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 بروتو�ول لألطراف فيثالثون الالثاني و االجتماع 
 لطبقة األوزون  المستنفدة مونتر�ال �شأن المواد

 *2020تشر�ن الثاني/نوفمبر  27–23
 **من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضیري  3البند 

التقر�ران المالیان للصندوقین االستئمانیین التفاقیة فیینا و�روتو�ول 
 مونتر�ال ومیزانیتا الصندوقین

 2021والمیزانیتان المقترحتان لعامي المعتمدة  2020التنقیح المقترح لمیزانیة عام 
 للصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال �شأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون  2022و

 مذ�رة من األمانة

 مقدمة -أوالً 

 2022و 2021والمیزانیتان المقترحتان للعامین  2020تبین هذه المذ�رة التنقیح المقترح لمیزانیة عام  -1
 االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال �شأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون.للصندوق 

، طلب االجتماع الحادي والثالثون لألطراف في بروتو�ول مونتر�ال إلى 31/17من المقرر  10في الفقرة  -2
المتعلقة  األمین التنفیذي أن یواصل إعداد صحائف الوقائع من أجل تقد�م المیزانیات المقبلة. وترد صحائف الوقائع

 .UNEP/OzL.Pro.32/INF/1�المیزانیات المذ�ورة أعاله في الوثیقة 

طلبت األطراف إلى األمین التنفیذي أن �عد السینار�وهین التالیین ، 31/17من المقرر  13وفي الفقرة  -3
 : 2022و 2021إلى االحتیاجات المتوقعة خالل العامین  للمیزانیة و�رنامجي العمل استناداً 

 للنمو االسمي الصفري للمیزانیة؛سینار�و  )أ(

سینار�و �ستند إلى التنقیحات اإلضافیة الموصى �إدخالها على سینار�و النمو االسمي الصفري  )ب(
 وما ینتج عن ذلك من التكالیف أو الوفورات اإلضافیة المرتبطة بها. 

) على المیزانیات وعلى 19-و�شرح الفرع الثاني من هذه المذ�رة أثر جائحة مرض فیروس �ورونا (كوفید -4
الخیارات التي تقترحها األمانة، على النحو المبین في جداول االشتراكات. و�عرض الفرع الثالث المیزانیة المنقحة 

 
 سیتم تأكید مكان االجتماع وشكله في الوقت المناسب.  *

**  UNEP/OzL.Conv.12(I)/1-UNEP/OzL.Pro.32/1. 
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موجزًا لها  لهذه المذ�رة أعاله، و�قدم المرفق األول 3وسینار�وهات المیزانیة المشار إلیها في الفقرة  )1(2020لعام 
�لیها عدد قلیل من و للرصید النقدي وخیارات التمو�ل،  مع الجداول المفصلة للمیزانیة. و�قدم الفرع الرا�ع تحلیالً 

عرض المرفق الثاني مخططًا تنظیمیًا وجدوًال لمالك موظفي المالحظات الختامیة. ولتأكید سینار�وهات المیزانیة، �
األمانة، و�عرض المرفق الثالث معلومات مستكملة عن تحسین الموقع الشبكي واألدوات الشبكیة. و�بین المرفق 

 �النسبة لكل من سینار�وهي المیزانیة. 2022و 2021الرا�ع جدول االشتراكات المتوقعة للعامین 

والمیزانیتین المقترحتین  2020ج األمم المتحدة للبیئة التنقیح المقترح لمیزانیة عام وقد استعرض برنام -5
للصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال �شأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون وأقرها  2022و 2021للعامین 

 نتر�ال. من اختصاصات إدارة الصندوق االستئماني لبروتو�ول مو  17�اعتبارها تمتثل للفقرة 

 حیثما ورد في هذه المذ�رة إلى دوالرات الوال�ات المتحدة األمر�كیة.  ‘‘الدوالر’’و�شیر مصطلح  -6

 2021وعلى االشتراكات لعام  2022-2020أثر جائحة مرض فیروس �ورونا على المیزانیات للفترة  -ثانیاً 

ال، �ما في ذلك اجتماعات هیئاته، الطر�قة التي تنفذ بها أنشطة بروتو�ول مونتر� 19-غّیرت جائحة �وفید -7
التي أقرها االجتماع الحادي والثالثون لألطراف في بروتو�ول مونتر�ال  2020في میزانیات عام على النحو المبین 

ومؤتمر األطراف في اتفاقیة فیینا لحما�ة طبقة األوزون في اجتماعه الحادي عشر. فبدًال من عقد جلسات �الحضور 
طراف في بروتو�ول مونتر�ال، واالجتماعات المباشر لالجتماع الثاني واألر�عین للفر�ق العامل المفتوح العضو�ة لأل

، 2020تموز/یولیه  17إلى  13ذات الصلة �ه، التي �ان من المقرر عقدها في مونتر�ال، �ندا، في الفترة من 
نظمت األمانة اجتماعًا تقنیًا عن طر�ق اإلنترنت لتناول تقر�ر فر�ق التقییم التكنولوجي واالقتصادي �شأن تجدید 

المتعدد األطراف. وتألف االجتماع اإللكتروني من ثالث جلسات متطا�قة إلى حد �بیر مدة �ل  موارد الصندوق 
تموز/یولیه، إلتاحة مشار�ة األطراف في مناطق  16و  15و  14منها ثالث ساعات، عقدت في أوقات مختلفة في 

وأنشئ منتدى إلكتروني لتقد�م  زمنیة مختلفة، مع توفیر الترجمة الفور�ة �اللغات الرسمیة الست لألمم المتحدة.
 التعلیقات واألسئلة قبل عقد الجلسات اإللكترونیة. 

، التي تبین 2020أ�ار/مایو  29وعرضت األمینة التنفیذ�ة، في رسالتها الموجهة إلى األطراف والمؤرخة  -8
لمؤتمر األطراف  فیها خطة الطوارئ في ضوء الجائحة، ثالثة خیارات ممكنة لعقد االجتماع المشترك الثاني عشر

في اتفاقیة فیینا والثاني والثالثین لألطراف في بروتو�ول مونتر�ال، الذي �ان مقررًا عقده في طشقند في الفترة من 
. و�مكن أ�ضًا االطالع على موجز لخطة الطوارئ على الرا�ط: 2020تشر�ن الثاني/نوفمبر  27إلى  23

https://ozone.unep.org/overview-meetings-ozone-treaties-2020-2021.  وفي هذه المذ�رة، تستند
ومستوى االشتراكات إلى افتراض أن السینار�و  2021، وسینار�وهي المیزانیة لعام 2020المیزانیة المنقحة لعام 

ارئ سینفذ، أي الحضور المباشر لالجتماع المشترك الثاني عشر المشترك لمؤتمر األول المقدم في خطة الطو 
األطراف في اتفاقیة فیینا والثاني والثالثین لألطراف في بروتو�ول مونتر�ال، الذي من المقرر عقده في أواخر نوفمبر 

واجتماع  2020في عام . أما الخیاران اآلخران فقد �انا لعقد اجتماع مشترك أقصر �الحضور المباشر 2020
لتمكین األطراف من اتخاذ القرار �شأن إمكانیة عقد اجتماع استثنائي  2020إلكتروني في تشر�ن الثاني/نوفمبر 

لألطراف. وتعهدت األمانة �إبالغ األطراف �القرار النهائي الذي سیتخذ بهذا الصدد �حلول نها�ة أیلول/سبتمبر 
2020. 

�شأن استضافة اجتماع  2020حز�ران/یونیه  15ة أوز�كستان مؤرخة في وتلقت األمانة رسالة من حكوم -9
األطراف في تار�خ الحق. ولذلك �فترض في هذه المذ�رة أن االجتماع المشترك الكامل الذي ینظم للحضور المباشر 

 
للصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال  2021و 2020)  في المذ�رة التي أعدتها األمانة �شأن المیزانیتین المقترحتین لعامي 1(
)UNEP/OzL.Pro.31/4( وقدمتها إلى االجتماع الحادي والثالثین لألطراف في بروتو�ول مونتر�ال، عرضت األمانة األسباب التي رأت ،

تقد�م التنقیحات للمیزانیة لكي تستعرضها األطراف وتوافق علیها. ولكن الجائحة، على النحو الموضح في الفرع نتیجة لها عدم ضرورة 
 ، األمر الذي استلزم تنقیح المیزانیة.2020الثاني من هذه المذ�رة، أثرت على تنفیذ األنشطة المقررة لعام 

https://ozone.unep.org/overview-meetings-ozone-treaties-2020-2021
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ستتاح  ،2020أیلول/سبتمبر الذي سیتخذ بهذا الشأن في ، سیعقد في مقر األمانة في نیرو�ي. وتبعًا للقرار النهائي
 ، حسب االقتضاء. 2020لألطراف نسخة منقحة من المیزانیة في أكتو�ر 

، مع مراعاة اآلثار المذ�ورة أعاله المترتبة 2021وترد في الفرع الرا�ع خیارات التمو�ل الشتراكات العام  -10
 على الجائحة. 

 2022و 2021و 2020المیزانیات لألعوام  -ثالثاً 

 2020نیة المنقحة لعام المیزا -ألف

عن  دوالراً  1 216 561، وهذا �قل �مقدار دوالراً  4 472 093بلغ مجموع المیزانیة المنقحة المقترحة  -11
 دوالرًا. وُتعزى أسباب االنخفاض إلى ما یلي: 5 688 654المیزانیة المعتمدة التي �انت تبلغ 

جتماعات لالجتماع الثاني واألر�عین دوالر، لتكالیف اال 457 000المیزانیة غیر المنفقة وقدرها  )أ(
 233 000للفر�ق العامل المفتوح العضو�ة، الذي لم ُ�عقد، �ما سبق التوضیح في الفرع الثاني. النفقات المقدرة �مبلغ 

دوالر والمتعلقة بتكلفة تیسیر العمل على اإلنترنت، �ما في ذلك إعداد الوثائق واستئجار منبر لالجتماعات اإللكترونیة 
 استحداث منتدى إلكتروني یتیح العمل عن طر�ق اإلنترنت؛و 

دوالر  738 000أعاله، تستند تكلفة االجتماع الثاني والثالثین لألطراف البالغة  8ووفقًا للفقرة  )ب(
إلى التقدیرات المتعلقة �عقد االجتماع في نیرو�ي لمدة سبعة أ�ام من أجل إتاحة عقد جزء تحضیري موسع. ولما 

، فباستثناء میزانیة الصندوق 2021عام  كان االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة فیینا سیعقد في
، التي ستتاح لكي تنظر فیها األطراف، لن �حمَّل الصندوق )UNEP/OzL.Conv.12(I)/4(االستئماني التفاقیة فیینا 

االستئماني التفاقیة فیینا أي جزء من تكالیف االجتماع، فیما عدا التكالیف المتعلقة ببعض الوثائق، وال سیما وثیقة 
مع الخطة الحالیة، إلى تجاوز  المیزانیة. ومن المتوقع أن یؤدي عقد اجتماع في نیرو�ي لمدة سبعة أ�ام، تمشیاً 

 دوالرًا؛ 232 690اإلنفاق لما هو معتمد في بند المیزانیة �مقدار 

دوالر  15 000دوالرا لتكالیف اجتماعات أفرقة التقییم، و 18 713میزانیة غیر منفقة قدرها  )ج(
 الضیافة؛ لتكالیف

من  1دوالرًا لسفر المشار�ین من األطراف العاملة �الفقرة  596 264میزانیة غیر منفقة قدرها   )د(
دوالر للسفر ألغراض  50 000 :). وتشمل النفقات المقدرة في هذه الفئة ما یلي5(األطراف العاملة �المادة  5المادة 

دوالرًا الجتماع األطراف لمدة سبعة أ�ام   486 113تي تبلغ اجتماعات أفرقة التقییم؛ وتكالیف السفر إلى نیرو�ي ال
دوالرًا الجتماع لجنة التنفیذ �موجب إجراء عدم االمتثال لبروتو�ول  37 331دوالرًا الجتماع المكتب و 20 292و

ح العضو�ة دوالر من بند المیزانیة لالجتماع الثاني واألر�عین للفر�ق العامل المفتو  5 000مبلغ  وتخصیصمونتر�ال؛ 
 لرد تكالیف االتصاالت التي تتكبدها األطراف ألداء أعمال االجتماع اإللكتروني عن طر�ق اإلنترنت؛

دوالر  29 500لسفر الموظفین في مهام رسمیة و دوالراً  163 616میزانیة غیر منفقة قدرها  )ه(
 للعملیات؛

غطیة فروق تكالیف دوالر مخصصة من الرصید النقدي لت 29 200میزانیة غیر منفقة قدرها  )و(
العملیة المتوخاة لرفع درجة وظیفة موظف االتصاالت. وقد تذ�ر األطراف أن األمانة طلبت أن تغطي المیزانیة 

(ب)). و�ان من المتوقع أن  8الفقرة  ،UNEP/Ozl.Pro.31/4( 4-إلى ف 3-تكالیف رفع درجة الوظیفة من  ف
تكون اختصاصات الوظیفة التي سُترفع درجتها متعددة الجوانب، �ما في ذلك تقد�م المساعدة في تنسیق منصات 
االجتماعات وتقد�م الدعم التكنولوجي أثناءها. ولكن �عد استعراض األمانة للتوصیف العام للوظیفة والمؤهالت التي 

لموارد البشر�ة، و�عد تشاورها مع برنامج المتحدة للبیئة ومكتب الموارد البشر�ة التا�ع لمكتب وافق علیها مكتب ا
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األمم المتحدة في نیرو�ي، خلصت األمانة إلى أنه سیكون من الصعب إعادة تصنیف الوظیفة الحالیة �إضافة 
  االحتیاجات المتوخاة. ولذلك، لم تشرع األمانة العامة في رفع درجة الوظیفة؛

في تكالیف  دوالراً  139 958(و)، حدث انخفاض مقابل قدره -وفي ضوء الفقرات الفرعیة (أ) )ز(
 دعم البرامج.

أیلول/سبتمبر  30وسیقدم تحدیث آخر للمعلومات عن أداء المیزانیة وحالة االشتراكات والرصید النقدي في  -12
 . UNEP/OzL.Pro.32/INF/2في الوثیقة  2020

  2021تان لعام المیزانیتان المقترح -�اء

تدرك األمانة اآلثار المترتبة على استمرار الجائحة �النسبة لالقتصاد العالمي، ولذلك فقد عرضت  -13
 سینار�وهي المیزانیة التالیین على األطراف للنظر فیهما:

 ؛2020دوالر بنفس مستوى المیزانیة المعتمدة لعام  5 322 300میزانیة نمو اسمي صفري مقدارها  )أ(

دوالرًا، وضعت على أساس نهج حذر، �عدل میزانیة  5 348 855میزانیة مقتصدة مقدارها  )ب(
 في المائة فقط.  0,5النمو االسمي الصفري �ارتفاع نسبته 

بتطور  ، ورهناً 2020أ�ار/مایو  29وعطفًا على خطة الطوارئ التي وصفتها األمانة في رسالتها المؤرخة  -14
، ستتغیر 2021في عام  ات إضافیةعقد اجتماع 2020وقت الحق من عام الجائحة، فإذا قررت األطراف في 

. وسُیدرج في ةمنفرد �صورة اتاالجتماع تإذا عقد المیزانیة واالشتراكات المطلو�ة من األطراف تغیرًا �بیرًا، خاصةً 
تقدیر لتكلفة اجتماع منفرد وتكلفة اجتماع ُ�عقد �التعاقب مع االجتماع الثالث  UNEP/OzL.Pro.32/INF/2الوثیقة 

 . 2021في تموز/یولیه  واألر�عین للفر�ق العامل المفتوح العضو�ة

 میزانیة النمو االسمي الصفري  -1

. وقد 2021�أساس لمیزانیة النمو االسمي الصفري المقترحة لعام  2020م المیزانیة المعتمدة لعام ستخدَ تُ  -15
لتحقیق میزانیة النمو االسمي الصفري المقترحة لعام  2020أدخلت التعدیالت التالیة على المیزانیة المعتمدة لعام 

2021: 

دوالرًا في مرتبات الموظفین و�دالتهم واستحقاقاتهم عما �انت علیه في  31 220ز�ادة قدرها  )أ(
 اة التضخم؛ في المائة لمراع 2، وهو ما �مثل ز�ادة قدرها 2020عام 

جاءت تكالیف خدمات المؤتمرات لالجتماع الثالث واألر�عین للفر�ق العامل المفتوح العضو�ة  )ب(
 632 000. وتستند التكلفة اإلجمالیة المقدرة البالغة 2020دوالر عما �انت علیه في العام  58 000أقل �مبلغ 

دوالر إلى التكالیف اإلرشاد�ة المقدرة لالجتماع الواردة من مكتب خدمات المؤتمرات في مقر اللجنة االقتصاد�ة 
 16إلى  12واالجتماعیة آلسیا والمحیط الهادئ في �انكوك، التي من المقرر أن �عقد االجتماع فیها في الفترة من 

ترحة، ُأخذت في الحسبان التكلفة المقدرة لوثائق االجتماع التي . وعند تحدید أرقام المیزانیة المق2021تموز/یولیه 
 حسبتها شعبة خدمات المؤتمرات �مكتب األمم المتحدة في نیرو�ي؛

�مقدار  2021المخطط عقده في العام  ألطرافاازدادت تكالیف خدمات المؤتمرات الجتماع  )ج(
تماع سیعقد على نحو مشترك مع االجتماع دوالر. وعلى الرغم من أن االج 525 000دوالرًا، فبلغت  19 690

الثاني عشر لمؤتمر األطراف، لم تكن ترتیبات االستضافة معروفة في وقت إعداد المیزانیة. وتقترح األمانة ز�ادة 
سم تكالیف خدمات قتَ للتضخم. و�ما جرت العادة، ستُ  في المائة عن السنوات السا�قة مراعاةً  4المیزانیة بنسبة 

المؤتمرات مع الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا، الذي اقترحت في إطاره لالجتماع المشترك میزانیة قدرها 
. وستعدل المیزانیة �عد االنتهاء من وضع ترتیبات 2020دوالر، بنفس المستوى الذي اقُترح في عام  252 000

 شطة أخرى.االستضافة، و�مكن تخصیص أي أموال متبقیة ألن
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دوالر عما �انت علیه  15 000انخفضت مخصصات سفر الموظفین في مهام رسمیة �مبلغ  )د(
. وقد استعرضت األمانة میزانیة السفر في إطار الصندوقین االستئمانیین �صورة جماعیة وترى أن 2020في عام 

للتكالیف في المستقبل على أساس  دیراً لتلبیة االحتیاجات. و�ما أن المیزانیة تمثل تق التخفیض المقترح سیكون �افیاً 
 فإن األرقام ستخضع لالستعراض والتعدیل حسب الحاجة. ،التكالیف الحالیة

. و�شمل 2020عما �انت علیه في عام  دوالراً  917انخفضت میزانیة التكالیف التشغیلیة �مبلغ  )ه(
یة اإلعالمیة والتحر�ر المخصص للوثائق بند المیزانیة المواد المستهلكة والمعدات وصیانتها وأماكن العمل والتغط

وترجمتها والتكالیف النثر�ة. وعلى الرغم من ز�ادة تكلفة استئجار أماكن العمل لتلبیة أي متطلبات غیر متوقعة 
تكالیف  للجائحة، فقد انخفضت التكالیف النثر�ة. وتشمل الفئة األخیرة تقلید�اً  لإل�قاء على التباعد البدني نتیجةً 

 ت والشحن وتنمیة قدرات الموظفین.االتصاال

دوالر  23 000دوالر ز�ادة قدرها  103 000ُتظهر میزانیة التوعیة العامة واالتصاالت البالغة  )و(
. والسبب الرئیسي لهذه الز�ادة هو الحاجة إلى إجراء عملیات الصیانة والتحسین 2020أرقام مخصصات عام  على

واستضافتها، ومن أجل تنفیذ أي عملیات تحدیث قد تصبح ضرور�ة �سبب تطور للموقع الشبكي واألدوات الشبكیة 
 2018التكنولوجیا واحتیاجات األطراف. ومن األهمیة �مكان أن تستخدم األموال التي تساهم بها األطراف منذ عام 

حدیثها �انتظام. لتعز�ز الجوانب الرقمیة لعملها في مجال األوزون، �حیث تخصص لصیانة تلك الجوانب الرقمیة وت
 50 000وتبلغ التكلفة المقدرة للصیانة السنو�ة للموقع الشبكي واألدوات الشبكیة، �ما في ذلك أي عملیات لتحدیثها، 

دوالر. ولما �انت األدوات الرقمیة تفید اتفاقیة فیینا و�روتو�ول مونتر�ال الملحق بها على حد سواء، فقد اقترحت 
دوالر (انظر  2 500قدره  رمز�اً  االستئماني التفاقیة فیینا رسماً  األمانة أن ُ�حمَّل الصندوق 

UNEP/OzL.Conv.12(I)/4،  (د)). و�ذ تقر األمانة �مساهمات األطراف من أجل دعم تطو�ر األدوات  12الفقرة
 . 2018الرقمیة، فهي تقدم �فخر في المرفق الثالث لهذه المذ�رة تفاصیل األدوات المختلفة وحالتها منذ عام 

(و) أعاله، تخفیضًا لتكالیف الحملة اإلعالمیة �مبلغ  الفرعیة تتضمن المیزانیة التي تبینها الفقرة )ز(
على التعلیم الرقمي الذي تأمل في تحقیقه �استخدام النواتج  2021دوالر. وسیكون تر�یز األمانة في عام  19 500

واألموال المقترحة لألنشطة الترو�جیة في إطار الصندوق االستئماني  2020المستهدفة للحملة اإلعالمیة لعام 
ب طلَ . وال تُ 2020التفاقیة فیینا، فضًال عن أي أموال غیر ُمَنفقة من مخصصات احتفاالت یوم األوزون لعام 

 میزانیة للحملة اإلعالمیة من الرصید النقدي. 

 المیزانیة المقترحة -2

تدرك األمانة األثر الذي ترتب على الجائحة، ولذلك فقد بذلت الجهود الستعراض االحتیاجات �شكل نقدي  -16
سینار�و المیزانیة بتجنب �عض النفقات أو تخفیضها. وقد توصلت األمانة إلى  -من أجل ز�ادة استیعاب التكالیف 

 ، على النحو التالي:دوالراً  26 555المقترحة بز�ادة میزانیة النمو االسمي الصفري �مقدار 

دوالر لتكالیف اإلبالغ تحسبًا لز�ادة تكلفة التغطیة اإلعالمیة الجتماعات  5 000ز�ادة قدرها  )أ(
 بروتو�ول مونتر�ال؛ 

دوالر لوضع شعارات  2 000دوالر للتوعیة العامة واإلعالم، تتألف من  18 500ز�ادة قدرها  )ب(
للحملة اإلعالمیة. وسیستخدم جزء  دوالر 11 500دوالر لتعز�ز وتعهد نظام التسجیل، و 5 000االجتماعات، و

، الذي 2022من المیزانیة المخصصة للحملة اإلعالمیة في التحضیر لألنشطة الترو�جیة لبروتو�ول مونتر�ال لعام 
�صادف الذ�رى السنو�ة الخمسین إلنشاء برنامج األمم المتحدة للبیئة، ولنشر قصة نجاح بروتو�ول مونتر�ال 

  للتعاون المتعدد األطراف �شأن القضا�ا البیئیة؛�اعتبارها مثاًال إ�جابیاً 

في تكالیف  دوالراً  3 055في ضوء الفقرتین الفرعیتین (أ) و(ب) أعاله، حدث ارتفاع مقابل قدره  )ج(
 دعم البرامج.
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 ل من الرصید النقديموَّ األنشطة اإلضافیة التي تُ  -3

لتعز�ز وجودها الرقمي على مدى السنوات  �قدم المرفق الثالث موجزًا لألنشطة التي اضطلعت بها األمانة -17
الثالث الماضیة. وما �ان من الممكن إنشاء موقع جدید على الشبكة وتوفیر العدید من أدوات الشبكة العالمیة لوال 

، تخطط األمانة أن تتیح لألطراف بوا�ة 2021-2020االستثمار والدعم اللذان قدمتهما األطراف. وخالل الفترة 
مع تحسین األداء وتوفیر نظام موحد إلدارة االتصاالت من أجل استبعاد األخطاء في االتصاالت  ،عاتجدیدة لالجتما

، وافقت األطراف على وظیفة موظف مؤقت لشؤون الموقع الشبكي 2020و 2019مع األطراف. و�النسبة للعامین 
مفید جدًا و�قدم الدعم الفعال في  ، وجرى تمو�ل هذه الوظیفة من الرصید النقدي. وثبت أن هذا المورد3-برتبة ف

معالجة المسائل التقنیة �لما نشأت ومتى نشأت، مما قلل من حاالت التأخیر واالعتماد على الخبراء الخارجیین. 
ومن أجل إنجاز العمل الرقمي ومواصلة استكشاف سبل جدیدة لتعز�ز الوجود الرقمي لألمانة وضمان استمرار�ة 

) لسنة ثالثة، بتكلفة قدرها 3-مانة تمدید وظیفة موظف شؤون الموقع الشبكي (فتصر�ف األعمال، تقترح األ
ل من الرصید النقدي، وتعرض ذلك االقتراح على األطراف للنظر فیه. ومن المأمول أن موَّ دوالر، تُ  150 000

 �فعالیة.تنظر األطراف في الطلب �عین القبول، األمر الذي سیساعد األمانة على تقد�م الخدمات لها 

ومثلما هو موضح أعاله، لن تسعى األمانة إلى رفع درجة وظیفة موظف االتصاالت من أجل إدراج المهام  -18
المتعلقة �التكنولوجیا في توصیف مهام تلك الوظیفة. وتعید األمانة النظر في تقییم احتیاجاتها من الموظفین وتنظر 

الحتیاجاتها. و�ذا ما اعُتبر ذلك مناسبًا،  ، وفقاً 3-برتبة ففي اقتراح إنشاء وظیفة موظف لتكنولوجیا المعلومات 
 2022، وستعدل السینار�وهات المقترحة للمیزانیة لعام 2021ستقدم األمانة اقتراحًا لتنظر فیه األطراف في عام 

 وفقًا لذلك. 

 الخالصة -4

سمي الصفري والمیزانیة االومیزانیة النمو  2020ض فیما یلي مقارنة بین المیزانیة المعتمدة لعام عرَ تُ  -19
) 3-، و�شمل ذلك المیزانیة المطلو�ة لإل�قاء على وظیفة موظف شؤون الموقع الشبكي (ف2021المقترحة لعام 

فإن سینار�وهي المیزانیة المقترحین للعام ، 1المقترح تمو�لها من الرصید النقدي. ووفقًا لما �شار إلیه في الجدول 
 .2020معتمدة لعام �قالن عن المیزانیة ال 2021

  1الجدول 

 2021وسینار�وهي المیزانیة المقترحین لعام  2020مقارنة بین المیزانیة المعتمدة لعام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة)

 الوصف
المیزانیة المعتمدة 

 2020لعام 

میزانیة النمو 
الصفري  االسمى

 الفرق  2021لعام 
المیزانیة المقترحة 

 الفرق  2021لعام 

 26 547 5 348 855 )8( 5 322 300 5 322 308 المیزانیة، �ما في ذلك تكالیف دعم البرامج

األنشطة اإلضافیة، �ما في ذلك تكالیف 
 دعم البرامج 

346 366 500 169 )846 196( 500 169 )846 196( 

 )170 299( 5 518 355 )196 854( 5 491 800 5 688 654 المجموع

 2022سینار�وهي المیزانیة للعام  -جیم

 تقدم األمانة سینار�وهي المیزانیة التالیین الستعراضهما: -20

دوالر، تمثل نفس مستوى المیزانیة المعتمدة  5 322 300میزانیة نمو اسمي صفري مقدارها  )أ(
 ؛ 2020لعام 
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في المائة عن میزانیة النمو  2,9، تمثل ز�ادة بنسبة دوالراً  5 476 658میزانیة مقترحة قدرها  )ب(
 سمي الصفري.اال

 میزانیة النمو االسمي الصفري  -1

ومیزانیة  2020هي في األساس مطا�قة للمیزانیة المعتمدة لعام  2022الصفري لعام میزانیة النمو االسمي  -21
من حیث المجموع، ولكن فرادى بنود المیزانیة في المیزانیة األخیرة ُعدلت على  2021النمو االسمي الصفري لعام 

 النحو التالي:

 مراعاةً دوالر  31 100ار ُأدخلت ز�ادة على مبلغ مرتبات الموظفین و�دالتهم واستحقاقاتهم �مقد )أ(
 السنوي.لتضخم ل

دوالر في المبلغ المخصص لخدمات المؤتمرات لالجتماع الرا�ع  76 000هناك انخفاض قدره  )ب(
عقده في فیینا. وعلى الرغم من أن الحجز  واألر�عین للفر�ق العامل المفتوح العضو�ة، الذي قررت األمانة مبدئیاً 

لة تأخرت �سبب الجائحة، فقد استعرضت األمانة التكالیف الفعلیة لالجتماع المؤقت وتقدیرات التكالیف ذات الص
 556 000وأضافت تكلفة التضخم للوصول إلى مبلغ تقدیري قدره  2018الذي عقد في نفس المكان في عام 

 دوالر. 

 ألطراف في بروتو�ول مونتر�الاجتماع افي غیاب أي عرض صر�ح أو ضمني الستضافة  )ج(
، اتخذت األمانة مؤقتًا ترتیبات لعقد االجتماع في نیرو�ي. وتكالیف خدمات المؤتمرات 2022الذي سیعقد في العام 

دوالر  125 000دوالر هي التكلفة المقدرة لعقد االجتماع في نیرو�ي، وهي تمثل ز�ادة قدرها  650 000البالغة 
 .2021ي عام عن المبلغ المرصود في المیزانیة لعقد اجتماع مماثل ف

دوالر في تكالیف سفر الخبراء إلى اجتماعات أفرقة التقییم  30 000سیغطي االرتفاع البالغ  )د(
 االحتیاجات المتعلقة �سنة التقییم ومعدل التضخم.

دوالر في المیزانیة المخصصة لسفر الموظفین في مهام  11 600من شأن االنخفاض البالغ   )ه(
على تمثیل األمانة في  ر في میزانیة تكالیف التشغیل أن یؤثرا سلباً دوال 58 000رسمیة واالنخفاض البالغ 

 االجتماعات وعلى �فاءة تنفیذ برنامج العمل.

دوالر، وال توجد مخصصات في المیزانیة  40 500جرى تخفیض میزانیة التوعیة العامة �مبلغ  )و(
 للحملة اإلعالمیة. 

 المیزانیة المقترحة -2

سمي �المقارنة مع سینار�و النمو اال دوالراً  154 358ز�ادة قدرها  2022المقترحة لعام تمثل المیزانیة  -22
 الصفري وتشمل ما یلي:

دوالر في المیزانیة المخصصة لسفر الموظفین في مهام رسمیة، مما �عید  11 600ز�ادة قدرها  )أ(
 ؛2021بند المیزانیة إلى نفس المستوى الذي �ان علیه في عام 

دوالر في المیزانیة المخصصة لتكالیف التشغیل، مما �عید بند المیزانیة  63 000ز�ادة قدرها  )ب(
 ؛ 2021إلى نفس المستوى الذي �ان علیه في عام 

الز�ادة هذه دوالر في المیزانیة المخصصة للتوعیة العامة واإلعالم. وتعید  62 000ز�ادة قدرها  )ج(
من المستوى الرفیع لمظهر وانطباعات مناسبات األوزون المیزانیة المخصصة لوضع الشعارات على المواد، مما �ض

یوافق الذ�رى السنو�ة الخمسین إلنشاء برنامج  2022والحملة اإلعالمیة التي تنظمها األمانة. و�النظر إلى أن عام 
 لمناسبة؛ األمم المتحدة للبیئة، تخطط األمانة لعرض نجاح بروتو�ول مونتر�ال واتفاقیة فیینا خالل االحتفاالت بتلك ا
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في تكالیف  دوالراً  17 758وفقًا للفقرات الفرعیة من (أ) إلى (ج) أعاله، حدث ارتفاع مقابل قدره  )د(
 دعم البرامج.

 2021توقعات الرصید النقدي وخیارات التمو�ل لعام  -را�عاً 

. و�سبب جائحة دوالراً  6 062 882ما قیمته  2019�انون األول/د�سمبر  31بلغ الرصید النقدي في  -23
، 2020في المائة من االشتراكات المعتمدة في عام  70)، تتوقع األمانة أن تتلقى 19-مرض فیروس �ورونا (كوفید

ثالث (ألف)). الدوالرًا (انظر الفرع  4 472 093دوالرًا، في حین تبلغ المیزانیة المنقحة المقترحة  3 725 616أو 
 مقارنةً  2020دوالرات) في نها�ة عام  5 316 405انخفاض الرصید النقدي (لذلك، تتوقع األمانة العامة  ونتیجةً 

 �العامین السا�قین. 

  2الجدول 

 2020توقعات اإلیرادات والنفقات واألرصدة النقد�ة لعام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة)

 المبلغ الوصف

  6 062 882  2019�انون األول/د�سمبر  31الرصید النقدي في 

  3 725 616 2020مضافًا إلیه: اإلیرادات المقدرة للعام 

  4 472 093 2020مخصومًا منه: النفقات المقدرة للعام 

  5 316 405 2020�انون األول/د�سمبر  31الرصید النقدي في 

  :2021اشتراكات األطراف فیما یتعلق �خیار�ن لتمو�ل میزانیة عام و�عرض المرفق الرا�ع جدول  -24

 ؛ 2021على نفس مستو�ات میزانیتي العام  2021�قاء اشتراكات عام  :1الخیار  )أ(

، مخصومًا منها 2021على مستوى سینار�وهي المیزانیة لعام  2021اشتراكات العام  :2الخیار  )ب(
، في 2020بلغ المخصص لالجتماعات والسفر المتعلق بها في عام في المائة من الجزء غیر المنفق من الم 70

. لم تحدث وقد ال تحدث 2020�عض األنشطة المقررة في عام  وألنضوء تأثیر الجائحة على الحالة االقتصاد�ة 
في المائة من المیزانیة غیر المنفقة، فلن  100ال  ،في المائة 70بنسبة  2021و�ذا جرى تخفیض اشتراكات عام 

المیزانیة غیر المنفقة لألنشطة التي لم تنفذ في عام  3�كون االنخفاض في الرصید النقدي مفاجئًا. و�عرض الجدول 
2020. 

  3الجدول 

 2020المیزانیة غیر المنفقة لتكالیف االجتماعات والسفر المتعلق �االجتماعات في عام 

 ات الوال�ات المتحدة)(بدوالر 

 المیزانیة غیر المنفقة النفقات المقدَّرة المیزانیة المعتمدة فئة التكالیف

 تكالیف االجتماعات
   

تكالیف خدمات المؤتمرات: اجتماعات الفر�ق العامل المفتوح 

 العضو�ة

000 690  000 233  000 457  

التحضیر�ة تكالیف خدمات المؤتمرات: االجتماعات 

 واجتماعات األطراف

310 505  000 738  )690 232( 
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 المیزانیة غیر المنفقة النفقات المقدَّرة المیزانیة المعتمدة فئة التكالیف

تكالیف االتصاالت ألعضاء فر�ق التقییم من ممثلي 

 وتكالیف تنظیم اجتماعات الفر�ق 5األطراف العاملة �المادة 

000 55  287 36  713 18  

  0  25 000  25 000 تكالیف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب

  0  125 000  125 000 خدمات المؤتمرات: اجتماعات لجنة التنفیذتكالیف 

  15 000  10 000  25 000 الضیافة

  258 023  1 167 287  1 425 310 المجموع الفرعي: تكالیف االجتماعات

 5سفر الممثلین والخبراء من األطراف العاملة �المادة 
   

  300 000  50 000  350 000 اجتماعات أفرقة التقییم :5سفر األطراف العاملة �المادة 

االجتماعات التحضیر�ة  :5سفر األطراف العاملة �المادة 

 واجتماعات األطراف

000 400  113 486  )113 86( 

اجتماعات الفر�ق العامل  :5سفر األطراف العاملة �المادة 

 المفتوح العضو�ة

000 365  000 5  000 360  

 )5 292(  20 292  15 000 اجتماعات المكتب :5سفر األطراف العاملة �المادة 

  27 669  37 331  65 000 اجتماعات لجنة التنفیذ :5سفر األطراف العاملة �المادة 

سفر الممثلین والخبراء من األطراف  :المجموع الفرعي

 5العاملة �المادة 

000 195 1  736 598  264 596  

 السفر في مهام رسمیة
   

  159 803  35 197  195 000 سفر الموظفین في مهام رسمیة

  3 813  11 187  15 000 سفر موظفي خدمات المؤتمرات في مهام رسمیة

  163 616  46 384  210 000 الموظفین في مهام رسمیةالمجموع الفرعي: سفر 

  1 017 903  1 812 407  2 830 310 مجموع التكالیف المباشرة

  132 327  235 613  367 940 في المائة) 13تكالیف دعم البرامج (

  1 150 230  2 048 020  3 198 250 �ما في ذلك تكالیف دعم البرامج ،المجموع

�النسبة لسینار�وهي المیزانیة الواردین في الفرع الثالث  2022وُتعرض في المرفق الرا�ع االشتراكات لعام  -25
 (جیم). 

، ُ�عرض خیارا التمو�ل 2في المائة من المیزانیة غیر المنفقة والمبینة في الجدول  70و�تطبیق نسبة الـ  -26
�شمل الحر�ة في الرصید النقدي خالل الفترة  1الشكل أدناه.  4في الجدول  2021والرصید النقدي المتوقع لعام 

2014-2021. 
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  4الجدول 

 �النسبة لخیاري التمو�ل 2021الرصید النقدي المتوقع في نها�ة العام لعام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة)

 
 2الخیار  1الخیار 

 میزانیة النمو 2021السینار�وهان لمیزانیة العام 

 سمي الصفري اال

المیزانیة 

 المقترحة

 میزانیة النمو

 سمي الصفري اال

المیزانیة 

 المقترحة

  5 316 405   5 316 405  5 316 405  5 316 405 2020�انون األول/د�سمبر  31الرصید النقدي في 

  4 543 694  4 517 139  5 348 855  5 322 300 مضافًا إلیه: االشتراكات

  5 518 355  5 491 800  5 518 355  5 491 800 المصروفاتمخصومًا من ذلك: 

 4 341 744  4 341 744  5 146 905  5 146 905 2021�انون األول/د�سمبر  31الرصید النقدي في 

  1الشكل 

 تطور الرصید النقدي لنها�ة السنة 

 دوالراً  3 678 140المسددة، التي بلغت سیكون الرصید النقدي أعلى �كثیر إذا ُدفعت االشتراكات غیر  -27
ُحثَّت األطراف على تسدید اشتراكاتها غیر  31/17من المقرر  7. وفي الفقرة 2019�انون األول/د�سمبر  31في 

المدفوعة واشتراكاتها المستقبلیة على الفور و�الكامل. وتا�عت األمانة هذه المسألة مع فرادى األطراف، و�ان آخر 
 ، سعیًا لتشجیع األطراف على تصفیة أرصدتها غیر المسددة.2020ل الر�ع األول من عام المتا�عات خال

 مالحظات ختامیة  -خامساً 

في  �استخدام النهج المقتصد المعتاد وآخذةً  2022و 2021عرضت األمانة سینار�وهات المیزانیة لعامي  -28
. وقد یترتب على �عض التخفیضات التي أجر�ت للوصول إلى میزانیة نمو اسمي صفري 19-االعتبار جائحة �وفید

 أثر سلبي على العملیات الیومیة لألمانة وعلى إبراز العمل المضطلع �ه في إطار بروتو�ول مونتر�ال. 
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یار الثاني، ُخصم الجزء غیر لكي تستعرضهما األطراف. وفي الخ 2021وُعرض خیاران للتمو�ل لعام  -29
�شكل جزئي  2020المنفق من المبالغ المدرجة في المیزانیة المخصصة لالجتماعات والسفر المتعلق بها خالل عام 

 ،لذلك . ونتیجةً 19-فقط، في ضوء اآلثار الضارة المترتبة على جائحة �وفید 2021من اشتراكات األطراف لعام 
 . 2018و 2019أقل مما �ان علیه في نها�ة العامین  2021عام سیكون الرصید النقدي في نها�ة 

 وحالة االشتراكات والرصید النقدي  2020م تحدیث آخر للمعلومات عن أداء المیزانیة لعام قدَّ وسیُ  -30
 وضوعــــتعلقة �المــــانة المــــذ�رة األمــــراف، في مــــستعرضه األطــــ، لكي ت2020بتمبر ـــلول/ســــأی 30في 

)UNEP/OzL.Pro.32/INF/2( . 
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 المرفق األول

الصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال �شأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون: المیزانیة 
 2022-2021والمیزانیتان المقترحتان للفترة  2020المقترحة المنقحة لعام 

 1الجدول 

  2022-2021وسینار�وهي المیزانیة للفترة  2020موجز المیزانیة المنقحة لعام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة)

 فئة التكالیف

المیزانیة 
المعتمدة لعام 
2020 

المیزانیة 
  المنقحة

 2020لعام 

میزانیة النمو 
 االسمى

الصفري لعام 
2021 

المیزانیة 
المقترحة لعام 
2021 

میزانیة النمو 
 االسمى

الصفري لعام 
2022 

المیزانیة 
المقترحة لعام 
2022 

 1 586 100 1 586 100 1 555 000 1 555 000 1 523 780 1 523 780 مرتبات الموظفین و�دالتهم واستحقاقاتهم

 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 تعو�ضات غیر الموظفین و�دالتهم

       التشغیلمصروفات 

 1 436 000 1 436 000 1 387 000 1 387 000 1 167 287 1 425 310 تكالیف االجتماعات

مشار�ة الممثلین والخبراء من األطراف 
 في االجتماعات 5العاملة �المادة 

000 195 1 736 598 000 195 1 000 195 1 000 225 1 000 225 1 

 195 000 183 400 195 000 195 000 46 384 210 000 السفر في مهام رسمیة

 195 000 132 000 195 000 190 000 161 417 190 917 تكالیف التشغیل األخرى 

 124 500 62 500 121 500 103 000 80 000 80 000 التوعیة العامة واإلعالم

 4 846 600 4 710 000 4 733 500 4 710 000 3 662 604 4 710 007  مجموع التكالیف المباشرة

 630 058 612 300 615 355 612 300 476 139 612 301 تكالیف دعم البرامج

 5 476 658 5 322 300 5 348 855 5 322 300 4 138 743 5 322 308  المجموع

   150 000 150 000 295 000 324 200 ضافیةاإلنشطة األ 

   19 500 19 500 38 350 42 146 تكالیف دعم البرامج

   169 500 169 500 333 350 366 346 مجموع األنشطة اإلضافیة

 5 476 658 5 322 300 5 518 355 5 491 800 4 472 093 5 688 654 المجموع الكلي
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  2الجدول 

 2022و 2021و 2020المیزانیات المفصلة لألعوام 

 فئة التكالیف بند المیزانیة

2020 2021 2022 

المیزانیة 
  المعتمدة

المیزانیة 
 المنقحة

 میزانیة النمو
  المیزانیة المقترحة  الصفري  االسمى

النمو میزانیة 
  المیزانیة المقترحة  الصفري  االسمى

 1 586 100 1 586 100 1 555 000 1 555 000 1 523 780 1 523 780 مرتبات الموظفین و�دالتهم واستحقاقاتهم 1100

 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 االستشار�ون  1200

        تكالیف االجتماعات 1300

تكالیف خدمات المؤتمرات: اجتماعات الفر�ق العامل المفتوح  1321
 العضو�ة 

000 690 000 233 000 632 000 632 000 556 000 556 

تكالیف خدمات المؤتمرات: االجتماعات التحضیر�ة  1322
 واجتماعات األطراف 

310 505 000 738 000 525 000 525 000 650 000 650 

االتصاالت ألعضاء فر�ق التقییم من ممثلي األطراف تكالیف  1323
 وتكالیف تنظیم اجتماعات الفر�ق 5العاملة �المادة 

000 55 287 36 000 55 000 55 000 55 000 55 

 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 تكالیف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب  1324

 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 المؤتمرات: اجتماعات لجنة التنفیذتكالیف خدمات  1325

 25 000 25 000 25 000 25 000 10 000 25 000 (أ)الضیافة 5401

 1 436 000 1 436 000 1 387 000 1 387 000 1 167 287 1 425 310 تكالیف االجتماعات المجموع الفرعي:

       (ب)5الممثلین والخبراء من األطراف العاملة �المادة سفر  3300

 380 000 380 000 350 000 350 000 50 000 350 000 اجتماعات أفرقة التقییم :5سفر األطراف العاملة �المادة  3301

االجتماعات التحضیر�ة  :5سفر األطراف العاملة �المادة  3302
 واجتماعات األطراف

000 400 113 486 000 400 000 400 000 400 000 400 
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 فئة التكالیف بند المیزانیة

2020 2021 2022 

المیزانیة 
  المعتمدة

المیزانیة 
 المنقحة

 میزانیة النمو
  المیزانیة المقترحة  الصفري  االسمى

النمو میزانیة 
  المیزانیة المقترحة  الصفري  االسمى

اجتماعات الفر�ق العامل  :5سفر األطراف العاملة �المادة  3303
 المفتوح العضو�ة

000 365 000 5 000 365 000 365 000 365 000 365 

 15 000 15 000 15 000 15 000 20 292 15 000 اجتماعات المكتب :5سفر األطراف العاملة �المادة  3304

 65 000 65 000 65 000 65 000 37 331 65 000 اجتماعات لجنة التنفیذ :5سفر األطراف العاملة �المادة  3305

 1 225 000 1 225 000 1 195 000 1 195 000 598 736 1 195 000 5سفر الممثلین والخبراء من األطراف العاملة �المادة  المجموع الفرعي:

       السفر في مهام رسمیة 1600

 180 000 168 400 180 000 180 000 35 197 195 000 سفر الموظفین في مهام رسمیة 1601

 15 000 15 000 15 000 15 000 11 187 15 000 سفر موظفي خدمات المؤتمرات في مهام رسمیة 1602

 195 000 183 400 195 000 195 000 46 384 210 000 السفر في مهام رسمیة المجموع الفرعي:

        تكالیف التشغیل األخرى  5300–4100

 18 000 10 000 18 000 18 000 5 000 18 000 المعدات المستهلكة 4100

رة 4200  25 000 10 000 25 000 25 000 8 500 25 000 المعدات المعمِّ

 32 000 32 000 32 000 32 000 27 917 27 917 استئجار األماكن 4300

 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 تشغیل المعدات وصیانتها 5100

 75 000 50 000 75 000 70 000 70 000 70 000 (ج)تكالیف إعداد التقار�ر 5200

 25 000 10 000 25 000 25 000 30 000 30 000 (د)النثر�ات 5300

 195 000 132 000 195 000 190 000 161 417 190 917  تكالیف التشغیل األخرى  المجموع الفرعي:

 124 500 62 500 121 500 103 000 80 000 80 000 (ه)التوعیة العامة واإلعالم 5201

 4 846 600 4 710 000 4 733 500 4 710 000 3 662 604 4 710 007  مجموع التكالیف المباشرة 
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 فئة التكالیف بند المیزانیة

2020 2021 2022 

المیزانیة 
  المعتمدة

المیزانیة 
 المنقحة

 میزانیة النمو
  المیزانیة المقترحة  الصفري  االسمى

النمو میزانیة 
  المیزانیة المقترحة  الصفري  االسمى

 630 058 612 300 615 355 612 300 476 139 612 301 تكالیف دعم البرامج 

 5 476 658 5 322 300 5 348 855 5 322 300 4 138 743 5 322 308 المجموع الكلي 

       ضافیةاإلنشطة األ  

     0 29 200 4-فرق التكالیف لوظیفة مؤقتة من الرتبة ف 1110

     50 000 50 000 اتفاقیة فییناذ�رى  5210

 تعز�ز الوجود الرقمي (الموقع اإللكتروني، وتطبیق الهاتف المحمول، و�وا�ة االجتماعات)

   150 000 150 000 150 000 150 000 )3-وظیفة مؤقتة (ف 5407

     40 000 40 000 تطبیق الهاتف المحمول: مر�ز البیانات 5408

     45 000 45 000 بیانات االتصالنظام إدارة  5409

     10 000 10 000 أداة المزائج 5410

   150 000 150 000 295 000 324 200 األنشطة اإلضافیة –إجمالي التكالیف المباشرة  

   19 500 19 500 38 350 42 146 تكالیف دعم البرامج 

   169 500 169 500 333 350 366 346 مجموع األنشطة اإلضافیة 

 5 476 658 5 322 300 5 518 355 5 491 800 4 472 093 5 688 654 المجموع الكلي 

 (أ)  تغطي تكالیف الضیافة حفالت االستقبال في اجتماعات الفر�ق العامل المفتوح العضو�ة واجتماعات األطراف. 

الدرجة االقتصاد�ة وأكثرها مالءمة،  السفر في م أفضل أسعاردوالر لكل ممثل في �ل اجتماع، وذلك �استخدا 5 000في مختلف اجتماعات بروتو�ول مونتر�ال �مبلغ  5ج في المیزانیة مشار�ة ممثلي األطراف العاملة �المادة درَ (ب)  تُ 
 �اإلضافة إلى بدالت اإلقامة الیومیة لألمم المتحدة ومصروفات محطات السفر.

 ر�ر أفرقة التقییم.) تقا2)  المعهد الدولي للتنمیة المستدامة/تحر�ر وترجمة الوثائق غیر الخاصة �االجتماعات؛ (1( :(ج) �شمل هذا البند من المیزانیة نشاطین

 ) التدر�ب.3) تكالیف الشحن؛ (2) تكالیف االتصاالت السلكیة والالسلكیة؛ (1( :(د)  �شمل هذا البند من المیزانیة ثالثة بنود

 ) تكالیف الیوم العالمي لألوزون. 4) المواد البصر�ة؛ (3) حمالت التوعیة؛ (2) صیانة الموقع الشبكي واألدوات الشبكیة واستضافتهما؛ (1( :(ه)  �شمل هذا البند من المیزانیة أر�عة أنشطة
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 نيالمرفق الثا

 التنظیمي ومالك الموظفین ألمانة األوزون الهیكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: األمینة التنفیذ�ة، ونائب األمینة التنفیذ�ة، و�بیر الموظفین القانونیین، و�بیر موظفي الشؤون فر�ق اإلدارة العلیا
 البیئیة، و�بیر الموظفین اإلدار�ین

 الموظفین اإلدار�ین وجمیع موظفي الخدمات العامة: �بیر فر�ق اإلدارة والمالیة

 : األمینة التنفیذ�ة ونائب األمینة التنفیذ�ة و�بیر موظفي الشؤون البیئیةفر�ق الشؤون البیئیة وأفرقة التقییم

: �بیر الموظفین القانونیین، وموظف البرامج (نظم البیانات والمعلومات)، فر�ق الشؤون القانونیة واالمتثال
 وموظف البرامج (الرصد واالمتثال)، ومساعد شؤون البرامج 

: موظف شؤون االتصاالت والمعلومات، وموظف البرامج (نظم البیانات والمعلومات)، فر�ق تكنولوجیا المعلومات
 ن نظم المعلوماتومساعد شؤو  ،ومساعد إدارة المعلومات

 األمینة التنفیذ�ة 
 )2-(مد

 موظف لشؤون االتصاالت
 )1-نائب األمینة التنفیذ�ة (مد )3-والمعلومات (ف

 مساعد إداري 
 )6-(خ ع

مساعد لشؤون 
 )6-البرامج (خ ع

مساعد إلدارة 
 )6-المعلومات (خ ع

كبیر الموظفین القانونیین  )5-كبیر موظفي شؤون البیئة (ف )5-(ف كبیر الموظفین اإلدار�ین
 )5-(ف

 مساعد إداري 
 )7-(خ ع

 مساعد إداري 
 )7-(خ ع

مساعد لخدمات 
 )6-االجتماعات (خ ع

مساعد لشؤون نظم 
 )7-المعلومات (خ ع

 )4-موظف برامج (ف )4-موظف برامج (ف

 مساعد لشؤون البرامج 
 )6-(خ ع
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  )1(جدول مالك الموظفین ومصادر التمو�ل 

تصمظ فئة الخدمات العامة الفئة الفنیة والفئات العلیا الرتبة  ئكص

 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 الخدمات العامة

 16 8 8 المجموع

 في المائة من الصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال. 50في المائة من الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا و 50ل بنسبة موَّ (أ) تُ 
 في المائة من الصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال. 100بنسبة  لموَّ تُ (ب)  

دوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال؛ ووظیفة واحدة (كبیر في المائة من الصن 100لت بنسبة وِّ (ج) وظیفة واحدة (كبیر الموظفین القانونیین) مُ 
في المائة من الصندوق االستئماني لبروتو�ول  50في المائة من الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا و 50بنسبة  لموَّ تُ موظفي شؤون البیئة) 

 ف دعم البرامج.من میزانیة تكالی لموَّ تُ مونتر�ال؛ ووظیفة واحدة (كبیر الموظفین اإلدار�ین) 
 في المائة من الصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال. 100بنسبة  لموَّ تُ (د)  
 في المائة من الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا. 100بنسبة  لموَّ تُ (ه)  

في المائة من  100بنسبة  لموَّ تُ (و) ثالث وظائف (مساعد إداري، ومساعد لشؤون إدارة المعلومات، ومساعد لشؤون نظم المعلومات الحاسو�یة) 
اني في المائة من الصندوق االستئم 50الصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال؛ ووظیفتان (مساعد إداري ومساعد لشؤون البرامج) ممولتان بنسبة 

وظیفتان (مساعد برامج ومساعد لخدمات االجتماعات) تموالن بنسبة و في المائة من الصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال؛  50التفاقیة فیینا و
 من میزانیة تكالیف دعم البرامج. لموَّ تُ في المائة من الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا؛ ووظیفة واحدة  100

  

 
لموظفین الذین �قومون �مهام إدار�ة، وقد ُتنقل التكالیف إلى/من میزانیة تكالیف �ا المتعلقةُتحلل في نها�ة �ل عام تكالیف الموظفین   )1( 

  الصادر عن االجتماع الحادي والثالثین لألطراف في بروتو�ول مونتر�ال. 31/17من المقرر  11االقتضاء، وفقاً للفقرة  دعم البرامج حسب
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 الثالثالمرفق 

لفترة لط لها خطَّ زت أو �جري تنفیذها أو �ُ نجِ تعز�زات الوجود الرقمي والتحسینات الشبكیة التي أُ 
2018-2021  

 أجزاء الموقع الشبكي
 الروا�ط الوصف أو األداة الرقمیة

      التحسینات المخطط لها

للمبادئ التوجیهیة لألمم المتحدة  تیسیر الوصول وفقاً  الموقع الشبكي �أكمله 

المستندة إلى المبادئ التوجیهیة للنفاذ إلى محتوى الشبكة، 

وهذا  التي وضعها ائتالف الشبكة العنكبوتیة العالمیة.

سیكفل أن تشمل إمكانیة الوصول جمیع أشكال اإلعاقة 

التي توثر على النفاذ إلى الشبكة، �استخدام خطوط تسهل 

لتنظیم الجید للمحتوى والتصمیم قراءتها، و�ضمن ا

 والتخطیط على نحو منسق و�سیط.

 ُتتاح عند اإلنجاز

 وسائل إضافیة لتصور البیانات �استخدام الخرائط  مر�ز البیانات 

تطبیق الهواتف المحمولة لإلعالم 

 عن المناسبات 

من االعتماد على خر�طة المناسبات لبرنامج األمم  بدالً 

سُیستحَدث تطبیق خاص �األمانة لإلعالم  المتحدة للبیئة،

مع بوا�ة  عن المناسبات، وسیكون متوافقًا تماماً 

 االجتماعات المستخدمة أثناء االجتماعات 

     قید التنفیذ

بوا�ة اجتماعات جدیدة لتحل محل 

 البوا�ة الحالیة 

 ُتتاح عند اإلنجاز منبر محّسن إلدارة االجتماعات التي تنظمها األمانة 

یتیح للمستخدم الوصول الفوري إلى مر�ز البیانات و�لى  تطبیق للموجزات القطر�ة

األدوات المختلفة أثناء التنقل، مما �حسن إمكانیة الوصول 

إلى المعلومات والبیانات الهامة. یتاح مجانًا لمستخدمي 

 iOSنظامي أندرو�د و 

معاهدات األوزون وأهداف التنمیة 

 المستدامة 

صفحة مخصصة وأكثر شموًال و�فادة عن تأثیر معاهدات 

تستهدف القراء و األوزون على أهداف التنمیة المستدامة، 

  الباحثین عن المز�د من التحلیل المتعمق

سیتیح لألمانة إدارة متكاملة لمعلومات االتصال ألغراض  بیانات االتصال  نظام إدارة

في االجتماعات ومعلومات المشار�ین المراسالت البر�د�ة 

 إلبالغ عن البیاناتاو 
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 2020في عام  تُأنجز 

  

یوفر للمستخدم واجهة تسهل التنقل  مظهر وانطباع جدید الصفحة الرئیسیة ألمانة األوزون 

 في الموقع

https://ozone.unep.org/ 

 األوزون وأنت
)Ozone and you(  

 لمحة عامة 

 الزمني التسلسل 

 ما �مكنك القیام �ه 

والصور فئات وتوفر الجرى تنقیح المحتوى وتحدیثه. 

وتقدم فاصًال مالئمًا بین أقوى ضافیة تأثیرًا �صر�ًا اإل

 أقسام المعلومات المختلفة 

https://ozone.unep.org/ozone-

and-you 

 

فیه صور من األرشیف تلیق �الحدث  جتدرِ أُ تصمیم جدید 

 وتوفر خطًا زمنیًا أكثر جذ�ًا لالنتباه

https://ozone.unep.org/ozone-

timeline 

لكي تنقیح �امل للتصمیم العام، ُتدمج فیه المواد البصر�ة 

تطبیقات المتعلقة بالمعلومات  ُتبرز على نحو أفضل

 أجهزة التبر�د السلیمة و�دارتها

https://ozone.unep.org/what-

you-can-do 

محتو�ات ستسعى األمانة إلى تحدیث هذا القسم و�ضافة 

 إلیه �استمرار جدیدة 

  

البیانیة التي توفر تصورًا  والمخططاتاسُتكملت �الرسوم  مر�ز البیانات –البیانات القطر�ة 

 مرئیًا للبیانات

https://ozone.unep.org/countri

es/data-table 

 بتحدیدالخالئط/المزائج للسماح شتى أداة جدیدة إلدخال  أداة الخالئط/المزائج

. وتساعد الداخلة في تر�یبهاالمواد الخاضعة للرقا�ة 

توضیح تدفقات البیانات المدمجة على  المرئیةالرسوم 

 لمجموعات المواد

https://ozone.unep.org/mixture

s-blends-tool 

 
الجدول التفاعلي المتعلق بتوصیات 

 لجنة التنفیذ 

ُصمم �حیث یتیح سهولة الوصول إلى المقررات 

لجنة التنفیذ منذ عام  الصادرة عنوالتوصیات 

 والبحث فیها 1992

https://ozone.unep.org/list-of-

implementation-committee-

recommendations 

 
الجدول التفاعلي المتعلق بتقار�ر 

فر�ق التقییم التكنولوجي 

 واالقتصادي التي طلبتها األطراف 

قائمة شاملة بتقار�ر فر�ق التقییم التكنولوجي 

 2030واالقتصادي المتوقع إصدارها حتى عام 

أ�ضًا وظیفة  تتضمنلطلبات األطراف،  استجا�ةً 

التقر�ر، فیها لب طُ التي سنة لل�حث وتصنیف 

والمقرر الذي �ان  ،وموضوعه ،ونوع التقر�ر

 مصدرًا له

https://ozone.unep.org/teap-reports 

الجدول التفاعلي المتعلق �التجارة 

 غیر القانونیة 

اإلبالغ من األطراف عن حاالت التجارة غیر 

 اد المستنفدة لألوزون القانونیة �المو 

https://ozone.unep.org/countries/addit

ional-reported-information/illegal-

trade 

https://ozone.unep.org/
https://ozone.unep.org/ozone-and-you
https://ozone.unep.org/ozone-and-you
https://ozone.unep.org/ozone-timeline
https://ozone.unep.org/ozone-timeline
https://ozone.unep.org/what-you-can-do
https://ozone.unep.org/what-you-can-do
https://ozone.unep.org/countries/data-table
https://ozone.unep.org/countries/data-table
https://ozone.unep.org/mixtures-blends-tool
https://ozone.unep.org/mixtures-blends-tool
https://ozone.unep.org/list-of-implementation-committee-recommendations
https://ozone.unep.org/list-of-implementation-committee-recommendations
https://ozone.unep.org/list-of-implementation-committee-recommendations
https://ozone.unep.org/teap-reports
https://ozone.unep.org/countries/additional-reported-information/illegal-trade
https://ozone.unep.org/countries/additional-reported-information/illegal-trade
https://ozone.unep.org/countries/additional-reported-information/illegal-trade
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الجدول التفاعلي المتعلق �عضو�ة 

 المؤسسات في البروتو�ول 

تفاصیل عضو�ة مؤسسات البروتو�ول خالل 

�العدید من  مجهزةتار�خ معاهدات األوزون، 

 وظائف البحث لتسهیل الوصول إلى المعلومات

https://ozone.unep.org/institutions/ins

titutions-membership 

الجدول التفاعلي المتعلق بنظم 

 الترخیص 

معلومات مفصلة وردت من فرادى األطراف �شأن 

  وضع وتشغیل نظم الترخیص الخاصة بها

https://ozone.unep.org/additional-

reported-information/licensing-

systems 

  2019-2018الفترة  ت فيُأنجز 
 

المعلومات عن �سمح لألطراف �اإلبالغ عن  اإللكترونينظام اإلبالغ 

بدًال من استخدام طرق  ،طر�ق اإلنترنت

المراسالت القد�مة �البر�د اإللكتروني ومصنفات 

 )Word(ومستندات وورد  )Excel(إكسل 

 )PDF( شكل الوثیقة المحمولةوملفات 

https://ors.ozone.unep.org/  

الخاصة  إلى المعلوماتالوصول السر�ع  تتیح الموجزات القطر�ة

، �ما في ذلك البیانات المبلغ وعرضها �كل بلد

االتصال ومعلومات التصدیق عنها وتفاصیل 

 والترخیص

https://ozone.unep.org/countries 

 -تطبیق األجهزة المحمولة 

 معاهدات األوزون 

یتیح للمستخدم إمكانیة الوصول الفوري إلى 

بروتو�ول مونتر�ال واتفاقیة الكتیبات الخاصة ب

تاح مجانًا لمستخدمي نظامي أندرو�د �ُ و  فیینا.

  iOSو

https://apps.apple.com/us/app/ozone-

treaties/id1482364689 

https://play.google.com/store/apps/det

ails?id=org.unep.ozone.ozontreaties&

hl=en 

تقدم هذه األداة التفاعلیة قائمة غیر حصر�ة  ة معاییر األمانأدا 

�معاییر السالمة الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة التي 

وضعتها منظمات المعاییر المعنیة فیما یتعلق 

�معدات التبر�د وتكییف الهواء والمضخات 

 الحرار�ة

https://ozone.unep.org/system-safety-

standards 

نسخة متاحة عن طر�ق اإلنترنت من �تیبات  الكتیبات 

بروتو�ول مونتر�ال واتفاقیة فیینا لتسهیل نقلها 

 واالطالع علیها في أي مكان وفي أي وقت 

https://ozone.unep.org/treaties/montre

al-protocol 

تستخدم األمانة النظام لتسجیل المشار�ین في  نظام التسجیل

و�جري تحدیث الهیاكل األساسیة  اجتماعاتها.

التكنولوجیة للنظام و�ضافة �عض المیزات 

 الجدیدة والتحسینات الالزمة له 

http://ozone.unep.org/registration  

 

https://ozone.unep.org/institutions/institutions-membership
https://ozone.unep.org/institutions/institutions-membership
https://ozone.unep.org/additional-reported-information/licensing-systems
https://ozone.unep.org/additional-reported-information/licensing-systems
https://ozone.unep.org/additional-reported-information/licensing-systems
https://ors.ozone.unep.org/admin/login/?next=https%3A%2F%2Fors.ozone.unep.org/reporting
https://ozone.unep.org/countries
https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689
https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689
https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689
https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689
https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689
https://ozone.unep.org/system-safety-standards
https://ozone.unep.org/system-safety-standards
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol
http://ozone.unep.org/registration
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 المرفق الرا�ع

 الخیارات المقترحة لجدول اشتراكات األطراف في الصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال �شأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 
 (بدوالرات الوال�ات المتحدة)

 اسم الطرف  

جدول األنصبة المقررة في األمم المتحدة مع 
مراعاة أال یتجاوز الحد األقصى لالشتراك 

 في المائة 22المقرر ألي طرف 

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021الصفري لعام 

لة   (أ)المعدَّ

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021عام الصفري ل

لة   (أ)المعدَّ

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2022

 النمو االسمي الصفري 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل المیزانیة  2022

 المقترحة

 – – – – – – – أفغانستان 1
 – – – – – – – ألبانیا 2
 7 534 7 321 6 250 7 358 6 214 7 321 0,138 الجزائر 3
 – – – – – – – أندورا 4
 – – – – – – – أنغوال 5
 – – – – – – – أنتیغوا و�ر�ودا 6
 49 952 48 544 41 443 48 787 41 201 48 544 0,912 األرجنتین 7
 – – – – – – – أرمینیا 8
  120 649 117 250 100 097 117 834 99 512 117 250 2,203 أسترالیا 9
 36 959 35 918 30 663 36 097 30 484 35 918 0,675 النمسا 10
 – – – – – – – أذر�یجان 11
 – – – – – – – جزر البهاما 12
 – – – – – – – البحر�ن 13
 – – – – – – – بنغالد�ش 14
 – – – – – – – بر�ادوس 15
 – – – – – – – بیالروس 16
 44 821 43 557 37 185 43 775 36 968 43 557 0,818 بلجیكا 17
 – – – – – – – بلیز 18
 – – – – – – – بنن 19
 – – – – – – – بوتان 20
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 اسم الطرف  

جدول األنصبة المقررة في األمم المتحدة مع 
مراعاة أال یتجاوز الحد األقصى لالشتراك 

 في المائة 22المقرر ألي طرف 

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021الصفري لعام 

لة   (أ)المعدَّ

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021عام الصفري ل

لة   (أ)المعدَّ

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2022

 النمو االسمي الصفري 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل المیزانیة  2022

 المقترحة

 -بولیفیا (دولة  21
 المتعددة القومیات)

– – – – – – – 

 – – – – – – – البوسنة والهرسك 22
 – – – – – – – بوتسوانا 23
 160 937 156 401 133 521 157 182 132 741 156 401 2,939 البراز�ل 24
 – – – – – – – بروني دار السالم 25
 – – – – – – – بلغار�ا 26
 – – – – – – – بور�ینا فاسو 27
 – – – – – – – بوروندي 28
 – – – – – – – كابو فیردي 29
 – – – – – – – كمبود�ا 30
 – – – – – – – الكامیرون  31
 149 255 145 049 123 829 145 772 123 105 145 049 2,725 كندا 32
جمهور�ة أفر�قیا  33

 الوسطى
– – – – – – – 

 – – – – – – – تشاد 34
 22 219 21 593 18 434 21 701 18 326 21 593 0,406 شیلي 35
 655 382 636 910 543 736 640 088  540 558  636 910 11,967 الصین 36
 15 723 15 280 13 045 15 356  12 968 15 280 0,287 كولومبیا 37
 – – – – – – – جزر القمر 38
 – – – – – – – الكونغو 39
 – – – – – – – جزر �وك 40
 – – – – – – – كوستار�كا 41
 – – – – – – – كوت د�فوار 42
 – – – – – – – كرواتیا 43
 – – – – – – – كو�ا 44
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 اسم الطرف  

جدول األنصبة المقررة في األمم المتحدة مع 
مراعاة أال یتجاوز الحد األقصى لالشتراك 

 في المائة 22المقرر ألي طرف 

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021الصفري لعام 

لة   (أ)المعدَّ

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021عام الصفري ل

لة   (أ)المعدَّ

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2022

 النمو االسمي الصفري 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل المیزانیة  2022

 المقترحة

 – – – – – – – قبرص 45
 16 979 16 500 14 086 16 582 14 004 16 500 0,310 تشیكیا 46
جمهور�ة �ور�ا  47

 الشعبیة الد�مقراطیة
– – – – – – – 

جمهور�ة الكونغو  48
 الد�مقراطیة

– – – – – – – 

 30 244 29 392 25 092 29 538 24 945 29 392 0,552 الدانمرك 49
 – – – – – – – جیبوتي 50
 – – – – – – – دومینیكا 51
الجمهور�ة  52

 الدومینیكیة
– – – – – – – 

 – – – – – – – إكوادور 53
 10 155 9 868 8 425 9 918 8 376 9 868 0,185 مصر 54
 – – – – – – – السلفادور 55
 – – – – – – – غینیا االستوائیة 56
 – – – – – – – إر�تر�ا 57
 – – – – – – – إستونیا 58
 – – – – – – – إسواتیني 59
 – – – – – – – إثیو�یا 60
  136 481 132 635 113 231 133 297 112 570 132 635 2,492 االتحاد األورو�ي 61
 – – – – – – – فیجي 62
  22 984 22 336 19 068 22 447 18 957 22 336 0,420 فنلندا 63
  241 679 234 868 200 508  236 039 199 337 234 868 4,413 فرنسا 64
 – – – – – – – غابون  65
 – – – – – – – غامبیا 66
 – – – – – – – جورجیا 67
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 اسم الطرف  

جدول األنصبة المقررة في األمم المتحدة مع 
مراعاة أال یتجاوز الحد األقصى لالشتراك 

 في المائة 22المقرر ألي طرف 

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021الصفري لعام 

لة   (أ)المعدَّ

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021عام الصفري ل

لة   (أ)المعدَّ

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2022

 النمو االسمي الصفري 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل المیزانیة  2022

 المقترحة

 332 468 323 098 275 832 324 709 274 219 323 098 6,071 ألمانیا 68
 – – – – – – – غانا 69
 19 981 19 417  16 577  19 514 16 480 19 417  0,365 الیونان 70
 – – – – – – – غر�نادا 71
 – – – – – – – غواتیماال 72
 – – – – – – – غینیا 73
 – – – – – – – بیساو-غینیا 74
 – – – – – – – غیانا 75
 – – – – – – – هایتي 76
 – – – – – – – الكرسي الرسولي 77
 – – – – – – – هندوراس 78
 11 246 10 929 9 330 10 983 9 275  10 929 0,205 هنغار�ا 79
 – – – – – – – آ�سلندا 80
 45 530 44 247 37 774 44 468 37 553  44 247 0,831 الهند 81
 29 644 28 809 24 594 28 952 24 450  28 809 0,541 إندونیسیا 82
 -إیران (جمهور�ة  83

 اإلسالمیة)
0,397 116 21  921 17 221 21 027 18 116 21 728 21 

 7 043 6 844 5 843 6 878 5 809 6 844 0,129 العراق 84
 20 254  19 683 16 804 19 781 16 705 19 683 0,370 أیرلندا 85
 26 750  25 996 22 193 26 126 22 063 25 996 0,488 إسرائیل 86
 180 538 175 449 149 783 176 325 148 907 175 449 3,296 إ�طالیا 87
 – – – – – – – جاما�كا 88
 467 530 454 353 387 884 456 619 385 618 454 353 8,537 الیا�ان 89
 – – – – – – – األردن 90
 9 717  9 443 8 062 9 490 8 015 9 443 0,177 كازاخستان 91
 – – – – – – – كینیا 92
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 اسم الطرف  

جدول األنصبة المقررة في األمم المتحدة مع 
مراعاة أال یتجاوز الحد األقصى لالشتراك 

 في المائة 22المقرر ألي طرف 

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021الصفري لعام 

لة   (أ)المعدَّ

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021عام الصفري ل

لة   (أ)المعدَّ

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2022

 النمو االسمي الصفري 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل المیزانیة  2022

 المقترحة

 – – – – – – – كیر�باس 93
 13 758 13 370 11 414 13 437 11 347 13 370 0,251 الكو�ت 94
 – – – – – – – قیرغیزستان 95
جمهور�ة الو  96

 الد�مقراطیة الشعبیة
– – – – – – – 

 – – – – – – – التفیا 97
 – – – – – – – لبنان 98
 – – – – – – – لیسوتو 99
 – – – – – – – لیبر�ا 100
 – – – – – – – لیبیا 101
 – – – – – – – لیختنشتاین 102
 – – – – – – – لیتوانیا 103
 – – – – – – – لكسمبرغ 104
 – – – – – – – مدغشقر 105
 – – – – – – – مالوي  106
 18 616 18 091 15 445 18 182 15 355 18 091 0,340 مالیز�ا 107
 – – – – – – – ملد�ف 108
 – – – – – – – مالي 109
 – – – – – – – مالطة 110
 – – – – – – – جزر مارشال 111
 – – – – – – – مور�تانیا 112
 – – – – – – – مور�شیوس 113
 70 534 68 546 58 518 68 888 58 176 68 546 1,288 المكسیك 114
 -میكرونیز�ا (وال�ات  115

 الموحدة)
– – – – – – – 

 – – – – – – – موناكو 116
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 اسم الطرف  

جدول األنصبة المقررة في األمم المتحدة مع 
مراعاة أال یتجاوز الحد األقصى لالشتراك 

 في المائة 22المقرر ألي طرف 

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021الصفري لعام 

لة   (أ)المعدَّ

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021عام الصفري ل

لة   (أ)المعدَّ

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2022

 النمو االسمي الصفري 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل المیزانیة  2022

 المقترحة

 – – – – – – – منغولیا 117
 – – – – – – – الجبل األسود 118
 – – – – – – – المغرب 119
 – – – – – – – موزامبیق 120
 – – – – – – – میانمار 121
 – – – – – – – نامیبیا 122
 – – – – – – – ناورو 123
 – – – – – – – نیبال 124
 74 027 71 941 61 416  72 299 61 058 71 941 1,352 هولندا 125
 15 886 15 439 13 180  15 516 13 103 15 439 0,290 نیوز�لندا 126
 – – – – – – – نیكاراغوا 127
 – – – – – – – النیجر 128
 13 648 13 263 11 323 13 329 11 257 13 263 0,249 نیجیر�ا 129
 – – – – – – – نیوي  130
 – – – – – – – مقدونیا الشمالیة 131
 41 163 40 003 34 150 40 202 33 951 40 003 0,752 النرو�ج 132
 6 278 6 101 5 209 6 132 5 178 6 101 0,115 عمان 133
 6 278 6 101 5 209 6 132 5 178 6 101 0,115 �اكستان 134
 – – – – – – – �االو 135
 – – – – – – – بنما 136
 – – – – – – – �ابوا غینیا الجدیدة 137
 – – – – – – – �اراغواي 138
 8 297 8 063 6 884 8 104 6 843 8 063 0,152 بیرو 139
 11 191 10 876 9 285 10 930 9 231 10 876 0,204 الفلبین 140
 43 783 42 549 36 324 42 761 36 112 42 549 0,799 بولندا 141
 19 107 18 569 15 852 18 661 15 760 18 569 0,349 البرتغال 142
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 اسم الطرف  

جدول األنصبة المقررة في األمم المتحدة مع 
مراعاة أال یتجاوز الحد األقصى لالشتراك 

 في المائة 22المقرر ألي طرف 

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021الصفري لعام 

لة   (أ)المعدَّ

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021عام الصفري ل

لة   (أ)المعدَّ

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2022

 النمو االسمي الصفري 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل المیزانیة  2022

 المقترحة

 15 395 14 961 12 773 15 036 12 698 14 961 0,281 قطر 143
 123 761 120 273 102 678 120 873 102 078 120 273 2,260 جمهور�ة �ور�ا 144
 – – – – – – – جمهور�ة مولدوفا 145
 10 809 10 504 8 968  10 557 8 915 10 504 0,197 رومانیا 146
 131 295 127 595 108 929  128 231 108 292 127 595 2,397 االتحاد الروسي 147
 – – – – – – – رواندا 148
 – – – – – – – سانت �یتس ونیفس 149
 – – – – – – – سانت لوسیا 150
سانت فنسنت وجزر  151

 غر�نادین 
– – – – – – – 

 – – – – – – – ساموا 152
 – – – – – – – سان مار�نو 153
سان تومي  154

 و�ر�نسیبي
– – – – – – – 

المملكة العر�یة  155
 السعود�ة

1,168 179 62 772 52 489 62 083 53 179 62 982 63 

 – – – – – – – السنغال 156
 – – – – – – – صر�یا 157
 – – – – – – – سیشیل 158
 – – – – – – – سیرالیون  159
 26 478  25 731 21 967 25 860 21 839  25 731 0,483 سنغافورة 160
 8 353  8 117 6 930 8 158 6 889  8 117 0,153 سلوفاكیا 161
 – – – – – – – سلوفینیا 162
 – – – – – – – جزر سلیمان 163
 – – – – – – – الصومال 164
 14 849 14 430 12 319  14 502 12 247  14 430 0,271 جنوب أفر�قیا 165
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 اسم الطرف  

جدول األنصبة المقررة في األمم المتحدة مع 
مراعاة أال یتجاوز الحد األقصى لالشتراك 

 في المائة 22المقرر ألي طرف 

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021الصفري لعام 

لة   (أ)المعدَّ

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021عام الصفري ل

لة   (أ)المعدَّ

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2022

 النمو االسمي الصفري 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل المیزانیة  2022

 المقترحة

 – – – – – – – جنوب السودان 166
 117 155 113 853 97 198 114 421  96 630 113 853 2,139 إسبانیا 167
 – – – – – – – سري النكا 168
 – – – – – – – دولة فلسطین 169
 – – – – – – – السودان 170
 – – – – – – – سور�نام 171
 49 461 48 067 41 035 48 307 40 796 48 067 0,903 السو�د 172
 62 836 61 065 52 131 61 369 51 827 61 065 1,147 سو�سرا 173
الجمهور�ة العر�یة  174

 السور�ة
– – – – – – – 

 – – – – – – – طاجیكستان 175
 16 760 16 287 13 905 16 369 13 823  16 287 0,306 تایلند 176
 – – – – – – – لیشتي -تیمور 177
 – – – – – – – توغو 178
 – – – – – – – تونغا 179
 – – – – – – – تر�نیداد وتو�اغو 180
 – – – – – – – تونس 181
 74 846 72 736 62 096 73 099 61 733 72 736 1,367 تر�یا 182
 – – – – – – – تر�مانستان 183
 – – – – – – – توفالو 184
 – – – – – – – أوغندا 185
 – – – – – – – أو�رانیا 186
اإلمارات العر�یة  187

 المتحدة
0,614 681 32 737 27 845 32 900 27 681 32 629 33 
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 اسم الطرف  

جدول األنصبة المقررة في األمم المتحدة مع 
مراعاة أال یتجاوز الحد األقصى لالشتراك 

 في المائة 22المقرر ألي طرف 

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021الصفري لعام 

لة   (أ)المعدَّ

 1الخیار 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2021

 النمو االسمي الصفري 

 2الخیار 

سمي اشتراكات النمو اال
 2021عام الصفري ل

لة   (أ)المعدَّ

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل میزانیة  2022

 النمو االسمي الصفري 

اشتراكات األطراف لعام 
لتمو�ل المیزانیة  2022

 المقترحة

المملكة المتحدة  188
لبر�طانیا العظمى 
 249 324 242 297 206 850  243 506  205 642  242 297 4,552 وأیرلندا الشمالیة 

جمهور�ة تنزانیا  189
 المتحدة

– – – – – – – 

المتحدة الوال�ات  190
 األمر�كیة

21,930 183 167 1 611 990 007 173 1 434 996 183 167 1 034 201 1 

 – – – – – – – أوروغواي 191
 – – – – – – – أوز�كستان 192
 – – – – – – – فانواتو 193
 -فنزو�ال (جمهور�ة  194

 البولیفار�ة)
0,726 623 38 780 32 816 38 973 32 623 38 743 39 

 – – – – – – – فییت نام 195
 – – – – – – – الیمن 196
 – – – – – – – زامبیا 197
 – – – – – – – زمبابوي  198

 5 476 658 5 322 300 4 543 694 5 348 855 4 517 139 5 322 300 100,000 المجموع  

لت لكي تظهر انخفاضاً   .2020في المائة من المیزانیة غیر المنفقة لتكالیف االجتماعات والسفر المتعلق �االجتماعات في عام  70�عادل  2021في مساهمات عام  (أ) ُعدِّ
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