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  خلفية

 1998 تشرين الثـاني     /ليوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي في نوفمبر     عدلت مخصصات التكاليف اإلدارية الخاصة         -1
وقد عدلت هـذه    .  في المائة سار على جميع المشاريع إلى سلم معدالت تدرجية          13من معدل ثابت قدره      )26/41ر  المقر(

 مليون دوالر أمريكي لكل     1.5 شملت منحة قدرها     يثبح نزوليا   2002 كانون األول    /مرة أخرى في ديسمبر   المخصصات  
 إجـراء إلـى األمانـة     ) د (41/94 وقد طلب المقـرر      ).38/68المقرر  (أغراض الوحدات األساسية    بوكالة في ما يتعلق     

 ونظـام تكاليفـه     38/68 نطاق عمل المقرر     46/35وقد مدد المقرر    . عراض سنوي للنظام الجاري للتكاليف اإلدارية     تاس
، معد تعديل معدل األساس لتكاليف الوحدات األساسية ليوئنديبي         2008- 2006اإلدارية ليسري على فترة السنوات الثالث       

 ثالثة في   إلىوأتاح المقرر أيضا زيادة سنوية تصل       .  مليون دوالر أمريكي   1.7 مليون دوالر أمريكي إلى      1.5يونيدو من   و
ويرد استعراض لنظام . منذ انعقاد االجتماع السادس واألربعين معظم الوكاالتلوقد حصلت الزيادات السنوية بالنسبة . المئة

 المنبثقة من تقييم التكاليف اإلدارية الالزمة لفترة السنوات الثالثـة           ق بالمسائل الرئيسية  التكاليف اإلدارية في التقرير المتعل    
 ومن شأن أي مقرر يتخذ فـي سـياق هـذه            ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19() 55/44المقرر   (2011- 2009

  .2011- 2009المناقشة أن يؤثر نظر اللجنة في تكاليف الوحدات األساسية لفترة السنوات الثالث 

، والتكـاليف   2007 الوكاالت المنفذة توفير بيانات فعلية تتعلق بالميزانية األساسـية واإلداريـة لعـام               إلىوطلب     -2
 والتكاليف  2006وقد استندت بيانات الميزانية المتعلقة بميزانية عام        . 2009، والتكاليف المقترحة لعام     2008التقديرية لعام   

  توفيرهــا فــي تقريــر الســنة الســابقة الــذي أحيــل إلــى اللجنــة التنفيذيــةالفعليــة إلــى المعلومــات التــي تــم
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/21(.              وواصلت الوكاالت المنفذة توفير بيانات بشأن التكاليف الفعليـة التـي تغطـي 

 السـادس   لبيانات التي قدمت إلـى االجتمـاع      ل مناظر متفق عليه    إطار شكل الوحدات األساسية وأنشطة الدعم األخرى في       
  .والعشرين

. 2009 ما تم اقتراحه من تكاليف لعـام         2007ويرد في التحليل تقييم لمدى إمكانية تغطية التكاليف اإلدارية لعام              -3
  . مالحظات وتوصيات صادرة عن أمانة الصندوقإلىوتخلص الوثيقة 

  )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

التـي أتاحهـا    ات األساسية وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالتكاليف اإلدارية          دح ميزانية الو  1يعرض الجدول      -4
   . يوئنديبي

  1الجدول 

بدوالرات ( ليوئنديبي 2009- 2006البيانات المتعلقة بميزانية الوحدات األساسية وسواها من التكاليف اإلدارية للسنوات 
  )الواليات المتحدة

  2009  2008  2007  2006  بنود التكاليف
  التكاليف   الميزانية   

  الفعلية
  التكاليف  الميزانية 

  الفعلية
  التكاليف  الميزانية

  المقدرة
  التكاليف
  المقترحة

                المكونات األساسية

  1 420 994  1 376 606  1 496 648  1 339 423  1 414 360  1 410 734  1 376 178  موظفو الوحدات األساسية والموظفون التعاقديون

  257 863  250 352  185 893  243 061  227 794  175 222  215 804  السفر 

  100 000  100 000  120 000  81 844  121 000  81 996  117 000  )اإليجارات والتكاليف المشتركة (األماكن

الحواسـيب، اللـوزام،    (لوازم المعدات وتكاليف أخرى     
  ...)الخ

000 15  105 31  000 30  631 24   000 35  000 30  000 30  

  10 000  10 000  5 000  18 162  30 000  7 375  30 000  )الشركات(الخدمات التعاقدية 
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التعويض عن الخدمات المركزية لمـوظفي الوحـدات        
  األساسية

000 280  000 210  000 280  000 210  000 200  000 200  000 200  

تحت الصفر يمثل زيادة علـى ميزانيـة        مبلغ  (التعديل  
  )*الوحدات األساسية

983 333-  433 216-  154 352-  120 166-  011 239-  428 166-  221 161-  

  1 857 636  1 803 530  1 803 530  1 751 001  1 751 000  1 700 000  1 700 000  مجموع تكاليف الوحدات األساسية

 وأنشطة التنفيذ الوطنية، بما في المكاتب القطريةتعويض 
  ذلك النفقات العامة

000 980  875 618  000 980  649 551  000 600  000 600  000 600  

، بمـا فـي ذلـك       )الداخلية(تكلفة دعم الوكاالت المنفذة     
  النفقات العامة

000 200  258 75  000 100  113 107  000 50  000 50  000 50  

  200 000  200 000  200 000  191 612  200 000  216 179  220 000  الوساطات المالية، بما في ذلك النفقات العامة

  200 000  200 000  200 000  422 000  280 000  0  280 000  رداد النفقاتاست

  161 221  166 428  239 011  166 120  352 154  216 433  333 983  )*مبلغ إيجابي يعكس الزيادة المنقوصة أعاله(التعديل 

  3 068 857  3 019 958  3 092 541  3 189 495  3 663 154  2 826 744  3 713 983  مجموع تكاليف الدعم اإلداري

  50 000  25 000  100 000  0  200 000  81 476  200 000 بروتوكول مونتريالوحدة تكاليف اإلشراف التي تكبدتها 

  3 118 857  3 044 958  3 192 541  3 189 495  3 863 154  2 908 219  3 913 983  المجموع العام لتكاليف الدعم اإلداري

 803 530 و   2007 دوالر أمريكي في عام      1 751 000 و 2006 دوالر أمريكي في عام      1 700 000 المجموع الفرعي المسموح به والبالغ       تكون تكلفة الوحدة األساسية أعلى من     * 
ا تعـديل إيجـابي     ويرد أيض . لذا تم العمل بخط تعديلي وبتعديل سلبي للوصول إلى السقف المطلوب          . 2009 دوالرا أمريكيا في عام      1 857 636 و   2008 دوالرا أمريكيا في عام      1

   . لكفالة أن يعكس مجموع التكاليف المتكبدة ألغراض المصروفات اإلدارية أيضا ما تجاوزته الوكالة من مبالغمناظر

  تكاليف الوحدات األساسية

 دوالرا أمريكيـا، رغـم توقعهـا أن         1 857 636 قدرها   2009تطلب يوئنديبي ميزانية للوحدات األساسية لعام          -5
الوارد " التعديالت"كما هو مشار إليه في بند       ( دوالرا أمريكيا    161 221 الوحدات األساسية هذا المبلغ بمقدار       تتجاوز نفقات 
 تجاوزت يوئنديبي مخصصاتها من الميزانية المتعلقة بوحـداتها         2008 و 2007 و 2006وفي أعوام   ).  أدناه 1في الجدول   
وقـد  . م المتأتية من خالل تنفيذ مشاريع الصندوق المتعدد األطراف        من التكاليف المتعلقة بتكاليف الدع    ت  قتطعاألساسية وا 

 دوالرا أمريكيا   166 120 ومبلغي   2006 دوالرا أمريكيا في عام      216 433تراوح مستوى تجاوز هذه التكاليف بين مبلغ        
وزهـا  وأشارت يوئنـديبي إلـى أن مسـتوى تجا        .  على التوالي  2008 – 2007 دوالرا أمريكيا في عامي      166 428و  

وال تقدم يوئنديبي إعانات لعملياتها     .  دوالرا أمريكيا  161 221يقدر بـ    2009عام  للميزانيتها المتعلقة بالوحدات األساسية     
 في المئـة علـى      3 زيادات قدرها    2009وتشمل ميزانية يوئنديبي المقترحة لعام      . المندرجة في إطار بروتوكول مونتريال    

مرتبات ونفقات السفر، مع الحفاظ على نفس مستويات تكاليف الوحدات األساسية األخرى             لل 2008المبالغ المقدرة في عام     
  . 2008التي كانت مقدرة لعام 

أما بند ميزانية السفر سيمثل . ويتصل سبعون في المئة من ميزانية يوئنديبي المقترحة للوحدات األساسية بالموظفين   -6
 في المئة للخـدمات المركزيـة       10 في المئة من الميزانية، تليه نسبة        13سبته  أكبر بند الحق متعلق بالنفقات، حيث تبلغ ن       

   . وخمسة في المئة إليجار األماكن

 10 000 إلـى    5 000 من   2008أما الزيادة األكبر فقد تعلقت بالخدمات التعاقدية التي ضعفت مبلغ ميزانية عام                -7
 فـي   39 أتت ميزانية السفر أعلى بنسبة    وقد  . 2008لمتوقع لعام   دوالر أمريكي، لكنه يتوقع أن تظل على نفس المستوى ا         

وتخضع .  دوالرا أمريكيا257 863  إلى185 893، حيث ارتفعت الزيادة اإلسمية من 2008مما كانت عليه في عام المئة 
  .نفقات الموظفين لخفوضات وكذلك األمر بالنسبة للنفقات المرتبطة باإليجار
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 2008 استنادا إلى تكاليفها المقـدرة لعـام         2009ها قدرت تكاليف السفر الخاصة بها لعام        وأشارت يوئندي إلى أن      -8
 زيادة قدرها ثالثة في 2009 دوالرا أمريكيا لعام 1 857 636ويمثل طلب الوكالة البالغ قيمته . زيادة قدرها ثالثة في المئة

   .46/35  والتي سمح بها المقرر2008في الميزانية المقترحة في عام المئة 

  مجموع التكاليف اإلدارية

 ماليـين دوالر    3، ويقدر أنها تدنت إلى مبلـغ        2007 دوالر أمريكي في عام        مليون3.2بلغ التكاليف اإلدارية    -9
، ويعزى معظـم هـذه      2009ريكي في عام    / مليون دوالر ا   3.1لكنها سترتفع شيئا ما لتصل إلى        ،2008أمريكي في عام    

 في ما يتعلق بتعـويض المكاتـب القطريـة،          2009وجاءت تكاليف يوئنديبي لعام     . الوحدات األساسية الزيادة إلى تكاليف    
والوكاالت المنفذة، والوسطاء الماليين واسترداد التكاليف على نفس المستوى الذي ُحددت فيه الميزانية والتقـديرات لعـام                 

 على مستوى مـا     2009قع أن تأتي نفقات التسليم في عام        وتسدد هذه المبالغ كنسبة مئوية من نفقات التسليم، ويتو        . 2008
 دوالر 50 000 دوالر أمريكي إلـى  25 000ويتوقع أن ترتفع النفقات المتعلقة باإلشراف من    . 2008كانت عليه في عام     

آب أمريكي بعد أن استعانت بخدمات منسق إقليمي لعملياتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي التي مقرهـا بـانكوك فـي                     
  .2009الماضي، ويجري حاليا وضع تقديرات لسنة كاملة للنفقات لعام 

  2009الموارد المتاحة لتغطية التكاليف اإلدارية المقترحة لعام 

تشمل الموارد المتعلقة المتاحة ليوئنديبي للتكاليف اإلدارية كال من النفقات الوحدات األساسية ورسـوم الوكـاالت                  -10
صروفات مبنية على تكاليف المشروع زائدا أي رصيد إيرادات يتعلق بالتكاليف اإلدارية لم يسبق المفرج عنها على أساس م

 كون  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/60( ويشمل ُمدخل يوئنديبي المتعلق بتسوية حسابات الوكاالت المنفذة          .استعماله
واستنادا إلى مستوى المصروفات المتوقعة     .  دوالرا أمريكيا  5 488 430 كانت تبلغ    2009 و 2008نفقاتها اإلدارية لعامي    

، يقدر بـأن    2007حسب ما ورد في تقرير يوئنديبي المرحلي لعام          دوالرا أمريكيا    22 868 173 بلغت قيمته    2208لعام  
 مليون دوالر أمريكـي لجهـة نفقـات         1.86 مليون دوالر أمريكي وهو يشمل       3.74  2008تكلفة الدعم المتاحة في عام      

رسوم الوكاالت المفرج عنها في ضوء مصـروفات         مليون دوالر أمريكي متأت من       1.88ساسية، زائدا مبلغ    الوحدات األ 
، ) مليـون دوالر أمريكـي     3.04 (2008وبعد انتقاص التكاليف اإلدارية المتوقعة لعام       . 2008المشاريع المتوقعة في عام     

ويتوقع أن يسفر مستوى اإلدارات هذا عن فـائض         . 2009 مليون دوالر أمريكي للنفقات اإلدارية في عام         6.2يتبقى مبلغ   
 مليون دوالر أمريكي يمكن استخدامه في أنشطة البرمجـة          3.1 والبالغة   2009يتجاوز النفقات المتوقعة لعام     في اإليرادات   

  .المستقبلية

  )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  

وتسـتند  .  عن النفقات اإلدارية التي توفرها يونيدو      أخرىاسية ومعلومات    ميزانية الوحدات األس   2يعرض الجدول      -11
. بروتوكول مونتريـال  األرقام المدرجة في خانة النفقات الفعلية ليونيدو إلى نموذج أعدته يونيدو لتقدير نفقات دعم برنامج                

وجـدير  .  على توفير معلومات فعليـة      قادرة ويجري ذلك بسبب استخدام يونيدو نظام محاسبة المتعلقة بالتكاليف ألنها غير          
بالذكر، وفقا لما أوردت يونيدو، أن منهجية الحساب ذاتها قد استخدمت منذ إنشاء  تمويل الوحدات األساسـية فـي إطـار            

  .الصندوق
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  2لجدول ا

بدوالرات (و  ليونيد2009 – 2006البيانات المتعلقة بميزانية الوحدات األساسية وسواها من التكاليف اإلدارية للسنوات 
  )الواليات المتحدة

  2009  2008  2007  2006  بنود التكاليف
  التكاليف  الميزانية  

  الفعلية
التكاليف   الميزانية

  الفعلية
  التكاليف  الميزانية

  المقدرة
  التكاليف 
  المقترحة

  1 651 800  1 601 700  1 406 800  1 454 600  1 454 600  1 289 500  1 308 500  موظفو الوحدات األساسية والموظفون التعاقديون

  192 400  95 400  152 700  170 400  84 600  127 900  89 700  السفر 

  100 900  113 600  81 900  69 600  67 600  89 800  78 500  )اإليجارات والتكاليف المشتركة(األماكن 

الحواسيب، اللـوزام،   (لوازم المعدات وتكاليف أخرى     
  ...)الخ

000 56  800 35  500 52  600 80  900 50  400 73  100 64  

  10 000  31 800  10 300  12 800  15 400  5 100  21 400  )الشركات(الخدمات التعاقدية 

التعويض عن الخدمات المركزية لمـوظفي الوحـدات        
  األساسية

300 444  100 420  900 451  300 542  700 440  000 577  100 564  

نيـة  مبلغ تحت الصفر يمثل زيادة علـى ميزا       (التعديل  
  )*الوحدات األساسية

400 298-  200 268-  600 375-  300 866-  770 339-  370 689-  664 725-  

  1 857 636  1 803 530  1 803 530  1 751 001  1 751 000  1 700 000  1 700 000  مجموع تكاليف الوحدات األساسية

 وأنشطة التنفيذ الوطنية، بمـا      المكاتب القطرية تعويض  
  امةفي ذلك النفقات الع

420 450 1  200 931  460 668 1  400 233 1  100 702 1  400 631 1  000 181 2  

، بما فـي ذلـك      )الداخلية(تكلفة دعم الوكاالت المنفذة     
  النفقات العامة

200 996 2  000 351 2  300 107 2  700 220 4  000 518 2  700 302 2  900 946 2  

  0  0  0  0  0  0  0  الوساطات المالية، بما في ذلك النفقات العامة

  0  0  0  0  0  0  0  استرداد النفقات

  725 664  689 370  339 770  866 300  375 600  268 200  298 400  )*مبلغ إيجابي يعكس الزيادة المنقوصة أعاله(التعديل 

  7 711 200  6 427 000  6 363 400  8 071 400  5 902 360  5 250 400  6 445 020  مجموع تكاليف الدعم اإلداري

بروتوكـول  اإلشراف التـي تكبـدتها وحـدة        تكاليف  
 مونتريال

              

  7 711 200  6 427 000  6 363 400  8 071 400  5 902 360  5 250 400  6 445 020  المجموع العام لتكاليف الدعم اإلداري

 دوالر أمريكي في عـام      1 751 000 و 2006عام   دوالر أمريكي في     1 700 000تكون تكلفة الوحدة األساسية أعلى من المجموع الفرعي المسموح به والبالغ             *
لذا تم العمل بخط تعديلي وبتعديل سلبي للوصول إلى السـقف           . 2009 دوالرا أمريكيا في عام      1 857 636 و   2008 دوالرا أمريكيا في عام      1 803 530 و   2007

  .غراض المصروفات اإلدارية أيضا ما تجاوزته الوكالة من مبالغويرد أيضا تعديل إيجابي مناظر لكفالة أن يعكس مجموع التكاليف المتكبدة أل. المطلوب
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  تكاليف الوحدات األساسية

 دوالرا أمريكيا، رغم أنها تتوقعهـا بـأن        1 857 636 بقيمة   2009تطلب يونيدو ميزانية للوحدات األساسية لعام          -12
التعديالت الواردة في الجدول    "مشار إليه في    (يا   دوالرا أمريك  725 664تتجاوز تكاليف وحداتها األساسية هذا المبلغ بمبلغ        

 866 300 بمبلـغ    2007 دوالرا أمريكيا وميزانيتها لعام      268 200 2006ها لعام   وقد تجاوزت يونيدو ميزانيت   "). اله أع 2
نهـا  بأورغم توقع يونيـدو     .  دوالر أمريكي  689 370 بمبلغ   2008دوالرا أمريكيا، وهي تقدر بأن تتجاوز ميزانيتها لعام         

 عند إحالتها لهاتين الميزانيتين، بالغت في هذه التوقعات إلى مـا يتجـاوز         2008 و 2007ستتجاوز حدود ميزانيتيها لعامي     
  .ضعف ما توقعته من تجاوز لميزانيتيها المتعلقتين بالوحدات األساسية لهاتين السنتين

 ما خصصته اللجنة التنفيذية لتلـك الوحـدات،         وحيث أن ميزانية يونيدو للوحدات األساسية تتجاوز إلى حد كبير            -13
وأكدت يونيـدو   . طرحت األمانة عالمة استفهام حول مصدر األموال التي ينتظر أن يتم بها تغطية تجاوزات الميزانية هذه               

الت مجددا أنها تدعم برنامج تعاونها التقني بطريقة دستورية وأن أي نفقات تتجاوز نفقات الوحدات األساسية ورسوم الوكا                
  .سوف تغطى بإعانات من الميزانية العادية ليونيدو

ويمثل بند ميزانيـة الخـدمات      .  في المئة ميزانية يونيدو المقترحة للوحدات األساسية بالموظفين        76وتتصل نسبة     -14
 فـي   4السفر و  في المئة لنفقات     7 في المئة من الميزانية، تليه نسبة        22المركزية أكبر بند تكاليف الحق، حيث تبلغ نسبته         

  .المئة لنفقات اإليجارات

 في المئة من مبلغ الميزانية وبما يزيد على ضـعفي  25وتتصل أكبر نسبة زيادة بنفقات السفر التي ارتفعت بنسبة          -15
، لكن هذه الزيادة لم 2008 في المئة على مبلغ ميزانية عام 17وقد زادت المرتبات أيضا بنسبة   . 2008المبلغ المتوقع لعام    

وفي ما يتعلق بالزيادات في كل من نفقات السفر والمرتبـات،           . 2008تتجاوز ثالثة في المئة إزاء المبلغ المتوقع في عام          
أشارت يونيدو إلى أن الفرق ُيعزى إلى حد كبير إلى الزيادة في قيمة اليورو التي بلغت نسبتها إبان وضع ميزانيـة عـام                       

 1 احتسبت بمتوسط سعر صرف قدره 2008يورو، في حين أن تقديرات عام  0.801=  دوالر أمريكي 1 ما معدله 2008
ومن بين األسباب األخرى المتعلقة بزيادات في المرتبات ما طرأ من تعديالت عامة على              .  يورو 0.649= دوالر أمريكي   

 زيـادة   2009مريكيا لعام    دوالرا أ  1 857 636ويمثل طلب اليونيدو البالغة قيمته      . المرتبات والعالوات السنوية للموظفين   
  .46/35 والمسموح بها بموجب المقرر 2008 بالمئة في الميزانية المقترحة لعام 3مقدارها 

  مجموع النفقات اإلدارية

 ويتوقع أن يرتفع هذا المبلغ من المسـتوى         2007 مليون دوالر أمريكي في عام       8.1بلغ مجموع النفقات اإلدارية        -16
وتشمل الزيـادة  . 2009 مليون دوالر أمريكي لعام 7.7أمريكي إلى  مليون دوالر 6.4 والبالغ  2008الذي كان مقدرا لعام     

ة بتعويض المكاتب القطريين ودعم الوكاالت المنفذة بما يزيد علـى            زيادات في فئات التكاليف المتصل     2009المتصلة لعام   
 في المئة على الفئات     30وهذا يمثل زيادة متوقعة قدرها      . 2008 مليون دوالر أمريكي على المبالغ المقدرة لعام         1.2نحو  

  . التكاليف هذه

 2009يضات المكاتب القطرية المقترحة لعام       في المئة على التعو    34وأشارت يونيدو إلى أن الزيادة البالغة نسبتها           -17
ونتيجة لـذلك،   . إلغاء المركزية في عمل المنظمة، بما جعل االعتماد يتزايد على المكاتب الميدانية           تعزى إلى حد كبير إلى      

لميدانية  في المئة من تكاليف المكاتب ا      10وتفترض التقديرات أن نسبة     . عدلت يونيدو نموذجها المتعلق بتقدير هذه النفقات      
 في المئـة فـي نفقـات        28أما في ما يتعلق بزيادة البالغة نسبتها        . هي ألغراض األنشطة المتصلة ببروتوكول مونتريال     

 أشارت يونيدو إلى أن معظم هذه النفقات يتعلق بالموظفين، وهي تستند إلى اليـورو               2009الوكاالت المنفذة المقترحة لعام     
  .بالنسبة ليونيدو
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  2009ة لتغطية النفقات اإلدارية المقترحة لعام الموارد المتاح

 األول تشـرين    / أكتوبر 2 فيعقد   الذي    التنسيق المشترك بين الوكاالت    ماعتجا في   جرتشة التي   قمناالفي سياق     . 18
مقابل نفقات المشاريع، أتاحت يونيدو مزيـدا مـن          لتعريف كوبرز وليبراند للنفقات اإلدارية    ستعراض   وفي ضوء ا   2008

وحـددت  . علومات المتعلقة بتكاليف تعويض المكاتب القطرية وتكاليف عماليات التنفيذ الوطني ودعم الوكاالت المنفـذة             الم
وال تؤثر التعديالت فـي تكـاليف       . أيضا فئة أخرى ألغراض المساعدة المؤقتة اإلضافية لتنفيذ المشاريع وتطوير البرامج          

  .3بلغ اإلجمالي للنفقات اإلدارية وفق ما هو مبين في الجدول تحدث تغييرا في المالوحدات األساسية، لكنها 

  3الجدول 

بدوالرات ( ليونيدو 2009 – 2007للسنوات  التكاليف اإلدارية للوحدات الغير األساسية المخصصة لألنشطة المتصلة للمشاريع
  )الواليات المتحدة

  بنود التكاليف  2009  لعامالتكاليف المقترحة  2008 لعام التكاليف المقدرة  2007  لعام التكاليف الفعلية

التكاليف المتصلة    التكاليف اإلدارية
  بالمشاريع

التكاليف المتصلة    التكاليف اإلدارية
  بالمشاريع

التكاليف المتصلة    التكاليف اإلدارية
  بالمشاريع

    1 857 636    1 803 530    1 751 000  مجموع تكاليف الوحدات األساسية

قطرية وأنشطة التنفيذ   تعويض المكاتب ال  
  الوطنية، بما في ذلك النفقات العامة

700 616  700 616  700 815  700 815  500 090 1  500 090 1  

، )الداخليـة (تكلفة دعم الوكاالت المنفذة     
  بما في ذلك النفقات العامة

175 805  525 415 2  675 575  025 727 1  725 736  175 210 2  

    0    0    0  الوساطات المالية

    0    0    0  استرداد النفقات

المســاعدة المؤقتــة اإلضــافية لتنفيــذ 
  المشاريع وتطوير البرامج

  000 000 1          

مبلغ إيجابي يعكـس الزيـادة      (التعديل  
  )* أعالهالمطروحة

300 866    370 689    664 725    

  3 300 675  4 410 525  2 542 725  3 884 275  4 032 225  4 039 175  مجموع تكاليف الدعم اإلداري

              تكاليف اإلشراف

    7 711 200    6 427 000    8 071 400  المجموع العام لتكاليف الدعم اإلداري

وسألت األمانة عن المبلغ الذي خصص من ميزانية يونيدو العادية للنفقات اإلدارية لتنفيـذ برنـامج بروتوكـول                     -19
التي تزعم أن برنامجها المنـدرج       و الوكالة المنفذة الوحيدة   ، في ضوء كون يونيد    2008 و 2007 و 2006مونتريال ألعوام   

نة المتاحة تمثل الفـرق     وأشارت يونيدو إلى أن اإلعا    . في إطار بروتوكول مونتريال يمول بإعانة الميزانية العادية للوكالة        
 زائـدا   األساسيةالشامل للوحدات   التمويل  (بين مجموعة التكاليف اإلدارية المتكبدة والنفقات الفعلية المستلمة لدعم الوكاالت           

والحظت أيضا أنها تقوم دوليا بإبالغ الدول األعضاء عن االستفادة اإلجمالية من مواردها المتعلقـة  ). تعويض نفقات الدعم  
  .بالميزانية

 حسـب تقريـر      دوالرا أمريكيا  27 836 073 والبالغة   2008واستنادا إلى مستوى مصروفاتها المقدرة في عام           -20
 مليون  1.86  بما في ذلك   أمريكي،  مليون دوالر  4.14 ، قد يصل مبلغ تعويضات تكاليف الدعم      2008يدو المرحلي لعام    يون

متأتية من رسوم الوكاالت المفرج عنها بسـبب          مليون دوالر أمريكي   2.28  لنفقات الوحدات األساسية زائدا    دوالر أمريكي 
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 6.43(ذلك أن يشكل مستوى تقديريا لموارد النفقـات اإلداريـة           وحيث أن من شأن     . 2008مصروفات المشاريع في عام     
وإذا مـا أخـذنا توزيـع       .  مليون دوالر أمريكي   2.29، قد تصل إعانة اليونيدو إلى       )2008مليون دوالر أمريكي في عام      

فقات اإلداريـة أن    النفقات اإلدارية في حساب النفقات المتصلة بالمشاريع، من شأن الموارد التي تلقتها يونيدو ألغراض الن              
 دوالر  260 000 أيضا بمبلغ يناهز     وأن تساهم )  مليون دوالر أمريكي   3.88 (2008تغطي جميع النفقات اإلدارية في عام       

وال تتتبع يونيدو رصيد التكاليف اإلدارية المتراكمة من السنوات السابقة، لـذا ال             .  في التكاليف اإلدارية المستقبلية    أمريكي
     . مكانية تعويض رصيد من األرصدة عن أي تكاليف إدارية مستقبليةيمكن معرفة مدى إ

  البنك الدولي

 ميزانية الوحدات األساسية وسواها من المعلومات المتعلقة بالتكاليف اإلدارية المقدمة من البنك             4يعرض الجدول      -21
  .الدولي
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  4الجدول 

بدوالرات ( للبنك الدولي 2009- 2006ن التكاليف اإلدارية للسنوات البيانات المتعلقة بميزانية الوحدات األساسية وسواها م
   )الواليات المتحدة

  2009  2008  2007  2006  بنود التكاليف
  التكاليف  الميزانية  

  الفعلية
التكاليف   الميزانية

  الفعلية
  التكاليف  الميزانية

  المقدرة
  التكاليف 
  المقترحة

                المكونات األساسية

  1 210 267  1 114 418  1 014 900  1 058 546  995 000  1 096 638  990 000  ونت األساسية والموظفون التعاقدموظفو الوحدا

  000 170  200 745  255 000  141 427  245 000  229 582  240 000  السفر 

  63 000  60 800  55 000  60 808  50 000  53 070  50 000  )اإليجارات والتكاليف المشتركة(األماكن 

الحواسيب، اللوزام، ( المعدات وتكاليف أخرى لوازم
  ...)الخ

000 75  605 79  000 80  973 83  000 80  900 83  000 87  

  10 000  15 000  45 000  42 300  45 000  2 931  35 000  )الشركات(الخدمات التعاقدية 

التعويض عن الخدمات المركزية لموظفي الوحدات 
  األساسية

000 155  061 127  000 165  696 175  000 165  080 140  080 123  

مبلغ تحت الصفر يمثل زيادة على ميزانية (التعديل 
  )*الوحدات األساسية

000 45-  886 88-  0  0  0  0  0  

  1 663 347  1 614 943  1 614 900  1 562 750  1 580 000  1 500 000  1 500 000  مجموع تكاليف الوحدات األساسية

نفيذ الوطنية،  القطرية وأنشطة التالمكاتبتعويض 
  بما في ذلك النفقات العامة

000 200 3  165 489 3  000 200 3  825 102 2  000 264 3  000 120 2  000 300 2  

، بما في ذلك )الداخلية(تكلفة دعم الوكاالت المنفذة 
  النفقات العامة

              

  2 100 000  2 100 000  1 800 000  2 364 825  1 800 000  2 028 164  1 800 000  الوساطات المالية، بما في ذلك النفقات العامة

                استرداد النفقات

 المطروحةمبلغ إيجابي يعكس الزيادة (التعديل 
  )*أعاله

000 45  886 88  0  0  0  0  0  

بروتوكول تكاليف اإلشراف التي تكبدتها وحدة 
 مونتريال

              

  6 063 347  5 834 943  6 678 900  6 030 398  6 580 000  7 106 215  6 545 000  المجموع العام لتكاليف الدعم اإلداري

لذا تم العمل بخط تعديلي وبتعديل      . 2007 دوالر أمريكي في عام      1 580 000تكون تكلفة الوحدة األساسية أعلى من المجموع الفرعي المسموح به والبالغ            * 
لة أن يعكس مجموع التكاليف المتكبدة ألغراض المصروفات اإلداريـة أيضـا مـا              ويرد أيضا تعديل إيجابي مناظر لكفا     . سلبي للوصول إلى السقف المطلوب    

  . تجاوزته الوكالة من مبالغ

  تكاليف الوحدات األساسية

وبخالف يوئنديبي  .  دوالرا أمريكيا  1 663 347  قدرها 2009طلب البنك الدولي ميزانية للوحدات األساسية لعام           -22
وال يتلقى مكتب البنك الدولي المتعامـل مـع         . ز وحدته األساسية حدود ميزانيتها    أن تتجاو ويونيدو، ال يتوقع البنك الدولي      

الصندوق المتعدد األطراف إعانة من الميزانية العامة بحد ذاتها، رغم وجود نفقات مرفقية قد ال يتسنى التعـويض عنهـا                    
  .بالكامل عن طريق رسوم الخدمات المركزية

وتمثل ميزانيـة   . لمئة من ميزانية البنك الدولي المقترحة للوحدات األساسية بالموظفين        ويتصل ثالثة وسبعون في ا       -23
والمعدات ) سبعة في المئة( في المئة من الميزانية، تليه الخدمات المركزية 10السفر أكبر بند تكاليف الحق، إذ تصل نسبته 
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ويعكس هذا التوزيع تغييـرا     ). واحد في المئة  (تعاقدية  والخدمات ال ) أربعة في المئة  (، وإيجارات األماكن    )خمسة في المئة  (
 في  63(يزانية في العام الفائت مقصرة من حيث األموال المخصصة للموظفين           من السنوات السابقة، عندما كانت أموال الم      

  ). في المئة16(وسخية من حيث مخصصات السفر ) المئة

 في المئة عـن     9 و 2008 في المئة عن مبلغ ميزانية عام        19ة  وتتصل الزيادة األكبر بالمرتبات التي زادت بنسب         -24
، لكن هذه   2008 في المئة على مبلغ الميزانية في عام         15ويتوقع أن يزيد إيجار األماكن بنسبة       . 2008المبلغ المقدر لعام    
 في المئة على    9ت بنسبة   ويتوقع أيضا أن يزيد إيجار المعدا     . 2008 في المئة على المبلغ المقدر لعام        4الزيادة لن تتجاوز    
 علـى   2009 بيد أن الزيادة الرسمية في مرتبات عام         2008 في المئة على المبلغ المقدر لعام        4 و 2008مبلغ ميزانية عام    

 الستئجار األمـاكن وأخـرى       أمريكي دوالر 2 200 مقابل زيادة قدرها      دوالرا أمريكيا  95 849 بلغت   2008المبلغ لعام   
 67 بحيث تبلغ نسبة     2009يكي لنفقات المعدات ويتوقع أن تقل التكاليف المتعلقة بالسفر في عام             أمر  دوالر 3 100قدرها  

ويمثل ذلك انخفاضا   . 2008 في المئة من المبلغ المقدر لعام        85 و 2008في المئة من المبلغ الذي حددت ميزانيته في عام          
   .2008 عن المقدر لعام  دوالرا أمريكيا30 745قدره 

 مع مواصلة   2006 وظيفة كانت شاغرة منذ عام       ء البنك الدولي إلى أن الزيادة في المرتبات تعزى إلى مل          وأشار   -25
 .بغرض إجراء دراسات تقنية وتحليالت بشأن الهيـدروكلوروفلوروكربون فريق موارد عمليات األوزون التعاقد مع خبراء   

، وذلـك بسـبب     2008لسفر جاء أقل مما كان عليه في عام         وأبلغ البنك الدولي بأن المبلغ الذي حددت ميزانيته ألغراض ا         
توقعه أن تتقاسم المناطق بعض تكاليف السفر المتعلقة بالوحدة األساسية من خالل توفير موظفي الوحدات األساسية لـدعم                  

 دولي مبلـغ  مواز لمساعدة مباشرة بشأن تطوير المشاريع المتعلقة بمركبات الهيدروكلوروفلوروكربون ويمثل طلب البنك ال            
 2008 زيادة بنسبة ثالثة في المئة في الميزانية التي تم الموافقة عليها في عام               2009 في عام     دوالرا أمريكيا  1 663 347

  .46/35 المقرر والتي تم الترخيص لها بموجب

وهـذه  . 2007م  من ميزانية تكاليف وحدته األساسية لعا      دوالرا أمريكيا    17 251 والبنك الدولي بصدد إعادة مبلغ       -26
  .أول مرة تعيد فيها وكالة منفذة أمواال غير مستعملة تتصل بوحدة أساسية

  مجموعة التكاليف اإلدارية

 على نفس مستوى ما كان 2009يتوقع أن يأتي مجموع التكاليف اإلدارية على مستوى ما كان عليه تقريبا في عام     -27
 و 2007 مليون دوالر أمريكي في عام 6.0يهما التكاليف على التوالي ، اللذين بلغت ف2008 و2007عليه تقريبا في عامي 

. 2009 مليون دوالر أمريكي في عام       6.1، حيث يتوقع أن تبلغ هذه التكاليف        2008 مليون دوالر أمريكي مقدرة لعام       5.8
 فـي   70(،  2008 عـام    عن الميزانية المحددة في   )  مليون دوالر أمريكي   2.3 (2009وتقل تكاليف المكاتب القطرية لعام      

ويتوقع أن تأتي تكاليف الوساطات المالية في عام        . 2008لكنها تزيد بنسبة ثمانية في المئة عن المبلغ القدر في عام            ) المئة
 البالغـة   2008، رغم تساويها ومستوى تقديرات عام       2008 في المئة مما حددت ميزانيته في عام         17 أعلى بنسبة    2009

  .كي مليون دوالر أمري2.1

إقفال عدة مشاريع جامعة ) 1: (وأشار البنك الدولي إلى أن عنصر تكاليف المكاتب القطرية جاء أقل مستوى بسبب        -28
على مدى السنتين األخيرتين مما استلزم قدرا أقـل مـن عمـل المـوظفين               ) باكستان، تركيا، كولومبيا، شيلي، المكسيك    (

الخصومات المتعلقة بتذاكر السفر المتاحة في عام     ) 3(دة بلدان أخرى؛ و   بسبب إقفال بعض مشاريع فرعية بع     ) 2(وسفرهم؛  
انخفض أيضا عدد بعثات اإلشراف التـي       وبسبب وجود مرحلة انتقالية في عمل مديري مشاريع في بلدين اثنين،            . 2007

   .يجري االطالع بها عادة

بير إلى إقفال عقود الهبات الجامعة بحيث تمثـل         ويعزى تدني التوزيع المقدر لتكاليف الوسطاء الماليين إلى حد ك            -29
. أو الموردين /جانب كبير من العمل المتبقي في إكمال المشاريع الفرعية من الناحية المالية وسداد مبالغ نهائية للمستفيدين و                

  .ويتلقى الوسطاء الماليون نسبة مئوية من كل دوالر يتم صرفه
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  2009ية المقترحة لعام الموارد المتاحة لتغطية التكاليف اإلدار

بخالف يوئنديبي ويونيدو، يستطيع البنك الدولي الحصول على الرسوم المخصصة للوكاالت عند الموافقة على هذه                 . 30
األخيرة، فالبنك ال يحتاج إلى انتظار أن تصرف رسوم الوكالة المندرجة في إطار كلفة أحد المشاريع باعتبارها إيرادا عائدا 

 سوف يتلقى البنك رسوم وكالـة        مليون دوالر أمريكي،   31.8 البالغة   2009ادا إلى مستوى خطة العمل لعام       واستن. للوكالة
وبشأن هذا المبلـغ،    .  في المئة كرسوم وكالة عائدة للبنك      10 على أساس معدل قدره       مليون دوالر أمريكي   3.18تصل إلى   

 أن يولـد إيـرادات      ،) مليـون دوالر أمريكـي     1.67( 2009مضافا إلى الموارد المطلوبة لتكاليف الوحدة األساسية لعام         
ولدى البنك رصيد موارد من التكاليف اإلداريـة المسـتلمة          .  مليون دوالر أمريكي   4.85 بقيمة   ألغراض التكاليف اإلدارية  

 تغطيـة   للبنك الدولي ) أمريكي مليون دوالر    9.85(مجموعها   (المبالغوسوف تتيح هذه     .1 دوالر أمريكي   مليون 5تقدر بـ   
  .  مليون دوالر أمريكي مع التمتع بفائض في األموال يغطي السنوات المقبلة6.1 البالغة 2009تكاليفه اإلدارية لعام 

  مالحظات

 2009طلبت يوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي زيادة قدرها ثالثة في المئة لميزانيات الوحدات األساسية في العـام                    -31
  .2008افقة عليها في العام على المبالغ التي تم المو

وتشير يوئنديبي ويونيدو إلى أن تكاليف وحداتها األساسية ستتجاوز ميزانياتها المطلوبة على نحو يتطلب استعمال                  -32
اإليرادات المتولدة من رسوم الوكاالت لتغطية رصيد تكاليف الوحدات األساسية ليوئنديبي وإعانة من ميزانيـة المنظمـة                 

أن تحليل اإليرادات المتوافرة للتكاليف اإلدارية يشير إلى أنه ال بد أن يكون لدى يوئنديبي ويونيـدو مسـتوى                   بيد  . ليونيدو
إيرادات أعلى من المجموع المتوقع للتكاليف اإلدارية وأن بإمكان يونيدو أن تتلقى مزيدا مـن اإليـرادات مـن التكـاليف         

ارية يشمل تكاليف الوحدات اإلدارية، يمكـن اسـتخدام اإليـرادات           وحيث أن مجموع التكاليف اإلد    . 2008اإلدارية لعام   
وجدير . اإلضافية إما للتعويض عن النفقات اإلضافية للوحدات األساسية وإما كاحتياطي لبرمجة النفقات اإلدارية المستقبلية             

مما يستلزم وجود احتيـاطي، وال    باإلشارة أن تكاليف الوحدات األساسية ال تكفي وحدها لتغطية التكاليف اإلدارية السنوية،             
  .  سيما بالنسبة للوكاالت التي ال تتلقى إعانة خاصة بالوكاالت

ويمكن إلى حد كبير ربط اإلعانة التي تلقتها عمليات الصندوق المتعدد األطراف مـن صـندوق يونيـدو العـام                       -33
وحيـث أن   . ية المستخدم في دراسة كوبر وليبراند     وفقا لتطبيق يونيدو تعريف التكاليف اإلدار     شاريع  لمباألتشطة المتصلة با  

ال تقّيم على أساس إعانة من يونيدو، ال يجدر اعتبار هذه النفقات المتصلة بالمشاريع بمثابة كلفة                نفقات مقترحات المشاريع    
    .يعود على اللجنة التنفيذية سدادها ليونيدو لتغطية النفقات اإلدارية

  توصيات

  : فيذية في النظر في ما يليقد ترغب الجنة التن   -34

 على نحو مـا هـو       2008التقرير المتعلق بنفقات الوحدات اإلدارية ليونديبي ويونيدو والبنك الدولي لعام             ) أ(
 ،UNEP/Oz.LPro/ExCom/56/20مبين في الوثيقة 

____________________________________________________________________  

ن األمر سيتطلب بعض الوقت للحصول على رقم تراكمي حيث أنه سيلزم جمع البيانات مـن مكاتبـه                   أشار البنك إلى أ    1
  .اإلقليمية

 دوالرا أمريكيـا،    1 857 636بمبلـغ    2008عام  في  الطلبات المتعلقة بتمويل الوحدة اإلدارية ليونديبي         ) ب(
 دوالرا أمريكيا، وفقا    1 663 347 دوالرا أمريكيا، والبنك الدولي بمبلــغ         1 857 636ويونيدو بمبلغ   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/20 
 

12 

في ضوء ما تقدم والتقرير المتعلق بالمسائل الرئيسية المنبثقة من تقييم النفقات اإلداريـة               46/35للمقرر  
  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19)) 55/44المقرر  (2011-2009الالزمة لفترة السنوات الثالث 

- - - - -  
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