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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذیة للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتریال 

 األربعــــــون الحادي و اع ــــــاالجتم
 2003دیسمبر / آانون األول  19-17مونتریال، 

 

 

  برنامج األمم المتحدة للبيئة عن تقریر

 عن استعمال تكلفة مساندة البرنامج 

 )40/49 و 35/36المقرران (

 

ين          (DTIE)أن قسم التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد   -1 اع األربع ى االجتم ة إل ذه الوثيق دم ه ابع لليونيب ّق  الت
ـ     ) ب (35/36لمقرر للجنة التنفيذیة استجابة ل   اع ال ى االجتم دیًا إل ة  38، الذي یقضي بأن تقدم اليونيب تقریر تمهي  للجن

  .2003 في 40التنفيذیة عن استعمال تكلفة مساندة البرنامج ، على أن یقدم تقریر مفصل إلى االجتماع الـ 

ـ          -2 ا ال ذا الموضوع           40قررت اللجنة التنفيذیة في اجتماعه ـ         أن ترجئ النظر في ه اع ال ى االجتم ة   41 إل  للجن
 ) .40/49المقرر (التنفيذیة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/22 
 

2 

 

 

 

 تقریر مفصل عن استعمال تكاليف مساندة البرنامج 

 برنامج الألمم المتحدة للبيئة مقدم من 

 
 2003 حزیران/ یونيه6مقدم بتاریخ 
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ـ                 ) ب(35/36أن المقرر    اع ال ى االجتم دي إل ر تمهي دیم تقری ة عن      للجن  38قد طلب من اليونيب تق ة التنفيذی
 .2003 في 40استعمال تكاليف مساندة البرنامج ، على أن یقدم تقریر مفصل إلى االجتماع الـ 

ـ    -1 اع ال ى االجتم دي إل ره التمهي ي تقری ب ، ف ر اليوني ذ  38ذآ ة اإلدارة لتنفي الي تكلف ة ، أن إجم ة التنفيذی  للجن
و   ل األوزون ه امج عم ي ، وتوقع855.000برن دره   دوالر أمریك رادًا ق اندة 760.000 ت إی ي لمس  دوالر أمریك

 . دوالر أمریكي 95.000 البرنامج ، مما ینطوى على عجز قدره 

 دوالر أمریكي، وهذا اإلیراد عبـارة عـن 692.783  آان 2002أن اإلیراد الفعلي لمساندة البرنامج عن عام  -2
ذه615.326  ي ینف دة والت ن األنشطة المعتم رًا ، و دوالر أمریكي م ذًا مباش ب تنفي  دوالر أمریكي 77.457 ا اليوني

ان     2002ومجموع أنفـــــاق اليونيب عن عام . لألنشطة الثنائية التي ینفـذها اليونيب  امج عمل األوزون آ ذ برن   لتنفي
امج هو        7.153.532 اندة البرن د     % . .9,6 دوالر أمریكي ، مما یعني أن متوسط تكلفة مس ذا المق ار وسوف یستمر ه

ة                   م توافق اللجن ي ل ة، الت رامج القطری ز المؤسسي وأنشطة الب وال للتعزی في التناقص بينما یبدأ اليونيب في صرف أم
واألرقام السابق بيانها مستمدة من الكشوف المالية الصادرة عن اليونيب عن . التنفيذیة فيها على تكلفة مساندة البرنامج 

 األموال التي صرفت واإللتزامات     2002من إجمالي االنفاق فيها عن عام        والمشهود بصحتها ، والتي یتض     2002عام  
 .المعقودة خالل السنة ذاتها 

ـ             -3 ا ال ى في اجتماعه  ، 35وإلى جانب برنامج المساعدة على االمتثال الذي اعتمدته اللجنة التنفيذیة للمرة األول
ي       غ ف ب تبل ا لليوني ة عليه ت الموافق ي تم طة الت م األنش إن معظ ط ف ي 40.000المتوس ي  .  دوالر أمریك د ف د تأی وق

ة إدارة               بيًا تكلف وق نس ة تف ي تكلف غيرة ه روعات الص ؤون المش ة إدارة ش ة أن تكلف ة التنفيذی تى للجن ات ش اجتماع
ر أن            32ومتوسط قيمة األنشطة المعتمدة لليونيب منذ االجتماع الـ         . المشروعات الكبيرة    د ، غي د تزای ة ق  للجنة التنفيذی

 دوالر أمریكي هى مشروعات صغيرة فيما یتعلق    100.000ونيب یعتبر أن جميع المشروعات التي تقل قيمتها عن          الي
 .بتكلفة إدارة المشروعات 

ع       ىاالنتباه إلى برنامج المساعدة عل     یرغب اليونيب في أن یسترعى       -4 اده ليغطي جمي م اعتم ذي ت ال ، ال  االمتث
امج           . ف إدارة برنامج عمل األوزون       البرنامج وليس تكالي  ) تنفيذ(تكاليف   اندة البرن ة مس م أن یالحظ أن تكلف ومن المه

ال          ى االمتث ة   ) 2000-1991(التي حصل عليها اليونيب سواء عن الفترة السابقة لبرنامج المساعدة عل رة الالحق أو للفت
ال   ى االمتث اعدة عل امج المس ة إدارة ) 2003-2001(لبرن ة تكلف ًا لتغطي تعملت دائم يس اس ل األوزون ول امج عم برن

ًا تغطي من المبال      ـوتكاليف تنفي.لتغطية تكاليف التنفيذ المتعلقة بالبرنامج   امج آانت دائم ة    ـذ البرن دها اللجن ي تعتم غ الت
اليف المفروض أن تغطى من                      . التنفيذیة ألنشطتها    ة ، هي تك ة التنفيذی ات اللجن ًا لموافق ولذا فإن تكاليف اإلدارة ، طبق

ي تلق   مبالغ ت  امج الت ة    تكلفة مساندة البرن ة المعني ا الجه امج عمل األوزون        . ه اند برن ي تس ة الت ة اإلداری اليف الخدم وتك
دي     855.000 ( دوالر أمریكي  856.000 التابع لليونيب تبلغ  ر التمهي ة في التقری ى   )  دوالر أمریكي مبين اس إل بالقي

ام   درها   2002اإلیــــراد الفعلي لتكلفة مساندة البرنامج عن ع الغ ق در اليونيب أن   .  دوالر أمریكي  692.783  الب ویق
 . مم المتحدة سنویًا على أساس تقدیرات التكاليف القياسية للموظفين العاملين في األ% 5هذه التكاليف تزداد بمقدار 

 :ومفردات التكاليف المباشرة وغير المباشرة مبينة فيما یلي  -5
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 بالدوالر األمریكي   في باریس UNEP/DTIEهيئة 

 P4  (40%)       52.000موظف إداري مسؤول من الفئة 

 P2 (50%)       40.000موظف إداري مسؤول مساعد من الفئة 

 G6 (100%)       60.000سكرتيرة إداریة من الفئة 

 G7     75.000مساعدون ماليون من الفئة 

 20.000       )اتصاالت ، سفریات ، إیجارات ، إلى آخره(تكاليف تشغيلية إداریة أخرى 

247.000 المجموع 

 

 ROAP/ROLAC/ROWA/ROAالمكاتب اإلقليمية /مكاتب اليونيب

 ROAP/ROLAC/ROWA/ROA - (30%)     160.000موظف مسؤول إداري 

 G5 / G6       90.000 من الفئة  ROALC / ROWAمساعد إداري 

 40.000       )اتصاالت ، سفریات ، أیجارات ، ألخ(تكاليف تشغيلية إداریة أخرى 

 290.000     المجموع

 

  مكتب األمم المتحدة بنيروبي –خدمات إداریة مرآزیة 

180.000 )إدارة الصندوق ، الحسابات ، مكتب النقد السائل(المالية خدمة الميزانية واإلدارة 

76.000 إدارة الموارد البشریة 

63.000 ) ، ألى أخره ,ITS, OIOS(الخدمات المساندة 

319.000 المجموع 

 

856.000 مجموع تكاليف اليونيب لتنفيذ برنامج عمل األوزون 

ة لليونيب           نقلت موارد من برنامج عمل األوز      -6 ل      . ون في باریس إلى المكاتب اإلقليمية التابع ذا النق ویصور ه
ة                     ذها اآلن المكاتب اإلقليمي تحویل البرنامج إلى األصعدة اإلقليمية ، حيث أن األنشطة التي اعتمدتها اللجنة التنفيذیة تنف

ـ      ROA و   ROAPوالتكلفة اإلداریة لكل من      . التابعة لليونيب  ة ل اليف       ROWA و   ROLAC، مماثل  ، حيث أن التك
ي    دة بنيروب م المتح ب األم ة لمكت ن خالل اإلدارة المرآزی دم م ين تق اعدین اإلداری ذي . المتصلة بالمس دیر التنفي والم
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ه وارد                 ذي یقدم غ ال ة ، والمبل ة المرآزی ك الخدمات اإلداری ة تل لليونيب یقدم مبلغًا لمكتب األمم المتحدة بنيروبي لتغطي
 . فردات األموال المخصصة  ضمن م5في الفقرة 

والتأثير . والمسألة التي یرید اليونيب أن یبرزها هنا هي تناقص تكلفة مساندة البرنامج وتزاید تكاليف اإلدارة                 -7
ابع لليونيب و            امج         /الصافي لهذا الوضع هو أن صندوق البيئة الت ة لبرن ة المالي دم األعان وارد األخرى ، آانت تق أو الم

ر                        و. عمل األوزون    رًا في التقری ي تمت أخي ابات الت ة الحس راجعين الخارجيين ، خالل مراجع ك مجلس الم قد أید ذل
د ذآر مجلس      . 2002 دیسمبر    31 التي أنتهت في     2003-2002المالي لليونيب عن السنة األولى من فترة العامين          وق

 مسالك تؤدي إلى إعادة النظر في مقرر  بسعى إلى إیجاد– ووافقت اإلدارة على ذلك –أننا نوصي : المراجعين ما یلي 
 . اللجنة التنفيذیة الذي یقضي بتحميل تكلفة مساندة البرنامج على مهام تلك الهيئة بوصفها الوآالة المنفذة 

د                     -8 اليف اإلدارة ، ق ة تك ة لتغطي في سبيل التصدي للشواغل المتعلقة بتكلفة مساندة البرنامج باعتبارها غير آافي
دم لمختلف مجاالت المشروعات                        ترغب اللجنة ا   ي تق امج الت اندة البرن ة مس لتنفيذیة في أن تعيد النظر في مستوى تكلف

اندة            . التي ینفذها اليونيب     ة مس ة من تكلف رادات المتوقع ى اإلی اس إل ة بالقي اليف اإلداری وینبغي أن تراعى في ذلك التك
 .البرنامج آما هي مبينة في هذه الوثيقة 

د ترغب اللجن -9 رار  ق ي ق ي أن تنظر ف ًا ف ة أیض ؤول  آة التنفيذی وفير موظف إداري مس ى ت خر ، ینطوى عل
ة         ة اإلدارة بهيئ ض تكلف أنه أن یخف ن ش ر م و أم ال وه ى االمتث اعة عل امج المس اق برن ي نط الي ف اعد م ومس

UNEP/DTIE     يح     دوالر أمریكي ، مما یسمح بمزید من الموارد للمكاتب اإلقل          187.000 بباریس ، بحوالي ة ویت يمي
 . لليونيب أن یدیر إیراد تكلفة مساندة البرنامج الخاصة به بحيث تغطي تكاليف إدارة برنامج عمل األوزون 

----- 


