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لألطراف يف ن و ثالثالاحلادي و االجتماع 
 املواد املستنفدةبشأن  مونرتايل بروتوكول

 ألوزونطبقة ال
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  8-4، روما

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

 اناملالي انوالتقرير 

 

بروتوكول مونرتايل و طبقة األوزون  التفاقية فيينا حلماية نياالستئماني نيللصندوق التقرير املايل
 2018للسنة املالية  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 ة من األمانةر مذك
 مقدمة -أوالا 

 على النحو التايل: 2018 ةاملالي لسنةلمعلومات املالية املتعلقة ابجتميعاً لهذه املذكرة  تتضمن -1

التفاقية فيينا حلماية طبقة  االستئمانينيللصندوقني  املعتمدةالثاين البياانت املالية  الفرع يتضمن )أ(
 ةالنقدي األرصدةمعلومات عن  ترد فيهاألوزون وبروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون و 

 .لصندوقني االستئمانينيكال ا  (2)أرصدةو  (1)واالحتياطيات

املخصصة اليت تدعم أنشطة أمانة لمسامهات ل املعتمدة ةاملالي تالثالث البياان الفرع يتضمن )ب(
 األوزون.

 لصندوقني االستئمانيني.اأداء ميزانية  عن تقريرعرضاً عاماً للالرابع  الفرع يقدم )ج(

للصندوق االستئماين  2021و 2020ينبغي قراءة هذه املذكرة ابالقرتان مع امليزانيتني املقرتحتني لعامي و  -2
 املالية للسنةوالتقرير املايل اإلرشادي عن الصندوقني االستئمانيني ( UNEP/OzL.Pro.31/4)لربوتوكول مونرتايل 

 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/1) 2019أبريل نيسان/ 30حىت  2019

                                                           
  UNEP/OzL.Pro.31/1. 
يف هيئة نقدية لتغطية االلتزامات النهائية يف حال إغالق  يف املائة من امليزانية املقرتحة، وتُنحى جانباً  15(  تعادل االحتياطيات 1)

 الصندوق.
غري املسددة وغريها من  واملسامهاتويشمل النقدية ، اخلصوم جمموع همنخمصومًا جمموع األصول  يساوي(  رصيد الصندوق 2)

 األصول واخلصوم املستحقة.
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املالية املراجعة لصندوق برانمج األمم املتحدة للبيئة وتقرير جملس مراجعي  والبياانتاملايل  التقريرويُتاح  -3
  :التايل املوقع، على 2017كانون األول/ديسمرب   31احلساابت عن السنة املنتهية يف 

http://www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml. 
إىل دوالرات الوالايت املتحدة األمريكية،  هذا التقرير يف نص ويف جداول ابلدوالراتالواردة  األرقاموتشري  -4

 .ما مل يذكر خالف ذلك

 التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل للصندوقني االستئمانيني املعتمدةاملالية البياانت  -اثنياا 

التفاقية فيينا وبروتوكول  للصندوقني االستئمانيني املعتمدةاملالية البياانت يف املرفق األول هلذه املذكرة ترد  -5
 .2018مونرتايل للسنة املالية 

 تبني يف التقارير املاليةاألمانة أن  إىلطلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا  ،11/3من املقرر  12يف الفقرة و  -6
 ،‘‘االحتياطيات وأرصدة الصناديق جمموع’’املعنون  الفرع املبالغ النقدية اجلاهزة يفللصندوق االستئماين  املقبلة
يف  مماثالً  اً ن لألطراف يف بروتوكول مونرتايل طلبو قدم االجتماع الثالثو بعد.  تُقبضإىل املسامهات اليت مل  إضافةً 
 .30/20املقرر من  12الفقرة 

 النقدية واألرصدة الصناديقاالحتياطيات وأرصدة 

 الصندوق االستئماين التفاقية فيينا

. وترد 2018دوالرًا يف هناية عام  1 922 534 تنيبلغ جمموع االحتياطيات ورصيد الصندوق جمتمع -7
 ؛من املرفق الثاين هلذه املذكرة 1يف اجلدول  2020-2014للفرتة  رصيد الصندوقالتغيريات يف أرقام االحتياطيات و 

 توقعات.إىل ال 2020و 2019 يعامعن األرقام ند وتست

 1 دوالراً. ويبني الشكل 1 511 935بلغ الرصيد النقدي يف الصندوق االستئماين  ،2018يف هناية عام و  -8
يعكس و . 2020-2014يف املرفق الثاين حركة الرصيد النقدي للصندوق االستئماين التفاقية فيينا خالل الفرتة 

يف املائة من املسامهات املتوقعة وأن  100 تلقياليت تستند إىل افرتاض  2020و 2019 يالتوقعات لعام الشكل
 .املعتمدةالنفقات ستعادل امليزانية 

التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل للسنة املالية  للصندوقني االستئمانينيالتقرير املايل صدور يف اتريخ و  -9
2017 (UNEP/OzL.Pro.30/5)،   يف هناية  اً دوالر  1 406 174 قدرهكان من املتوقع أن يكون الرصيد النقدي

 تكمن ،احلركة يف األصول واخلصوم وخبالف. دوالراً  1 511 935 بلغالرصيد الفعلي  غري أن ؛2018 عام
 ما يلي:الفرق فياألسباب الرئيسية هلذا 

ن املسامهات املتوقعة البالغة ع اً دوالر  17 399 تزيد مبقدار 2018مسامهات يف عام  وردت )أ(
على النحو التايل:  2018يف عام  والواردة اً دوالر  750 399 البالغةجمموع املسامهات  ووزعدوالر.  733 000
 اتدوالر  37 204، و2018 عامسامهات مل اً دوالر  493 534، والسنوات السابقة ملسامهات اً دوالر  219 661

 .2019 ملسامهات عامكمدفوعات مقدمة 
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من  اً دوالر  78 450 مبقدارأقل  ،االلتزامات خبالف ،دوالراً  709 717كانت النفقات البالغة  )ب(
 (3).اً دوالر  788 167البالغة و  املعتمدة 2018ميزانية 

مت ختصيص إيرادات استثمار قدرها  ،الفوائدمن إيرادات  حتقيقكان من املتوقع عدم   بينما )ج(
 .للصندوق االستئماين اً دوالر  31 065

 .دوالراً  609 720 املستحقةبلغت املسامهات  ،2018ديسمرب كانون األول/  31 حبلول  )د(

 الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل

. وترد أرقام 2018دوالراً يف هناية عام  8 927 943االحتياطيات ورصيد الصندوق جمتمعني جمموع بلغ  -10
عامي املتوقعة لبالغ املتستند و من املرفق الثاين.  2يف اجلدول  2020-2014الصناديق للفرتة  ورصيداالحتياطيات 

. ات املعتمدةيف املائة من املسامهات املتوقعة وأن النفقات ستعادل امليزاني 100 تلقي افرتاض إىل 2020و 2019
 .(UNEP/OzL.Pro.31/4)يف امليزانية املقرتحة  الواردإىل مستوى املسامهات  اً أيض 2020تستند التوقعات لعام و 

 2 دوالراً. ويبني الشكل 6 970 025، بلغ الرصيد النقدي يف الصندوق االستئماين 2018يف هناية عام و  -11
 2019لعامي  التوقعات، مبا يف ذلك 2020-2014ري يف الرصيد النقدي خالل الفرتة ييف املرفق الثاين التغ

 .2020و

 2017التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل للسنة املالية  للصندوقني االستئمانينير املايل يف اتريخ التقريو  -12
(UNEP/OzL.Pro.30/5) 2018دوالر يف هناية عام  5 516 701، كان من املتوقع أن يبلغ الرصيد النقدي .

األسباب الرئيسية  منتكاحلركة يف األصول واخلصوم،  وخبالف. اً دوالر  6 970 025 قدره وكان الرصيد الفعلي
 ما يلي:الفرق فيهلذا 

ن املسامهات املتوقعة البالغة عدوالرًا  785 388 تزيد مبقدار 2018مسامهات يف عام  وردت )أ(
على النحو  2018عام يف والواردة  اتدوالر  6 321 110جمموع املسامهات البالغة  ووزعدوالراً.  5 546 722

 2018 عامسامهات مل اً دوالر  3 842 735سامهات السنوات السابقة، ومل اً دوالر  2 462 514التايل: 
 .2019 ملسامهات عامكمدفوعات مقدمة   اً دوالر  26 861و

دوالراً  632 092 مبقدارااللتزامات، أقل  خبالفدوالراً،  4 694 631كانت النفقات البالغة  )ب(
 .(4)دوالراً  5 326 723البالغة و  املعتمدة 2018من ميزانية عام 

اليت خصصت للصندوق االستئماين أكثر من  اً دوالر  142 966البالغة  الفوائدكانت إيرادات  )ج(
 دوالراً. 116 966مبقدار دوالر  26 000التوقعات البالغة 

لصندوق االستئماين لربوتوكول ل املستحقة سامهات، بلغت امل2018كانون األول/ديسمرب   31يف و  -13
 دوالراً. 2 180 827مونرتايل 

                                                           
 املعتمدةلغرض مقارنة امليزانية  أُعدميكن االطالع على تفاصيل هذه النفقات يف تقرير أداء امليزانية يف املرفق اخلامس، الذي (  3)

البياانت  بينما أُعدتتقرير أداء امليزانية ابستخدام األساس النقدي املعّدل للمحاسبة،  وأُعدقرير. لتاملشمولة ابفرتة الابلنفقات خالل 
بني  الفرقللمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وهذا ما يفسر  املالية املنشورة ابستخدام احملاسبة على أساس االستحقاق، وفقاً 

 املبلغ عنها يف املرفق األول. وتلك املبلغ عنها يف املرفق اخلامس النفقات
 .3( انظر املعلومات الواردة يف احلاشية 4)
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مسامهاهتا املستحقة  لتسديدلجهود اليت بذلتها األطراف ها لتقدير تعرب عن خالص تود األمانة أن و  -14
 للصندوقني االستئمانيني.

 عن املسامهات املخصصة اليت تدعم أنشطة أمانة األوزون املعتمدةالبياانت املالية  -اثلثاا 

ملسامهات املخصصة اليت تدعم أنشطة أمانة عن ا املعتمدةة املالياملرفق الثالث هلذه املذكرة البياانت  يتضمن -15
 (5). ويرد توزيع املسامهات املخصصة يف املرفق الرابع هلذه املذكرة.2018األوزون للسنة املالية 

 على النحو التايل: 2018يف عام  والواردة اً دوالر  911 727 ةصص جمموع املسامهات البالغخُ و  -16

 االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل؛تنظيم لدوالر  220 000 )أ(

األطراف العاملة ) 5من املادة  1الفقرة وجب مبلدعم مشاركة األطراف العاملة  اً دوالر  78 838 )ب(
 من بروتوكول مونرتايل يف اجتماعات بروتوكول مونرتايل؛( 5ملادة اب

 لرعاية أعمال أفرقة التقييم؛ اً دوالر  369 738 )ج(

الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد  اضطلع بهدوالرًا لدعم العمل الذي  14 840 )د(
 املشاركة يف أنشطة التقييم مبوجب بروتوكول مونرتايل؛ ملواصلةوتكييف اهلواء واملضخات احلرارية 

ايل، املقرر تنظيم االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرت لدوالرًا  228 311 )هـ(
 .2019عقده يف عام 

تود األمانة أن تعرب عن خالص شكرها وإقرارها أبمهية املسامهات املخصصة اليت قدمتها األطراف يف و  -17
 دعماً ألنشطة أمانة األوزون. 2018عام 

 التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل للصندوقني االستئمانينيتقرير أداء امليزانية  -رابعاا 

التفاقية فيينا وبروتوكول  للصندوقني االستئمانينيق اخلامس هلذه املذكرة تقرير أداء امليزانية املرف يتضمن -18
 .املعتمدةالنفقات وااللتزامات الفعلية مقابل امليزانيات  الذي يغطي، 2018مونرتايل للسنة املالية 

 يف املائة للصندوق االستئماين التفاقية فيينا: 90 الذي بلغت نسبتهاستخدام امليزانية عدل توضيح ملوفيما يلي  -19

يف املائة من امليزانية املخصصة ملرتبات  96 اً دوالر  544 576تكاليف املوظفني البالغة  تشكل )أ(
 .وبدالهتم واستحقاقاهتماملوظفني 

 لبدخو كامل لالحتفال لدوالر اب 10 000 وقدرهاملخصص لألنشطة الرتوجيية  بلغامل اسُتخدم )ب(
 .2019يف أوائل عام  وإصدارهتحركة املرسوم ابلفيديو  إنتاجمن خالل حيز التنفيذ تعديل كيغايل 

للتكاليف  املعتمدةيف املائة من امليزانية  72 يشكل، مبا دوالراً  36 127أُنفق ما جمموعه  )ج(
 .تهاوصياناملعدات وتشغيل  األماكناملعدات واستئجار تكاليف لتغطية  ،التشغيلية

                                                           
بناًء على األساس النقدي  أُعدوقد  ،2018يف عام  الواردة ةالفعلي يةعن النقد بياانتاملرفق الرابع الوارد يف يقدم اجلدول (  5)

يف املرفق الثالث ابستخدام احملاسبة على أساس االستحقاق، وفقاً  الواردةاملعتمدة البياانت املالية  أُعدت بينمال للمحاسبة، املعدّ 
اإليرادات املبلغ عنها يف املرفق الثالث وجمموع املسامهات  جمموعللمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وهذا ما يفسر الفرق بني 

 املخصصة املبينة يف املرفق الرابع.
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: كما يلي  دوالر 40 000املتنوعة البالغة النفقات ميزانية من  اً دوالر  26 743 قدرهمبلغ  أُنفق )د(
مبا يف ذلك تصميم مواد  ،االتصاالت املكتبية ‘2’ ؛( يف بلديناً دوالر  6 875) (6)االحتفال بيوم األوزون ‘1’

جهود اجملتمع العاملي  إبراز( لزايدة إلنرتنتالتمهيدية على مواقع اصفحات ال)مثل امللصقات والالفتات و  تروجيية
 (.اً دوالر  19 868وتكاليف الشحن ) ،حلماية طبقة األوزوناملبذولة 

وفورات يف سفر املوظفني واإلبالغ على يف املائة  10والبالغة نسبة غري املنفقة من امليزانية المل تتش )هـ(
 .والنفقات املتنوعة

 :عما يلييف املائة للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل  91نتج معدل استخدام امليزانية البالغ و  -20

يف املائة من امليزانية املخصصة لتغطية  92 اً دوالر  1 289 852تكاليف املوظفني البالغة  تشكل )أ(
تقاسم تكاليف بعض املوظفني مع ميزانية الصندوق االستئماين  وجيري. وبدالهتم واستحقاقاهتممرتبات املوظفني 

 )أ((. 19التفاقية فيينا )انظر الفقرة 

للتعاقد مع دوالر  85 000ميزانية قدرها  من أصلدوالراً  81 598 اً قدرهأنفقت األمانة مبلغ )ب(
 بشأن املسائلالدعم واملشورة تقدمي  ‘2’املساعدة يف حترير حمتوى مواد التوعية؛  ‘1’ا يلي: للقيام مباالستشاريني 

العمل  حلقةتنسيق  ‘4’النتائج؛  القائمة علىواالستشاري بشأن امليزنة  تقدمي الدعم التقين ‘3’العلمية والتقنية؛ 
إعداد  ‘5’املوارد؛ وعروض بشأن  ورقاتالطاقة، مبا يف ذلك تصميم الربامج وإعداد يف استخدام كفاءة ال بشأن

لالجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية واالجتماع الثالثني لألطراف، مبا يف ذلك الالفتات  يةاملواد الرتوجي
 تصميم الكتيب. ‘6’على اإلنرتنت؛ وو وامللصقات واألعمال الفنية للنشر املطبوع 

يزانية يف املائة من امل 96، أي ما يعادل اً دوالر  1 157 241تكاليف خدمات املؤمترات بلغت  )ج(
ملرافق املؤمترات والواثئق وتقدمي الطعام لالجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح وذلك املخصصة هلذا الغرض، 

 ، للجنة التنفيذني واحلادي والستني الستنيواالجتماع ،ألطراف يف إكوادورلاالجتماع الثالثني و العضوية يف فيينا، 
دوالرًا خلدمات  76 882فاتورة إضافية بقيمة  ووردتواجتماع مكتب االجتماع التاسع والعشرين لألطراف. 

. 2019ها يف السنة املالية إقرار ومت  ،2018 عام حساابت إغالقاملؤمترات لالجتماع الثالثني لألطراف بعد 
 .النتائجعلى  امليزانية وامليزانية القائمة واثئقنتجت التكاليف اإلضافية عن زايدة عدد الواثئق، مبا يف ذلك و 

دوالر خمصص لتكاليف اتصاالت أعضاء جلنة التقييم من األطراف  70 000 قدرهمبلغ أصل من  )د(
اجتماعات أفرقة التقييم تكاليف لتغطية  اً دوالر  53 639 أُنفق مبلغوتكاليف تنظيم اجتماعاهتم،  5العاملة ابملادة 

 .5 العاملة ابملادةبلدان الشاركني من رئيسني املة، ابإلضافة إىل دعم االتصاالت للوجلان اخليارات التقني

 5العاملة ابملادة األطراف وخرباء ممثلي لسفر املخصصة دوالراً  1 128 747التكاليف البالغة  )هـ(
لالجتماعات  مشاركاً  250من  أكثرمت متويل حضور و يف املائة من امليزانية املخصصة هلذا الغرض.  91 شكلت

 اليت نُظمتالطاقة يف استخدام كفاءة ال بشأنالعمل  حلقة، مبا يف ذلك يف 2018املختلفة اليت عقدت يف عام 
اسُتكملت األموال املستخدمة لتغطية تكاليف و فتوح العضوية. املمع االجتماع األربعني للفريق العامل  يف تعاقب

 الفرعيف اجتماعات بروتوكول مونرتايل ابملسامهات املخصصة املبلغ عنها يف  5العاملة ابملادة مشاركة األطراف 
 الثالث أعاله.

                                                           
دوالر يف إطار الصندوق  5 000 حيث يتوفر مبلغ قدرهالحتفال بيوم األوزون يف كال الصندوقني االستئمانيني، لتتوفر أموال (  6)

 دوالر يف إطار الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل. 10 000االستئماين التفاقية فيينا و
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دوالرًا خلدمة اجتماعات  217 541سفر موظفي األمانة وخدمات املؤمترات  بلغت تكاليف )و(
 االجتماعات األخرىتعدد األطراف و املفتوح العضوية واجتماع األطراف واللجنة التنفيذية للصندوق املالفريق العامل 

 UNEP/OzL.Pro.30/INF/2 يقتنيالثالث من الوث الفرعتفاصيل إضافية يف  وترد؛ هاو/أو املشاركة في
 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2و

 األماكنللمعدات واستئجار واملخصصة  اً دوالر  68 224تكاليف التشغيل البالغة  تشكل )ز(
 يف املائة من امليزانية املخصصة. 75 تهاوصيان وتشغيل املعدات

أداة اإلبالغ  من أجل إعدادتكاليف اإلبالغ لعقود اخلدمة املخصصة لتغطية يزانية املخدمت استُ  )ح(
يف اجملموع، مت و . الكتيباإلنرتنت، وكذلك للتغطية املرئية واإلعالمية الجتماعات بروتوكول مونرتايل وطباعة  على

 لتكاليف اإلبالغ. املعتمدةيف املائة من امليزانية  64مبا نسبته دوالراً،  233 664إنفاق 

دوالر من  40 000قدرها ملتنوعة للنفقات اميزانية  من أصل اً دوالر  37 687 قدره مبلغ أُنفق (ط)
 تدريب موظفي األمانة. ‘3’بية والشحن، االتصاالت املكت ‘2’بلدان،  (7)االحتفال بيوم األوزون يف مخسة ‘1’أجل 

 

 

  

                                                           
 القانونية ألسباب إدارية.االتفاقات  نظراً لعدم االنتهاء منصرف األموال إىل بلدين  مل يتيسر(  7)



UNEP/OzL.Pro.31/5 

 

7 

 

 املرفق األول
 2018للسنة املالية  لصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايلل املعتمدةالبياانت املالية 

 لصندوق االستئماين التفاقية فيينال املعتمدةالبياانت املالية  -ألف 
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 لربوتوكول مونرتايللصندوق االستئماين ل املعتمدةالبياانت املالية  - ابء
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 الثاين املرفق

 يني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايلناالحتياطيات ورصيد الصندوق والرصيد النقدي للصندوقني االستئما
 1اجلدول 

 2020-2014، االحتياطيات ورصيد الصندوق للصندوق االستئماين التفاقية فيينا
 (دوالرات الوالايت املتحدةآبالف )

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

 العام

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

 العام

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

 العام

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 املتوقع املبلغ املتوقع

 1 894 1 804 1 710 1 861 1 879 2 007 3 016 الفائض املرتاكم يف بداية السنة
التسوية حسب املعايري احملاسبية الدولية 

 للقطاع العام
(384) − − − − − − 

 986 863 733 603 603 603 603 املسامهات املتوقعة 
 30 30 31 20 12 5 29 إيرادات الفوائد واإليرادات املتنوعة

 (1 370) (801) (670) (762) (633) (736) (1 151) النفقات
 (85) (2) − (12) − − − االحتياطي/رصيد الصندوقتسوية 

 1 455 1 894 1 804 1 710 1 861 1 879 2 113 رصيد الصندوق يف هناية الفرتة
يف املائة  15االحتياطي املايل القانوين )

 206 120 118 118 106 106 − من امليزانية املقرتحة(

 1 660 2 014 1 922 1 828 1 967 1 985 2 113 االحتياطيات وأرصدة الصناديق 
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 1الشكل 
 2020-2014 التفاقية فيينا للفرتة ينللصندوق االستئما النقديرصيد ال حركة

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنة
 )التوقعات(

2020 
 )التوقعات(

 1 190 1 574 1 512 1 461 1 567 1 593 1 964 الرصيد النقدي

 2اجلدول 
 2020-2014االحتياطيات والرصيد املايل للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل للفرتة 

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
الصندوق االستئماين 

 مونرتايل لربوتوكول
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

املعايري احملاسبية 
للقطاع الدولية 

 العام

املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع 
 العام

املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع 
 العام

املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع 
 العام

املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع 
 العام

املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع 
 العام

املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع 
 العام

 7 564 8 096 6 930 3 159 3 943 5 603 7 531 الفائض املرتاكم يف بداية السنة
التسوية حسب املعايري احملاسبية الدولية 

 للقطاع العام
(469 1) − − − - - - 

 5 431 5 327 5 547 5 757 4 277 4 277 4 277 التربعات
 143 143 143 26 18 6 47 إيرادات الفوائد واإليرادات املتنوعة

 (5 668) (5 943) (4 707) (2 012) (5 019) (5 665) (4 783) النفقات
 41 (59) 183 − (60) (278) – تسوية االحتياطي/رصيد الصندوق

 7 511 7 564 8 096 6 930 3 159 3 943 5 603 رصيد الصندوق يف هناية الفرتة
يف املائة  15االحتياطي املايل القانوين )

 من امليزانية(
678 955 015 1 015 1 832 891 850 

 8 361 8 455 8 928 7 945 4 174 4 898 6 281 االحتياطيات وأرصدة الصناديق

 -
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 2الشكل 
 2020-2014للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل للفرتة  النقديالرصيد  حركة

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
 

 
 
 

  

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنة
 )التوقعات(

2020 
 )التوقعات(

 6 117 6 354 6 970 5 297 2 487 2 057 4 028 الرصيد النقدي
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 املرفق الثالث
 2018للسنة املالية  املخصصة اليت تدعم أنشطة أمانة األوزون سامهاتعن امل املعتمدةالبياانت املالية 
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 رابعاملرفق ال
حبسب  اليت تدعم أنشطة أمانة األوزون 2018الواردة يف عام املخصصة  سامهاتامل

 *الغرض واجلهة املاحنة

املقابل بدوالرات  املبلغ العملة البلد  
 الوالايت املتحدة

املسامهة يف استضافة االجتماع الثالثني  1
 لألطراف

 220 000 220 000 دوالر أمريكي إكوادور

 5 دعم مشاركة البلدان العاملة ابملادة 2
)أقل البلدان منواً( يف اجتماعات 

 بروتوكول مونرتايل

 23 229 20 000 يورو فنلندا
 55 609 500 000 كرونة سويدية السويد

 78 838   اجملموع الفرعي:

    

املسامهة يف استضافة االجتماع احلادي  3
 والثالثني لألطراف

 228 311 200 000 يورو إيطاليا

الرئيس املشارك املسامهة يف دعم مشاركة  4
للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف 

 2019لعام اهلواء واملضخات احلرارية 

 14 840 13 000 يورو إيطاليا

دعم أعمال أفرقة التقييم التابعة لربوتوكول  5
جمموع من  الشرحية األوىل ؛مونرتايل

يورو للفرتة  650 000املنحة البالغ 
2019-2021 

 369 738 325 000 يورو االحتاد األورويب

 911 727    اجملموع 

 
  

                                                           
املعّدل نقدي الساس ابستخدام األ وأُعد اجلدول. 2018ابلفعل يف عام  تسجيل املبالغ الواردة نقداً  يف اجلدولهذا  يتمثل الغرض من *

للمعايري احملاسبية الدولية  ابستخدام احملاسبة على أساس االستحقاق، وفقاً يف املرفق الثالث البياانت املالية املنشورة  للمحاسبة، بينما أُعدت
 .قاعديت حماسبة خمتلفتنييف املرفق الرابع إىل استخدام  الثالث وتلك الواردة يف املرفق الواردةجمموع اإليرادات بني  الفرق ويرجع. للقطاع العام

 



UNEP/OzL.Pro.31/5 

 

14 

 

 امساملرفق اخل
كانون   31وبروتوكول مونرتايل يف التفاقية فيينا  نياالستئماني نيتقرير أداء امليزانية للصندوق

 *8201 األول/ديسمرب
 مونرتايل لربوتوكول االستئماين الصندوق فيينا التفاقية االستئماين الصندوق  
 2018 عام ميزانية  

 املعتمدة
 حىت ةالفعلي النفقات

 كانون  31
 2018ديسمرب /األول

 2018 عام ميزانية
 املعتمدة

 حىت ةالفعلي النفقات
 كانون  31

 2018ديسمرب /األول

1000 
وبدالهتم املوظفني  مرتبات

 واستحقاقاهتم
993 556 576 544 479 395 1 852 289 1 

 81 598 85 000   االستشاريون 1200
     االجتماعات تكاليف
 -تكاليف خدمات املؤمترات  1321

للفريق العامل  40االجتماع 
)متوز/يوليه  املفتوح العضوية

 ، فيينا(2018

  920 514 533 514 

 -خدمات املؤمترات  تكاليف 1322
االجتماعات التحضريية 

)اجتماع  واجتماعات األطراف
، تشرين 30األطراف 

 ، كيتو(2018الثاين/نوفمرب 

  310 505 701 475 

تكاليف االتصاالت وتنظيم  1323
االجتماعات ألعضاء فريق التقييم 

 5من األطراف العاملة ابملادة 

  000 70 639 53 

 -خدمات املؤمترات  تكاليف 1324
اجتماع  اجتماعات مكتب

تشرين كيتو، ،  29األطراف 
 2018الثاين/نوفمرب 

  000 25 000 25 

 -تكاليف خدمات املؤمترات  1325
للجنة  61و 60االجتماعان 

، 2018فيينا، متوز/يوليه  التنفيذ،
تشرين الثاين/نوفمرب  ،وكيتو

2018 

  000 125 122 122 

                                                           
نقدي الساس األابستخدام التقرير  وأُعدة ابلتقرير. مقارنة امليزانية املعتمدة ابلنفقات للفرتة املشموليف تقرير أداء امليزانية  يتمثل الغرض من *
للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع  أساس االستحقاق، وفقاً على البياانت املالية املنشورة ابستخدام احملاسبة  أُعدتل للمحاسبة، بينما عدّ امل

 .يف املرفق األول إىل استخدام قاعديت حماسبة خمتلفتني الواردةاخلامس وتلك  يف املرفق الواردةبني جمموع النفقات  ويرجع الفرقالعام. 
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 مونرتايل لربوتوكول االستئماين الصندوق فيينا التفاقية االستئماين الصندوق  
 2018 عام ميزانية  

 املعتمدة
 حىت ةالفعلي النفقات

 كانون  31
 2018ديسمرب /األول

 2018 عام ميزانية
 املعتمدة

 حىت ةالفعلي النفقات
 كانون  31

 2018ديسمرب /األول
 طبقة حلماية الرتويج أنشطة 1328

 األوزون
000 10 950 9   

 19 885 25 000   الضيافة 5401
 1 210 880 1 265 230 9 950 10 000 اجملموع الفرعي: تكاليف االجتماعات

     5سفر ممثلي وخرباء األطراف العاملة ابملادة 
سفر ممثلي األطراف العاملة  3301

 : اجتماعات أفرقة التقييم5 ابملادة
– – 000 400 607 334 

سفر ممثلي األطراف العاملة  3302
االجتماعات  - 5 ابملادة

 التحضريية واجتماعات األطراف
 ،كيتو،  30)اجتماع األطراف 

 (2018تشرين الثاين/نوفمرب 

– – 000 375 342 365 

سفر ممثلي األطراف العاملة  3303
للفريق  40االجتماع  - 5 ابملادة

 ،فيينا) العامل املفتوح العضوية
 (2018متوز/يوليه 

– – 000 325 372 307 

ممثلي األطراف العاملة سفر  3304
اجتماع مكتب  – 5 ابملادة

تشرين  ،كيتو،  29األطراف 
 2018الثاين/نوفمرب 

  000 20 975 16 

سفر ممثلي األطراف العاملة  3305
 60االجتماعان  - 5 ابملادة

للجنة التنفيذ، فيينا،  61و
تشرين كيتو، ، و 2018متوز/يوليه 

 2018الثاين/نوفمرب 

  000 125 451 104 

اجملموع الفرعي: سفر ممثلي وخرباء األطراف 
 5العاملة ابملادة 

  000 245 1 747 128 1 

     السفر يف مهام رمسية
 206 111 210 000 10 558 30 000 رمسية مهام يف املوظفني سفر 1601
 خدمات موظفي سفر 1602

 رمسية مهام يف االجتماعات
  000 15 430 11 

 217 541 225 000 10 558 30 000 يف مهام رمسيةالسفر اجملموع الفرعي: 
     األخرى تكاليف التشغيل

 13 092 18 000 5 957 8 000 لالستهالك القابلة املعدات 4100
 16 726 25 000 5 000 10 000 لالستهالك القابلة غري املعدات 4200
 27 206 27 370 17 500 17 500 األماكن استئجار 4300



UNEP/OzL.Pro.31/5 

 

16 

 

 مونرتايل لربوتوكول االستئماين الصندوق فيينا التفاقية االستئماين الصندوق  
 2018 عام ميزانية  

 املعتمدة
 حىت ةالفعلي النفقات

 كانون  31
 2018ديسمرب /األول

 2018 عام ميزانية
 املعتمدة

 حىت ةالفعلي النفقات
 كانون  31

 2018ديسمرب /األول
 11 200 20 000 7 203 7 500 تهاوصيان املعدات تشغيل 5100
 233 664 367 835 467 7 500 اإلبالغ تكاليف 5200
 37 687 40 000 26 743 40 000 متنوعة نفقات 5300

 339 574 498 205 62 870 90 500 األخرى تكاليف التشغيلاجملموع الفرعي: 
     

 4 268 192 4 713 914 627 954 697 493 جمموع التكاليف املباشرة
 557 482 612 808 81 731 90 674 تكاليف دعم الربامج

 4 825 674 5 326 722 709 685 788 167 اجملموع الكلي
 %91  %90  معدل استخدام امليزانية

_______________ 


