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  معلومات أساسية

  
م  ومنظمة األم)اليوئنديبي (لتكاليف اإلدارية لبرنامج األمم المتحدة االنمائيالمخصص لاالعتماد  تغير  .1

من معدل ) 26/41المقرر  (1998 تشرين الثاني/والبنك الدولي في نوفمبر) اليونيدو(المتحدة للتنمية الصناعية 
 2002 كانون األول/وفي ديسمبر. معدل  تدريجيإلى  في المائة ينطبق على جميع المشروعات 13موحد نسبته 

). 38/68المقرر (ن دوالر أمريكي لكل وكالة  مليو1,5لوحدة األساسية بمبلغ لشمل منحة ي أقلمعدل تغير إلى 
 46/35 المقرر دومّد. من األمانة أن تستعرض سنويا نظام التكاليف اإلدارية الجاري) د (41/94وطلب المقرر 

ل يعدت مع، 2008-2006فترة الثالث سنوات يسري على  ونظام تكاليفه اإلدارية ل38/68المقرر ب أجل العمل
 مليون دوالر أمريكي بدال من 1,7 إلى لكل من اليوئنديبي واليونيدو يةوحدة األساسالف  لتكالييمعدل األساسال

 .زيادة سنوية تصل نسبتها إلى ثالثة في المائةاإلذن ب وتضمن المقرر أيضا . مليون دوالر أمريكي1,5

، 2006ت اإلدارية لعام طُلب من الوكاالت المنفذة أن تقدم بيانات فعلية لميزانية النفقات األساسية والنفقا  -2
 والميزانية 2006واستُند في بيانات الميزانية لعام .  2008 والتكاليف المتوقعة لعام 2007والتكاليف المقدرة لعام 

 إلى المعلومات الواردة في تقارير السنة الماضية المقدمة إلى اللجنة التنفيذية 2007المقررة لعام 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/12).تكاليف الفعلية التي ال بيانات بشأن قديمت الوكاالت المنفذة تواصل و

التي قدمت إلى االجتماع بيانات التغطي الوحدة األساسية وأنشطة الدعم األخري في شكل متفق عليه يتمشي مع 
 .السادس والعشرين

 .2011-2009ث وتقدم هذه الوثيقة تقريرا عن حالة التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثال  -3

  اليوئنديبي

 عن التكاليف اإلدارية التي قدمهاخرى األمعلومات ال ميزانية الوحدة األساسية و1يعرض الجدول   -4
  .اليوئنديبي
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  1الجدول 

  )دوالر أمريكي( لليوئنديبي 2008-2006بيانات ميزانية الوحدة األساسية والتكاليف االدارية األخرى للسنوات 

2006نية ميزا بنود التكاليف 2006الفعلية   2007ميزانية   2007المقدرة    
 

المقترحة 
2008 

 دوالرأمريكي     العناصر األساسية
 648 496 1 056 453 1 360 414 1 734 410 1 178 376 1 التعاقديونن وموظفو الوحدة األساسية والموظف

 893 185 479 180 794 227 222 175 804 215 السفر
 000 120 000 120 000 121 996 81 000 117 )التكاليف العامةاإليجار و(المكان 
 000 35 000 35 000 30 105 31 000 15 ) إلخلوازمأجهزة كمبيوتر و( وتكاليف أخرى لوازممعدات و

 000 5 000 20 000 30 375 7 000 30 )شركات(خدمات تعاقدية 
 000 200 000 150 000 280 000 210 000 280 سداد الخدمات المركزية لموظفي الوحدة األساسية

سلبي يمثل تجاوزا لميزانية الوحدة المبلغ ال(تسوية 
 )*األساسية

(333 983) -216 433 (352 154) -207 535 -239 011 

 530 803 1 000 751 1 000 751 1 000 700 1 000 700 1 مجموع تكاليف الوحدة األساسية
بما في ذلك النفقات  سداد المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني

 العامة
980 000 618 875 980 000 450 000 600 000 

 000 50 000 50 000 100 258 75 000 200 بما في ذلك النفقات العامة) داخليا( دعم الوكالة المنفذة ةفتكل
 000 200 000 200 000 200 179 216 000 220 بما في ذلك النفقات العامةن الوسطاء الماليو

 000 200 000 360 000 280 0 000 280 داد التكاليف استر
 011 239 535 207 154 352 433 216 983 333 )* أعالهالمخصومالتجاوز يساوي يجابي االمبلغ ال(تسوية 

 541 092 3 535 018 3 154 663 3 744 2,826 983 3,713 مجموع تكاليف الدعم اإلداري
 000 100 000 100 000 200 476 81 000 200    بروتوكول مونتريالتها وحدةالتكاليف االشرافية التي تكبد

 541 192 3 535 118 3 154 863 3 219 908 2 983 3,913 المجموع الكلي لتكاليف الدعم اإلداري
 دوالر 1 751 000 ؛ و2006 دوالر أمريكي في 1 700 000 تكلفة الوحدة األساسية أعلى من المجموع الفرعي المسموح به البالغ قدره *

مكان الوصول إلى السقف  سطر للتسوية وإدخال تصحيح سلبي إلراجولذا تم إد. 2008 دوالر أمريكي في 1 803 530؛ و2007أمريكي في 
الذي تجاوزته وتم إدراج تصحيح ايجابي مواٍز لذلك أيضا لكفالة أن تكون التكاليف اإلجمالية المتكبدة مقابل التكاليف اإلدارية مساوية للمبلغ . الالزم
  .الوكالة

 دوالرا أمريكيا رغم أنه يتوقع أن 1 803 530 قدرها 2008يطلب اليوئنديبي ميزانية وحدة أساسية لعام   -5
 أعاله بأنها 1 دوالرا أمريكيا، مبينة في الجدول 239 011تتجاوز تكاليف وحدته األساسية هذه القيمة بمبلغ 

 اليوئنديبي الميزانية المخصصة لوحدته األساسية ويسترد تلك التكاليف وفي السنوات األخيرة، يتجاوز". تسويات"
 بمبلغ 2005ورغم أن اليوئنديبي تجاوز ميزانيته لعام . من تكاليف الدعم المتحصلة من تنفيذ مشروعات الصندوق

 أمريكيا  دوالرا333 983 مبلغ من 2006، فقد خفض قيمة الزيادة عن ميزانيته لعام  دوالرا أمريكيا474 242
من  2007 لعام أن يخفض هذه القيمةاليوئنديبي على ذلك، يتوقع  عالوة .ا أمريكيادوالر 216 433المتوقع إلى 

مدى تجاوزه  اليوئنديبي يقدرو. ا أمريكيادوالر 207 535 مبلغ إلى ا المقدر أمريكيادوالر 352 154مبلغ 
  .والرا أمريكيا د239 011 بمبلغ 2008لميزانية وحدته الرئيسية في عام 

مخصصة للموظفين، نسبة ثالثة وسبعين في المائة من الميزانية المقترحة للوحدة األساسية لليوئنديبي   -6
من المستوى )  في المائة74( ولكنها حوالي نفس النسبة 2007بزيادة قدرها ستة في المائة عن الميزانية في عام 

 دوالر أمريكي في 40 000 اليوئنديبي تكاليف سفره بحوالي  وقد خفض.2007المقدر إلجمالي النفقات في عام 
 بدال من المبلغ 2007 تقدير اليوئنديبي لالستخدام في عام 2008وتمثل ميزانية السفر لعام . السنتين الماضيتين

  .2007المخصص لهذا الغرض في ميزانية عام 

 أقل من المتوقع 2007 و2006 في العامين كانت تكاليف اليوئنديبي المقدرة للسداد إلى المكاتب القطرية  -7
 تكاليف اليوئنديبي كانتوبالمثل، .  دوالر أمريكي على التوالي530 000 دوالرا أمريكيا ومبلغ 361 125بمبلغ 
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 2006 دوالر أمريكي عن المتوقع للعامين 50 000 دوالر أمريكي و 125 000نحو تقل بللوكالة المنفذة 
ويعزى الخفض في المبالغ . 2008تا الحالتين، خفض اليوئنديبي ميزانيته لعام وفي كل.  على التوالي2007و

أما الخفض في تكاليف . المخصصة للمكاتب القطرية إلى قيمة المشاريع المنفذة، ألنها تسدد على أساس نسبة مئوية
مكتب األمم المتحدة لخدمات زالة التدريجية إلنهاء أنشطته مع الوكالة المنفذة فهو نتيجة ألخذ اليوئنديبي بنهج لإل

. ويعني ذلك أن ذلك المكتب لم يستبق إال المشروعات التي كان مكلفا بها والتي ال يزال تنفيذها جاريا. المشاريع
وحيث أن هذه المشروعات قد أنجزت من الناحيتين التشغيلية والمالية، فإن عدد المشروعات الموجودة في محفظة 

 الرسوم الناشئة ةتغطيل هي لبند التكاليف المذكورواألموال المدرجة في الميزانية . المشروعات آخذ في  التناقص
  .يعرامكتب األمم المتحدة لخدمات المشالمشروعات المتبقية التي يمولها عن تنفيذ 

 النطاق المسموح ضمن يقع 2008 دوالرا أمريكيا لعام 1 803 530المبلغ الذي يطلبه اليوئنديبي وهو   -8
  . 35/46ب المقرر به بموج

  اليونيـــدو

  . ميزانية الوحدة األساسية والمعلومات األخرى عن التكاليف اإلدارية المقدمة من اليونيدو2يبين الجدول   -9

  2الجدول 

   )دوالر أمريكي( لليونيدو 2008-2006بيانات ميزانية الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية األخرى للسنوات 

زانية مي بنود التكاليف
2006 

2006الفعلية  2007ميزانية   2007المقدرة    
 

2008المقترحة   

      العناصر األساسية
 800 406 1 700 638 1 600 454 1 500 289 1 500 308 1 التعاقديونن وموظفو الوحدة األساسية والموظف

 700 152 400 154 600 84 900 127 700 89 السفر
 900 81 800 78 600 67 800 89 500 78 )عامةاإليجار والتكاليف ال(المكان 

 لوازمأجهزة كمبيوتر و( وتكاليف أخرى لوازممعدات و
 )إلخ

56 000 35 800 52 500 81 900 50 900 

 300 10 200 6 400 15 100 5 400 21 )شركات(خدمات تعاقدية 
 700 440 900 499 900 451 100 420 300 444 سداد الخدمات المركزية لموظفي الوحدة األساسية

سلبي يمثل تجاوزا لميزانية الوحدة المبلغ ال(تسوية 
 )*األساسية

(298 400) (268 200) (375 600) (708 900) (339 770) 

 530 803 1 000 751 1 000 751 1 000 700 1 000 700 1 مجموع تكاليف الوحدة األساسية
النفقات بما في ذلك سداد المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني 

 العامة
1 450 420 931 200 1 668 460 1 384 700 1 702 100 

بما في ذلك النفقات ) داخليا( دعم الوكالة المنفذة ةفتكل
 العامة

2 996 200 2 351 000 2 107 300 3 487 500 2 518 000 

   0  0 بما في ذلك النفقات العامةن الوسطاء الماليو
   0  0  استرداد التكاليف

 770 339 900 708 600 375 200 268 400 298 )* أعالهالمخصومالتجاوز يساوي يجابي االمبلغ ال(ية تسو
 400 363 6 100 332 7 360 902 5 400 250 5 020 445 6 مجموع تكاليف الدعم اإلداري
       تها وحدة بروتوكول مونتريالالتكاليف االشرافية التي تكبد
 400 363 6 100 332 7 360 902 5 400 250 5 020 445 6 م اإلداريالمجموع الكلي لتكاليف الدع
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 دوالر أمريكي في 1 700 000 تكلفة الوحدة األساسية أعلى من المجموع الفرعي المسموح به البالغ قدره *
 راجولذا تم إد. 2008 دوالر أمريكي في 1 803 530؛ و2007 دوالر أمريكي في 1 751 000 ؛ و2006
وتم إدراج تصحيح ايجابي مواٍز لذلك . وإدخال تصحيح سلبي المكان الوصول إلى السقف الالزم سويةسطر للت

  .أيضا لكفالة أن تكون التكاليف اإلجمالية المتكبدة مقابل التكاليف اإلدارية مساوية للمبلغ الذي تجاوزته الوكالة

دوالرا أمريكيا رغم أنها تتوقع أن  1 803 530 قدرها 2008تطلب اليونيدو ميزانية وحدة أساسية لعام   -10
في " تسويات"مبينة بوصفها ( دوالرا أمريكيا 339 770تتجاوز تكاليف وحدتها األساسية هذه الميزانية بمقدار 

السفر :  في عنصرين فقط من العناصر األساسية2006وقد تجاوزت اليونيدو ميزانيتها لعام ).  أعاله2الجدول 
).  دوالر أمريكي 11 300بمبلغ اجمالي قدره (وحيز المكاتب )  دوالر أمريكي 38 200بمبلغ اجمالي قدره (

دوالر أمريكي وهو ما  708 900 بمقدار 2007أنها ستتجاوز كذلك ميزانيتها لعام تقّدر أيضا  اليونيدو غير أن
  .)كي دوالر أمري375 600 (الذي كانت اليونيدو تتوقعهالمبلغ دوالر أمريكي  333 300 يفوق بمقدار

نظرا ألن ميزانية الوحدة األساسية لليونيدو تتجاوز بقدر ملموس المبلغ المخصص لها من جانب اللجنة   -11
وأكدت . التنفيذية، فقد طلبت األمانة بيان مصدر األموال التي سوف تصرف منه تلك التجاوزات في الميزانية

ستورها، وأن أية تكاليف تتجاوز تكاليف الوحدة اليونيدو من جديد أنها تدعم برنامج تعاونها التقني بموجب د
  . من الميزانية العادية لليونيدوتقديم دعم بشأنهااألساسية ورسوم الوكالة يمكن 

ويمثل بند .  المقترحة للوحدة األساسيةة اليونيدو في المائة من ميزانيستة وستيننسبة للموظفين  تخصص  -12
، تليه نسبة سبعة  في المائة من الميزانية21بلغ يإذ  ،في التكاليفلي ذلك يالميزانية للخدمات المركزية أكبر بند 

بوجه غير الوحدة األساسية ل التكاليف اإلدارية تخفيض ويتوقع .في المائة للسفر وأربعة في المائة الستئجار األماكن
 عما 2008أمريكي في عام  مليون دوالر 1عام نظرا ألن المبلغ الذي تتلقاه الوكاالت المنفذة سوف يقل بمقدار 

.  دوالر أمريكي318 400، برغم أن مستويات السداد للمكاتب القطرية سوف تزيد بمقدار 2007تلقته في 
 بالمخصص لميزانية السفر، التي ُيتوقع أن 2007 مقارنة بعام 2008وتتعلق أكبر نسبة للزيادة في الميزانية لعام 

ولو أنها تمثل مبلغا أقل قليال من التكاليف الفعلية ( تقريبا 2007 المخصص في ميزانية عامالمبلغ تبلغ ضعف 
 بينما ُينتظر 2008 ومن المتوقع كذلك أن تزيد تكاليف أماكن المكاتب في عام .)2007التي قدرتها اليونيدو لعام 

مقّدرة في عن كل من المستويات المخصصة في الميزانية والاألخرى  العناصر األساسية تكاليفأن تنخفض جميع 
  .2007عام 

 في المائة عن المبلغ 50 بنسبة 2007طٌلب من اليونيدو توضيح السبب في زيادة تكاليف السفر لعام   -13
ولم تقدم أي إيضاح آخر . الرحالتالمخصص في الميزانية وأحابت بأنه كان من الضروري القيام بمزيد من 

 وأن إدارة اليونيدو تسمح بالقيام بمهام إضافية 2006م سوى أن الطلب الحالي مبني على مستوى اإلنفاق في عا
ال ينطبق على تكاليف الوحدة األساسية " مفهوم الميزانية"وأشارت اليونيدو إلى أن . وتوفر لها المبالغ الالزمة

لدول اخليا ألغراض مكتب وحدة بروتوكول مونتريال الذي أقرته ادلليونيدو نظرا ألنها تستخدم الميزانية المعتمدة 
  .األعضاء فيها

  
  البنك الدولي

  
 البنك قدمهاعن التكاليف اإلدارية التي األخرى معلومات ال ميزانية الوحدة األساسية و3يعرض الجدول   -14

  .الدولي
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  3الجدول 

   2008-2006بيانات ميزانية الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية األخرى للسنوات 
  )دوالر أمريكي(للبنك الدولي 

  
 2008 2007 2007 2006 2006 نود التكاليفب
 مقترح مقدر ميزانية فعلي ميزانية  

           العناصر األساسية
 900 014 1 000 995 000 995 638 096 1 000 990 التعاقديونن وموظفو الوحدة األساسية والموظف

 000 255 000 245 000 245 582 229 000 240 السفر
 000 55 000 55 000 50 070 53 000 50 )كاليف العامةاإليجار والت(المكان 
 000 80 000 80 000 80 605 79 000 75 ) إلخلوازمأجهزة كمبيوتر و( وتكاليف أخرى لوازممعدات و

 000 45 000 45 000 45 931 2 000 35 )شركات(خدمات تعاقدية 
 000 165 000 160 000 165 061 127 000 155 سداد الخدمات المركزية لموظفي الوحدة األساسية

سلبي يمثل تجاوزا لميزانية الوحدة المبلغ ال(تسوية 
 )*األساسية

-45 000 -88 886 
 

  
    

 900 614 1 000 580 1 000 580 1 000 500 1 000 500 1 مجموع تكاليف الوحدة األساسية
بما في ذلك النفقات سداد المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني 

 العامة
3 200 000 3 489 165 

 
3 200 000 3 200 000 3 264 000 

 بما في ذلك النفقات العامة) داخليا( دعم الوكالة المنفذة ةفتكل
  

  
  

  
  

 000 800 1 000 800 1 000 800 1 164 028 2 000 800 1 بما في ذلك النفقات العامةن الوسطاء الماليو
            استرداد التكاليف

 886 88 000 45 )* أعالهالمخصومالتجاوز يساوي يجابي االغ مبلال(تسوية 
 

  
    

215 106 7 000 545 6 مجموع تكاليف الدعم اإلداري
 

6 580 000 6 580 000 6 678 900 

            تها وحدة بروتوكول مونتريالالتكاليف االشرافية التي تكبد
215 106 7 000 545 6 المجموع الكلي لتكاليف الدعم اإلداري

 
6 580 000 6 580 000 6 678 900 

 سطر للتسوية وقد أدرج. 2006 دوالر أمريكي في 1 500 000 تكلفة الوحدة األساسية أعلى من المجموع الفرعي المسموح به البالغ قدره *
تكون التكاليف اإلجمالية المتكبدة مقابل وتم إدراج تصحيح ايجابي مواٍز لذلك أيضا لكفالة أن . وتصحيح سلبي المكان الوصول إلى السقف الالزم
  .التكاليف اإلدارية مساوية للمبلغ الذي تجاوزته الوكالة

وقد تجاوز البنك ميزانيته .  2008 دوالر أمريكي لعام 1 614 900طلب البنك الدولي ميزانية قدرها   -15
وطلب .  دوالرا أمريكيا88 886 بمقدار 2006 دوالرات أمريكية وميزانيته لعام 51 510 بمقدار 2005لعام 

 البنك أشارو. لهذا السبب زيادة المعدل المخصص لوحدته األساسية، ووافقت اللجنة التنفيذية ألول مرة على ذلك
 قد غطتها وفورات 2006 و2005الموافق عليها في العامين أن التكاليف االضافية التي تتجاوز الميزانية إلى 

أي ( يمكن للبنك أن يقدم فيها خدمات مجدية من ناحية التكاليف التيبلدان ال في  الخاصة بمشروعاتالدعمتكاليف 
  ).عدد كبير من أنشطة المشروعات مع البنكب فيها ُيضطلعالبلدان التي 

. 2007 كما كان في عام 2008بقي توزيع النسب المئوية لعناصر التكلفة في ميزانية البنك المقترحة لعام   -16
وتمثل ميزانية . ص للموظفين في ميزانية الوحدة األساسية المقترحة ثالثة وستين في المائةوتبلغ نسبة المخص

)  في المائة10( في المائة من الميزانية، ويعقبها الخدمات المركزية 16السفر أكبر بند يليه من التكاليف، إذ تبلغ 
ومن المتوقع أن ). كل منها ثالثة في المائة(واستئجار األماكن والخدمات التعاقدية )  خمسة في المائة(والمعدات 

، وهو نفس 2008 في  ماليين دوالر أمريكي5  عند مستوىاألساسيةالخاصة بالوحدة تظل التكاليف االدارية غير 
  .2007و 2006 ينلعام لها في اامقدرذي كان المستوى ال
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. بأغراض تنمية األعمال التجاريةوأشار البنك إلى أنه يحتاج إلى زيادة في ميزانيته للسفر المتعلق   -17
وأوضح البنك أن تنمية األعمال التجارية تشير إلى تنمية محفظته بوجه عام نتيجة ألن زيادة كبيرة طرأت على 

موظفيه والبلدان المتعاملة معه سواء في المقر أو صفوف االهتمام بأنشطة بروتوكول مونتريال في المستقبل بين 
يستعين بتمويله ويعتزم البنك أن . لتعديالت الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي المناطق، وذلك بسبب ا

"  األساسيةهياكله"جديدة لتنفيذ األعمال الجديدة عند الطلب مع المحافظة على " هياكل أساسية"الخاص في بناء 
ا كان الحال في بداية الصندوق، يمر وأشار البنك إلى أنه، كم. الحالية لمحفظته الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون

 مشروعات المواد المستنفدة يجري إنهاءفترة انتقالية حين المرور باآلن بمرحلة فيها عدة مجهوالت بشأن 
ولكي يكون البنك .  تمهيدا لوقفها واحتمال أن تبدأ مشروعات للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتدريجيا لألوزون

هيدروكلوروفلوروكربونية، أشار إلى أنه يتوقع أن يتلقى مقدما نفقات الخبرة التقنية مستعدا ألنشطة المواد ال
والقانونية، والتوعية وتبادل المعلومات، ونفقات وضع اإلجراءات الداخلية والتوجيهات للمواءمة بين أعماله 

  .مرور الوقت مع والتحديات الجديدة

 نطاق المبلغ يقع ضمن 2008 دوالر أمريكي في 1 614 900وهو الذي يطلبه البنك الدولي المبلغ   -18
 . 35/46المسموح به بموجب المقرر

  

  حالة العقد الخاص بإجراء دراسة للتكاليف اإلدارية
  

 التكاليف بخصوصاتفقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والخمسين على شروط إجراء دراسة   -19
 اجتماعا لفريقة الصندوق بعد استالمها العطاءات للقيام بهذه الدراسة وقد عقدت أمان). 51/38المقرر (اإلدارية 

وقدمت األمانة أيضا إلى . وقدمت توصياتها إلى مكتب العقود في نيروبي للموافقة عليهابينها ختيار قيام بااللل
 وفي). UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/50(اللجنة التنفيذية تقريرا عن تكاليف االضطالع بهذه الدراسة 

اجتماعها الثاني والخمسين، وافقت اللجنة التنفيذية على التكاليف التحليلية والمتعلقة بالسفر إلجراء الدراسة استنادا 
  ).52/42المقرر (إلى العطاء الذي أوصت أمانة الصندوق بقبوله 

م المتحدة في وبعد االجتماع الثاني والخمسين، اتصلت أمانة الصندوق بمكتب العقود الكائن بمكتب األم  -20
 6وبعد تلقي تعليقات لجنة العقود المؤرخة . نيروبي وردت على طلبات استفسار بشأن الطلب األول المقدم

، أجرت أمانة الصندوق عدة اتصاالت مع مكتب األمم المتحدة في نيروبي تمخضت عن 2007أيلول /سبتمبر
 إلى لجنة العقود مع ذكر الحاجة إلى إرساء 2007تشرين األول / أكتوبر10إعادة تقديم مجموعة العطاءات في 

وأكدت أنه يلزم إرساء العقد بشكل عاجل للتمكين من إنجاز الدراسة المعتزمة ومدتها ستة . العقد بأسرع ما يمكن
، 2011-2009أشهر في وقت يسمح بإدراجها في الدراسة المتعلقة بتجديد موارد الصندوق لفترة السنوات الثالث 

وحتى وقت كتابة هذه الوثيقة، ال تزال أمانة الصندوق . 2008نيسان /د إنجازها بحلول نهاية أبريلالتي يحين موع
في انتظار إخطار بنتائج مداوالت لجنة العقود، وسوف تقدم تقريرا عن هذه المسألة إلى اللجنة التنفيذية في 

  .اجتماعها الثالث والخمسين

  

  توصيــات
 

 :في أن تنظر فيما يليقد ترغب اللجنة التنفيذية   -21

 لكل من اليوئنديبي 2008أن تحيط علما بالتقرير المتعلق بتكاليف الوحدات األساسية لعام   )أ (
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/21واليونيدو والبنك الدولي على النحو الوارد في الوثيقة 
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 2008 األساسية لعام ة دوالرا أمريكيا لتمويل الوحد1 803 530أن توافق على مبلغ   )ب (
كي ي  دوالر أمر1 614 900 دوالرا أمريكيا لليونيدو، ومبلغ 1 803 530لليوئنديبي، ومبلغ 

 .46/35للبنك الدولي وفقا للمقرر 

------  
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