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مؤتمر األطراف في اتفاقیة االجتماع الثاني عشر ل
 الجزء األول ،فیینا لحما�ة طبقة األوزون 

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

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

للصندوق  2021والمیزانیة المقترحة لعام  2020التنقیح المقترح للمیزانیة المعتمدة لـعام 
 االستئماني التفاقیة فیینا لحما�ة طبقة األوزون 

 مذ�رة من األمانة

 مقدمة -أوالً 

للصندوق  2021والمیزانیة الـُمقترحة لعام  2020�شرف األمانة أن تقدم التنقیح المقترح للمیزانیة المـُعتمدة لعام  -1
-فیروس �ورونا (كوفید جائحةاالستئماني التفاقیة فیینا لحما�ة طبقة األوزون. و�صف الفرع الثاني من هذه المذ�رة أثر 

الثالث تفاصیل عنهما، فیما �عرض الفرع الرا�ع التوقعات النقد�ة وخیارات التمو�ل، ) على المیزانیتین، و�تضمن الفرع 19
و�عرض المرفق األول بهذه المذ�رة المیزانیتین �التفصیل،  .و�قدم الفرع الخامس مالحظات رئیسیة لكي تنظر فیها األطراف

مانة األوزون و�بین المرفق الثالث جدول بینما یتضمن المرفق الثاني المخطط التنظیمي وجدول مالك الموظفین في األ
 .التي ُتناقش في الفرع الرا�ع 2021األطراف وفقًا لخیارات تمو�ل میزانیة عام  اشتراكات

 2021والمیزانیة المقترحة لعام   2020وقد استعرض برنامج األمم المتحدة للبیئة المیزانیة المنقحة المقترحة لعام -2
 .من اختصاصات إدارة الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا 17لفقرة وأقرهما �اعتبارهما تمتثالن ل

 .ُ�قصد �الدوالرات في هذه المذ�رة دوالرات الوال�ات المتحدة -3

  

 
 .سیتم تأكید مكان االجتماع وشكله في وقت الحق   ∗

** UNEP/OzL.Pro.32/1–1/(I)UNEP/OzL.Conv.12. 



UNEP/OzL.Conv.12(I)/4 

2 

 2023-2021�ورونا على میزانیة فترة السنوات الثالث فیروس أثر جائحة  -ثانیاً 

ُتعَقد اجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقیة فیینا، التي ُتعتمد فیها میزانیات الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا  -4
اجتماعات مكاتب تلك االجتماعات واجتماعات مدیري ذاتها الوتیرة �لفترة السنوات الثالث، �ل ثالث سنوات، وُتعَقد 

فقد تأجل مرة أخرى  .غیرت طر�قة تنفیذ األنشطة )19–كوفید(ا مرض فیروس �ورونغیر أن جائحة  .�حوث األوزون 
إلى  1عقد االجتماع الحادي عشر لمدیري �حوث األوزون، الذي �ان مقررًا في البدا�ة عقده في جنیف في الفترة من 

، ومن المقرر اآلن أن 2020تموز/یولیه  10إلى  8في مونتر�ال، �ندا، من خطط لعقده ثم  2020نیسان/أبر�ل  3
أنه  غیر ؛2021نیسان/أبر�ل  16إلى  14د الجو�ة في جنیف في الفترة من �عقد في مقر المنظمة العالمیة لألرصا

التي سُتعَقد عن  خالل اجتماعات ما بین الدورات )1(سُینظر في القضا�ا المدرجة في الجلسة الرا�عة من جدول األعمال
ؤتمر األطراف في اتفاقیة عقد االجتماع الثاني عشر لم�ما سیُ  .2020أكتو�ر  8و 7التداول عبر اإلنترنت یومي  طر�ق

 2021للنظر في میزانیة الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا لعام  ُتتَخذالترتیبات الالزمة  و�ن �انت، 2021فیینا عام 
 .)2(في الوقت المناسب

ستقدم ، فإن المیزانیات المقترحة التي 2021ونظرًا إلى أن االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف سیعقد عام  -5
، 2021غیر أنه ال توجد حالیًا میزانیة معتمدة لعام  .2024-2022في ذلك االجتماع ستكون لفترة السنوات الثالث 

 2020-2018ذلك أن مؤتمر األطراف وافق في اجتماعه الحادي عشر على المیزانیات المعتمدة لفترة السنوات الثالث 
 .2021ة للنظر فیها لتغطیة تكالیف االجتماعات والعملیات والموظفین لعام ، تقدم األمانة العامة میزانیة مقترحافقط. ولذ

م2021وترد في الفرع الرا�ع خیارات التمو�ل لعام  -6  .، مع مراعاة أثر الو�اء على النحو المبین فیما تقدَّ

 2021و 2020میزانیتا عامي  –ثالثاً 

 میزانیة عام 2020 المنقحة -ألف

كانت األمانة تعرض فیما مضى وثیقة المیزانیة، متضمنًة المیزانیات المقترحة للسنوات المقبلة والتنقیحات على  -7
، المقدمة UNEP/OzL.Pro.31/4ة وفي الوثیق .المیزانیة المعتمدة للسنة الحالیة، لكي تستعرضها األطراف وتوافق علیها

ف في بروتو�ول مونتر�ال، حاجت األمانة �أن تقد�م تنقیحات لمیزانیة الصندوق إلى االجتماع الحادي والثالثین لألطرا
ستئماني لبروتو�ول مونتر�ال �شأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون الستعراضها والموافقة علیها من جانب األطراف اال

روتو�ول مونتر�ال، تقد�م تنقیح مقترح ولم تكن األمانة تعتزم، توخیًا لالتساق مع الممارسة المتبعة في ب .لیس ضرور�اً 
م، �ان 2020للمیزانیة المعتمدة للصندوق االستئماني التفاقیة فیینا لعام  ؛ غیر أنه، �ما أوِضح في الفرع الثاني فیما تقدَّ

، وخلصت األمانة إلى أن الضرورة تقتضي تنقیح 2020تأثیر �بیر على تنفیذ األنشطة المخطط لها لعام  19-لكوفید
 .میزانیةال

عن المیزانیة  دوالراً  492 548، أي ما �قل �مبلغ قدره دوالراً  877 462یبلغ مجموع المیزانیة المنقحة المقترحة  -8
 :وُتعزى أسباب هذا االنخفاض إلى ما یلي .دوالرات 1 370 010المعتمدة البالغة 

تشمل: تكالیف منقحة لالجتماعات دوالرًا لتكالیف االجتماعات  267 386میزانیة غیر منفقة قدرها  )أ(
ص إلعداد وثائق المیزانیة التي تُ  25 000دوالرًا منها  49 614قدرها  االجتماع الثاني عشر عرض على دوالر تخصَّ

 
 .http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/11orm/SitePages/Home.aspxانظر   )1(
 .التي تبین خطة الطوارئ الخاصة �اجتماعات معاهدة األوزون  2020أ�ار/مایو  29انظر رسالة األمانة المؤرخة   )2(

 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/11orm/SitePages/Home.aspx
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دوالرًا إلعداد  14 614و )3(مؤتمر األطراف في اتفاقیة فیینا واالجتماع الثاني والثالثین لألطراف في بروتو�ول مونتر�الل
دوالر لألنشطة الترو�جیة للتوعیة �العمل الجاري في  10 000وثائق االجتماع الحادي عشر لمدیري �حوث األوزون و

 إطار معاهدات األوزون؛

: تمثل المیزانیة 5دوالرًا لمشار�ة األطراف العاملة �موجب المادة  137 518میزانیة غیر منفقة قدرها  )ب(
دوالرًا المبالغ المخصصة لترتیبات السفر التي ُأِقرَّت قبل حدوث الو�اء لحضور االجتماع  42 482لغة المنقحة البا

 الحادي عشر لمدیري �حوث األوزون؛

 لسفر الموظفین في مهام رسمیة؛ دوالراً  16 479میزانیة غیر منفقة قدرها  )ج(

 ؛دوالر لتكالیف التشغیل األخرى  14 500میزانیة غیر منفقة قدرها  )د(

 .في تكالیف دعم البرامج دوالراً  56 665انخفاض قدره  قابل ذلك(د)، -وفي ضوء الفقرات الفرعیة (أ) )ه(

م تحدیث آخر عن أداء المیزانیة وحالة االشتراكات واألرصدة النقد�ة في  -9 في  2020أیلول/سبتمبر  30وسُیقدَّ
 .UNEP/OzL.Pro.32/INF/2ة الوثیق

 2021المیزانیة المقترحة لعام  -�اء

، إعداد سینار�و�ن للمیزانیة و�رنامجین للعمل استنادًا إلى 11/3من المقرر  13طلبت األطراف، في الفقرة  -10
 :2023إلى   2021االحتیاجات المتوقعة خالل فترة السنوات الثالث

 سینار�و نمو اسمي صفري للمیزانیة؛ )أ(

�إدخالها على السینار�و األول والوفورات أو التكالیف سینار�و �ستند إلى المز�د من التعدیالت الموصى  )ب(
 .اإلضافیة المتصلة �ه

م، فإن األمانة تقدم مقترح میزانیة لعام  5و�ما ُأوِضح في الفقرة  -2021فقط، ال لفترة السنوات الثالث  2021فیما تقدَّ
2023. 

 .11/3إعداد سینار�و�ن للمیزانیة عمًال �المقرر  ةالتنفیذ� ةهذه المرة األولى التي �طلب فیها إلى األمینوتعد  -11
 2020اتخذت األمانة المیزانیة المعتمدة لعام فقد ونظرًا إلى عدم وجود نقطة مرجعیة لمیزانیة النمو االسمي الصفري، 

العدد إلى  وتود األمانة أن توجه عنا�ة األطراف إلى أنه نظراً  .2021أساسًا لسینار�و النمو االسمي الصفري لعام 
المحدود من فئات اإلنفاق في المیزانیة، وعدم التیقن �شأن ما إذا �ان سیتسنى لألطراف التداول �شأن أكثر من سینار�و 

إضافیة ُیوصي بها، فقد  تعدیالتمیزانیة واحد، والتكالیف اإلضافیة الضئیلة التي ینطوي علیها سینار�و �ستند إلى 
فقط على أن تعد سینار�وي المیزانیة المطلو�ین عندما  2021اسمي صفري لعام  اختارت األمانة أن تقدم میزانیة نمو

 .2024-2022�حین أوان تقد�م المیزانیات المقترحة لفترة السنوات الثالث 

المعتمدة  2020دوالر هي في جوهرها میزانیة عام  1 370 000إن میزانیة النمو االسمي الصفري البالغة  -12
 :المبلغ اإلجمالي لكنها تختلف عنها في بنود المیزانیة الفرد�ة على النحو التاليذاتها من ناحیة 

، وهو 2020من الدوالرات قیاسًا �عام  12 102زادت مرتبات الموظفین و�دالتهم واستحقاقاتهم بواقع  )أ(
 في المائة؛ 2ما �مثل ز�ادة إلزامیة لمراعاة التضخم قدرها 

 
والمیزانیة المقترحة للصندوق االستئماني  2020تمدة لعام ال �شمل الجزء المخصص لمؤتمر األطراف إال التنقیحات المقترحة للمیزانیة المع  )3(

 .2021التفاقیة فیینا لعام 
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دوالر قیاسًا �عام  13 000المؤتمرات الجتماع مدیري �حوث األوزون بواقع انخفضت تكالیف خدمات  )ب(
وسُتستخدم  ، نظرًا إلى االنتهاء من إعداد وثائق االجتماع الحادي عشر ونشرها في البوا�ة االلكترونیة لالجتماع؛2020

 إذا لزم األمر؛من المصار�ف العرضیة،  ذلك لتحدیث الوثائق وغیر 2021میزانیة عام 

تعدیالت ما قد یلزم من دوالر لمراعاة التضخم و  1 500�دت تكالیف استئجار أماكن العمل �مبلغ قدره ز  )ج(
 ؛لكفالة التبـاعد االجتماعي

ز�دت تكالیف تشغیل وصیانة المعدات، التي عادًة ما تشمل أ�ضا تكلفة التأمین على المعدات، �مبلغ  )د(
الستضافة السنو�ة للموقع الشبكي ومختلف األدوات الرقمیة التي دوالر لدفع جزء من تكالیف الصیانة وا 2 500قدره 

 تنَفق حالیًا من الصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال؛

 3 111 ، التي تشمل یوم األوزون ونفقات االتصاالت والشحن، �مقدارالنثر�ةانخفضت التكالیف  )ه(
 سیما �النظر إلى االجتماعات الثالثة التفاقیة فیینا المقرر ولئن �ان هذا التخفیض سیؤثر على �فاءة األمانة، وال دوالرًا؛

، فإن األمانة ستبذل قصارى جهدها لخفض التكالیف، على أمل أن تعود المیزانیة التشغیلیة إلى 2021عقدها عام 
 .19 –ید عند عودة األمور إلى طبیعتها �عد �وف 2020المستوى الذي �انت علیه عام 

على المستوى  2021خدمات المؤتمرات المخصصة لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف عام �قیت میزانیة  -13
 .الذي �انت علیه في السنوات الماضیة عندما �انت ترتیبات االستضافة غیر معروفة إ�ان إعداد المیزانیة

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

عام لدوالر  733 000قدرها  اشتراكاتع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، على وافقت األطراف، في االجتما -14
)، أي �ما �قل 5، الفقرة 11/3(المقرر  2020عام لدوالر  986 000و 2019عام لدوالر  863 000و 2018

واالشتراكات ، على أن تعوض األمانة الفرق بین النفقات الفعلیة 2020و  2018المیزانیتین المعتمدتین لعامي عن
 یبلغ 2019الرصید النقدي في نها�ة عام �ان و  .الرصید النقدي السحب منأي سنة من السنوات عن طر�ق  في

 رًا.دوال 1 523 034

، 2020عام  خاللالمعتمدة  االشتراكاتفي المائة من  70"، تتوقع األمانة العامة تلقي 19-نظرًا لو�اء "كوفید -15
وتتوقع  .دوالرًا (انظر الفرع الثالث (ألف)) 877 462 تبلغ المیزانیة المنقحة المقترحة أندوالر، في حین  690 200أي 

الواردة خالل  واالشتراكاتالفرق بین النفقات الفعلیة  لتعو�ضمن الرصید النقدي  دوالراً  187 262سحب األمانة العامة 
 .)1دوالرا في نها�ة السنة (انظر الجدول  1 335 772نقدي الرصید ال لیصبحالسنة، 

 1الجدول 
 2020توقعات اإلیرادات والنفقات والرصید النقدي لعام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة)

 المبلغ الوصف
 034 523 1 2019�انون األول/د�سمبر  31الرصید النقدي في 

 200 690 2020إضافة: االیرادات المقدرة في 
 462 877 2020خصم: النفقات المقدرة لعام 

 772 335 1 2020�انون األول/د�سمبر  31الرصید النقدي في 
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 :2021األطراف متضمنًا ثالثة خیارات تمو�لیة لمیزانیة عام  اشتراكات�عرض المرفق الثالث جدول  -16

 دوالر)؛ 986 000( 2020على نفس مستوى عام  2021: اشتراكات عام 1الخیار  )أ(

 2021مستوى �كفي لتمو�ل میزانیة النمو االسمي الصفري لعام على  2021عام  اشتراكات: 2الخیار  )ب(
 دوالر)؛ 1 370 000(

في المائة من الجزء غیر المنفق المتوقع من  70بنسبة  2021عام  اشتراكات تخفیض: 3الخیار  )ج(
، �ما هو مبین في الجدول دوالراً  1 036 686)، لتصل إلى مبلغ إجمالي قدره دوالراً  333 314( 2020میزانیة عام 

 .2020، لمراعاة أثر الو�اء وعدم إجراء �عض األنشطة المقررة لعام 2

 2الجدول 
والتعدیل ذو الصلة المتعلق  2020غیر المنفقة لتكالیف االجتماعات والسفر المتصل �االجتماعات في عام المیزانیة 

 3بها في خیار التمو�ل 

المیزانیة  فئة التكالیف
 المعتمدة

اإلنفاق 
 المقدر

المیزانیة 
غیر 

 المنفقة

 تكالیف االجتماعات
   

 000 227 000 25 000 252 تكالیف خدمات المؤتمرات: مؤتمر األطراف

 000 20 ─ 000 20 تكالیف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب

 386 5 614 14 000 20 تكالیف خدمات المؤتمرات: اجتماع مدیري �حوث األوزون 

 000 15 ─ 000 15 الضیافة

 386 267 614 39 000 307 المجموع الفرعي لتكالیف االجتماعات

 5العاملة �المادة سفر ممثلي األطراف 
   

 345 19 655 000 20 اجتماعات المكتب

 173 118 827 41 000 160 اجتماع مدیري �حوث األوزون 

  518 137 482 42 000 180 5المجموع الفرعي لسفر ممثلي األطراف العاملة �المادة 

 479 16 521 13 000 30 سفر الموظفین في مهام رسمیة

 383 421 617 95 000 517 المباشرةمجموع التكالیف 

 780 54 430 12 210 67 في المائة) 13تكالیف دعم البرامج (

 163 476 047 108 210 584 المجموع شامًال دعم البرنامج

 314 333 في المائة من المیزانیة غیر المنفقة) 70( 3التعدیل الذي سیطبق على خیار التمو�ل 

ل أي فرق بین النفقات الفعلیة  -17 الواردة خالل السنة من الرصید النقدي، على غرار اإلجراء  واالشتراكاتسُیموَّ
، 2021الرصید النقدي المتوقع في نها�ة عام  3و�بین الجدول  .أعاله)  15(انظر الفقرة  2020المتبع في میزانیة عام 

، مع 2021-2014فیبّین تطور الرصید النقدي في نها�ة العام خالل الفترة  1كل خیارات التمو�ل الثالثة، أما الشكل ل
 .2021مراعاة خیارات التمو�ل الثالثة لعام 
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 3الجدول 
 ل خیارات التمو�ل الثالثةلك 2021الرصید النقدي المتوقع في نها�ة عام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة)
 

 3الخیار  2الخیار  1الخیار 

  772 335 1  772 335 1  772 335 1 2020�انون األول/د�سمبر  31الرصید النقدي في 

  686 036 1  000 370 1  000 986 إضافة: االشتراكات

  000 370 1  000 370 1  000 370 1 خصم: النفقات

  458 002 1  772 335 1  772 951 2021�انون األول/د�سمبر  31الرصید النقدي في 

 1الشكل 
 تطور الرصید النقدي بنها�ة العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

في  راً دوال 889 544وسیكون الرصید النقدي أعلى �كثیر إذا ُدِفعت االشتراكات غیر المسددة، التي بلغت  -18
جمیع األطراف على دفع اشتراكاتها غیر المسددة  11/3من المقرر  7وقد حثت الفقرة  .2019�انون األول/د�سمبر  31

وتا�عت األمانة المسألة مع فرادى األطراف في محاوالت جرى آخرها فضًال عن اشتراكاتها المستقبلیة فورا و�الكامل، 
 ، سعیًا لتشجیع األطراف على سداد أرصدتها المستحقة.2020خالل الفصل األول من عام 

 مالحظات أساسیة -خامساً 

 قد ترغب األطراف في النظر في المالحظات األساسیة التالیة أثناء مداوالتها: - 19

مت میزانیة مقترحة لعام  (أ)  فقط، على عكس الممارسة المعتادة المتمثلة في تقد�م میزانیات  2021ُقدِّ
 ؛اجتماعات اتفاقیة فیینا لتصادفالسنوات ثالثیة 

نظراً إلى العدد المحدود من فئات اإلنفاق في المیزانیة، وعدم التیقن �شأن ما إذا �ان سیتسنى لألطراف  (ب) 
من سینار�و میزانیة واحد، والتكالیف اإلضافیة الضئیلة التي ینطوي علیها سینار�و �ستند إلى تعدیالت  التداول �شأن أكثر

 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Option 1 Option 2 Option 3
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فقط على أن تعد سینار�وي  2021إضافیة ُیوصي بها، فقد اختارت األمانة أن تقدم میزانیة نمو اسمي صفري لعام 
 ؛2024-2022حة لفترة السنوات الثالث المیزانیة المطلو�ین عندما �حین أوان تقد�م المیزانیات المقتر 

 ُعِرضت ثالثة خیارات للتمو�ل لكي تنظر فیها األطراف؛ (ج) 

أو عام  2019أقل مما �ان علیه في نها�ة عام  2021سیكون الرصید النقدي المتوقع في نها�ة عام  (د) 
وتجدر اإلشارة إلى أن القواعد المالیة لألمم المتحدة تحظر على الصنادیق االستئمانیة العمل في وضع نقدي  ؛2018

 للخطر؛ �عرض عملیات األمانة العامة القصیرة األجل من شأنه أنمدین، ما 

وحالة االشتراكات والرصید  2020سیقدم تحدیث آخر للمعلومات عن أداء المیزانیة لعام  (ه) 
ة المتعلقة �الموضوع ــــرة األمانــــــراف، في مذ�ــــــه األطـــ، لكي تستعرض2020ول/سبتمبر ــأیل 30 في ديـــــــالنق

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

والمیزانیة  2020الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا لحما�ة طبقة األوزون: المیزانیة المنقحة لعام 
 2021الُمقترحة لعام 

 1الجدول 
 2020موجز تنقیح میزانیة عام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة)

 فئة التكالیف

المیزانیة 
المعتمدة لعام 

2020 
المیزانیة المنقحة 

 النسبة المئو�ة للتغیر التغیر 2020لعام 

 0 - 589 898 589 898 مرتبات الموظفین و�دالتهم واستحقاقاتهم

 (84) )267 386( 49 614 317 000 االجتماعاتتكالیف 

 (76) )137 518( 42 482 180 000 في االجتماعات ٥مشار�ة ممثلي األطراف العاملة �المادة 

 (55) )16 479( 13 521 30 000 سفر الموظفین في مهام رسمیة

 (15) )14 500( 81 000 95 500 المصروفات التشغیلیة األخرى: اللوازم والمواد االستهالكیة

 3)(6 )435 883( 776 155 1 212 398 المجموع الفرعي

 (36) )56 665( 100 947 157 612 في المائة) 13تكالیف دعم البرامج (

 )(36 )492 548( 877 462 1 370 010 المجموع

 2الجدول 
 2021تفاصیل المیزانیات المقترحة لعام 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة)

بند 
 فئة التكالیف المیزانیة

المیزانیة المعتمدة 
 2020لعام 

المیزانیة المنقحة 
 2020لعام 

میزانیة النمو 
االسمي الصفري 

 2021لعام 
 602 000 589 898 589 898 مرتبات الموظفین و�دالتهم واستحقاقاتهم 1000
 تكالیف االجتماعات 1300
لالجتماعات تكالیف خدمات المؤتمرات:  1322

 التحضیر�ة واجتماعات األطراف
000 252 000 25 000 252 

 20 000 0 20 000 تكالیف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب 1324
تكالیف خدمات المؤتمرات: اجتماع مدیري  1327

 �حوث األوزون 
000 20 614 14 000 7 

 10 000 10 000 10 000 أنشطة الترو�ج لحما�ة طبقة األوزون  1328
 15 000 0 15 000 الضیافة 5401

 304 000 49 614 317 000 المجموع الفرعي لتكالیف االجتماعات
  5سفر ممثلي األطراف العاملة �المادة  3300
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: اجتماعات 5سفر ممثلي األطراف العاملة �المادة  3304
 المكتب

000 20 655 000 20 

اجتماع : 5سفر األطراف العاملة �المادة  3307
 مدیري �حوث األوزون 

000 160 827 41 000 160 

 180 000 42 482 180 000 5المجموع الفرعي لسفر ممثلي األطراف العاملة �المادة 
 30 000 13 521 30 000 سفر الموظفین في مهام رسمیة 1600

 المصروفات التشغیلیة األخرى  5000 – 4000
 8 000 5 000 8 000 المعدات المستهلكة 4100
 10 000 8 500 10 000 المعدات غیر المستهلكة 4200
 19 000 17 500 17 500 استئجار األماكن 4300

 10 000 7 500 7 500 تشغیل المعدات وصیانتها 5100
 12 500 12 500 12 500 تكالیف إعداد التقار�ر 5200
 36 889 30 000 40 000 المصروفات النثر�ة 5300
الفرعي للمصروفات التشغیلیة األخرى: اللوازم المجموع 

 والمواد االستهالكیة
500 95 000 81 389 96 

 1212 389      776 515 1 212 398 مجموع التكالیف المباشرة
 157 611 100 947 157 612 في المائة) 13تكالیف دعم البرامج ( 

 1 370 000  877 462 1 370 010 المجموع الكلي
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 المرفق الثاني

 المخطط التنظیمي ومالك الموظفین ألمانة األوزون 

 المخطط التنظیمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 موجز الوظائف

الفئة  المستوى 
 الفنیة

فئة الخدمات 
 العامة

 المجموع

 1 - 1 2-مد

 1 - 1 1-مد

 3 - 3 5-ف

 2 - 2 4-ف

 1 - 1 3-ف

 8 8 - خ.ع

 16 8 8 المجموع

 

المدیر التنفیذي، ونائب المدیر التنفیذي، و�بیر  فر�ق اإلدارة العلیا:
موظفي الشؤون القانونیة، و�بیر موظفي الشؤون البیئیة، و�بیر موظفي 

 الشؤون اإلدار�ة

�بیر الموظفین اإلدار�ین وجمیع موظفي الخدمات  فر�ق اإلدارة والتنظیم:
لبیئیة العامة فر�ق الشؤون البیئیة وأفرقة التقییم: �بیر موظفي الشؤون ا

 وموظفون فنیون 

�بیر موظفي الشؤون القانونیة  فر�ق الشؤون القانونیة واالمتثال:
 وموظفون فنیون 

موظف البرامج ومساعد إلدارة المعلومات  فر�ق تكنولوجیا المعلومات:
 ومساعد لنظم المعلومات

 2-مد األمینة التنفیذ�ة

موظف لشؤون االتصاالت 
 1-مد ةالتنفیذ� ةنائب األمین 3-والمعلومات ف

 6-مساعد إداري خ.ع

 6-خ.ع برامجمساعد 

مساعد إلدارة 
 6-المعلومات خ.ع

 5-كبیر موظفي الشؤون القانونیة ف 5-كبیر موظفي الشؤون البیئیة ف 5-كبیر الموظفین اإلدار�ین ف

 مساعد إداري 
 7-خ.ع

 مساعد إداري 
 7-خ.ع

مساعد لخدمات 
 6-خ.عاالجتماعات 

مساعد نظم 
 7-معلومات خ.ع 

 4-موظف برامج ف 4-موظف برامج ف

 مساعد لشؤون البرامج
 6-خ.ع
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 التفاقیة فییناجدول مالك الموظفین للوظائف الممولة من الصندوق االستئماني 

 المجموع فئة الخدمات العامة الفئة الفنیة وما فوقها المستوى 
 1 - 1 (أ)2-مد 

 1 - 1 (أ)5-ف

 1 - 1 3-ف

 4 4 - (ب)فئة الخدمات العامة

 7 4 3 المجموع

 الصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال.في المائة من  50في المائة من الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا و 50(أ)  ممولة بنسبة 

في المائة من الصندوق  50في المائة من الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا ووظیفتان ممولتان بنسبة  100(ب)  وظیفتان ممولتان بنسبة 
 في المائة من الصندوق االستئماني لبروتو�ول مونتر�ال. 50االستئماني التفاقیة فیینا و
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 المرفق الثالث

الخیارات المقترحة لجدول اشتراكات األطراف في الصندوق االستئماني التفاقیة فیینا لحما�ة 
 طبقة األوزون 

 (بدوالرات الوال�ات المتحدة)

 

 اسم الطرف

اشتراكات  جدول
ألمم المتحدة ا

مع مراعاة  المعدل
أال یتجاوز الحد 
األقصى للنصیب 
المقرر ألي طرف 

  أ في المائة 22

: 1الخیار 
اشتراكات عام 

على نفس  2021
مستوى عام 
2020 

: 2الخیار 
اشتراكات عام 

على  2021
مستوى �كفي 

میزانیة لتمو�ل 
النمو االسمي 
الصفري لعام 
2021 

: 3الخیار 
اشتراكات عام 

�عد  2021
 ب التعدیل

 - - - - أفغانستان 1
 - - - - ألبانیا 2
 426 1 885 1 356 1 0.138 الجزائر 3
 - - - - أندورا 4
 - - - - أنغوال 5
 - - - - أنتیغوا و�ر�ودا 6
 456 9 496 12 993 8 0.912 األرجنتین 7
 - - - - أرمینیا 8
 838 22 181 30 721 21 2.203 أسترالیا 9

 996 6 245 9 654 6 0.675 النمسا 10
 - - - - أذر�یجان 11
 - - - - جزر البهاما 12
 - - - - البحر�ن 13
 - - - - بنغالد�ش 14
 - - - - بر�ادوس 15
 - - - - بیالروس 16
 484 8 212 11 069 8 0.818 بلجیكا 17
 - - - - بلیز 18
 - - - - بنن 19
 - - - - بوتان 20
 - - - - المتعددة القومیات -بولیفیا (دولة 21
 - - - - البوسنة والهرسك 22
 - - - - بوتسوانا 23
 464 30 258 40 975 28 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
 253 28 337 37 871 26 2.725 كندا 32
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 اسم الطرف

اشتراكات  جدول
ألمم المتحدة ا

مع مراعاة  المعدل
أال یتجاوز الحد 
األقصى للنصیب 
المقرر ألي طرف 

  أ في المائة 22

: 1الخیار 
اشتراكات عام 

على نفس  2021
مستوى عام 
2020 

: 2الخیار 
اشتراكات عام 

على  2021
مستوى �كفي 

میزانیة لتمو�ل 
النمو االسمي 
الصفري لعام 
2021 

: 3الخیار 
اشتراكات عام 

�عد  2021
 ب التعدیل

 - - - - جمهور�ة أفر�قیا الوسطى 33
 - - - - تشاد 34
 206 4 558 5 000 4 0.406 شیلي 35
 058 124 946 163 993 117 11.967 الصین 36
 976 2 933 3 831 2 0.287 كولومبیا 37
 – – – – جزر القمر 38
 – – – – الكونغو 39
 - - - - جزر �وك 40
 - - - - كوستار�كا 41
 - - - - كوت د�فوار 42
 - - - - كرواتیا 43
 - - - - كو�ا 44
 - - - - قبرص 45
 214 3 247 4 057 3 0.310 تشیكیا 46
جمهور�ة �ور�ا الشعبیة  47

 الد�مقراطیة
- - - - 

 - - - - جمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة 48
 725 5 566 7 445 5 0.552 الدانمرك 49
 - - - - جیبوتي 50
 - - - - دومینیكا 51
 - - - - الجمهور�ة الدومینیكیة 52
 - - - - إكوادور 53
 922 1 540 2 828 1 0.185 مصر 54
 - - - - السلفادور 55
 - - - - غینیا االستوائیة 56
 - - - - إر�تر�ا 57
 - - - - إستونیا 58
 - - - - إسواتیني 59
 - - - - إثیو�یا 60
 835 25 141 34 572 24 2.492 االتحاد األورو�ي 61
 - - - - فیجي 62
 351 4 749 5 138 4 0.420 فنلندا 63
 748 45 457 60 511 43 4.413 فرنسا 64
 - - - - غابون  65
 - - - - غامبیا 66
 - - - - جورجیا 67
 933 62 168 83 856 59 6.071 ألمانیا 68
 - - - - غانا 69
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 اسم الطرف

اشتراكات  جدول
ألمم المتحدة ا

مع مراعاة  المعدل
أال یتجاوز الحد 
األقصى للنصیب 
المقرر ألي طرف 

  أ في المائة 22

: 1الخیار 
اشتراكات عام 

على نفس  2021
مستوى عام 
2020 

: 2الخیار 
اشتراكات عام 

على  2021
مستوى �كفي 

میزانیة لتمو�ل 
النمو االسمي 
الصفري لعام 
2021 

: 3الخیار 
اشتراكات عام 

�عد  2021
 ب التعدیل

 782 3 998 4 597 3 0.365 الیونان 70
 - - - - غر�نادا 71
 - - - - غواتیماال 72
 - - - - غینیا 73
 - - - - بیساو -غینیا  74
 - - - - غیانا 75
 - - - - هایتي 76
 - - - - الكرسي الرسولي 77

 - - - - هندوراس 78
 129 2 813 2 025 2 0.205 هنغار�ا 79
 - - - - آ�سلندا 80
 619 8 390 11 197 8 0.831 الهند 81
 611 5 416 7 337 5 0.541 إندونیسیا 82
 113 4 435 5 912 3 0.397 اإلسالمیة) -إیران (جمهور�ة  83
 333 1 762 1 268 1 0.129 العراق 84
 834 3 067 5 646 3 0.370 آیرلندا 85
 064 5  692 6 816 4 0.488 إسرائیل 86
 174 34  162 45 503 32 3.296 إ�طالیا 87
 - - - - جاما�كا 88
 499 88  954 116 173 84 8.537 الیا�ان 89
 - - - - األردن 90
 839 1 431 2 749 1 0.177 كازاخستان 91
 - - - - كینیا 92
 - - - - كیر�باس 93
 604 2 442 3  477 2 0.251 الكو�ت 94
 - - - - قیرغیزستان 95
 - - - - جمهور�ة الو الد�مقراطیة الشعبیة 96
 - - - - التفیا 97
 - - - - لبنان 98
 - - - - لیسوتو 99

 - - - - لیبر�ا 100
 - - - - لیبیا 101
 - - - - لیختنشتاین 102
 - - - - لیتوانیا 103
 - - - - لكسمبرغ 104
 - - - - مدغشقر 105
 - - - - مالوي  106
 524 3 657 4 352 3 0.340 مالیز�ا 107
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 اسم الطرف

اشتراكات  جدول
ألمم المتحدة ا

مع مراعاة  المعدل
أال یتجاوز الحد 
األقصى للنصیب 
المقرر ألي طرف 

  أ في المائة 22

: 1الخیار 
اشتراكات عام 

على نفس  2021
مستوى عام 
2020 

: 2الخیار 
اشتراكات عام 

على  2021
مستوى �كفي 

میزانیة لتمو�ل 
النمو االسمي 
الصفري لعام 
2021 

: 3الخیار 
اشتراكات عام 

�عد  2021
 ب التعدیل

 - - - - ملد�ف 108
 - - - - مالي 109
 - - - - مالطة 110
 - - - - جزر مارشال 111

 - - - - مور�تانیا 112
 - - - - مور�شیوس 113
 351 13 644 17 699 12 1.288 المكسیك 114
 - - - - الموحدة) -میكرونیز�ا (وال�ات  115
 - - - - موناكو 116
 - - - - منغولیا 117
 - - - - الجبل األسود 118
 - - - - المغرب 119
 - - - - موزامبیق 120
 - - - - میانمار 121
 - - - - نامیبیا 122
 - - - - ناورو 123
 - - - - نیبال 124
 013 14 518 18 328 13 1.352 هولندا 125
 007 3 974 3 860 2 0.290 نیوز�لندا 126
 - - - - نیكاراغوا 127
 - - - - النیجر 128
 583 2 414 3 457 2 0.249 نیجیر�ا 129
 - - - - نیوي  130
 - - - - الشمالیةمقدونیا  131
 792 7 297 10 411 7 0.752 النرو�ج 132
 188 1 571 1 130 1 0.115 عمان 133
 189 1 570 1 130 1 0.115 �اكستان 134
 - - - - �االو 135
 - - - - بنما 136
 - - - - �ابوا غینیا الجدیدة 137
 - - - - �اراغواي 138
 571 1 076 2 494 1 0.152 بیرو 139
 118 2 800 2 015 2 0.204 الفلبین 140
 288 8 952 10 883 7 0.799 بولندا 141
 617 3 780 4 440 3 0.349 البرتغال 142
 914 2 851 3 772 2 0.281 قطر 143
 427 23 959 30 282 22 2.260 جمهور�ة �ور�ا 144
 - - - - جمهور�ة مولدوفا 145
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 اسم الطرف

اشتراكات  جدول
ألمم المتحدة ا

مع مراعاة  المعدل
أال یتجاوز الحد 
األقصى للنصیب 
المقرر ألي طرف 

  أ في المائة 22

: 1الخیار 
اشتراكات عام 

على نفس  2021
مستوى عام 
2020 

: 2الخیار 
اشتراكات عام 

على  2021
مستوى �كفي 

میزانیة لتمو�ل 
النمو االسمي 
الصفري لعام 
2021 

: 3الخیار 
اشتراكات عام 

�عد  2021
 ب التعدیل

 046 2 704 2 946 1 0.197 رومانیا 146
 853 24 844 32 638 23 2.397 االتحاد الروسي 147
 - - - - رواندا 148
 - - - - سانت �یتس ونیفس 149
 - - - - سانت لوسیا 150
 - - - - سانت فنسنت وجزر غر�نادین  151
 - - - - ساموا 152
 - - - - سان مار�نو 153
 - - - - سان تومي و�ر�نسیبي 154
 111 12 005 16 519 11 1.168 المملكة العر�یة السعود�ة 155
 - - - - السنغال 156
 - - - - صر�یا 157
 - - - - سیشیل 158
 - - - - سیرالیون  159
 012 5 623 6 767 4 0.483 سنغافورة 160
 582 1 089 2 504 1 0.153 سلوفاكیا 161
 - - - - سلوفینیا 162
 - - - - جزر سلیمان 163
 - - - - الصومال 164
 811 2 714 3 673 2 0.271 جنوب أفر�قیا 165
 - - - - جنوب السودان 166
 176 22 306 29 092 21 2.139 إسبانیا 167
 - - - - سري النكا 168
 - - - - السودان 169
 - - - - سور�نام 170
 - - - - سواز�لند 171
 363 9 373 12 905 8 0.903 السو�د 172
 894 11 719 15 313 11 1.147 سو�سرا 173
 - - - - الجمهور�ة العر�یة السور�ة 174
 - - - - طاجیكستان 175
 172 3 192 4 018 3 0.306 تایلند 176
 - - - - لیشتي -تیمور 177
 - - - - توغو 187
 - - - - تونغا 179
 - - - - تر�نیداد وتو�اغو 180
 - - - - تونس 181
 168 14 723 18 475 13 1.367 تر�یا 182
 - - - - تر�مانستان 183
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 اسم الطرف

اشتراكات  جدول
ألمم المتحدة ا

مع مراعاة  المعدل
أال یتجاوز الحد 
األقصى للنصیب 
المقرر ألي طرف 

  أ في المائة 22

: 1الخیار 
اشتراكات عام 

على نفس  2021
مستوى عام 
2020 

: 2الخیار 
اشتراكات عام 

على  2021
مستوى �كفي 

میزانیة لتمو�ل 
النمو االسمي 
الصفري لعام 
2021 

: 3الخیار 
اشتراكات عام 

�عد  2021
 ب التعدیل

 - - - - توفالو 184
 - - - - أوغندا 185
 - - - - أو�رانیا 186
 366 6 412 8 055 6 0.614 اإلمارات العر�یة المتحدة 187
المملكة المتحدة لبر�طانیا العظمى  188

 وآیرلندا الشمالیة
4.552 44 887 62 369 47 195 

 - - - - جمهور�ة تنزانیا المتحدة 189
 346 227 442 300 230 216 21.930 الوال�ات المتحدة األمر�كیة 190
 - - - - أوروغواي 191
 - - - - أوز�كستان 192
 - - - - فانواتو 193
 523 7 941 9 155 7 0.726 البولیفار�ة) -فنزو�ال (جمهور�ة  194
 - - - - فییت نام 195
 - - - - الیمن 196
 - - - - زامبیا 197
 - - - - زمبابوي  198

 686 036 1 000 370 1 986 000 100 000 المجموع 

المتعلق �جدول األنصبة المقررة لقسمة نفقات األمم المتحدة على نسبة قصوى لألنصبة المقررة قدرها  73/271ینص قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  -أ
 .2021–2019في المائة لفترة السنوات  22

لت المساهمات لتبیِّن انخفاضًا �عادل 2في الخیار  -ب غیر المنفقة الخاصة بتكالیف االجتماعات والسفر المتصل  2020عام  في المائة من میزانیة 70، ُعدِّ
 .�االجتماعات

________________ 
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