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  طبقة األوزوناتفاقية فيينا حلماية ألطراف يف مؤمتر ا

  الثامناالجتماع 
  ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٠ - ١٦، ةالدوح
 * للجزء التحضريي من جدول األعمال املؤقت)ج (٣البند 

 ملشتركة بنياالنظر يف املسائل اخلاصة باتفاقية فيينا واملسائل 
التقريران املاليان  :اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال

وامليزانيتان املعنيتان بالصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا 
  وبروتوكول مونتريال

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩ املقترحة لألعوام يات وامليزان٢٠٠٨قحة لعام امليزانية املعتمدة املن
  األوزون تفاقية فيينا حلماية طبقة للصندوق االستئماين ال٢٠١١و

  إضافة

 السنتني فترةل األوزون تفاقية فيينا حلماية طبقةللصندوق االستئماين ال املايلالتقرير 
  مدة املعت مقارنة بامليزانية٢٠٠٧عام   ومصروفات٢٠٠٧ – ٢٠٠٦
   األمانةتقرير من

 السنتني فترةل فيينا التفاقية االستئماين  للصندوقملعتمداملايل التقرير اهلذا  يتضمن املرفق األول  - ١
 أعدته جدوالً املرفق الثاين ويتضمن .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ يف املنتهية، ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦

املعتمدة لتلك السنةمليزانية مقارنة با،٢٠٠٧ن املصروفات الفعلية لعام األمانة يبي .  
دوق االستئماين ومتول أنشطة األمانة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال والصن  - ٢

 ٢٠٠٧وبلغ جمموع التكاليف يف . من مسامهات طوعية إضافية من أطراف خمتلفة، والتفاقية فيينا

                                                        
*  UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1. 
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 يف املائة ١٣، متضمنة نسبة والراً د٥٧٥ ٩٧٩مبوجب الصندوق االستئماين التفاقية فيينا مقدار 
  . دوالرا٦٦ً ٢٦٣تكاليف دعم الربنامج والبالغة اخلاصة ب

رات الواليات املتحدة  إىل دوالالتقرير اات يف هذوتشري مجيع األرقام الواردة بالدوالر  - ٣
 . ما مل يذكر غري ذلك،األمريكية
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 املرفق األول



UNEP/OzL.Conv.8/4/Add.1  

 

  
4 

   الثايناملرفق
   فييناتفاقيةإل زانية املعتمدة للصندوق اإلستئمايننة باملي مقار٢٠٠٧مصروفات عام 

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٧لعام 

بالدوالرات (
 )األمريكية

امليزانية املعتمدة 
إلتفاقية فيينا 

 ٢٠٠٧لعام 
بالدوالرات (

 )األمريكية

  هرش/ملع

 ١٠ عنصر موظفي املشروع   

  ١١٠٠ موظفو املشروع   
   ١١٠١ )روتوكول مونتريالببالتقاسم مع ) (٢- مد (أمني تنفيذي ٦ ١١٧ ٥٠٠ ١١٧ ٥٠٠

   ١١٠٢ )١-مد(نائب أمني تنفيذي   - -
   ١١٠٣ )٥-ف(موظف قانوين أقدم   - -

   ١١٠٤ )روتوكول مونتريالببالتقاسم مع  ()٥- ف(موظف شؤون علمية أقدم  ٦ ٨٧ ٥٠٠ ٨٧ ٥٠٠
   ١١٠٥ ) األمم املتحدة للبيئةبرنامجتدفع من () ٤- ف(موظف إداري   - -
   ١١٠٦ )٣-ف) (مدير قاعدة بيانات(موظف برنامج   - -

    ١١٠٧  )٣-ف) (اتصاالت ومعلومات(موظف برنامج  ١٢  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢٤ ٩٤٦
    ١١٠٨  )٣-ف) (رصد وامتثال(موظف برنامج    -  -

   ١١٩٩ اموع  ٣٣٠ ٠٠٠ ٣٢٩ ٩٤٦

  ١٣٠٠ الدعم اإلداري   
   ١٣٠١ )٧- ع.خ(مساعد إداري  ٦ ١٤ ٧٥٠ ١٤ ٧٤٩

   ١٣٠٢ )٦- ع.خ(مساعد شخصي   - -
   ١٣٠٣ )٦-ع.خ(مساعد برنامج  ١٢ ٢١ ١٠٠ ٢١ ٠٩٩
   ١٣٠٤ )٦- ع.خ(مساعد شخصي  ٦ ١١ ٥٠٠ ١١ ٤٩٩
   ١٣٠٥ )٦- ع.خ(مساعد برنامج  ٦ ١١ ٠٠٠ ١٠ ٩٩٩

   ١٣٠٦ )٤- ع.خ(موظف وثائق   - -
   ١٣٠٧ )٧- ع.خ(ساعد لنظم البيانات م  - -
   ١٣٠٨ ) األمم املتحدة للبيئةبرنامجتدفع من ) (٦- ع.خ(مساعد برنامج   - -
تدفع من ) (٣-ع.خ(مساعد لشؤون النقل واإلمداد   - -

 ) األمم املتحدة للبيئةبرنامج
١٣٠٩   

    ١٣١٠  )٦- ع.خ (اللغةسكرتري أقدم ثنائي  ١٢  ١٩ ٠٠٠  ١٧ ٠١٥
    ١٣٢٨  أنشطة الترويج حلماية طبقة األوزون   ٥ ٠٠٠  -

   ١٣٩٩ اموع  ٨٢ ٣٥٠ ٧٥ ٣٦١
    إمجايل تكاليف املوظفني والتكاليف األخرى املتعلقة بشؤون املوظفني  ٤١٢ ٣٥٠ ٤٠٥ ٣٠٧
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املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٧لعام 

بالدوالرات (
 )األمريكية

امليزانية املعتمدة 
إلتفاقية فيينا 

 ٢٠٠٧لعام 
بالدوالرات (

 )األمريكية

  هرش/ملع

  ١٦٠٠ السفر يف مهام رمسية     
   ١٦٠١ سفر املوظفني يف مهام رمسية  ١٥ ٠٠٠ ١٢ ٣٤٢
   ١٦٩٩ اموع  ١٥ ٠٠٠ ١٢ ٣٤٢
    إمجايل تكاليف السفر  ١٥ ٠٠٠ ١٢ ٣٤٢

 نفقات التشغيل   

  ٥١٠٠ تشغيل املعدات وصيانتها   
   ٥١٠١ )روتوكول مونتريالببالتقاسم مع (صيانة املعدات وغريها   ٧ ٠٠٠ ٦ ٣٧٨
   ٥١٩٩ اموع  ٧ ٠٠٠ ٦ ٣٧٨

  ٥٢٠٠ تكاليف إعداد التقارير   
   ٥٢٠١ التقاريرإعداد   ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠
   ٥٢٩٩ اموع  ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠

  ٥٣٠٠ مصروفات متنوعة   
   ٥٣٠١ اإلتصاالت  ٢٥ ٠٠٠ ٢٣ ٤١٤
   ٥٣٠٢ )شحن الوثائق(نفقات الشحن   ١٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠
   ٥٣٠٤ )اليوم الدويل لألوزون (مصروفات أخرى  ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠
    ٥٣٩٩  اموع   ٥٧ ٠٠٠  ٥٥ ٤١٤

      النامجة عن تقلبات أسعار الصرفاخلسائر      ٤٤

    إمجايل نفقات التشغيل   ٦٩ ٠٠٠  ٦٦ ٨٣٦

 املقتنيات     

  ٤١٠٠ ) دوالر١ ٥٠٠بنود تقل قيمتها عن (املعدات املهتلكة    
   ٤١٠١ )روتوكول مونتريالببالتقاسم مع (مواد مهتلكة متنوعة   ٩ ٠٠٠ ٩ ٠٠٠
   ٤١٩٩ اموع  ٩ ٠٠٠ ٩ ٠٠٠

  ٤٢٠٠  )مقتنيات(رة معدات معم   
   ٤٢٠١  شخصية ولوازم تكميليةأجهزة كمبيوتر  ٢ ٥٠٠ ٢ ٢٣٢
   ٤٢٩٩ اموع  ٢ ٥٠٠ ٢ ٢٣٢
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املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٧لعام 

بالدوالرات (
 )األمريكية

امليزانية املعتمدة 
إلتفاقية فيينا 

 ٢٠٠٧لعام 
بالدوالرات (

 )األمريكية

  هرش/ملع

  ٤٣٠٠ مباين املكاتب   
   ٤٣٠١ )روتوكول مونتريالببالتقاسم مع (إجيارات مباين املكاتب   ١٤ ٠٠٠ ١٤ ٠٠٠
   ٤٣٩٩ اموع  ١٤ ٠٠٠ ١٤ ٠٠٠

      كاليف املقتنياتإمجايل ت   ٢٥ ٥٠٠  ٢٥ ٢٣٢

  ٩٨    التكاليف الكلية املباشرة للمشروع   ٥٢١ ٨٥٠  ٥٠٩ ٧١٧

      )٪١٣ (تكاليف دعم الربنامج   ٦٧ ٨٤١  ٦٦ ٢٦٣

  ٩٩    )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(اموع الكلي    ٥٨٩ ٦٩١  ٥٧٥ ٩٧٩

  ـــــــــــ


