
 
 

 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخده اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

   لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  الثاني والثمانوناالجتمــــــاع 

 2018ديسمبر/كانون األول  7إلى  3من   ،مونتريال
  
  

   لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تكاليف الوحدة األساسية
  2019 لعام  والبنك الدوليمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية و

 
 خلفيـــــة

من المقدمة  1واحتياجات التكاليف اإلدارية 2019تقيِّم هذه الوثيقة طلبات تكاليف الوحدة األساسية لعام         -1
التكاليف اإلدارية  الموارد المتاحة إلجماليقدم تقييما لمدى إمكانية تغطية وتواليونيدو والبنك الدولي؛  اليوئنديبي

 .األمانة ةوتوصي وتختتم بمالحظات ،2019طية التكاليف المتوقعة لعام تغمن أجل  2019في عام 

)، وافقت اللجنة التنفيذية على طلبات تمويل الوحدة األساسية ج( 79/41(ب) و  67/15لمقررين ل وفقا        -2
 لليونيدوأمريكي دوالر  2,069,385 و أمريكي لليوئنديبيدوالر  2,069,385 على النحو التالي: 2018لعام 

  (ب)). 80/56دوالر أمريكي للبنك الدولي (المقرر  1,735,000 و
                                                 

في  13) من معدل ثابت قدره 26/41(المقرر  1998تشرين الثاني  /واليونيدو والبنك الدولي في نوفمبرلليوئنديبي تغير تخصيص التكاليف اإلدارية    1
منحة  دنى شملأ مقياسإلى  2002 كانون األول /تغيرت التكاليف مرة أخرى في ديسمبرو. مقياس مدرجلى إ المشروعاتالمائة ينطبق على جميع 

الجتماع السادس معظم الوكاالت منذ الحدثت زيادات سنوية و). 38/68وكالة (المقرر كل مليون دوالر أمريكي ل 1,5قدرها وساسية األوحدة ال
 هونظام 38/68لمقرر اتنفيذ  56/41إجراء استعراض سنوي لنظام التكاليف اإلدارية. ومدد المقرر ب(د) األمانة  41/94لب المقرر اواألربعين. وط

ة جتماع السابع والستين، قررت اللجنة تطبيق نظام جديد للتكاليف اإلداري. وفي اال2011- 2009 سنوات يطبق على فترة الثالثكي لتكاليف اإلدارية لل
له نوية سظر في زيادة وي للوحدة األساسية يمكن النواليونيدو والبنك الدولي، يتألف من تمويل سن اليوئنديبيعلى  2014 - 2012لفترة الثالث سنوات 

في المائة  7ة بنسبة وكالالفي المائة رهنا باالستعراض السنوي، وتطبيق رسوم الوكالة التالية على أساس التمويل لكل وكالة: رسم  0,7تصل إلى 
وكالة بنسبة الرسم و؛ شروعاتالمالتعزيز المؤسسي وإعداد  مشروعات وكذلكدوالر أمريكي،  250,000التي تتجاوز تكلفة المشروع فيها  للمشروعات

في المائة، على  6,5د عن يتزال التي رسوم الوكالة و؛ من ذلك دوالر أمريكي أو أقل 250,000 فيها لمشروعا ةالتي تبلغ تكلف للمشروعاتفي المائة  9
نظام  قيت اللجنة تطبقرر ن،يلثالث والسبع(ب)). وفي االجتماع ا 67/15في قطاع اإلنتاج (المقرر  للمشروعاتأن تحدد على أساس كل حالة على حدة 

كاليف اإلدارية وميزانية تمويل استعراض نظام التو؛ 2017 - 2015 سنوات والمنفذة خالل فترة الثالث ةيللوكاالت الثنائ الحالي ةياإلدار فيالتکال
 فينظام التکال قيتطب قررت اللجنة ن،ياالجتماع التاسع والسبع(ب) و (ج)). وفي  73/62(المقرر  2017عام من األساسية في االجتماع األول  تهوحد

تقديم تقاريرهم السنوية عن بواليونيدو والبنك الدولي ي اليوئنديب ومطالبة؛ 2020 - 2018سنوات المنفذة خالل فترة الثالث  للوكاالت الحالي ةياإلدار
 ))ـ(ج) و (ه 79/41 (المقرر المعدل إلبالغنموذج اباستخدام  ساسيةتمويل الوحدة األ
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 2018لعام  التقديرية فيوالتکال 2017لعام  الفعلية واإلدارية ةياألساس فيوقدمت الوکاالت المنفذة التکال      -3
وفقا للمقرر  2ةياإلدار فيلإلبالغ عن التکال المعدلل كالش ضاي. واستخدمت أ2019المقترحة لعام  ةيزانيوالم
 (ه). 79/41

 (يوئنديبي) األمم المتحدة اإلنمائي برنامج

امج لتي يقدمها برنعن التكاليف اإلدارية ا أخرى معلوماتوميزانية الوحدة األساسية  1يعرض الجدول        -4
  .(يوئنديبي) األمم المتحدة اإلنمائي

(دوالر  نديبيلليوئ 2019 - 2011والتكاليف اإلدارية األخرى للسنوات األساسية لوحدة اميزانية : بيانات 1 الجدول
  أمريكي)

 بند التكلفة
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية

 ألف: الوحدة األساسية

األساسية  ةالوحد الموظفون في
  المتعاقدونوالموظفون 

1,912,090 2,171,918 2,076,816 2,050,914 1,991,859 2,043,505 2,305,838 2,370,290 2,375,013 2,446,264 

 190,841 181,754 180,250 173,099 155,061 168,418 163,639 249,131 261,674 276,818  (الموظفون واالستشاريون)السفر 

 179,688 171,131 176,259 162,982 159,872 109,380 105,219 101,236 104,805 103,991  المكان (اإليجار والتكاليف العامة)

لوازم المعدات والتكاليف األخرى 
(أجهزة الكمبيوتر واللوازم، 

  )وغيرهم

28,285 25,052 17,781 16,967 19,442 16,485 9,196 20,000 15,000 20,000 

 25,000 15,000 26,000 24,547 0 16,175 22,955 18,461 0 0  الخدمات التعاقدية (الشركات)

الخدمات المركزية  تكاليف سداد
  األساسية ةلموظفي الوحد

389,935 258,332 384,704 311,137 317,160 251,317 308,375 350,000 350,000 350,000 

الناقص االستخدام التعديالت (+ = 
  ز)= التجاو -و

-740,353 -837,220 -849,676 -658,389 -595,905 -585,526 -929,036 -1,053,413 -1,038,513 -1,127,921 

= األموال  - إعادة األموال (
  المعادة)

0  0  0  0  0  0  0 0  0 0 

ألف: المجموع الفرعي لتكاليف 
  الوحدة األساسية*

1,970,766 1,984,561 1,998,453 2,012,442 2,026,529 2,040,715 2,055,000 2,069,385 2,069,385 2,083,871 

 باء: تكاليف دعم الوكالة/التنفيذ
سداد تكاليف المكاتب القطرية 

النفقات  شاملةوالتنفيذ الوطني، 
  العامة

1,961,063 1,828,279 2,442,896 1,694,992 1,775,969 1,472,814 1,749,877 1,925,000 1,925,000 1,925,000 

دعم الوکالة المنفذة  فيتکال
  النفقات العامة شاملة)، ةي(الداخل

27,975 612 0 0 0 0 0 0 0 0 

النفقات  شاملالوسطاء الماليون، 
  العامة

67,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

الخدمات المركزية  تكاليف سداد
 شاملةاألساسية ( ةلموظفي الوحد
  النفقات العامة)

                    

 350,000 350,000 350,000 308,375 251,317 317,160 311,137 384,704 258,332 389,935 استرداد التكاليف

 = -التعديالت (+ = التجاوز و
  ) صالناقاالستخدام 

740,353 837,220 849,676 658,389 595,905 585,526 929,036 1,053,413 1,038,513 1,127,921 

= ستخصم ثم  - تكاليف المشروع (
  تلغى)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

لتكاليف باء: المجموع الفرعي 
  الوكالة/ تكاليف التنفيذ دعم

          2,309,657 2,987,288 3,328,413 3,313,513 3,402,921 

           4,715,563 4,676,959 5,675,729 4,909,004 5,157,233  مجموع تكاليف الدعم اإلداري

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51المرفق الثامن عشر بالوثيقة    2
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 بند التكلفة
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية

التي تحملتها تكاليف اإلشراف 
  وحدة بروتوكول مونتريال

49,250 47,028 47,801 53,814 56,970           

 5,486,792 5,382,898 5,397,798 5,042,289 4,350,371 4,772,532 4,730,773 5,723,531 4,956,032 5,206,483  + باء)** المجموع الكلي (ألف

  
والر أمريكي في د 1,984,561و  2011دوالر أمريكي في عام  1,970,766* تكلفة الوحدة األساسية أعلى من المجموع الفرعي المسموح به وقدره 

و  2015ام عدوالر أمريكي في  2,026,529و  2014دوالر أمريكي في عام  2,012,442و  2013دوالر أمريكي في عام  1,998,453و  2012عام 
 أدخل ذلكل. 2018دوالر أمريكي في عام   2,069,385و  2017دوالر أمريكي في عام  2,055,000و  2016دوالر أمريكي في عام  2,040,715

إجمالي  أن تنفيذ لضمانالوكالة / الدعم رسوم  في إطار موازيوتعديل سلبي للوصول إلى الحد األقصى المطلوب. كما يتم إجراء تعديل إيجابي  تعديل
 .أيضا المبلغ الذي تجاوزته الوكالةيبين التكاليف اإلدارية 

ليف "مجموع تكا الميزانية دبنو تبين، المعدلالنتقال إلى نموذج اإلبالغ ا وعندإجمالي المبلغ السنوي المقدم من الصندوق المتعدد األطراف.  يبين** 
تم ي. وس2015و  2011 الفترة بين عامي" من أجل إظهار االتجاهات في التي تحملتها وحدة بروتوكول مونتريال داري" و "تكاليف اإلشرافالدعم اإل

  .مع مرور الوقت البنودهذه  حذف
  

 تكاليف الوحدة األساسية

في المائة  0,7نسبة زيادة ب 2019لميزانيته األساسية لعام أمريكي  دوالر   2,083,871اليوئنديبييمثل طلب       -5
جاوز تكاليف ت ياليوئنديب توقعمن . ويطلب هذا المستوى من التمويل على الرغم 2018في الميزانية المعتمدة لعام 
أعاله).  1لجدول (يشار إليها على أنها "تعديل" في اأمريكي  دوالر  1,127,921بقيمةوحدته األساسية هذا المبلغ 

كتسبة من عم المعادة مخصصات ميزانيته لوحدته األساسية واسترد تلك التكاليف من تكاليف الد اليوئنديبيتجاوز و
 الصندوق المتعدد األطراف. مشروعاتخالل تنفيذ 

ن ساسية أكثر موحدث في ثالث مناسبات خالل السنوات السبع األخيرة أن تخطى مستوى تكاليف الوحدة األ       -6
، و 2013دوالر أمريكي في عام  849,676، و 2012دوالر أمريكي في عام  837,220دوالر أمريكي:  800,000
ن دوالر أي بمبلغ مليو هى تكاليفسوف يتخطى يوئنديبي للمرة األول 2018. وفي عام 2017دوالر ي عام  929,036

طى التكاليف من المتوقع أن تتخ 2019في المائة من الميزانية)، وفي عام  50دوالر أمريكي (حوالي  1,038,513
أوضح وفي المائة.  8.61نسبة  2019و  2018 يدوالر أمريكي. وتبلغ الزيادة ما بين عام 1,127,921بمبلغ 

ج تكاليف من برنام مويلهساسية غير مناسبة لتغطية كلفة التكاليف، وأن هذا الجزء يتم تيوئنديبي أن ميزانية الوحدة األ
  .الدعم

مرتبات  2019في المائة من ميزانية الوحدة األساسية لليوئنديبي المقترحة لعام  76وبصفة عامة، يخص   - 7
في  10.9سبة لماضية. وتعتبر نالموظفين، التي ما زالت في نفس النطاق الذي كانت عليه خالل السنوات الخمس ا

 2017لعام  ف الفعليةتكاليالمائة من الميزانية، سداد تكاليف الخدمات المركزية، هي ثاني أكبر تكلفة بعد ذلك. إال أن ال
ى من التكاليف دوالر أمريكي)، ولكنها أعل 350,000دوالر أمريكي) كانت أقل مما حددت في الميزانية ( 308,375(

المقارنة بعام ب 2017دوالر أمريكي). وشرح يوئنديبي أن اإلنجاز األعلى خالل عام  251,317( 2016الفعلية لعام 
  أدى إلى نسبة سداد أعلى للخدمات المركزية واسترداد التكلفة وسداد المكاتب القطرية. 2016

الثة ورابع أعلى تكاليف. في المائة ث 5.6و  5.9تعتبر ميزانية السفر واستئجار األماكن البالغة على التوالي   - 8
 2018عام لمقدرة لاتكاليف العن في المائة  5بنسبة  دوالر أمريكي) زيادة 190,841وتمثل ميزانية السفر المقترحة (

كي). أما دوالر أمري 173,099الفعلية ( 2017في المائة عن تكاليف عام  10وزيادة  دوالر أمريكي) 181,754(
ف ن التكاليعلى مالتكاليف األخرى (المكان والمعدات والخدمات التعاقدية) فقد حددت في الميزانية على مستويات أ

  .2018المقدرة لعام 

  إجمالي التكاليف اإلدارية

لتكاليف التقديرية دوالر أمريكي، بزيادة طفيفة عن ا 5,486,792يتوقع اليوئنديبي أن تبلغ التكاليف اإلدارية   - 9
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  دوالر أمريكي. 5,382,898البالغة  2018لعام 

 2018ومن المتوقع أن يظل مستوى التمويل لسداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني كما كان في عام   -  10
قدره على من مبلغ أ – 2018و  2011نطاق التكاليف ما بين عامي  ضمن دوالر أمريكي). وهذا أيضا 1,925,000(

  .2016دوالر أمريكي عام  1,472,814إلى أقل قدره  2013دوالر أمريكي عام  2,442,896

لتكاليف اإلدارية كال من تكاليف الوحدة األساسية من أجل ا لليوئنديبي المتاحة وتشمل الموارد المتوقعة   -11
خل صيد للدروع باإلضافة إلى أي رتكلفة المش لتغطيةعلى أساس الصرف  يفرج عنهاالوكالة التي  وتكاليف دعم

إلى عام  2009هذه المعلومات للسنوات من عام  2لتكاليف اإلدارية لم يستخدم من قبل. ويعرض الجدول مخصص ل
الحصول  من اليوئنديبيلذلك قد يكون هناك تأخر زمني قبل أن يتمكن ، المعتمدةاألموال  صرف. ويفترض 2018

 .المعتمدةعلى جميع األموال 

  (دوالر أمريكي) لليوئنديبيللتكاليف اإلدارية المستقبلية  الدخلتوافر مدى : تقييم 2الجدول 
*2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  اليوئنديبي  

صافي تكاليف الدعم 
زائد تكاليف الوحدة 

  األساسية

2,925,554 3,459,080 6,307,090 4,502,919 4,512,440 3,663,650 4,474,238 5,084,697 4,556,828 6,364,249 

إجمالي التكاليف 
  اإلدارية

5,008,991 3,893,025 5,206,483 4,956,032 5,723,531 4,730,773 4,772,532 4,350,371 5,042,289 5,382,898 

 981,351 485,461- 734,326 298,294- 1,067,123- 1,211,091- 453,113- 1,100,607 433,945- 2,083,437-  الرصيد السنوي

 1,419,120 437,769 923,230 188,904 487,198 1,554,321 2,765,412 3,218,525 2,117,918 2,551,863  الرصيد الجاري**

  
تماع االج یإل مةالمقد لبياناتامن  ةيالوحدة األساس وتكاليفالوکالة  تكاليف دعم وقيمة ،الحادي والثمانينفي االجتماع المعتمدة الدعم  فيتکال شاملة* 

 .يننامالثالثاني و
 .2002أي رصيد من السنوات السابقة لعام يستثنى ** 

 

في نهاية  مريكيأ دوالر  1,419,120رصيدا متراكما قدرهيملك  اليوئنديبي يمكن أنأن  2 يبين الجدول        -12
وتكاليف  ةكالالو تكاليف دعمفي  على األقل دوالر أمريكي  4,067,672توفيراليوئنديبي سيتعين على و. 2018عام 

والر أمريكي. د 5,486,792 بقيمة 2019لتغطية التكاليف اإلدارية المتوقعة لعام  2019 مالوحدة األساسية في عا
ذلك للمشروع، لنفقات مصاحبة  توجدعندما  ة فقطالوكال تكاليف دعميحصل على  اليوئنديبيوتجدر اإلشارة إلى أن 

 مطلوب.ال منأعلى  الرصيدينبغي أن يكون 

 )يونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (

اليونيدو. وتستند األرقام المدرجة  المقدمة منميزانية الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية  3يعرض الجدول        -13
ولم  56/41.3وحدة بروتوكول مونتريال عمال بالمقرر  أنها "فعلية" إلى نموذج أعدته اليونيدو لتقدير تكاليف دعمب

سجل ر اإلبالغ استنادا إلى بيانات فعلية مع ييست يستطيعالذي لمركز التكلفة  امناسب امحاسبي انظاممطلقا  اليونيدو تملك
بما في ذلك  ة،ياإلدار التكاليف إجماليكي تبين ل 2017أن المواءمة أنشئت في عام  یإل دويونيأشارت الو. مراجعةال

  لمشروع.المتعلقة باالمحتملة  اإلدارية التكاليف أسمتها منهجية اليونيدو الحاليةالتي تلك 

  

                                                 
لتمويل الوحدة األساسية لتقديم معلومات عن التكاليف اإلدارية تميز  المستقبليةنموذج تكاليفها اإلدارية، وفي الطلبات لافتراض  تقديماليونيدو  منطلب    3

 فيالتکال ديتحد ةينهجبم (ج)، 59/28علما، من خالل المقرر  ةيذيطت اللجنة التنفيذلك، أح األنشطة المتصلة بالمشروع عن التكاليف اإلدارية. وبعد
  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/51) ةياإلدار فيالبشأن التک لليونيدوالسنوي  ريالمتعلقة بالمشروعات في التقر
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  لليونيدو (بالدوالر األمريكي) 2019 -2011األساسية والتكاليف اإلدارية األخرى للسنوات الوحدة ميزانية : بيانات 3 الجدول
 بند التكلفة

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية

 ألف: الوحدة األساسية
األساسية  ةالوحد الموظفون في

  المتعاقدونوالموظفون 
1,390,300 1,550,900 1,445,700 1,380,600 1,293,800 1,383,600 1,501,300 1,375,700 1,439,900 1,485,700 

 188,700 188,700 188,000 157,800 161,100 147,700 161,800 284,000 175,100 139,700  السفر (الموظفون واالستشاريون)

 88,900 77,500 79,600 76,600 76,200 75,400 71,800 99,400 89,300 90,600  المكان (اإليجار والتكاليف العامة)

لوازم المعدات والتكاليف األخرى 
(أجهزة الكمبيوتر واللوازم، 

  )وغيرهم

54,100 30,900 51,800 41,100 52,600 30,900 48,000 57,200 40,700 61,600 

 17,500 5,400 16,700 4,900 1,000 17,500 2,000 700 700 200  الخدمات التعاقدية (الشركات)

الخدمات المركزية  تكاليف سداد
  األساسية ةلموظفي الوحد

510,400 414,200 498,800 454,200 447,300 432,900 471,600 487,700 472,500 539,200 

الناقص االستخدام التعديالت (+ = 
  = التجاوز) -و

-214,534 -276,539 -381,947 -99,058 -7,771 -44,985 -205,200 -135,515 -155,315 -297,729 

 0 0  0 0  0            األموال المعادة) = - إعادة األموال (

ألف: المجموع الفرعي لتكاليف 
 الوحدة األساسية*

1,970,766 1,984,561 1,998,453 2,012,442 2,026,529 2,040,715 2,055,000 2,069,385 2,069,385 2,083,871 

  باء: تكاليف دعم الوكالة/التنفيذ
سداد تكاليف المكاتب القطرية 

النفقات  شاملةوالتنفيذ الوطني، 
  العامة

2,857,600 1,818,300 3,602,000 1,814,900 1,327,500 1,145,400 584,300 1,125,300 514,100 587,800 

دعم الوکالة المنفذة  فيتکال
  النفقات العامة شاملة)، ةي(الداخل

2,226,400 2,900,900 3,302,800 2,913,500 2,289,600 1,600,400 1,703,200 1,871,100 1,301,900 1,835,400 

النفقات  شاملالوسطاء الماليون، 
  العامة

          0 0 0 0 0 

الخدمات المركزية  تكاليف سداد
 شاملةاألساسية ( ةلموظفي الوحد
  النفقات العامة)

                    

 0 0 0 0 0           استرداد التكاليف

 = -التعديالت (+ = التجاوز و
  ) صالناقاالستخدام 

214,534 276,539 381,947 99,058 7,771 44,985 205,200 135,515 155,315 297,729 

ستخصم ثم  = - تكاليف المشروع (
  تلغى)

          -187,800 -134,800 -132,700  -118,800 -118,800 

باء: المجموع الفرعي لتكاليف دعم 
  الوكالة/التنفيذ

          2,602,985 2,357,900 2,999,215 1,852,515 2,602,129 

           5,651,400 6,839,900 9,285,200 6,980,300 7,269,300  إجمالي تكاليف الدعم اإلداري

التكاليف المتعلقة بالمشروع 
  بالناقص

-1,779,869 -1,798,710 -2,464,200 -2,308,000 -977,800           

 4,686,000 3,921,900 5,068,600 4,412,900 4,643,700 4,673,600 4,531,900 6,821,000 5,181,590 5,489,431  المجموع الكلي (ألف + باء)**

أمريكي في والر د 1,984,561و  2011دوالر أمريكي في عام  1,970,766* تكلفة الوحدة األساسية أعلى من المجموع الفرعي المسموح به وقدره 
و  2015ام عدوالر أمريكي في  2,026,529و  2014دوالر أمريكي في عام  2,012,442و  2013دوالر أمريكي في عام  1,998,453و  2012عام 

 التالي أدخل. وب2018دوالر أمريكي في عام  2,069,385و  2017ريكي في عام دوالر أم 2,055,000و  2016دوالر أمريكي في عام  2,040,715
لي إجما أن مانلض لتنفيذاالوكالة /  تكاليف دعم في إطار موازيوتعديل سلبي للوصول إلى الحد األقصى المطلوب. كما يتم إجراء تعديل إيجابي  تعديل

 .أيضا المبلغ الذي تجاوزته الوكالةيبين التكاليف اإلدارية 
ليف "مجموع تكا الميزانية بنود تبين، المعدلاالنتقال إلى نموذج اإلبالغ  وعندإجمالي المبلغ السنوي المقدم من الصندوق المتعدد األطراف.  يبين**

مع  البنودهذه  حذفتم ي. وس2015و  2011الفترة بين عامي " من أجل إظهار االتجاهات في بالناقص المشروعب المتعلقة تكاليفالداري" و "الدعم اإل
  .مرور الوقت
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 تكلفة الوحدة األساسية

زيادة  2019عام للميزانية الوحدة األساسية  دوالر أمريكي  2,083,871مبلغ قدرهيمثل طلب اليونيدو        -14
من أن اليونيدو  طلب زيادة مستوى التمويل على الرغمت. و2018المعتمدة لعام  في المائة في الميزانية 0.7بنسبة 

 3" في الجدول تعديل"دوالرا (يشار إليها على أنها  297,729 بقيمةتتوقع تجاوز تكاليف وحدتها األساسية هذا المبلغ 
 اثنان وستون ويخصص .دوالر أمريكي 155,315 بقيمة 2018أعاله). وقدرت اليونيدو أنها ستتجاوز ميزانيتها لعام 

انت ميزانية ك ،2018عام  وفي .موظفا 9,6لمرتبات المقترحة في المائة من ميزانية الوحدة األساسية لليونيدو 
الموظفين  حجم، و2011في المائة منذ عام  69و 61في المائة من إجمالي الميزانية، تتراوح بين  65الموظفين 

 . 2015عام ل ههو نفس 2019المقترح لعام 

 تلكضعاف تقريبا عن هيئة إدارتها، بثالثة أ وضعتها، التي 2019ميزانية الخدمات التعاقدية لعام  وتزيد        -15
وظفين ملثمانين فإن اوأشارت يونيدو إلى أنه وفقا لمناقشات اللجنة التنفيذية خالل االجتماع . 2018عام ل يةتقديرال

و عبت يونيداستو إضافيين ألنشطة الهيدروفلوروكربون كان ينبغي إلحاقهم بمشروعات وافقت عليها اللجنة، وبالتالي
  الخدمات التعاقدية في الميزانية. أي تكاليف إضافية للموظفين المتعاقدين في بند

، 2018لعام  ريةالتقديالميزانية دوالر أمريكي) هي نفس  188,700الميزانية المقترحة لتكاليف السفر (و      -16
ل بند ). ويمثأمريكيدوالر  284,000إلى  أمريكيدوالر   139,700( 2011وفي حدود تكاليف السفر منذ عام 

في المائة للسفر و  7.9ه يليوفي المائة من الميزانية،  22.6يبلغ  الذي، تاليتكلفة بند أكبر يزانية الخدمات المركزية م
 في المائة الستئجار األماكن. 3.7

 التكاليف اإلدارية إجمالي

أعلى من  يهو، 2019دوالر أمريكي لعام   4,686,000بقيمةالتكاليف اإلدارية الصافية  إجمالييقترح        -17
و  2011امي تكاليف بين عفي نطاق ال اهولكنأمريكي دوالر  3,921,900 وقدرها 2018التكاليف التقديرية لعام 

 أمريكي). الردو 6,821,000إلى أمريكي دوالر   3,921,900(من 2018

دوالر أمريكي لعام  587,800وحددت ميزانية سداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني بقيمة   - 18
 2017عام لدوالر أمريكي) والتكاليف الفعلية  514,100( 2018. وهي أعلى من التكاليف التقديرية لعام 2019

مريكي إلى أدوالر  1,145,400دوالر أمريكي) ولكنها أقل من السنوات السابقة (التي تتراوح ما بين  584,300(
 990,400). وشرحت يونيدو أنه على حين تم تقدير مبلغ 2016و  2011دوالر أمريكي ما بين عام  3,602,000

الفني  يدو للتعاون، فإن التكلفة الفعلية كانت أقل بسبب التغير الهيكلي في مجموعة اليون2017دوالر أمريكي لعام 
  .2018والذي كان من المتوقع أن يؤثر على تكاليف عام 

، 2019ر في عام الدو  1,835,400تكلفة الوكالة المنفذة مع اقتراح مبلغ قدره تزدادوعلى النقيض من ذلك،       -19
تكاليف  دوالر أمريكي عن 132,200و  2018ميزانية عام  عن تقديرأمريكي دوالر   533,500أي بزيادة قدرها

 3,302,800إلى دوالر أمريكي  1,301,900في تكاليف الوكالة تراوحت من  تذبذبات الفعلية. وظهرت 2017عام 
كان راجعا إلى نسبة  2017ونيدو أن االنخفاض المبلغ عنه عام ي. وشرحت 2018-2011للفترة دوالر أمريكي 

روتوكول حدة بومنخفضة من أوامر الشراء المتعلقة ببروتوكول مونتريال في إجمالي الوكالة، ومصروفات فعلية في 
فهما بعد، مما أدى قاعد اثنان من الموظفين ولم يتم شغل وظائت 2017مونتريال أقل مما قدرت سابقا. وفي أواخر عام 

  .2018إلى انخفاض تكاليف دعم الوكالة المنفذة عام 

لتكاليف اإلدارية كال من من أجل امن الصندوق المتعدد األطراف لليونيدو المتاحة وتشمل الموارد المتوقعة        -20
روع باإلضافة تكلفة المش لتغطيةعلى أساس الصرف  يفرج عنهاالتي  الوكالة وتكاليف دعمتكاليف الوحدة األساسية 

هذه المعلومات للسنوات من  4 لجدول. ويعرض امن قبليستخدم لتكاليف اإلدارية لم من أجل اإلى أي رصيد للدخل 
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تأخر زمني قبل أن تتمكن اليونيدو من  يوجدلذلك قد ، المعتمدةاألموال  صرف. ويفترض الجدول 2018إلى  2009
 .المعتمدةالحصول على جميع األموال 

  للتكاليف اإلدارية المستقبلية لليونيدو (بالدوالر األمريكي) الدخل: تقييم توافر 4 الجدول
 *2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 اليونيدو

صافي تكاليف الدعم زائد 
  ةاألساسيتكاليف الوحدة 

3,077,679 5,489,885 7,761,960 4,472,480 4,221,397 4,006,785 4,777,457 4,687,431 3,407,377 5,048,704 

مجموع التكاليف اإلدارية 
باستثناء التكاليف المتعلقة 

  بالمشروع

5,739,690 4,997,692 5,489,431 5,181,590 6,821,000 4,531,900 4,673,600 4,643,700 4,412,900 3,921,900 

 1,126,804 1,005,523- 43,731 103,857 525,115- 2,599,603- 709,110- 2,272,529 492,193 2,662,011- الرصيد السنوي

 1,629,762- 2,756,566- 1,751,043- 1,794,774- 1,898,631- 1,373,516- 1,226,087 1,935,197 337,332- 829,525- الرصيد الجاري**

جتماع اال یإل دمةالمق لبياناتامن  ةيالوحدة األساس وتكاليفالوکالة  تكاليف دعم وقيمة ،الحادي والثمانينفي االجتماع  المعتمدةالدعم  فيتکال شاملة* 
 .الثاني والثمانين

صيد اليونيدو راستخدم  ولكن، 2002عام  منأمريكي  دوالر 2,127,930 قيمته 2007** قدرت األمانة وجود رصيد جاري في عام 
  .بدال من حساب األمانةأمريكي  دوالر  1,828,243وقيمته

 
 1,629,762 يمتهق 2018في نهاية عام  اسلبي امتراكم ارصيديمكن أن يمتلك اليونيدو  أن 4ويبين الجدول        -21

اليف الوحدة وتك ةالوكال تكاليف دعمفي أمريكي  دوالر  6,315,762توفيرسيتعين على اليونيدو و. أمريكي دوالر
 أمريكي. والرد 4,686,000 وقيمتها 2019تغطية التكاليف اإلدارية اإلجمالية لعام من أجل  2018في عام  يةاألساس

 الدولي بنكال

 تي يقدمها البنكعن التكاليف اإلدارية الأخرى معلومات وميزانية الوحدة األساسية  5يعرض الجدول           -22
 الدولي.

للبنك الدولي (دوالر  2019 - 2011والتكاليف اإلدارية األخرى للسنوات األساسية لوحدة اميزانية : بيانات 5 الجدول
 أمريكي)
  بند الميزانية

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية

 ألف: الوحدة األساسية
األساسية  ةالوحد الموظفون في

  المتعاقدونوالموظفون 
867,586 1,184,796 984,571 1,022,179 827,111 1,089,481 1,086,340 1,192,000 1,192,000 1,200,000 

 200,000 195,000 195,000 178,550 216,356 205,498 155,778 111,021 205,425 183,893  السفر (الموظفون واالستشاريون)

     1,000 0 1,027 434 44,130 56,906 55,607 47,232  المكان (اإليجار والتكاليف العامة)

لوازم المعدات والتكاليف األخرى 
(أجهزة الكمبيوتر واللوازم، 

  )وغيرهم

52,953 92,303 31,169 55,508 19,618 33,178 262 25,000 25,000 15,000 

 110,000 95,000 95,000 189,400 96,839 49,989 14,828 13,389 25,769 47,491  التعاقدية (الشركات)الخدمات 

الخدمات المركزية  تكاليف سداد
  األساسية ةلموظفي الوحد

123,160 156,762 113,539 90,624 210,909 225,643 210,378 227,000 206,904 210,000 

االستخدام التعديالت (+ = 
  التجاوز) = -و الناقص

0 0 0 0  0 62,476 60,070 0 0 0 

= األموال  - إعادة األموال (
  المعادة)

-390,685 -3,981 -414,405 -341,953 -411,441 -62,476 -60,070 0 0 0 

ألف: المجموع الفرعي لتكاليف 
 الوحدة األساسية

931,630 1,716,681 896,190 1,041,094 902,118 1,662,524 1,664,930 1,735,000 1,713,904 1,735,000 

 باء: تكاليف دعم الوكالة / التنفيذ
سداد تكاليف المكاتب القطرية 

النفقات  شاملةوالتنفيذ الوطني، 
  العامة

1,725,528 1,829,418 1,611,939 1,298,103 1,210,733 1,249,361 1,491,814 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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  بند الميزانية
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية

دعم الوکالة المنفذة  فيتکال
  النفقات العامة شاملة)، ةي(الداخل

  0  0 0  0 0 0 0 0 0 

النفقات  شاملالوسطاء الماليون، 
  العامة

160,777 121,740 10,000 0 0 0 0 0 0 0 

الخدمات المركزية  تكاليف سداد
 شاملةاألساسية ( ةلموظفي الوحد
  النفقات العامة)

                    

 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 التكاليف استرداد

 = -التعديالت (+ = التجاوز و
  ) الناقصاالستخدام 

0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

= ستخصم  - تكاليف المشروع (
  ثم تلغى)

                    

باء: المجموع الفرعي لتكاليف 
  دعم الوكالة/ تكاليف التنفيذ

          1,249,361 1,491,814 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 3,735,000 3,713,904 3,735,000 3,156,744 2,911,885 2,112,851 2,339,197 2,518,129 3,667,839 2,817,935 المجموع الكلي (ألف + باء)

 
 تكاليف الوحدة األساسية

زيادة  2019لعام  األساسية ة وحدتهلميزانيأمريكي دوالر   1,735,000قدره امبلغيمثل طلب البنك الدولي        -23
تقريبا مع زيادة  . وهي نفسهاأصال المعتمدعلى النحو  2018األساسية لعام  ة وحدتهفي المائة في ميزاني صفربنسبة 

في المائة في  15طفيفة في تكاليف الموظفين والسفر، وانخفاض طفيف في الخدمات المركزية؛ وزيادة تقديرية بنسبة 
ال يدعم  يبي واليونيدوفي المائة في تكاليف لوازم المعدات/والتشغيل. وخالفا لليوئند 40انخفاض الخدمات التعاقدية، و

  البنك الدولي بإيرادات من تكاليف دعم الوكالة أو صندوقه العام.

وخصصت نسبة تسعة وستين في المائة من ميزانية الوحدة األساسية للبنك الدولي المقترحة لمرتبات   - 24
في المائة  9بة دوالر أمريكي) كانت أقل بنس 1,086,340( 2017وأوضح البنك أن تكاليف الموظفين لعام الموظفين. 

وظفين على مدى دوالر أمريكي). وذلك بالرغم من التغير الكبير في الم 1,192,000المقدرة ( 2018من تكاليف عام 
، 2019ية لعام ألساسند تالي في ميزانية الوحدة االسنوات الثالث الماضية. وتمثل ميزانية الخدمات المركزية أعلى ب

في  0.9المعدات (وفي المائة)  6.3في المائة) والخدمات التعاقدية ( 11.5في المائة، يليها السفر ( 12.1وتصل إلى 
  المائة).

 2018وأدرج سداد تكاليف الخدمات المركزية للبنك الدولي عند نفس مستوى التكاليف التقديرية لعام   - 25
كاليف المقدرة لعام دوالر أمريكي) أعلى قليال من الت 200,000تقريبا. وتعد تكاليف السفر المقترحة للبنك الدولي (

فض دوالر أمريكي). وسوف تنخ 178,550( 2017دوالر أمريكي) والتكاليف الفعلية لعام  195,000( 2018
 2017ى تكاليف عام . وأشار البنك الدولي إل2018ام في المائة عن التكاليف التقديرية لع 40تكاليف المعدات بنسبة 

التكاليف نية البنك دوالر أمريكي بالتوالي. وقد استوعبت ميزا 262الفعلية لألماكن والمعدات ولوازمها كانت صفر و 
  دوالر أمريكي. 30,000، مما أدى إلى مصروفات أقل تبلغ أكثر من 2017عام 

. 2017دوالر أمريكي من تكاليف الوحدة األساسية من عام  60,070سيعيد البنك الدولي مبلغا إجماليا قدره   - 26
  مة.مستخدوقد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلشارة مع التقدير إلى أن البنك الدولي سيعيد األرصدة غير ال

 التكاليف اإلدارية إجمالي

التكاليف على نفس مستوى  2019المقترحة لعام  4تسديد تكاليف المكاتب القطريةميزانية أن تبقى من المتوقع        - 27

                                                 
المشروع من أجل اإلشراف على إلى أفرقة  المعتمدة المشروعاترسوم المشروع المستلمة بشأن  ه تم توجيهللبنك الدولي، يعني بند الميزانية هذا أن   4

  بما يعرف باسم "األقاليم"، أي الذراع التنفيذي للبنك الدولي. المشروعات. وتحدد أفرقة ع وإدارتهوالمشر
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دوالر أمريکي   3,735,000بقيمةاإلدارية اإلجمالية  التكاليفوتقدر مليون دوالر أمريكي.  2بمبلغ  2018التقديرية لعام 
  دوالر أمريکي. 3,713,904 وقيمتها 2018في عام  التقديرية التكاليفن عقليل  بارتفاع، 2019في عام 

تكاليف ولوحدة األساسية االتكاليف اإلدارية تكاليف  من أجلوتشمل الموارد المتوقعة المتاحة للبنك الدولي        -28
هذه  6لجدول التكاليف اإلدارية لم يستخدم من قبل. ويعرض من أجل االة باإلضافة إلى أي رصيد للدخل الوك دعم

 .2018إلى  2009المعلومات للسنوات من 

  أمريكي)ية للبنك الدولي (دوالر : تقييم مدى توافر الدخل للتكاليف اإلدارية المستقبل6الجدول 

 *2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البنك الدولي

تكاليف الدعم الصافية 
زائد تكاليف الوحدة 

  ساسيةاأل

3,044,531 1,409,962 5,072,371 2,137,373 4,142,704 2,976,002 5,850,980 2,652,004 2,046,749 3,373,965 

إجمالي التكاليف 
  اإلدارية

3,689,780 3,782,549 2,817,935 3,667,839 2,518,129 2,339,197 2,112,851 2,911,885 3,156,744 3,713,904 

 339,939- 1,109,995- 259,881- 3,738,129 636,805 1,624,575 1,530,466- 2,254,436 2,372,587- 645,249-  الرصيد السنوي**

 4,316,227 4,656,166 5,766,161 6,026,042 2,287,913 1,651,108 26,533 1,556,999 697,437- 1,675,150 الرصيد الجاري

  
جتماع اال یإل دمةالمق لبياناتامن  ةيالوحدة األساس وتكاليفالوکالة  تكاليف دعم وقيمة ،الحادي والثمانينفي االجتماع  المعتمدةالدعم  فيتکال شاملة* 

 .الثاني والثمانين
  .2002رصيد من السنوات السابقة لعام  يستثنى أي** 

 
استنادا إلى  ريکيأم دوالر  4,316,227قدره رصيدا متراكما يجمعأن  يمكنالجدول أن البنك الدولي  يبين        -29

ي الثانماع ى االجتالحادي والثمانين والطلبات المقدمة إل المقدمة إلى االجتماع والطلباتالموافقات في االجتماع 
 .ريكيأم الردو 3,735,000 بقيمة 2019سيغطي هذا الرصيد التكاليف اإلدارية المتوقعة لعام . يننامالثو

 توصيةلا

  :في أن رغب اللجنة التنفيذيةقد ت         -30

 :تأخذ علما  )أ(

والبنك  دوينويوال بييوئنديلکل من ال 2018لعام  ةيالوحدة األساس بتكاليف المعني ريالتقرب )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/38 قةيالنحو الوارد في الوث یالدولي عل

 مرة يتهمستوى ميزان أقل من الدولي كانلوحدة األساسية للبنك ا تشغيلمع التقدير، أن  )2(
إلى  دوالر أمريكي 60,070 وقدرهاعيد األرصدة غير المستخدمة يأخرى، وأنه س

 الثمانين؛و الثاني الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع

 الموافقة على ميزانيات الوحدات األساسية المطلوبة من أجل: النظر في  )ب(

 ؛أمريكي دوالر 2,083,871 بقيمة(يوئنديبي) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )1(

 ؛يأمريكدوالر  2,083,871بقيمة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)  )2(

  .أمريكيدوالر  1,735,000 بقيمةالبنك الدولي و )3(

________________ 


