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  خلفيــة

النظر في " في سياق اإلبالغ عن التقدم أمانة الصندوق إلى اجتماعھا الرابع والستينطلبت اللجنة التنفيذية في   -1
ما  .: أفي (ج)62/25سياق استعراضھا للتكاليف اإلدارية المقرر تقديمه إلى االجتماع الخامس والستين عمال بالمقرر 

يرة للوكاالت المنفذة وحوافظھا؛ المتغ األدوارإذا كان نظام التكاليف اإلدارية الحالي مازال مالئما في ضوء 
" خيارات لضمان أن يظل معدل التكاليف اإلدارية الشامل في حدود المتوسط التاريخي أو أقل منه  .وب

  )).3(ج)(64/6 (المقرر

) الوكاالت المنفذة أن تنظر في 1"(ج)( أن تطلب إلى قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس والستينو  -2
وخيارات ممكنة أخرى لنظام التكاليف اإلدارية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20في الوثيقة الواردة الخيارات 

أمانة الصندوق، مع األخذ في  )2(ج)(وتقديم تقرير عنھا إلى أمانة الصندوق؛ و 2014-2012الثالث سنوات اللفترة 
أعاله، أن تقدم تقييما آخر للتكاليف  )1(ج)( لفقرة الفرعيةوفقا لاالعتبار المدخالت المقدمة من الوكاالت المنفذة 

إلى االجتماع السادس والستين، بما في ذلك الخيارات التي نوقشت خالل  2014-2012الثالث سنوات الاإلدارية لفترة 
أن تواصل النظر، في اجتماعھا السادس والستين، في أن تطلب من الوكاالت   (د)"و" االجتماع الخامس والستين

 ).65/18تقدم تقديرا الستخدام التكاليف اإلدارية لإلبالغ وتنفيذ المشروعات والمتطلبات الداخلية" (المقرر المنفذة أن 
في  0.7نسبته  2011عام مستويات بمعدل زيادة عن  2012لعام  كما وافقت اللجنة على ميزانية الوحدة األساسية

في المائة  0.68مة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمائة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) ومنظ
  للبنك الدولي.

النظر خالل اجتماعھا السابع والستين في التكاليف  إعادةوقررت اللجنة في اجتماعھا السادس والستين "  -3
والخيارات التي ناقشھا فريق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/19اإلدارية، بما فيھا الخيارات الواردة في الوثيقة 

ق النظام الحالي للتكاليف اإلدارية على الشريحة األولى من االتفاقات يتطبو االتصال في االجتماع السادس والستين؛
الموافق عليھا في االجتماع السادس والستين، وأن تعيد النظر في رسوم الوكالة بالنسبة للشرائح التالية في االجتماع 

في االجتماع الثامن  ومواصلة مناقشتھاعلى النظام الحالي للتكاليف اإلدارية بالنسبة لليونيب؛  واإلبقاء ين؛السابع والست
، 2017- 2015إلى اختصاصات لتقييم نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث المحتملة لحاجة بشأن اوالستين 

 ).66/17" (المقرر بقةوكيفية تعديل ھذه االختصاصات في ضوء االختصاصات السا

 خيارات التكاليف اإلدارية

التي قدمت في وثيقة  الخياراتنب اإلى ج السادس والستينفي االجتماع  لذان نوقشاال انالخيارين الجديد  -4
 الموافق عليھا) استنادا إلى التعديالت UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/19ا (متحديثھ جرىاألمانة لھذا االجتماع 

ھذه ويرد تعريف ل. السادس والستينالموافق عليھا في االجتماع  المشروعاتو 2014-2012 الفترةأعمال في خطة 
  .1في الجدول  القائمنب نظام التكاليف اإلدارية االخيارات إلى ج

  1الجدول 

   2014-2012لفترة السنوات الثالث لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي نظام التكاليف اإلدارية خيارات 
  (دوالر أمريكي)

     ؛في المائة 9 دوالر: 250 000أقل من  مقترح المنظم
  ؛في المائة 7.5: دوالر 5 000 000 – 250 001
  ؛في المائة 7: دوالر 000 000 10 – 5 000 001

 ؛في المائة 6.5: دوالر 10 000 000أكثر من 
 في المائة 6.5 –قطاع اإلنتاج 
 في المائة 0.7 – ةاألساسي تكاليف الوحدة
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     ؛في المائة 9 دوالر: 250 000أقل من  األمانةمقترح 
  ؛في المائة 7.5: دوالر 5 000 000 – 250 001
في المائة للمشروعات التي  7نسبته للرسم أدنى  حد

 ؛دوالر 5 000 001تزيد قيمتھا عن 
 0.7صل إلى بنسبة ت تكاليف الوحدة األساسيةزيادة 

 السنة؛ في المائة في
 في المائة 6.5 –قطاع اإلنتاج 

الوضع الحالي 
لليوئنديبي واليونيدو 

 والبنك الدولي

في المائة في تكاليف الوحدة  3زيادة تصل إلى 
  األساسية؛

   

  ؛في المائة 9 دوالر: 250 000أقل من 
 قيمتھاالتي تبلغ مشروعات لفي المائة ل 7.5
  دوالر فأكثر؛ 250 000

  دوالر 250 000في المائة ألقل من  9
     ؛في المائة 9 دوالر: 250 000أقل من  ستراليالمقترح األ

  ؛في المائة 7.5: دوالر 5 000 000 – 250 001
  ؛في المائة 7: دوالر 20 000 000 – 5 000 001
في  6.5: دوالر 50 000 000 – 20 000 001
  ؛المائة

  في المائة؛ 6: دوالر 50 000 000أكثر من 
 4المقترح  3المقترح  2المقترح  1المقترح  الوكالة

  ستراليالمقترح األ ستراليالمقترح األ اليوئنديبي
في المائة كحد أدنى على أرقام خطط  7رسم 

بدال من  2014- 2012األعمال الجديدة لمجموع قيم 
  مجموع االتفاق

في المائة كحد أدنى لجميع خطط  7رسم 
إدارة إزالة المواد 

زيادة الھيدروكلوروفلوروكربونية و
  في المائة 0.7الوحدة األساسية بنسبة 

في المائة حتى  13الوضع الحالي لليونيب فقط:  اليونيب
ماليين  5في المائة حتى  11دوالر، و 500 000

رسوم على : ال القيم األعلى دوالر، التفاوض بشأن
في  3زيادة تصل إلى المشروعات االستثمارية، و

 المائة لبرنامج المساعدة على االمتثال

   

في  9 دوالر: 250 000أقل من  ؛في المائة 9 دوالر: 500 000أقل من  ؛في المائة 9دوالر:  500 000أقل من  اليونيدو
 ؛المائة

الوضع الحالي 
في  0.7وزيادة 

المائة للوحدة 
 األساسية

  ؛في المائة 7: فأكثر 500 001  ؛في المائة 7.5دوالر:  5 000 000 – 500 001
  

  في المائة؛ 7: فأكثر 250 001

في  7الشرائح المتبقية للصين:   في المائة 7الشرائح المتبقية للصين:   في المائة؛ 7دوالر فأكثر:  500,000,001
  المائة

    ؛المائة في 9 دوالر: 250 000أقل من  البنك الدولي
  ؛في المائة 7.5: دوالر 10 000 000 – 250 001
في  7: دوالر 30 000 000 – 10 000 001
  ؛المائة
  ؛في المائة 6.5: أكثرفدوالر  30 000 001

  .في المائة إلعداد المشروعات 7.5 في المائة للتعزيز المؤسسي لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي و 7.5): 1المالحظة (
  .(د)66/17عمال بالمقرر  )26/41لمقرر (النظام القائم ا بموجب): يفترض أن اليونيب يعمل 2المالحظة (
  .للوكاالت الثنائية ): جميع الخيارات تفترض الوضع الحالي3المالحظة (
 2في المائة باستثناء المقترح  3على االمتثال يفترض أن يزيد بنسبة تصل إلى ): النمو في تكاليف الوحدة األساسية وبرنامج المساعدة 4المالحظة (

  نمو تكاليف الوحدة األساسية. فيما يتعلق بومقترح األمانة ومقترح المنظم لليونيدو  4لليوئنديبي والمقترح 
   .وافق عليھا حتى اآلنرسوم الوكاالت لالتفاقات المتعددة السنوات المترتيبات ): ال يوجد تغيير في 5المالحظة (
شرائح قادمة، ولكن أي مقرر جديد سينطبق على االتفاقات الموافق عليھا مفترضة ل): االتفاقات المواق عليھا في االجتماع السادس والستين 6المالحظة (

  لھذه الشرائح المستقبلية.بالنسبة في االجتماع السادس والستين 

الثالث سنوات الالدخل السنوي لفترة في المرفق األول متوسط الوارد تقييم التكاليف اإلدارية ويعرض   -5
تكاليف اإلدارية بما في ذلك تكاليف الوحدة لالوكالة نتائج التقييم من حيث قيمة تقديرية ليبين حسب . و2012-2014

ال والتاريخي. المتوسط بمقارنة  اتتكاليف المشروع لىلتكاليف اإلدارية علالناتجة  والمعدالت حيثما تنطبقاألساسية 
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سنوات المستوى تجديد الموارد لفترة حدود ل للبقاء في اعمخطة األنظرا لتعديل الميزنة تجاوز  لسيناريويوجد أي أثر 
 79خصص تالميزانية المعدلة  نظرا ألنقطاع اإلنتاج بديلة لتكاليف لسيناريوھات وال توجد . 2014-2012الثالث 
على أساس  ن مقدمانيجديدالالسيناريوھين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن أميركي لقطاع إنتاج  دوالرمليون 

قيمتھا إلى تصل و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج نشطة قطاع في المائة أل 6.5نسبتھا رسوم وكالة 
  .2014-2012 فترة السنوات الثالثدوالر أمريكي ل 5 135 000

  المالحظات

المتوسط ھو الخيار الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق لكل وكالة في المائة  11.24الرسم الثابت البالغ  إن  -6
التي طلباھا في المقترحات األموال التاريخي. غير أن الرسم الثابت سيمنح لليونيب والبنك الدولي أمواال أكثر من 

  الخاصة بھما وال يوصى به.

في المائة  3في المائة للمشروعات الصينية مع خفض نسبته  6رسوم وكالة نسبتھا  الذي يشملوالمقترح   -7
نسبة  ھو الخيار األقرب لتحقيق المتوسط التاريخي نظرا ألنه يؤدي إلى 2011لتكاليف الوحدة األساسية عن عام 

 والمقترح المقدم من المنظمفي المقترح األسترالي ھي للك الواردة  وأقل رسوم وكالة تالية في المائة. 11.35قدرھا 
نظرا ألن في ھذا النظام شترك يأن   يمكنهغير أن اليوئنديبي الفي المائة.  11.55ان إلى نسبة شاملة قدرھا ؤدييحيث 

في المائة وقواعده ال تسمح بمشاركته في مشروعات تقل فيھا رسوم الوكالة  7معدالت جميع ھذه الخيارات أقل من 
  في المائة. 7عن 

في المائة،  11.71نسبته وكالة شامل للرسم إلى  السادس والستينخيار األمانة المقدم إلى االجتماع  سيؤديو  -8
(مثل الصين  الرئيسيةالوكالة  يكون فيھابما فيھا تلك التي  روعاتمشاركة في جميع المشلليوئنديبي بال سمحوسي

دعمھا لخيار إلى على التحليل. وأشارت اليونيدو  اواليونيدو المرفق األول ووافق اليوئنديبيوالھند). وقد استعرض 
حتى وقت االنتھاء من . ولم يرد أي تعليق عليه للتعليق أيضا لبنك الدوليإلى اقدمت األمانة المرفق األول واألمانة. 

  ھذه الوثيقة.إعداد 

  التوصيات

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  -9

المعلومات المتعلقة بتقييم خيارات نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث مالحظة   (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17ترد في الوثيقة  حسبما 2012-2014

بالوثيقة  1من الخيارات الواردة في الجدول  خياراعتماد النظر في   (ب)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17  باستثناء الموافقات في  2014-2012لفترة السنوات الثالث

  االجتماع السادس والستين لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي.

 ----  
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  المرفق األول

  اإلداريةتقييم خيارات التكاليف 

Agency Historical 
Average 

1991-2011 

As per Business Plan Australia 
Proposal 

UNDP UNIDO proposal World 
Bank 

proposal 

Secretariat 
Proposal 

Convenor 
Proposal 

2012-
2014 with 

status 
quo 

(UNEP 
proposal) 

Proposed 
2012-2014 
based on 

status quo, 
China 6% 

support 
 costs and 

core  
unit for 

2012-2014 
3% lower 
than 2011 

Proposed 
2012-2014 
based on 

status 
quo, 

China 6% 
and core 
unit 3% 
increase 

Flat fee 
at 

11.24% 
(no core 

units) 

Proposed 
2012-
2014 

based on 
status 
quo, 

China 
6.75% 

and core 
unit 3% 
increase

Proposed 
2012-
2014 

based on 
status 
quo, 

China 
7.25% 

and core 
unit zero 
growth 

  Proposal 
1 

Proposal 
2 

Proposal 
1 

Proposal 
2 

Proposal 
3 

Proposal 
4 

Proposal 
1 

    

Annual income for administrative activities (US dollars) 

UNDP 3,807,979 4,480,998 4,157,638 4,338,648 3,508,380 4,409,823 4,335,800 4,309,413 4,404,313 4,310,753 4,407,397 4,404,876 4,400,763 4,387,439 4,356,863 4,310,753 4,263,303 

UNEP 832,663 1,403,246 1,403,246 1,403,246 2,114,925 1,403,246 1,403,246 1,286,183 1,286,183 1,286,183 1,286,183 1,286,183 1,286,183 1,403,246 1,286,183 1,286,183 1,286,183 

UNIDO 4,082,422 4,561,681 4,163,931 4,344,941 3,651,382 4,453,311 4,404,084 4,314,358 4,458,851 4,365,292 4,467,141 4,445,977 4,434,924 4,468,121 4,386,604 4,365,292 4,279,291 

World 
Bank 

4,549,899 5,075,167 4,433,613 4,590,916 4,783,821 4,833,042 4,888,895 4,530,200 4,883,392 4,802,087 4,883,392 4,883,392 4,883,392 4,993,861 4,721,975 4,679,321 4,610,311 

TOTAL 
(including 
bilateral) 

13,432,721 16,156,132 14,793,468 15,312,791 14,644,806 15,734,462 15,667,066 15,049,599 15,642,185 15,373,761 15,653,560 15,629,874 15,614,708 15,887,708 15,361,071 15,250,995 15,048,535 

Percentage of approvals 
UNDP 13.52% 14.36% 13.32% 13.90% 11.24% 14.13% 13.89% 13.81% 14.11% 13.81% 14.12% 14.11% 14.10% 14.06% 13.96% 13.81% 13.66% 

UNEP 8.97% 7.46% 7.46% 7.46% 11.24% 7.46% 7.46% 6.84% 6.84% 6.84% 6.84% 6.84% 6.84% 7.46% 6.84% 6.84% 6.84% 

UNIDO 12.60% 14.04% 12.82% 13.37% 11.24% 13.71% 13.56% 13.28% 13.73% 13.44% 13.75% 13.69% 13.65% 13.75% 13.50% 13.44% 13.17% 

World 
Bank 

9.75% 11.92% 10.42% 10.79% 11.24% 11.36% 11.49% 10.64% 11.47% 11.28% 11.47% 11.47% 11.47% 11.73% 11.09% 10.99% 10.83% 

TOTAL 
(including 
bilateral) 

11.24% 12.40% 11.35% 11.75% 11.24% 12.08% 12.02% 11.55% 12.01% 11.80% 12.01% 12.00% 11.98% 12.19% 11.79% 11.71% 11.55% 

  

---  
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