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  ألوزوناطبقة ماية حلألطراف يف اتفاقية فيينا مؤمتر ا
  الثامناالجتماع 

  ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٠ – ١٦، الدوحة
 * للجزء التحضرييل األعمال املؤقت من جدو)ج (٣البند 

 املشتركة بنيالنظر يف املسائل اخلاصة باتفاقية فيينا واملسائل 
التقريران املاليان  :اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال

وامليزانيتان املعنيتان بالصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا 
 وبروتوكول مونتريال

 ٢٠٠٩وامليزانيات املقترحة ألعوام  ٢٠٠٨لعام   املنقحةامليزانية املعتمدة
  للصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون ٢٠١١ و٢٠١٠و

   األمانةمذكرة من

 املقترحة ات وامليزاني٢٠٠٨لعام املنقحة ، امليزانية املعتمدة املذكرة يف املرفق هلذه تعمم األمانة  - ١
  . االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون للصندوق٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩ألعوام 

  لتعكس أساساًالسابع اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اجتماعه ٢٠٠٨ اقتراح ميزانية يعاد  - ٢
 أية مسامهات  التعديالت املقترحةولن تتطلب.  املوظفنيواستحقاقاتالتغريات الطفيفة يف مرتبات 

 .إضافية من األطراف

                                                        
*  UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1.  
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 امليزانيات يف حساب التوضيحية اليت تلي عرض امليزانية األساس املستخدم حظاتاملالحتدد   - ٣
  لتغطية الزيادة السنويةاتإضاف ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩حتتوي مقترحات امليزانية ألعوام و. املقترحة

 . والبنود غري املتعلقة بالوظائف، يف مرتبات املوظفنيالدنيا

 إىل دوالرات الواليات املتحدة الوثيقة هوالرات يف هذوتشري مجيع األرقام الواردة بالد  - ٤
 .األمريكية

 



UNEP/OzL.Conv.8/4  

  

3 

  مرفق

  ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩ وامليزانيات املقترحة ألعوام ٢٠٠٨ لعام  املنقحةامليزانية املعتمدة :الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون

  ٢٠٠٨  شهر/عمل    
  )دوالر أمريكي(

  ٢٠٠٩  شهر/عمل
 )ر أمريكيدوال(

  ٢٠١٠  عمل/شهر
 )دوالر أمريكي(

  ٢٠١١ شهر/عمل
 )دوالر أمريكي(

         عنصر موظفي املشروع  ١٠
         موظفو املشروع ١١٠٠ 
بالتقاسم مع ) (٢-مد(أمني تنفيذي  ١١٠١  

  )بروتوكول مونتريال
١٤٢ ٨١١ ٦ ١٣٩ ١٩٢ ٦ ١٣٥ ٦٦٤  ٦  ١٣٢ ٢٢٧  ٦ 

بالتقاسم ) (٥-ف(موظف شؤون علمية  ١١٠٤  
 )مع بروتوكول مونتريال

١٠٦ ٩٢٥ ٦ ١٠٤ ٢١٥ ٦ ١٠١ ٥٧٤ ٦ ٩٩ ٠٠٠ ٦ 

تدفع من برنامج ) (٥-ف(موظف إداري  ١١٠٥  
  )األمم املتحدة للبيئة

 -  -  -  - 

) اتصاالت ومعلومات(موظف برنامج  ١١٠٧  
 )٣-ف(

١٣٢ ٣٠٦ ١٢ ١٢٨ ٩٥٣ ١٢ ١٢٥ ٦٨٥ ١٢ ١٢٢ ٥٠٠ ١٢ 

 ٣٨٢ ٠٤٢  ٣٧٢ ٣٦٠  ٣٦٢ ٩٢٣  ٣٥٣ ٧٢٧    الفرعياموع ١١٩٩ 
         الدعم اإلداري ١٣٠٠ 
بالتقاسم مع ( )٧-ع.خ(مساعد إداري  ١٣٠١  

 )بروتوكول مونتريال
٢٣ ٢٢٠ ٦ ٢٢ ٦٣١ ٦ ٢١ ٢٥٠ ٦ ٢٠ ٠٠٠ ٦ 

 ٢٥ ٤٨٨  ٢٣ ٩٣٢  ٢٢ ٤٧٢  ٢١ ١٠٠  ١٢ )٦-ع.خ(مساعد برنامج  ١٣٠٣  
لتقاسم مع با) (٦-ع.خ (برنامجمساعد  ١٣٠٤  

  )بروتوكول مونتريال
١٩ ٩٣١  ٦ ١٨ ٧١٥  ٦ ١٧ ٥٧٣  ٦ ١٦ ٥٠٠  ٦ 

بالتقاسم ( )٦-ع.خ (معلوماتمساعد  ١٣٠٥  
  )مع بروتوكول مونتريال

١٨ ٤٨٢ ٦ ١٧ ٣٥٤ ٦ ١٦ ٢٩٥ ٦ ١٥ ٣٠٠  ٦ 

 ٢٥ ٣٦٧  ١٢ ٢٣ ٨١٩  ١٢ ٢٢ ٣٦٥  ١٢ ٢١ ٠٠٠  ١٢  )٦- ع.خ(  ثنائي اللغة أقدمسكرتري ١٣١٠  
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  ٢٠٠٨  شهر/عمل    
  )دوالر أمريكي(

  ٢٠٠٩  شهر/عمل
 )ر أمريكيدوال(

  ٢٠١٠  عمل/شهر
 )دوالر أمريكي(

  ٢٠١١ شهر/عمل
 )دوالر أمريكي(

ماعات التحضريية واجتماعات الجتا ١٣٢٢  
بالتقاسم مع بروتوكول (األطراف 
كل ثالث سنوات، تنطبق مرة مونتريال 

 )٢٠١١ و٢٠٠٨على 

 ٢١٠ ٠٠٠  -  -   ٢١٠ ٠٠٠ 

 ٢٠ ٠٠٠  -  -   ٢٠ ٠٠٠  كتباملاجتماعات  ١٣٢٤  
 ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠  أنشطة الترويج حلماية طبقة األوزون ١٣٢٦  
 ٣٤ ٠٢٧  -  -  ٣١ ٩٥٠   حبوث األوزون مديرياجتماعات  ١٣٢٧  
 ٣٨٦ ٥١٥  ١١٦ ٤٥١  ١٠٩ ٩٥٥  ٣٦٥ ٨٥٠   الفرعياموع ١٣٩٩ 
          السفر يف مهام رمسية ١٦٠٠ 
 ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  سفر املوظفني يف مهام رمسية ١٦٠١  
 ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠  ٣٠ ٠٠٠   الفرعياموع ١٦٩٩ 

 ٧٩٨ ٥٥٧  ٥١٨ ٨١١  ٥٠٢ ٨٧٨   ٧٤٩ ٥٧٧  العنصرجمموع  ١٩٩٩
         عنصر االجتماعات واملشاركة ٣٠

        تكاليف مشاركة البلدان النامية ٣٣٠٠ 
 -  -  -  -   االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف ٣٣٠٢  
 ٢٠ ٠٠٠  -  -   ٢٠ ٠٠٠  اجتماعات املكتب ٣٣٠٤  
 ١٧٥ ٠٠٠  -  -   ١٧٥ ٠٠٠   حبوث األوزونمديرياجتماعات  ٣٣٠٧  
 ١٩٥ ٠٠٠  -  -   ١٩٥ ٠٠٠    الفرعياموع ٣٣٩٩ 

 ١٩٥ ٠٠٠  -  -   ١٩٥ ٠٠٠  جمموع العنصر ٣٩٩٩

        عنصر املعدات واملباين ٤٠
        ) دوالر١ ٥٠٠بنود تقل قيمتها عن (املعدات املهتلكة  ٤١٠٠ 
بالتقاسم مع (تلكة متنوعة مواد مه ٤١٠١  

 )بروتوكول مونتريال
 ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠ 

 ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠   الفرعياموع ٤١٩٩ 
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  ٢٠٠٨  شهر/عمل    
  )دوالر أمريكي(

  ٢٠٠٩  شهر/عمل
 )ر أمريكيدوال(

  ٢٠١٠  عمل/شهر
 )دوالر أمريكي(

  ٢٠١١ شهر/عمل
 )دوالر أمريكي(

         )املقتنيات(معدات معمرة  ٤٢٠٠ 
 -  ٢ ٥٠٠  ٢ ٥٠٠  -  كمبيوترات شخصية ولوازم تكميلية ٤٢٠١  
 ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  كمبيوترات نقالة ٤٢٠٢  
أجهزة السريفر، (آالت مكتبية أخرى  ٤٢٠٣  

 )الفاكس، سكانر، اخل
 ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠ 

 -  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  -  أجهزة استنساخ ٤٢٠٤  
  ١٠ ٠٠٠   ٢٢ ٥٠٠   ٢٢ ٥٠٠   ١٠ ٠٠٠   اموع الفرعي ٤٢٩٩ 
              مباين املكاتب ٤٣٠٠ 
بالتقاسم مع (كتب إجيارات مباين امل ٤٣٠١  

  )بروتوكول مونتريال
 ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠  

  ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   اموع الفرعي ٤٣٩٩ 
  ٣٦ ٥٠٠   ٤٩ ٠٠٠   ٤٩ ٠٠٠   ٣٦ ٥٠٠   العنصرجمموع  ٤٩٩٩

               النفقات املتنوعةعنصر ٥٠
              تشغيل املعدات وصيانتها ٥١٠٠ 
بالتقاسم مع (انة املعدات وغريها صي ٥١٠١  

  )بروتوكول مونتريال
 ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠  

 ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   اموع الفرعي ٥١٩٩ 

              إعداد التقاريرتكاليف  ٥٢٠٠ 
  ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   إعداد التقارير ٥٢٠١  
 مديريجتماع تقرير ا(إعداد التقارير  ٥٢٠٢  

  )حبوث األوزون
 ١٥ ٠٠٠   -   -   ١٥ ٠٠٠  

  ٢٢ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٢٢ ٥٠٠   اموع الفرعي ٥٢٩٩ 
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  ٢٠٠٨  شهر/عمل    
  )دوالر أمريكي(

  ٢٠٠٩  شهر/عمل
 )ر أمريكيدوال(

  ٢٠١٠  عمل/شهر
 )دوالر أمريكي(

  ٢٠١١ شهر/عمل
 )دوالر أمريكي(

              مصروفات نثرية ٥٣٠٠ 
  ٢٥ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   االتصاالت ٥٣٠١  
  ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   )شحن الوثائق( نفقات الشحن  ٥٣٠٢  
محلة التوعية (روفات أخرى مص ٥٣٠٤  

  )اجلماهريية حلماية طبقة األوزون
 ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠  

  ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   اموع الفرعي ٥٣٩٩ 
              الضيافة  ٥٤٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠   -   -   ١٠ ٠٠٠   الضيافة  ٥٤٠١   
  ١٠ ٠٠٠   -   -   ١٠ ٠٠٠   اموع الفرعي  ٥٤٩٩ 

  ٩٢ ٥٠٠   ٦٧ ٥٠٠   ٦٧ ٥٠٠   ٩٢ ٥٠٠   العنصرجمموع  ٥٩٩٩
  ١ ١٢٢ ٥٥٧   ٦٣٥ ٣١١   ٦١٩ ٣٧٨   ١ ٠٧٣ ٥٧٧   التكاليف الكلية املباشرة  ٩٩

  ١٤٥ ٩٣٢   ٨٢ ٥٩٠   ٨٠ ٥١٩   ١٣٩ ٥٦٥   ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربنامج  
  ١ ٢٦٨ ٤٨٩   ٧١٧ ٩٠١   ٦٩٩ ٨٩٧   ١ ٢١٣ ١٤٢   )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(اموع الكلي  

  ٦٦٥ ٤٨٩   ١١٤ ٩٠١   ٩٦ ٨٩٧   ٦٠٩ ٢٨٨   *السحب من رصيد الصندوق االستئماين 
  ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠    املقرر أن تدفعها األطرافاالشتراكات 

 بغرض احملافظة على مستوى ثابت من اشتراكات ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨تويات السحب يف وحددت مس. ٧/٣ من املقرر ٥ دوالر وفقاً للفقرة ٦٠٣ ٠٠٠ مبقدار ٢٠٠٨حددت اشتراكات األطراف يف  *
 . وشاملة له٢٠١١األطراف حىت عام 
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 ٢٠١٠ و٢٠٠٩ وامليزانيات املقترحة ألعوام ٢٠٠٨ واملعتمدة لعام املنقحة توضيحية للميزانية مالحظات
   األوزون للصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة٢٠١١و

  تعليق   امليزانيةبند
 ١١٠٤ – ١١٠١عنصر املوظفني 

  ١١٠٧و
  
  
  

١١٠٥  

 مقر العمل يفرتبات املوظفني املهنيني املطبقة يف مل  اإلشاريةتكاليفالمت استخدام 
 مقترحات امليزانية، ألغراض ٢٠١١ - ٢٠١٠ و٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ يفنريويب 
تعود . الفعلية للموظفني التكلفة عن معلومات توافرت حيثما األرقام وعدلت

  ؛االلتزامات اليت مل يتم إنفاقها عادة إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال
 لتغطية ١١٠٧ و١١٠٤ و١١٠١ امليزانية بنودمت القيام بأدىن قدر من التعديل يف 
  .وما فوقهالفئات الفنية لالتغريات يف املرتبات واملخصصات 

لتكاليف دعم  ٪١٣ تسدد من نسبة الـ  اإلداري تكلفة وظيفة املوظفمازالت
  . اإلنفاق الفعلي أساسعلىالربنامج 

-١٣٠١املوظفني /الدعم اإلداري
١٣١٠  

 نريويب مقر العمل يف املطبقة يف ات العامة اخلدم موظفيمرتبات استخدمت تكاليف
 عدلتوقد . ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨قترحات امليزانية ألعوام مل

 العامة  موظفي اخلدماتيف مرتبات لتعكس الزيادة ٢٠٠٨تبات يف مستويات املر
  .٢٠٠٧ نوفمرب /اعتباراً من تشرين الثاين

 ١٣٢٢خدمة املؤمترات /الدعم اإلداري
  ١٣٢٧ و١٣٢٦ و١٣٢٤و

 هذه ت ميزانية خدمة املؤمترات إذا كانبنود حتويل األموال الضرورية من قد جيري
 عقود مع مبوجب أو ة االستشاريدماتاخل من خالل  سواءمطلوبةاخلدمات 

  .شركات
  :تكاليف خدمة املؤمترات احلالية مبنية على األسباب واالفتراضات التالية  

 ملؤمتر الثامن يف تكاليف املؤمترات لالجتماع جيري التقاسمسوف : ١٣٢٢
 لألطراف يف بروتوكول مونتريال، العشرينية فيينا مع االجتماع األطراف التفاق

  ؛٢٠٠٨نوفمرب / يف تشرين الثاينبشكل مشتركتم عقد االجتماعني حيث ي
. ٢٠١١ و٢٠٠٨ ي يف عامكتب اتفاقية فيينامل من املقرر عقد اجتماعني: ١٣٢٤  

 حبوث األوزون، وسيعقد مديري مع اجتماع بالتوايلوسيعقد االجتماع األول 
  اعتماداتانولالجتماع. جتماع مؤمتر األطراف مع ابالتوايلاالجتماع الثاين 

  ؛للترمجة الفورية وترمجة الوثائق للغات املناسبة بناء على عضوية املكتب
يتم اقتراح املبلغ األدىن كل عام لتغطية األنشطة ذات الصلة باالحتفال : ١٣٢٦  

  ؛باليوم العاملي حلماية طبقة األوزون
 لالجتماعني تقترح زيادة طفيفة لتغطية تكاليف املؤمترات تتعلق بالتحضري: ١٣٢٧  

  .٢٠١١ و٢٠٠٨ حبوث األوزون يف ديريالسابع والثامن مل
 من حيث صلته بتنظيم سفر موظفي األمانة ٢٠١١ و٢٠٠٨تتضمن ميزانيتا   ١٦٠١ -سفر املوظفني يف مهام رمسية

  . حبوث األوزون واجتماعات مؤمتر األطرافمديرياجتماعات 
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  تعليق   امليزانيةبند
 يف ٥ املادة  من١ الفقرة لة مبوجب العامطرافاأل يف مشاركة ممثليلاك توضعت  ٣٣٠٢

 دوالر أمريكي لكل ممثل ٥٠٠٠  على أساس افتراضالتفاقيةلاالجتماعات املتعددة 
، باستخدام أكثر أسعار الدرجة مع مراعاة مشاركة أكثر من شخص واحد لكل بلد

ونظراً . االقتصادية فائدة ومالءمة، وباستخدام بدالت األمم املتحدة للمعيشة اليومية
 باالشتراك مع اجتماع األطراف عادة يتم عقد مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ألنه

يف بروتوكول مونتريال، فإن تكاليف املشاركة املقترحة للمؤمتر الثامن لألطراف 
  . تكاليف االشتراك بروتوكول مونتريالسيتحمل

ربعة  أل٢٠١١ و٢٠٠٨لمكتب يف ل ني اجتماع أساستكاليف املشاركة على  ٣٣٠٤
 حيث . النامية أو من البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالالبلدانمشاركني من 

.  حبوث األوزون واجتماع مؤمتر األطرافمديري مع اجتماع بالتوايلسيعقد 
وخلفض التكاليف ستغطى مشاركة أعضاء املكتب يف اجتماع املكتب واجتماع 

  .ماع األطرافمؤمتر األطراف بأموال خمصصة بالفعل الجت
وسيعقد االجتماع الثاين يف . ٢٠٠٨ حبوث األوزون يف مديريعقد اجتماع   ٣٣٠٧

  املؤهلة الناميةالبلدان من  خبريا٣٥ًجز التمويل للمشاركة من قبل تحوا. ٢٠١١
  .لتسليم التقارير الوطنية

 إتاحة وثائقأجل حتتفظ األمانة بأنظمة معاجلة البيانات اإللكترونية اخلاصة ا من   ٤٢٠٤-٤٢٠١
ويتطلب هذا شراء الوصالت . ألطرافلالربوتوكول واالتفاقية بصورة إلكترونية 

 حتديث أجهزة باإلضافة إىل الربجميات الضرورية، وتراخيص  بصورة دوريةالطرفية
  ؛السريفر املوجودة بالفعل واخلاصة باحلاسبات

  .بعض املعدات كل عاممت ختصيص مبلغ يف أضيق احلدود لتمكني األمانة من تغيري 
تتضمن املخصصات مبوجب بنود امليزانية هذه زيادة طفيفة تستند إىل معدالت   ٥٤٠٠-٥١٠٠

  .التضخم اليت توصي ا األمم املتحدة
 اإلبالغ عن يف ٢٠٠٨ امليزانية يف بند يف سوف يستخدم املبلغ املوضوع جانباً  ٥٣٠٤

  .زونمحاية طبقة األو ليف جماالتوعية اجلماهريية 
_________  


