  ٥١٤    ٥  ٣٢٦  ٧٢٢  ٥  ٤٣١  ٠١٤  ٥  ٣٢٦  ٧٢٢  ا
            األنشطة اإلضافية   

مركب  تكاليف خدمات املؤمترات حللقة العمل بشأن   ١٣٢٧
اليت ينظمها مشروع العمليات   ١١-الكربون الكلوروفلوري

  (و) ح يف املنا الرتوبوسفريية ودورها  –االسرتاتوسفريية  

١٠٠ ٠٠٠  -  -  -  -  

  -  -  -  -  ٣٠ ٠٠٠  أداة اإلبالغ اإللكرتوين املتعلقة مبعايري السالمة   ٥٤٠٢
  -  -  -  -  ١٨ ٠٠٠  طباعة الكتيبات   ٥٤٠٣
  -  -  -  -  ٧٠ ٠٠٠  محلة إعالمية   ٥٤٠٤
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  فئات التكاليف وبنود امليزانية 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  
امليزانية املعتمدة لعام  

٢٠١٩  
امليزانية املقرتحة لعام  

٢٠٢٠  
  يالصفر  االمسيالنمو 

  ٢٠٢٠لعام 
امليزانية املقرتحة  

  ٢٠٢١لعام 
  االمسيالنمو 

  ٢٠٢١لعام  ي الصفر 
تعزيز الوجود الرقمي (املوقع الشبكي والتطبيقات النقالة    

  وبوابة االجتماعات اإللكرتونية) 
          

  -  -  -  -  ١٤٥ ٠٠٠  عقد خدمات الوجود الرقمي   ٥٤٠٥
دف إىل تعزيز املوقع الشبكي وبوابة    ٥٤٠٦ الربجميات اليت 

  االجتماعات اإللكرتونية 
٦٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  ٣٢ ١٨٤  -  -  

  -  -  ١٥٠ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  ) ٣-وظيفة مؤقتــة (ف  *٥٤٠٧
  -  -  ٢١٠  ٠٠٠  ٢١٠  ٠٠٠  ٥٤٥  ١٨٤  األنشطة اإلضافية  – جمموع التكاليف املباشرة   
  -  -  ٢٧ ٣٠٠  ٢٧ ٣٠٠  ٧٠ ٨٧٤  تكاليف دعم الربامج   
  -  -  ٢٣٧  ٣٠٠  ٢٣٧  ٣٠٠  ٦١٦  ٠٥٨  جمموع األنشطة اإلضافية   
موع الكلي      ٥  ٣٢٦  ٧٢٢  ٥  ٤١٢  ٥١٤  ٥  ٥٦٤  ٠٢٢  ٥  ٦٦٨  ٣١٤  ٥  ٩٤٢  ٧٨٠  ا

  تغطي تكاليف الضيافة حفالت االستقبال يف اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية واجتماعات األطراف.  (أ)
ملادة     (ب) ل مببلغ    ٥تدرج يف امليزانية مشاركة ممثلي األطراف العاملة  إلضافة إىل بدالت   ٥٠٠٠يف خمتلف اجتماعات بروتوكول مونرت ستخدام أكثر األسعار اقتصاداً وأكثرها مالءمة،  دوالر لكل ممثل يف كل اجتماع، وذلك 

  اإلقامة اليومية لألمم املتحدة ومصروفات حمطات السفر.
الجتماع؛ (١يشمل هذا البند من امليزانية نشاطني: ( (ج)  ئق غري اخلاصة    ) تقارير أفرقة التقييم.٢) املعهد الدويل للتنمية املستدامة/ حترير وترمجة الو
  التدريب.) ٣) تكاليف الشحن؛ (٢) تكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية؛ (١يشمل هذا البند من امليزانية ثالثة بنود: ( (د) 
لذكرى ٢٠٢٠) تكاليف اليوم العاملي لألوزون. وخبصوص عام ٤) املواد البصرية؛ (٣) محالت التوعية؛ (٢) صيانة املوقع الشبكي واستضافته؛ (١يشمل هذا البند من امليزانية أربعة أنشطة: (  (ه) ، فإنه يتضمن أيضا االحتفال 

  السنوية التفاقية فيينا.
  قم بند امليزانية.ُأجري تصويب يف ر  * 
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  مالحظات ختامية  -رابعاً 
على أساس    ٢٠٢١و  ٢٠٢٠عرضت األمانة امليزانيتني املقرتحتني وميزانييت النمو االمسي الصفري لعامي   -١٥

ج  ستخدام  ا جلنة امليزانية خالل االجتماع الثالثني لألطراف، و . وأمكن الوصول حصيفاملناقشات اليت أجر
 مقرتحتني ضئيلتني أصًال، مما جيعل أي أنشطة  إىل ميزانييت النمو االمسي الصفري من خالل مواصلة تقليص ميزانيتني

أو تكاليف تشغيل غري متوقعة غري قابلة لإلجناز. وقد يرتتب على بعض التخفيضات اليت أجريت للوصول إىل  
ميزانية منو امسي صفري أثر سليب على العمليات اليومية لألمانة وعلى إبراز العمل املضطلع به يف إطار بروتوكول  

ل.   مونرت
. وتتوقع حتسني هذا املعدل ٢٠١٨يف املائة يف عام  ٩٠ققت األمانة معدل تنفيذ للميزانية قدره ح -١٦

اية العام احلايل.    حبلول 

وستواصل األمانة تطبيق مبادئ القيمة مقابل املال يف تنفيذ امليزانية املعتمدة، وسوف ترصد عن كثب   -١٧
لدقة وا لشروح والتوصيات للميزانيات التكاليف الفعلية بغية توفري تقارير تتسم  لشفافية عن أداء امليزانية مشفوعة 

  املقبلة.

اليت تقابل امليزانيتني املقرتحتني وميزانييت  املتوقعة  وترد يف املرفق الثاين هلذه املذكرة جداول املسامهات -١٨
  . ٢٠٢١و ٢٠٢٠النمو االمسي الصفري لعامي 
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  املرفق األول 

  ومالك املوظفني ألمانة األوزوناهليكل التنظيمي    -ألف
  

  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ئب املدير التنفيذي  ،: املدير التنفيذي فريق اإلدارة العليا وكبري  ،وكبري موظفي الشؤون البيئية ،وكبري موظفي الشؤون القانونية ،و
  موظفي الشؤون اإلدارية

  : كبري املوظفني اإلداريني ومجيع موظفي اخلدمات العامة اليةفريق اإلدارة وامل
ئبه و : التقييمفريق الشؤون البيئية وأفرقة    كبري موظفي الشؤون البيئيةاألمني التنفيذي و

ت واملعلومات)، وموظف الربامج  ،: كبري موظفي الشؤون القانونيةفريق الشؤون القانونية واالمتثال وموظف الربامج (نظم البيا
   ، ومساعد لشؤون الربامج(الرصد واالمتثال)

ت واملعلومات)،  ،واملعلومات االتصاالت شؤون : موظففريق تكنولوجيا املعلومات  ومساعد إدارة  وموظف الربامج (نظم البيا
  نظم املعلوماتمساعد املعلومات و 

    

 تنفيذيالمني األ
 ٢-مد

كبري موظفي الشؤون 
 ٥-القانونية ف

مساعد نظم 
 معلومات 

 ٧-ع.خ

  إداريمساعد 
 ٦ -ع .خ

 إداريمساعد 
 ٦-ع .خ

موظف لشؤون االتصاالت 
 ٣-واملعلومات ف

ئب األمني 
 ١-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  موظف برامج
ت املعلومات)  البيا

 ٤-ف

 موظف برامج
 (الرصد واالمتثال)

 ٤-ف

 مساعد برامج 
 ٦-ع.خ

مساعد إدارة  
  املعلومات

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

موع  فئة اخلدمات العامة   الفئة الفنية والفئات العليا  املستوى    ا
  ١  -  ١  (أ)٢-مد 
  ١  -  ١  (ب)١-مد
  ٣  -  ٣  (ج)٥-ف
  ٢  -  ٢  (د)٤-ف
  ١  -  ١  (ه) ٣-ف

  ٨  ٨    (و) فئة اخلدمات العامة
موع   ١٦  ٨  ٨  ا

ل. ٥٠يف املائة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا و ٥٠(أ)  متول بنسبة    يف املائة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرت
ل. ١٠٠متول بنسبة   (ب)   يف املائة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرت
ل، ووظيفة   ١٠٠وظيفة واحدة (كبري موظفي الشؤون القانونية) متول بنسبة      (ج) يف املائة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرت

يف املائة من الصندوق  ٥٠ستئماين التفاقية فيينا ويف املائة من الصندوق اال ٥٠واحدة (كبري موظفي الشؤون البيئية) بنسبة 
ل، ووظيفة واحدة (كبري املوظفني اإلداريني) متول من ميزانية تكاليف دعم الربامج.   االستئماين لربوتوكول مونرت

ل. ١٠٠متول بنسبة   (د)   يف املائة الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرت
  الصندوق االستئماين التفاقية فيينا.يف املائة من  ١٠٠متول بنسبة  (ه) 
يف املائة من  ١٠٠ثالث وظائف (املساعد اإلداري ومساعد نظم املعلومات ومساعد نظم املعلومات احلاسوبية) متول بنسبة   (و)

ل، ووظيفتان (املساعد اإلداري ومساعد الربامج) متوالن بنسبة  من الصندوق يف املائة  ٥٠الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرت
ل، ووظيفتان (مساعد الربامج ومساعد خدمات  ٥٠االستئماين التفاقية فيينا و يف املائة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرت

من يف املائة  ١٠٠بنسبة يف املائة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا، ووظيفة واحدة متول  ١٠٠االجتماعات) متوالن بنسبة 
  تكاليف دعم الربامج.ميزانية 

  الرفع املقرتح لدرجة وظيفة موظف االتصاالت  -ء
  معلومات أساسية   -١

رخييا   ٣-متوَّل وظيفة موظف االتصاالت على مستوى الرتبة ف يف إطار الصندوق االستئماين التفاقية فيينا وتركز 
ج وتكنولوجيات   على إدارة املعلومات. ومبرور الوقت ُأسندت إىل هذه الوظيفة مسؤوليات إضافية من أجل التكيف مع ُ

حتياجات األطراف.  االتصاالت املتغرية، واهلدف النهائي هو الوفاء   على حنو أفضل 

  األساس املنطقي  -٢
موظف االتصاالت مسؤول عن وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات اتصال عالية التأثري ونواتج وأنشطة ذات صلة على أساس  

دف إشراك خمتلف الفئات املستهدفة بغية تعزيز الوعي مبعاهدات األوزون ودعمها.   مستمر 

    

 
دوار إدارية، وقد تُنقل )  ١( ملوظفني الذين يضطلعون  اية كل عام تكاليف املوظفني اخلاصة  التكاليف إىل/من هذه ُحتلل يف 

ل خالل   ٣٠/٢٠من املقرر    ١١للفقرة    ميزانية تكاليف دعم الربامج حسب االقتضاء، وفقاً  الذي اختذته األطراف يف بروتوكول مونرت
  .الثالثنياجتماعها 
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مستوى واملهام اإلضافية املنتظر أداؤها على مستوى الرتبة  ٣-م موظف االتصاالت ف الرتبة فاجلدول التايل يبني مها
  . ٤-ف

  ) ٤-املهام اإلضافية ملوظف االتصاالت (ف  ) ٣- مهام موظف االتصاالت (ف  

صياغة تقارير موجزة ومذكرات مفاهيمية   - ١
ومواد إعالمية ومراسالت احلمالت 

  اإلعالمية واخلطط 

االضطالع بدور قيادي يف ختطيط وتطوير وتنفيذ خطط 
ومحالت اتصال كبرية ومعقدة وإدارة تنظيم املناسبات ذات 

  الصلة ونشر مجيع املنتجات ذات الصلة 

توليد حمتوى املوقع الشبكي وإدارة الوجود   - ٢
لتعاون مع الزمالء املعنيني   الرقمي لألمانة 

ستخدام وسائط التواصل االجتماعي؛ تنسيق أنشطة التوعية 
اإلشراف على التحسينات التقنية وإطالق أدوات رقمية  

جديدة لتحسني الدعم املقدم إىل األطراف واجلهات املعنية 
  األخرى

نشطة لتعزيز ظهور األمانة  - ٣   تنسيق وضع وتنفيذ اهلوية املؤسسية لألمانة   االضطالع 

تنسيق توفري منتجات إنتاج مواد اتصال؛   - ٤
يستعان فيها مبصادر خارجية ودعم أطراف 

ملادة    ٥خمتارة عاملة 

ليوم الدويل حلفظ   تنسيق أنشطة االتصال لالحتفال سنو 
  طبقة األوزون

أداء مهام االتصال وصياغة تقارير   - ٥
داخلية/تقارير البعثات لالجتماعات اليت 

  تنظمها األمانة

الوسم، وإدارة التطبيقات النقالة وحتديث  تنسيق إعداد مواد 
بوابة االجتماع اإللكرتونية ودعم منظمي املناسبات اجلانبية 

  واملعارض

رصد وسائط اإلعالم لتغطية القضا    - ٦
م األمانة واختاذ إجراءات  واألحداث اليت 

  املتابعة املناسبة

واملناسبات ذات تنسيق االتصال اإلعالمي بشأن املسائل 
مج األمم املتحدة  لتعاون مع شعبة االتصاالت يف بر الصلة 

  للبيئة ودعم جهود إدارة املخاطر

صياغة مذكرات إعالمية الجتماعات األطراف ودعم شبكة   املسامهة يف األعمال املوضوعية لألمانة   - ٧
لتعاون مع مركز تنسيق عمل   إقليمية بعينها ملوظفي األوزون 

  ون يف تلك املنطقةاألوز 

تنسيق تعويض بصمة الكربون الجتماعات   - ٨
القرتان مع اتفاقية األمم   وعمليات األمانة 

  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

إدارة اجلهود الرامية إىل حتقيق احلياد املناخي من خالل  
تعويض بصمة الكربون الجتماعات األطراف وعمليات 

القرتان مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  األمانة 
  املناخ

تنفيذ أنشطة االتصال للرتويج لربوتوكول   - ٩
لتعاون مع جهات التنسيق ذات  ل  مونرت
  الصلة داخل وخارج منظومة األمم املتحدة

ل من خالل سفراء  دعم الشراكات لتعزيز بروتوكول مونرت
لتعاون مع  النوا احلسنة  والسفراء اإلقليميني لألمم املتحدة 

مج األمم املتحدة للبيئة   شعبة االتصاالت يف بر
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  املرفق الثاين 

ل بشأن املواد  يف   دول مسامهات األطرافجلاخليارات املقرتحة     املستنفدة لطبقة األوزونالصندوق االستئماين لربوتوكول مونرت

  يف املائة)  ٢٢املتعلق جبدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة: النسبة األقصى لألنصبة املقررة  ٧٣/٢٧١(قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ت املتحدة)   (بدوالرات الوال

جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

 - - - -  ٠,٠٠٠  أفغانستان   ١
 - - - -  ٠,٠٠٠  ألبانيا  ٢
  ٧  ٣٢٨  ٧  ٤٤٦  ٧  ٣٢٨  ٧  ٤٧١  ٠,١٣٨  اجلزائر  ٣
 - - - -  ٠,٠٠٠  أندورا  ٤
 - - - -  ٠,٠٠٠  أنغوال   ٥
 - - - -  ٠,٠٠٠  أنتيغوا وبربودا  ٦
  ٤٨  ٥٨٥  ٤٩  ٣٦٧  ٤٨  ٥٨٥  ٤٩  ٥٣٦  ٠,٩١٢  األرجنتني  ٧
 - - - -  ٠,٠٠٠  أرمينيا  ٨
  أسرتاليا  ٩

  
١١٧  ٣٤٦  ١١٩  ٢٣٦  ١١٧  ٣٤٦  ١١٩  ٦٤٤  

  ٣٥  ٩٤٧  ٣٦  ٥٢٦  ٣٥  ٩٤٧  ٣٦  ٦٥١  ٠,٦٧٥  النمسا  ١٠
 - - - -  ٠,٠٠٠  أذربيجان  ١١
 - - - -  ٠,٠٠٠  جزر البهاما   ١٢
 - - - -  ٠,٠٠٠  البحرين  ١٣
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

 - - - -  ٠,٠٠٠  بنغالديش  ١٤
دوس  ١٥  - - - -  ٠,٠٠٠  بر
 - - - -  ٠,٠٠٠  بيالروس  ١٦
  ٤٣  ٥٩٣  ٤٤  ٢٩٥  ٤٣  ٥٩٣  ٤٤  ٤٤٧  ٠,٨١٨  بلجيكا  ١٧
 - - - -  ٠,٠٠٠  بليز  ١٨
 - - - -  ٠,٠٠٠  بنن  ١٩
ن  ٢٠  - - - -  ٠,٠٠٠  بو
  -  -  -  -  ٠,٠٠٠  متعددة القوميات)  - بوليفيا (دولة  ٢١
 - - - -   ٠,٠٠٠  البوسنة واهلرسك  ٢٢
 - - - -   ٠,٠٠٠  بوتسوا  ٢٣
  الربازيل  ٢٤

  
١٥٦  ٥٣٢  ١٥٩  ٠٥٤  ١٥٦  ٥٣٢  ١٥٩  ٥٩٦  

 - - - -   ٠,٠٠٠  بروين دار السالم   ٢٥
 - - - -   ٠,٠٠٠  بلغار   ٢٦
 - - - -   ٠,٠٠٠  بوركينا فاسو   ٢٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  بوروندي  ٢٨
 - - - -   ٠,٠٠٠  كابو فريدي   ٢٩
 - - - -   ٠,٠٠٠  كمبود  ٣٠
 - - - -   ٠,٠٠٠  الكامريون  ٣١
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

  كندا  ٣٢
  

١٤٥  ١٧٠  ١٤٧  ٥٠٧  ١٤٥  ١٧٠  ١٤٨  ٠١١  
 - - - -   ٠,٠٠٠  مجهورية أفريقيا الوسطى   ٣٣
 - - - -   ٠,٠٠٠  تشاد  ٣٤
  ٢١  ٦١١  ٢١  ٩٥٩  ٢١  ٦١١  ٢٢  ٠٣٤   ٠,٤٠٦  شيلي  ٣٥
  الصني  ٣٦

  
٦٣٧  ٤٤٠  ٦٤٧  ٧٠٦  ٦٣٧  ٤٤٠  ٦٤٩  ٩٢٠  

  ١٥  ٢٩٢  ١٥  ٥٣٨  ١٥  ٢٩٢  ١٥  ٥٩٢   ٠,٢٨٧  كولومبيا  ٣٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  القمرجزر   ٣٨
 - - - -   ٠,٠٠٠  الكونغو  ٣٩
 - - - -   ٠,٠٠٠  جزر كوك   ٤٠
 - - - -   ٠,٠٠٠  كوستاريكا   ٤١
 - - - -   ٠,٠٠٠  كوت ديفوار  ٤٢
 - - - -   ٠,٠٠٠  كرواتيا   ٤٣
 - - - -   ٠,٠٠٠  كو  ٤٤
 - - - -   ٠,٠٠٠  قربص   ٤٥
  ١٦  ٥١٣  ١٦  ٧٧٩  ١٦  ٥١٣  ١٦  ٨٣٧   ٠,٣١٠  تشيكيا  ٤٦
 - - - -   ٠,٠٠٠  مجهورية كور الشعبية الدميقراطية  ٤٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٤٨
  ٢٩  ٤١٦  ٢٩  ٨٩٠  ٢٩  ٤١٦  ٢٩  ٩٩٢   ٠,٥٥٢  الدامنرك  ٤٩
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

 - - - -   ٠,٠٠٠  جيبويت  ٥٠
 - - - -   ٠,٠٠٠  دومينيكا  ٥١
 - - - -   ٠,٠٠٠  اجلمهورية الدومينيكية  ٥٢
 - - - -   ٠,٠٠٠  إكوادور  ٥٣
  ٩  ٨٧٦  ١٠  ٠٣٥  ٩  ٨٧٦  ١٠  ٠٧٠   ٠,١٨٥  مصر  ٥٤
 - - - -   ٠,٠٠٠  السلفادور  ٥٥
 - - - -   ٠,٠٠٠  غينيا االستوائية  ٥٦
 - - - -   ٠,٠٠٠  إريرت   ٥٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  إستونيا  ٥٨
 - - - -   ٠,٠٠٠  إسواتيين  ٥٩
 - - - -   ٠,٠٠٠  إثيوبيا  ٦٠
  األورويباالحتاد   ٦١

  
١٣٢  ٧٤٥  ١٣٤  ٨٨٣  ١٣٢  ٧٤٥  ١٣٥  ٣٤٤  

 - - - -   ٠,٠٠٠  فيجي  ٦٢
  ٢٢  ٣٥٤  ٢٢  ٧١٤  ٢٢  ٣٥٤  ٢٢  ٧٩٢   ٠,٤٢٠  فنلندا  ٦٣
  فرنسا   ٦٤

  
٢٣٥  ٠٦٥  ٢٣٨  ٨٥٠  ٢٣٥  ٠٦٥  ٢٣٩  ٦٦٥  

 - - - -   ٠,٠٠٠  غابون  ٦٥
 - - - -   ٠,٠٠٠  غامبيا  ٦٦
 - - - -   ٠,٠٠٠  جورجيا  ٦٧
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

  أملانيا  ٦٨
  

٣٢٣  ٣٦٦  ٣٢٨  ٥٧٤  ٣٢٣  ٣٦٦  ٣٢٩  ٦٩٧  
 - - - -   ٠,٠٠٠  غا  ٦٩
ن  ٧٠   ١٩  ٤٣٤  ١٩  ٧٤٧  ١٩  ٤٣٤  ١٩  ٨١٤   ٠,٣٦٥  اليو
 - - - -   ٠,٠٠٠  غرينادا  ٧١
 - - - -   ٠,٠٠٠  غواتيماال  ٧٢
 - - - -   ٠,٠٠٠  غينيا  ٧٣
 - - - -   ٠,٠٠٠  بيساو  -غينيا   ٧٤
 - - - -   ٠,٠٠٠  غيا  ٧٥
 - - - -   ٠,٠٠٠  هاييت  ٧٦
 - - - -   ٠,٠٠٠  الكرسي الرسويل  ٧٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  هندوراس  ٧٨
  ١٠  ٩٣٨  ١١  ١١٤  ١٠  ٩٣٨  ١١  ١٥٢   ٠,٢٠٥  هنغار   ٧٩
 - - - -   ٠,٠٠٠  آيسلندا  ٨٠
  ٤٤  ٢٨٤  ٤٤  ٩٩٧  ٤٤  ٢٨٤  ٤٥  ١٥١   ٠,٨٣١  اهلند  ٨١
  ٢٨  ٨٣٢  ٢٩  ٢٩٦  ٢٨  ٨٣٢  ٢٩  ٣٩٧   ٠,٥٤١  إندونيسيا  ٨٢
  ٢١  ١٣٣  ٢١  ٤٧٣  ٢١  ١٣٣  ٢١  ٥٤٧   ٠,٣٩٧  اإلسالمية) -(مجهوريةإيران   ٨٣
  ٦  ٨٥٠  ٦  ٩٦٠  ٦  ٨٥٠  ٦  ٩٨٤   ٠,١٢٩  العراق  ٨٤
  ١٩  ٦٩٩  ٢٠  ٠١٧  ١٩  ٦٩٩  ٢٠  ٠٨٥   ٠,٣٧٠  أيرلندا  ٨٥
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

  ٢٦  ٠١٨  ٢٦  ٤٣٧  ٢٦  ٠١٨  ٢٦  ٥٢٧   ٠,٤٨٨  إسرائيل  ٨٦
  إيطاليا  ٨٧

  
١٧٥  ٥٩٥  ١٧٨  ٤٢٣  ١٧٥  ٥٩٥  ١٧٩  ٠٣٣  

 - - - -   ٠,٠٠٠  جامايكا   ٨٨
ن  ٨٩   اليا

  
٤٥٤  ٧٣٠  ٤٦٢  ٠٥٤  ٤٥٤  ٧٣٠  ٤٦٣  ٦٣٣  

 - - - -   ٠,٠٠٠  األردن  ٩٠
  ٩  ٤٥١  ٩  ٦٠٤  ٩  ٤٥١  ٩  ٦٣٦   ٠,١٧٧  كازاخستان   ٩١
 - - - -   ٠,٠٠٠  كينيا  ٩٢
 - - - -   ٠,٠٠٠  كرييباس   ٩٣
  ١٣  ٣٨١  ١٣  ٥٩٦  ١٣  ٣٨١  ١٣  ٦٤٣   ٠,٢٥١  الكويت  ٩٤
 - - - -   ٠,٠٠٠  قريغيزستان  ٩٥
 - - - -   ٠,٠٠٠  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٩٦
 - - - -   ٠,٠٠٠  التفيا  ٩٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  لبنان  ٩٨
 - - - -   ٠,٠٠٠  ليسوتو  ٩٩

 - - - -   ٠,٠٠٠  ليرب  ١٠٠
  -  -  -  -   ٠,٠٠٠  ليبيا  ١٠١
 - - - -   ٠,٠٠٠  ليختنشتاين  ١٠٢
 - - - -   ٠,٠٠٠  ليتوانيا  ١٠٣
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

 - - - -   ٠,٠٠٠  لكسمربغ   ١٠٤
 - - - -   ٠,٠٠٠  مدغشقر  ١٠٥
 - - - -   ٠,٠٠٠  مالوي   ١٠٦
  ١٨  ١٠٦  ١٨  ٣٩٨  ١٨  ١٠٦  ١٨  ٤٦١   ٠,٣٤٠  ماليز  ١٠٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  ملديف  ١٠٨
 - - - -   ٠,٠٠٠  مايل  ١٠٩
 - - - -   ٠,٠٠٠  مالطة  ١١٠
 - - - -   ٠,٠٠٠  جزر مارشال   ١١١
 - - - -   ٠,٠٠٠  موريتانيا  ١١٢
 - - - -   ٠,٠٠٠  موريشيوس  ١١٣
  املكسيك  ١١٤

  
٦٨  ٦٠٢  ٦٩  ٧٠٧  ٦٨  ٦٠٢  ٦٩  ٩٤٦  

ت   ١١٥  - - - -   ٠,٠٠٠  املوحدة) -ميكرونيز (وال
كو   ١١٦  - - - -   ٠,٠٠٠  مو
 - - - -   ٠,٠٠٠  منغوليا  ١١٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  اجلبل األسود  ١١٨
 - - - -   ٠,٠٠٠  املغرب  ١١٩
 - - - -   ٠,٠٠٠  موزامبيق  ١٢٠
 - - - -   ٠,٠٠٠  ميامنار   ١٢١
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

 - - - -   ٠,٠٠٠  ميبيا  ١٢٢
 - - - -   ٠,٠٠٠  ورو  ١٢٣
 - - - -   ٠,٠٠٠  نيبال  ١٢٤
  هولندا  ١٢٥

  
٧٢  ٠٠١  ٧٣  ١٦٠  ٧٢  ٠٠١  ٧٣  ٤١٠  

  ١٥  ٤٥١  ١٥  ٧٠٠  ١٥  ٤٥١  ١٥  ٧٥٤   ٠,٢٩٠  نيوزيلندا  ١٢٦
 - - - -   ٠,٠٠٠  نيكاراغوا  ١٢٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  النيجر  ١٢٨
  ١٣  ٢٧٤  ١٣  ٤٨٨  ١٣  ٢٧٤  ١٣  ٥٣٤   ٠,٢٤٩  نيجري  ١٢٩
 - - - -   ٠,٠٠٠  نيوي   ١٣٠
  -  -  -  -  ٠,٠٠٠  الشمالية  مقدونيا  ١٣١
  ٤٠  ٠٣٦  ٤٠  ٦٨١  ٤٠  ٠٣٦  ٤٠  ٨٢٠   ٠,٧٥٢  النرويج  ١٣٢
  ٦  ١٠٦  ٦  ٢٠٥  ٦  ١٠٦  ٦  ٢٢٦   ٠,١١٥  عمان  ١٣٣
 ٦  ١٠٦ ٦  ٢٠٥ ٦  ١٠٦ ٦  ٢٢٦   ٠,١١٥  كستان   ١٣٤
 - - - -   ٠,٠٠٠  الو   ١٣٥
 - - - -   ٠,٠٠٠  بنما  ١٣٦
 - - - -   ٠,٠٠٠  بوا غينيا اجلديدة  ١٣٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  راغواي   ١٣٨
  ٨  ٠٧١  ٨  ٢٠١  ٨  ٠٧١  ٨  ٢٢٨   ٠,١٥٢  بريو  ١٣٩
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

  ١٠  ٨٨٥  ١١  ٠٦٠  ١٠  ٨٨٥  ١١  ٠٩٨   ٠,٢٠٤  الفلبني  ١٤٠
  ٤٢  ٥٨٤  ٤٣  ٢٧٠  ٤٢  ٥٨٤  ٤٣  ٤١٨   ٠,٧٩٩  بولندا  ١٤١
  ١٨  ٥٨٤  ١٨  ٨٨٤  ١٨  ٥٨٤  ١٨  ٩٤٨   ٠,٣٤٩  الربتغال  ١٤٢
  ١٤  ٩٧٤  ١٥  ٢١٥  ١٤  ٩٧٤  ١٥  ٢٦٧   ٠,٢٨١  قطر  ١٤٣
  مجهورية كور   ١٤٤

  
١٢٠  ٣٧٣  ١٢٢  ٣١٢  ١٢٠  ٣٧٣  ١٢٢  ٧٣٠  

 - - - -   ٠,٠٠٠  مجهورية مولدوفا   ١٤٥
  ١٠  ٥١٣  ١٠  ٦٨٣  ١٠  ٥١٣  ١٠  ٧١٩   ٠,١٩٧  رومانيا   ١٤٦
  االحتاد الروسي   ١٤٧

  
١٢٧  ٧٠٠  ١٢٩  ٧٥٧  ١٢٧  ٧٠٠  ١٣٠  ٢٠١  

 - - - -   ٠,٠٠٠  رواندا  ١٤٨
 - - - -   ٠,٠٠٠  سانت كيتس ونيفس   ١٤٩
 - - - -   ٠,٠٠٠  سانت لوسيا   ١٥٠
 - - - -   ٠,٠٠٠  سانت فنسنت وجزر غرينادين   ١٥١
 - - - -   ٠,٠٠٠  ساموا  ١٥٢
 - - - -   ٠,٠٠٠  سان مارينو   ١٥٣
 - - - -   ٠,٠٠٠  سان تومي وبرينسييب   ١٥٤
  اململكة العربية السعودية  ١٥٥

  
٦٢  ٢٣١  ٦٣  ٢٣٣  ٦٢  ٢٣١  ٦٣  ٤٤٩  

 - - - -   ٠,٠٠٠  السنغال  ١٥٦
 - - - -   ٠,٠٠٠  صربيا  ١٥٧
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

 - - - -   ٠,٠٠٠  سيشيل  ١٥٨
 - - - -   ٠,٠٠٠  سرياليون  ١٥٩
  ٢٥  ٧٥٢  ٢٦  ١٦٧  ٢٥  ٧٥٢  ٢٦  ٢٥٧   ٠,٤٨٣  سنغافورة  ١٦٠
  ٨  ١٢٤  ٨  ٢٥٥  ٨  ١٢٤  ٨  ٢٨٣   ٠,١٥٣  سلوفاكيا  ١٦١
 - - - -   ٠,٠٠٠  سلوفينيا  ١٦٢
 - - - -   ٠,٠٠٠  جزر سليمان   ١٦٣
 - - - -   ٠,٠٠٠  الصومال  ١٦٤
  ١٤  ٤٤٣  ١٤  ٦٧٥  ١٤  ٤٤٣  ١٤  ٧٢٥   ٠,٢٧١  جنوب أفريقيا  ١٦٥
 - - - -   ٠,٠٠٠  جنوب السودان  ١٦٦
  إسبانيا  ١٦٧

  
١١٣  ٩٤٨  ١١٥  ٧٨٣  ١١٣  ٩٤٨  ١١٦  ١٧٩  

  -  -  -  -  ٠,٠٠٠  سري النكا    ١٦٨
 - - - -   ٠,٠٠٠  دولة فلسطني  ١٦٩
 - - - -   ٠,٠٠٠  السودان  ١٧٠
 - - - -   ٠,٠٠٠  سورينام  ١٧١
  ٤٨  ١٠٧  ٤٨  ٨٨١  ٤٨  ١٠٧  ٤٩  ٠٤٩   ٠,٩٠٣  السويد  ١٧٢
  سويسرا  ١٧٣

  
٦١  ١١٦  ٦٢  ١٠٠  ٦١  ١١٦  ٦٢  ٣١٢  

 - - - -   ٠,٠٠٠  اجلمهورية العربية السورية   ١٧٤
 - - - -   ٠,٠٠٠  طاجيكستان  ١٧٥
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

  ١٦  ٣٠١  ١٦  ٥٦٤  ١٦  ٣٠١  ١٦  ٦٢٠   ٠,٣٠٦  يلند  ١٧٦
 - - - -   ٠,٠٠٠  ليشيت  -تيمور  ١٧٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  توغو  ١٧٨
 - - - -   ٠,٠٠٠  تونغا  ١٧٩
غو  ١٨٠  - - - -   ٠,٠٠٠  ترينيداد وتو
 - - - -   ٠,٠٠٠  تونس  ١٨١
  تركيا   ١٨٢

  
٧٢  ٧٩٧  ٧٣  ٩٧٠  ٧٢  ٧٩٧  ٧٤  ٢٢٢  

 - - - -   ٠,٠٠٠  تركمانستان   ١٨٣
 - - - -   ٠,٠٠٠  توفالو   ١٨٤
 - - - -   ٠,٠٠٠  أوغندا  ١٨٥
  -  -  -  -   ٠,٠٠٠  أوكرانيا  ١٨٦
  ٣٢  ٧٠٨  ٣٣  ٢٣٥  ٣٢  ٧٠٨  ٣٣  ٣٤٩   ٠,٦١٤  اإلمارات العربية املتحدة  ١٨٧
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   ١٨٨

  وأيرلندا الشمالية

  
٢٤٢  ٤٩٨  ٢٤٦  ٤٠٣  ٢٤٢  ٤٩٨  ٢٤٧  ٢٤٦  

 - - - -   ٠,٠٠٠  مجهورية تنزانيا املتحدة  ١٨٩
ت املتحدة األمريكية  ١٩٠   الوال

  
١  ١٦٨  ١٥٢  ١  ١٨٦  ٩٦٧  ١  ١٦٨  ١٥٢  ١  ١٩١  ٠٢٤  

 - - - -   ٠,٠٠٠  أوروغواي  ١٩١
 - - - -   ٠,٠٠٠  أوزبكستان   ١٩٢
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جدول األمم املتحدة املعدل  اسم الطرف 
د  مع مراعاة أال يتجاوز احل

األقصى للنصيب املقرر ألي  
 (أ) يف املائة ٢٢طرف 

مسامهات األطراف لعام  
املعادلة للميزانية  ٢٠٢٠

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
النمو ة مليزانية لاملعاد ٢٠٢٠

 االمسي الصفري 

مسامهات األطراف لعام  
ميزانية املعادلة لل ٢٠٢١

 املقرتحة

مسامهات األطراف لعام  
مليزانية املعادلة  ٢٠٢١

 لنمو االمسي الصفري ا

 - - - -   ٠,٠٠٠  فانواتو  ١٩٣
  ٣٨  ٦٥٥  ٣٩  ٢٧٨  ٣٨  ٦٥٥  ٣٩  ٤١٢   ٠,٧٢٦  البوليفارية)  - فنزويال (مجهورية   ١٩٤
م   ١٩٥  - - - -   ٠,٠٠٠  فييت 
 - - - -   ٠,٠٠٠  اليمن  ١٩٦
 - - - -   ٠,٠٠٠  زامبيا  ١٩٧
 - - - -   ٠,٠٠٠  زمبابوي   ١٩٨

موع    ا
  

٥ ٣٢٦ ٧٢٢  ٥ ٤١٢ ٥١٤  ٥ ٣٢٦ ٧٢٢  ٥ ٤٣١ ٠١٤  

  .٢٠٢١و ٢٠٢٠و ٢٠١٩ على األعوام ٧٣/٢٧١اجلمعية العامة ق قرار بينط  (أ)

 _______________  


