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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

   لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من   ،مونتريال
  
  

   ي)يوئنديب( لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2018 لعام تكاليف الوحدة األساسية
  والبنك الدولي )يونيدوالمتحدة للتنمية الصناعية (منظمة األمم و

 
 معلومات أساسية

من المقدمة  1واحتياجات التكاليف اإلدارية 2018تقيِّم ھذه الوثيقة طلبات تكاليف الوحدة األساسية لعام         -1
التكاليف اإلدارية  إلجماليقدم تقييما لمدى إمكانية تغطية الموارد المتاحة وتواليونيدو والبنك الدولي؛  اليوئنديبي

 .األمانة ةوتوصي وتختتم بمالحظات ،2018طية التكاليف المتوقعة لعام تغمن أجل  2018في عام 

(ب)، وافقت اللجنة التنفيذية على طلبات تمويل الوحدة األساسية  73/62(ب) و  67/15لمقررين ل وفقا        -2
 لليونيدوأمريكي دوالر  2,055,000و أمريكي لليوئنديبير دوال 2,055,000 على النحو التالي: 2017لعام 
  (ب)). 77/39دوالر أمريكي للبنك الدولي (المقرر    1,725,000و

                                                 
في  13) من معدل ثابت قدره 26/41(المقرر  1998 تشرين الثاني  /واليونيدو والبنك الدولي في نوفمبرلليوئنديبي تغير تخصيص التكاليف اإلدارية    1

دنى شمل منحة أ 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 1,5قدرھا وساسية األوحدة ال

 هونظام 38/68رر لمقاتنفيذ  56/41إجراء استعراض سنوي لنظام التكاليف اإلدارية. ومدد المقرر ب(د) األمانة  41/94لب المقرر اواألربعين. وط
ة جديد للتكاليف اإلداري . وفي االجتماع السابع والستين، قررت اللجنة تطبيق نظام2011- 2009 سنوات يطبق على فترة الثالثكي لتكاليف اإلدارية لل

له سنوية  لنظر في زيادةيمكن ا واليونيدو والبنك الدولي، يتألف من تمويل سنوي للوحدة األساسية اليوئنديبيعلى  2014 - 2012لفترة الثالث سنوات 
في المائة  7ة بنسبة وكالالفي المائة رھنا باالستعراض السنوي، وتطبيق رسوم الوكالة التالية على أساس التمويل لكل وكالة: رسم  0,7تصل إلى 
وكالة بنسبة الرسم و؛ المشروعاتإعداد التعزيز المؤسسي و مشروعات وكذلكدوالر أمريكي،  250,000التي تتجاوز تكلفة المشروع فيھا  للمشروعات

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

 تهإلدارية وميزانية تمويل وحدكاليف ا؛ الستعراض نظام الت2017 - 2015 سنوات والمنفذة خالل فترة الثالث ةيللوكاالت الثنائ الحالي ةياإلدار فيالتکال
 ةياإلدار فينظام التکال قيقررت اللجنة تطب ن،يوفي االجتماع التاسع والسبع(ب) و (ج)).  73/62(المقرر  2017عام من األساسية في االجتماع األول 

ل م تقاريرھم السنوية عن تمويتقديبواليونيدو والبنك الدولي اليوئنديبي إلى  ومطالبة؛ 2020 -  2018سنوات المنفذة خالل فترة الثالث  للوكاالت الحالي
 ))ـ(ج) و (ھ 79/41 (المقرر المعدل إلبالغنموذج اباستخدام  ساسيةالوحدة األ
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 2017لعام  التقديرية فيوالتکال 2016لعام  الفعلية واإلدارية ةياألساس فيوقدمت الوکاالت المنفذة التکال      -3
وفقا للمقرر  2ةياإلدار فيلإلبالغ عن التکال المعدلل كالش ضاي. واستخدمت أ2018المقترحة لعام  ةيزانيوالم
 (ھ). 79/41

 (يوئنديبي) األمم المتحدة اإلنمائي برنامج

امج ي يقدمھا برنعن التكاليف اإلدارية الت أخرى معلوماتوميزانية الوحدة األساسية  1يعرض الجدول        -4
  .(يوئنديبي) األمم المتحدة اإلنمائي

(دوالر  نديبيلليوئ 2018 - 2011والتكاليف اإلدارية األخرى للسنوات األساسية لوحدة اميزانية : بيانات 1 الجدول
  أمريكي)

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

 الف: الوحدة األساسية
األساسية  ةالوحد في الموظفون

  المتعاقدونوالموظفون 
1,912,090 2,171,918 2,076,816 2,050,914 1,991,859 2,043,505 2,113,164 2,301,252 2,370,290 

 257,500 250,000 178,674 155,061 168,418 163,639 249,131 261,674 276,818  )واالستشاريونالسفر (الموظفون 

 176,259 167,866 120,592 159,872 109,380 105,219 101,236 104,805 103,991  المكان (اإليجار والتكاليف العامة)

لوازم المعدات والتكاليف األخرى 
(أجھزة الكمبيوتر واللوازم، 

  )وغيرھم

28,285 25,052 17,781 16,967 19,442 16,485 22,000 20,000 20,000 

 26,000 25,000 28,000 0 16,175 22,955 18,461 0 0  الخدمات التعاقدية (الشركات)

الخدمات المركزية  تكاليف سداد
  األساسية ةلموظفي الوحد

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

 الناقصاالستخدام (+ = التعديالت 
  تجاوز)ال=  -و

-740,353 -837,220 -849,676 -658,389 -595,905 -585,526 -757,430 -1,059,118 -1,130,663 

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

ألف: المجموع الفرعي لتكاليف 
  *األساسيةالوحدة 

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

  باء: رسوم 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 1,925,000 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 

النفقات  شاملالوسطاء الماليون، 
  العامة

67,142 0 0 0 0 0 0 0 0 

الخدمات المركزية  تكاليف سداد
 شاملةاألساسية ( ةلموظفي الوحد
  النفقات العامة)

                 

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

=  -(+ = التجاوز و التعديالت
  الناقض) االستخدام 

740,353 837,220 849,676 658,389 595,905 585,526 757,430 1,059,118 1,130,663 

ثم = ستخصم  - تكاليف المشروع (
  تلغى)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

باء: المجموع الفرعي لرسوم 
  الوكالة/ تكاليف التنفيذ

          2,309,657 3,032,430 3,334,118 3,405,663 

        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  
 المقترحة التقديرية الميزانية الفعليةالفعليةالفعليةالفعليةالفعلية الفعلية

تكاليف اإلشراف الناجمة عن وحدة 
  المشروعإدارة 

49,250 47,028 47,801 53,814 56,970   75,000     

 5,475,048 5,389,118 5,087,430 4,350,371 4,772,532 4,730,773 5,723,531 4,956,032 5,206,483  المجموع الكلي (ألف + باء)**

والر أمريكي في د 1,984,561و  2011أمريكي في عام دوالر  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 

الحد األقصى  وتعديل سلبي للوصول إلى لتعدي أدخل لذلك. 2017دوالر أمريكي في عام  2,055,000و  2016دوالر أمريكي في عام  2,040,715
 لةجاوزته الوكالمبلغ الذي تايبين التكاليف اإلدارية إجمالي  أنرسوم الوكالة / التنفيذ لضمان  في إطار موازيالمطلوب. كما يتم إجراء تعديل إيجابي 

 .أيضا
ليف "مجموع تكا الميزانية دبنو تبين، المعدلاالنتقال إلى نموذج اإلبالغ  وعندإجمالي المبلغ السنوي المقدم من الصندوق المتعدد األطراف.  يبين** 

 حذفتم ي. وس2015 و 2011الفترة بين عامي " من أجل إظھار االتجاھات في الناجمة عن وحدة إدارة المشروع داري" و "تكاليف اإلشرافالدعم اإل
  .مع مرور الوقت البنودھذه 

  
 تكاليف الوحدة األساسية

في المائة  0,7سبة زيادة بن 2018لميزانيته األساسية لعام أمريكي  دوالر  2,069,385اليوئنديبييمثل طلب       -5
جاوز تكاليف ت ياليوئنديب توقعمن . ويطلب ھذا المستوى من التمويل على الرغم 2017في الميزانية المعتمدة لعام 
أعاله).  1لجدول (يشار إليھا على أنھا "تعديل" في اأمريكي  دوالر  1,130,663بقيمةوحدته األساسية ھذا المبلغ 

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

أعلى ى األقل علما يمثل ضعفين  أمريكيدوالر   800,000ه أكثر منمستوى الذي تجاوز به تكاليفال وكان       -6
. 2013في عام  أمريكي دوالر  849,676و 2012في عام  أمريكي دوالر  837,220السنوات الست الماضية:من 

 والر أمريكيد  1,059,118، أي ما يعادل2018و  2017ميزانيته بمبلغ مليون دوالر لعامي اليوئنديبي وسيتجاوز 
و  2017امي ععلى التوالي. وتصل الزيادة بين  أمريكي دوالر 1,130,663في المائة من الميزانية) و 40(حوالي 

ادر مص م وجودوعدريال ألنشطة بروتوكول مونت اليوئنديبيفي المائة. ونظرا لعدم وجود إعانة من  6,75إلى  2018
ن جزءا أوئنديبي الي وأوضح. األموال تأتي من رسوم الوكالةذه تكاليف الوحدة األساسية، فإن ھمن أجل أخرى للدخل 

ى من أعل 2017 لموظفين لعامالتقديرية لتكاليف ال، وأن المشروعاتبإدارة  يتعلقاألساسية  مھام موظفي وحدتهمن 
 يخصصنه ال في الماضي إلى أاليوئنديبي أشار و. 2016ائف التي كانت شاغرة في عام الوظ ملءبسبب الميزانية 

 .تعديلال يلزم لذلكھذه األنشطة من تكاليف وحدته األساسية ل نسبة

مرتبات الموظفين، التي ل 2018المقترحة لعام لليوئنديبي في المائة من ميزانية الوحدة األساسية  74عموما،         -7 
تكاليف سداد  ،ةالميزانيفي المائة من  11والسنوات األربع الماضية.  خاللفي نفس النطاق الذي كان عليه  مازالت

 ن.ار األماكئة الستئجفي الما ستةفي المائة للسفر و  ثمانيةيليھا وثاني أكبر تكلفة بعد ذلك، ھي  ،الخدمات المركزية

 ن التكاليف التقديريةعفي المائة  ثالثة) زيادة بنسبة أمريكي دوالر 257,500وتمثل ميزانية السفر المقترحة (       -8
 2016 في المائة عن التكاليف الفعلية لعام 66زيادة بنسبة  وكذلكدوالر أمريكي)  250,000( 2017لعام 

 155,061( 2011لتكاليف منذ عام لنطاق أعلى ميزانيات السفر ھذه  تعد). ومع ذلك، أمريكي دوالر 155,061(
 التعاقدية) في والمعدات والخدمات المكانالتكاليف األخرى (وأدرجت ). أمريكيدوالر  276,818إلى أمريكي  دوالر

 .2017لعام  التقديريةأو بنفس مستويات التكاليف من الميزانية عند مستويات قريبة 

 التكاليف اإلدارية إجمالي

، بزيادة طفيفة عن 2018في عام أمريكي  دوالر 5,475,048أن تبلغ التكاليف اإلدارية  اليوئنديبييتوقع           -9
 .أمريكيدوالر  5,389,118 بقيمة 2017لعام  التقديريةالتكاليف 
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 2017ام في ع كانما ومن المتوقع أن يظل مستوى التمويل لسداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني ك      -10
إلى  يأمريك دوالر  (20111,472,814ضمن نطاق التكاليف منذ عام ). وھذا أيضا أمريكيدوالر  1,925,000(

 ).أمريكيدوالر  2,442,896

ساسية اليف الوحدة األلتكاليف اإلدارية كال من تكمن أجل ا لليوئنديبي المتاحة وتشمل الموارد المتوقعة         -11
ص مخصدخل روع باإلضافة إلى أي رصيد للتكلفة المش لتغطيةعلى أساس الصرف  يفرج عنھاورسوم الوكالة التي 

. 2017عام  إلى 2009ھذه المعلومات للسنوات من عام  2لتكاليف اإلدارية لم يستخدم من قبل. ويعرض الجدول ل
ع ل على جميمن الحصو اليوئنديبيلذلك قد يكون ھناك تأخر زمني قبل أن يتمكن ، المعتمدةاألموال  صرفويفترض 
 .المعتمدةاألموال 

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

صافي تكاليف الدعم زائد 
  تكاليف الوحدة األساسية

2,926,053 3,459,525 6,307,162 4,502,929 4,512,461 3,663,842 4,489,907 5,084,697 5,811,988 

 5,389,118 4,350,371 4,772,532 4,730,773 5,723,531 4,956,032 5,206,483 3,893,025 5,008,991  إجمالي التكاليف اإلدارية

 422,870 734,326 282,625- 1,066,931- 1,211,070- 453,103- 1,100,679 433,500- 2,082,938-  الرصيد السنوي

 1,362,510 939,640 205,314 487,939 1,554,870 2,765,940 3,219,042 2,118,363 2,551,863  الرصيد الجاري**

 .ينناملثااالجتماع  یإل المقدمة تالبيانامن  ةيالوحدة األساس وتكاليفرسوم الوکالة  وقيمة ن،يفي االجتماع التاسع والسبعالمعتمدة الدعم  فيتکال شاملة* 
 .2002أي رصيد من السنوات السابقة لعام يستثنى ** 

 

في نھاية  كيأمري دوالر  1,362,510رصيدا متراكما قدرهيملك  اليوئنديبي يمكن أنيبين الجدول أن         -12
ليف الوحدة وتكا ةرسوم الوكالفي  على األقل دوالر أمريكي  4,112,538توفيراليوئنديبي سيتعين على والسنة. 

ريكي. وتجدر دوالر أم 5,475,048 بقيمة 2018لتغطية التكاليف اإلدارية المتوقعة لعام  2018 ماألساسية في عا
ن يكون ينبغي أ لذلكنفقات مصاحبة للمشروع،  توجدعندما  ة فقطالوكاليحصل على رسوم  اليوئنديبياإلشارة إلى أن 

 مطلوب.ال منأعلى  الرصيد

 )دويونيمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (

اليونيدو. وتستند األرقام  المقدمة منميزانية الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية  3يعرض الجدول         -12
أنھا "فعلية" إلى نموذج أعدته اليونيدو لتقدير تكاليف دعم وحدة بروتوكول مونتريال عمال بالمقرر بالمدرجة 

ر اإلبالغ استنادا إلى بيانات ييست يستطيعالذي لمركز التكلفة  امناسب امحاسبي انظاممطلقا  اليونيدو تملكولم  56/41.3
 فيالتکال إجماليكي تبين ل 2017أن المواءمة أنشئت في عام  یإل دويونيأشارت الو. مراجعةسجل الفعلية مع 

 لمشروع.المتعلقة باالمحتملة  ةياإلدار فيالتکال أسمتھا منھجية اليونيدو الحاليةالتي تلك بما في ذلك  ة،ياإلدار

  (بالدوالر األمريكي) لليونيدو 2018 -2011األساسية والتكاليف اإلدارية األخرى للسنوات الوحدة ميزانية : بيانات 3 الجدول

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

 الف: 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 1,337,300 1,504,900 1,375,700 

 188,000 188,000 164,800 161,100 147,700 161,800 284,000 175,100 139,700  )واالستشاريونالسفر (الموظفون 

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

 فيالتکال ديتحد ةينھجبم (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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 بند التكلفة
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  
 المقترحة التقديرية الميزانية الفعليةالفعليةالفعليةالفعليةالفعلية الفعلية

  المكان (اإليجار والتكاليف العامة)
90,600 89,300 99,400 71,800 75,400 76,200 87,400 78,800 79,600 

لوازم المعدات والتكاليف األخرى 
(أجھزة الكمبيوتر واللوازم، 

  )وغيرھم

54,100 30,900 51,800 41,100 52,600 30,900 59,600 53,100 57,200 

 16,700 44,500 51,300 1,000 17,500 2,000 700 700 200  الخدمات التعاقدية (الشركات)

الخدمات المركزية  تكاليف سداد
  األساسية ةلموظفي الوحد

510,400 414,200 498,800 454,200 447,300 432,900 495,900 475,800 487,700 

االستخدام التعديالت (+ = 
  التجاوز)=  -الناقص و

-214,534 -276,539 -381,947 -99,058 -7,771 -44,985 -141,300 -290,100 -135,515 

= األموال  - إعادة األموال (
  المعادة)

          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 2,055,000 2,069,385 

 باء: رسوم 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 1,137,700 990,400 1,125,300 

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 3,583,900 1,837,000 1,871,100 

النفقات  شاملالوسطاء الماليون، 
  العامة

          0   0 0 

الخدمات المركزية  تكاليف سداد
 شاملةاألساسية ( ةلموظفي الوحد
  النفقات العامة)

                  

 0 0   0           استرداد التكاليف

=  -التعديالت (+ = التجاوز و
  الناقض) االستخدام 

214,534 276,539 381,947 99,058 7,771 44,985 141,300 290,100 135,515 

= ستخصم ثم  - تكاليف المشروع (
  تلغى)

          -187,800   -121,700  -132,700  

لرسوم باء: المجموع الفرعي 
  الوكالة/ تكاليف التنفيذ

          2,602,985 4,862,900 2,995,800 2,999,215 

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

التكاليف المتعلقة بالمشروع 
  بالناقص

-1,779,869 -1,798,710 -2,464,200 -2,308,000 -977,800   -1,426,900     

 5,068,600 5,050,800 5,491,000 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 

إلى الحد  وتعديل سلبي للوصول تعديل . وبالتالي أدخل2017ريكي في عام دوالر أم 2,055,000و  2016دوالر أمريكي في عام  2,040,715
ه غ الذي تجاوزتالمبليبين ية التكاليف اإلدارإجمالي  أن لضمان رسوم الوكالة / التنفيذ في إطار موازياألقصى المطلوب. كما يتم إجراء تعديل إيجابي 

 .أيضا الوكالة
ليف "مجموع تكا الميزانية بنود تبين، المعدلال إلى نموذج اإلبالغ االنتق وعندإجمالي المبلغ السنوي المقدم من الصندوق المتعدد األطراف.  يبين**

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

زيادة  2018ام لميزانية الوحدة األساسية لع دوالر أمريكي  2,069,385مبلغ قدرهيمثل طلب اليونيدو        -13
من أن اليونيدو  طلب زيادة مستوى التمويل على الرغمت. و2017المعتمدة لعام  في المائة في الميزانية 0,7بنسبة 

 3" في الجدول تعديل"دوالرا (يشار إليھا على أنھا  135,515 بقيمةتتوقع تجاوز تكاليف وحدتھا األساسية ھذا المبلغ 
  170,000فصرتم دوالر أمريكي،  290,100 بقيمة 2017أعاله). وقدرت اليونيدو أنھا ستتجاوز ميزانيتھا لعام 

ساسية األ المھام أمريكي علىدوالر من   120,100قدرهرصيد و الھيدروفلوروكربونعلى مسائل أمريكي دوالر 
 ف، وتتوقعه التكاليھذ لتغطية. واستخدمت اليونيدو ميزانيتھا التشغيلية بالھيدروفلوروكربون المتعلقةغير القياسية 
. ونالھيدروفلوروكرببأنشطة  المتعلقةلالستشارات اإلضافية  2018دوالر أمريكي في عام   100,000صرف

. 2017ام عفي  ونالھيدروفلوروكربشطة وأشارت اليونيدو، بالتشاور مع األمانة، إلى أنھا لن تطلب سداد تكاليف أن
 ستكون تكلفة إضافية. 2018في عام  الھيدروفلوروكربونأن أنشطة ب أفادت ومع ذلك،

 فيو موظفا. 9,6ت لمرتباالمقترحة في المائة من ميزانية الوحدة األساسية لليونيدو  اثنان وستونويخصص        -14
لمائة منذ عام في ا 69و 61المائة من إجمالي الميزانية، تتراوح بين في  64كانت ميزانية الموظفين  ،2017عام 

أن  من المتوقعو، 2017في عام . و2016و 2015 يعامل هھو نفس 2018حجم الموظفين المقترح لعام ، و2011
ت االحتياجا بسبب سابقامن المقدرة أعلى دوالر أمريكي  76,100 المتعاقدينالتقديرات الحالية للموظفين  تكون

 وتعديل كيغالي.بالمواد الھيدروفلوروكربونية اإلضافية المتعلقة 

تلك عاف تقريبا عن ھيئة إدارتھا، بثالثة أض وضعتھا، التي 2018ميزانية الخدمات التعاقدية لعام وتقل         -15
ترجمة الطباعة وال تكاليف وكذلك. وتشمل ھذه الميزانية تكاليف التدريب على التطوير الوظيفي، 2017عام ل يةتقديرال

  .د المؤسسةيط موارتخطل اليونيدووفقا لما ذكره نظام لطبيعة الوحدة األساسية المتعلقة بأنشطة بروتوكول مونتريال 

، 2017لعام  ريةالتقديالميزانية دوالر أمريكي) ھي نفس  188,000الميزانية المقترحة لتكاليف السفر (و      -16
ل بند ). ويمثأمريكيدوالر  284,000إلى  أمريكيدوالر   139,700( 2011وفي حدود تكاليف السفر منذ عام 

في المائة للسفر و  8,5ه يليوفي المائة من الميزانية،  22,1يبلغ  الذي، تاليتكلفة بند أكبر يزانية الخدمات المركزية م
 في المائة الستئجار األماكن. 3,6

 الرئيسيوق والصند والمشتركة العامةفي الخدمات  المساھمة تبين المكان فيأن تکال دويونيال وذكرت      -17
عامة لخدمات الاتكاليف تشغيل  تبيناألخرى، التي والتكاليف المعدات واالستبدال. ويقسم مجموع تكاليف  لإلصالح

جموع معدد موظفي الوحدة األساسية. ويشمل في  ويضربعدد الموظفين  إجماليوتكنولوجيا المعلومات، على 
مة دارة العاليف اإلمجموع تكا ةاألساسيالوحدة موظفين تسديد تكاليف الخدمات المركزية لالتكاليف اإلدارية في إطار 

 ظمة.ي المنمع عدد الموظفين ف ة. ويتناسب مجموع تكاليف اإلدارة مباشرمانتھاأل لھيئات الرئاسيةاتكاليف و

 التكاليف اإلدارية إجمالي

أعلى من  يوھ ،2018دوالر أمريكي لعام  5 201,300,بقيمةالتكاليف اإلدارية الصافية  إجمالييقترح        -18
و  2011امي تكاليف بين عفي نطاق ال اھولكنأمريكي دوالر  5,172,500 وقدرھا 2017التكاليف التقديرية لعام 

 أمريكي). الردو 6,821,000إلى أمريكي دوالر   4,531,900(من 2017

 یأعل وھي. 2018دوالر أمريکي لعام   1,125,300بقيمةلمكاتب القطرية سداد تكاليف ا وحددت ميزانية      -19
 ليسب یأقل من السنوات السابقة (عل ولكنھا) کييدوالر أمر 990,400( 2017لعام  التقديرية فيمن التکال
   3,602,000و 2014عام  يف کييدوالر أمر  1,814,900؛ و2015في عام  کييدوالر أمر  1,327,500المثال،

 ).2013في عام  کييدوالر أمر
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ر في عام والد  1,871,100تكلفة الوكالة المنفذة مع اقتراح مبلغ قدره تزدادوعلى النقيض من ذلك،        -20
ف تراوحت ھذه التكاليو. 2017ميزانية عام  عن تقديرأمريكي دوالر   34,100، أي بزيادة قدرھا2018
 2016تكاليف عام  وتبين. 2017-2011للفترة أمريكي دوالر  3,302,800إلى أمريكي دوالر   1,600,400من

، وتستند تقديرات إلى مخصصات ھذا العام 2017النفقات الفعلية المسجلة في حسابات اليونيدو، وتستند تقديرات عام 
 س التنميةين لمجلالخامسة واألربع ةين، على النحو المقدم إلى الدورالمقترح اتامج والميزانيإلى البرن 2018م عا

 .2017 حزيران /في يونيو المنعقدةالصناعية لليونيدو، 

ال من كليف اإلدارية لتكامن أجل امن الصندوق المتعدد األطراف لليونيدو المتاحة وتشمل الموارد المتوقعة        -21
ة إلى أي اإلضافروع بتكلفة المش لتغطيةعلى أساس الصرف  يفرج عنھاتكاليف الوحدة األساسية ورسوم الوكالة التي 

 2009ات من ھذه المعلومات للسنو 4 لجدول. ويعرض امن قبليستخدم لتكاليف اإلدارية لم من أجل ارصيد للدخل 
ل دو من الحصوتأخر زمني قبل أن تتمكن اليوني يوجدلذلك قد ، المعتمدةاألموال  صرف. ويفترض الجدول 2017إلى 

 .المعتمدةعلى جميع األموال 

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

الدعم زائد صافي تكاليف 
  ةتكاليف الوحدة األساسي

3,081,896 5,494,271 7,765,234 4,473,785 4,226,417 4,032,893 4,782,891 4,689,799 5,015,784 

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 4,831,500 5,172,500 

 156,716- 141,701- 109,291 499,007- 2,594,583- 707,805- 2,275,803 496,579 2,657,794- ويالرصيد السن

 2,047,664- 1,890,948- 1,749,247- 1,858,538- 1,359,531- 1,235,052 1,942,857 332,946- 829,525- الرصيد الجاري

 .يننامالث االجتماع یلإ المقدمة تالبيانامن  ةيالوحدة األساس وتكاليفرسوم الوکالة  وقيمة ن،يفي االجتماع التاسع والسبع المعتمدةالدعم  فيتکال شاملة* 
رصيد اليونيدو استخدم  ولكن، 2002عام  منأمريكي  دوالر 2,127,930 قيمته 2007** قدرت األمانة وجود رصيد جاري في عام 

  .بدال من حساب األمانةأمريكي  دوالر  1,828,243وقيمته
 

 2,047,664 متهقي 2017في نھاية عام  اسلبي امتراكم ارصيديمكن أن يمتلك اليونيدو  ويبين الجدول أن       -22
 يةلوحدة األساسوتكاليف ا ةفي رسوم الوكالأمريكي  دوالر  7,248,964توفيرسيتعين على اليونيدو و. أمريكي دوالر

 ريكي.أمدوالر. 5,201,300 وقيمتھا 2018تغطية التكاليف اإلدارية اإلجمالية لعام من أجل  2018في عام 

 الدولي بنكال

 تي يقدمھا البنكعن التكاليف اإلدارية الأخرى معلومات وميزانية الوحدة األساسية  5يعرض الجدول           -23
 الدولي.

لدولي (دوالر للبنك ا 2018 - 2011والتكاليف اإلدارية األخرى للسنوات األساسية لوحدة اميزانية : بيانات 5 الجدول
  أمريكي)

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

 ألف: الوحدة األساسية

األساسية  ةالوحد الموظفون في
  المتعاقدونوالموظفون 

867,586 1,184,796 984,571 1,022,179 827,111 1,089,481 1,110,000 1,179,000 1,192,000 

 195,000 185,000 250,000 216,356 205,498 155,778 111,021 205,425 183,893  السفر (الموظفون واالستشاريون)

 1,000 1,000 2,000 1,027 434 44,130 56,906 55,607 47,232  المكان (اإليجار والتكاليف العامة)

لوازم المعدات والتكاليف األخرى 
  )وغيرھم(أجھزة الكمبيوتر واللوازم، 

52,953 92,303 31,169 55,508 19,618 33,178 50,000 30,000 25,000 

 95,000 105,000 95,000 96,839 49,989 14,828 13,389 25,769 47,491  الخدمات التعاقدية (الشركات)
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 بند الميزانية
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  
 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعليةالفعليةالفعليةالفعلية الفعلية

الخدمات المركزية لموظفي  تكاليف سداد
  األساسية ةالوحد

123,160 156,762 113,539 90,624 210,909 225,643 218,000 225,000 227,000 

=  - الناقص واالستخدام التعديالت (+ = 
  التجاوز)

0 0 0 0  0 62,476 0 0 0 

 0 0 0 62,476- 411,441- 341,953- 414,405- 3,981- 390,685-  = األموال المعادة) - إعادة األموال (

ألف: المجموع الفرعي لتكاليف الوحدة 
 األساسية

931,630 1,716,681 896,190 1,041,094 902,118 1,662,524 1,725,000 1,725,000 1,735,000 

 باء: رسوم الوكالة/ التنفيذ

سداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ 
  النفقات العامة شاملةالوطني، 

1,725,528 1,829,418 1,611,939 1,298,103 1,210,733 1,249,361 1,640,000 1,640,000 2,000,000 

)، ةيدعم الوکالة المنفذة (الداخل فيتکال
  النفقات العامة شاملة

  0  0 0  0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 10,000 121,740 160,777  النفقات العامة شاملالوسطاء الماليون، 

الخدمات المركزية لموظفي  تكاليف سداد
  النفقات العامة) شاملةاألساسية ( ةالوحد

                 

 0 0 0 0 0  0 0 0 0 استرداد التكاليف

=  -التعديالت (+ = التجاوز و
  الناقض) االستخدام 

0 0 0 0  0 0 0 0 0 

                    = ستخصم ثم تلغى) - تكاليف المشروع (

باء: المجموع الفرعي لرسوم الوكالة/ 
  تكاليف التنفيذ

          1,249,361 1,640,000 1,640,000 2,000,000 

 3,735,000 3,365,000 3,365,000 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  2018لعام  األساسية ة وحدتهلميزانيأمريكي دوالر   1,735,000قدره امبلغيمثل طلب البنك الدولي        -24
على النحو  2017 األساسية لعام ة وحدتهفي المائة في ميزاني 0,58أو زيادة بنسبة أمريكي دوالر   10,000قدرھا  
الصناديق  من يطلب تكاليف تنفيذ سياسته الجديدة لكي من أجل تغطيةدة للبنك ئالميزانية الزا وتقدمأصال.  المعتمد

خالفا الفريق. و تشكيل جديد ألعضاءبساسية األوحدة ولل، بالكامل الفوائد المدفوعة للموظفينتغطية االستئمانية 
 العام. رادات من رسوم الوكالة أو صندوقهإيب، ال يدعم البنك الدولي لليوئنديبي واليونيدو

ھات في النفقات في بسبب االتجا 2017ميزانية الوحدة األساسية المقترحة لعام  ه تم تعديلالبنك أن وذكر       -25
يف ت إلى تكالالسفر والمعداميزانية  ديإعادة تخصيص األموال من بن التعديلالعام. وشمل ھذا النصف األول من 

، 2017 تموز /ويولي 1في صف الخدمات المركزية). وفي  المدرجةالموظفين (والتكاليف غير المباشرة المتصلة بھا 
 مانيق االستئودالمتعلقة بإدارة الصن النفقاتسترداد الثالث سنوات  لمدةقدم البنك سياسة جديدة كجزء من خطته 

ضمان التغطية جل من أفي المائة  70إلى  50من  االستردادسنة المالية على زيادة معدل الھذه ر . وركز تغيبالكامل
متزايدة لسنوية الاتكاليف . وتبلغ التقديرات األولية للات الرئيسيةموظفي المقرغير المتعلقة بمرتبات الكاملة للتكاليف 

الميزانية  في ھانصفأدرج أكثر من التي أمريكي دوالر   230,000لموظفي الوحدة األساسية لبروتوكول مونتريال
 .المعدلة

لمرتبات المقترحة لبنك الدولي لفي المائة من ميزانية الوحدة األساسية تسعة وستين نسبة  تخصصو       -26
 في المائة) 11السفر ( ايليھوفي المائة،  13 قيمتهتالي، الموظفين. وتمثل ميزانية الخدمات المركزية أكبر بند تكلفة 

لسياسات الشامل لصالح إلل البنك توجيھاتفي المائة). وبسبب  1والمعدات ( في المائة) 5الخدمات التعاقدية (و
ات لموظفين في المقراارتفاع التكاليف غير المتعلقة برواتب  سوف يؤثراسترداد التكاليف المذكور أعاله، ب المعنية
 فصاعدا. 2018عام لو 2017نصف عام مدة على الميزانية ل ةالرئيسي
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 179,000( 2017عام دوالر أمريكي) التكلفة التقديرية ل 1,192,000الميزانية المقترحة للموظفين ( وتبين       -27
نة بالسنتين ). ومقارأمريكي دوالر 1,089,481( 2016) ولكنھا أعلى من التكاليف الفعلية في عام أمريكيدوالر 

ي ن من موظفينھم اثنأن تسعة موظفين، من بيبالبنك  أفادلبنك الدولي فيھما ثمانية موظفين، لاألخيرتين اللتين كان 
 ختصاصييناالفين لبنك الدولي. ومن بين الموظفي ا بروتوكول مونترياللون على أنشطة الوحدة األساسية الدعم، يعم

ألساسية وحدة الكن ليس بدوام كامل لل، ولبروتوكول مونتريالن بدوام كامل في أنشطة والسبعة، يعمل ثالثة موظف
ألربعة موظفون ا). ويقدم الهرسومويدفع أجره من مونتريال  لإلى مشروع بروتوكو يقدم(أي "الدعم المتقاطع" الذي 

دارة إوحدة  أكبروغيره من األنشطة الممولة بشكل منفصل في  أيضا لتنسيق مرفق البيئة العالميالباقون الدعم 
وقتا  لبنكفي ال لبروتوكول مونترياالوحدة األساسية  تستغرق. ومن المرجح أن البنكفي  الماليةالشئون لتنسيق/ ا

انات البي برنامج /في نظام الالزمةرات التغيبعض بسبب الشئون المالية  /وحدة إدارة التنسيقبيانات مھندس من أطول 
  .الحالي

ك المقدرة لعام من تل قليالدوالر أمريكي) أعلى  195,000(لبنك الدولي لوتعد تكاليف السفر المقترحة        -28
  ).يكيدوالر أمر 216,356( 2016دوالر أمريكي) ولكنھا أقل من التكاليف الفعلية في عام  185,000( 2017

 2017رية لعام لتكاليف التقديامستوى نفس  عندتكاليف الخدمات المركزية في الميزانية  سداد أدرجو        -29
، ونتيجة انيةتئمترتيبات استرداد التكاليف لصناديقه االس ، تغيرت2016عام أنه في . وأوضح البنك الدولي اتقريب

رية من وارد البشوالم القانونية والمحاسبةالخدمات المكاتب واألمن و مثل خدماتالتكاليف  تغطية تمت حاليالذلك، 
ن في الموظفي دبنفي  وردتلذلك، التكاليف األعلى التي حسب على أساس تكاليف الموظفين. ت ةغير مباشر قيمةخالل 

 ، ترد أيضا في البند السادس المتعلق بسداد تكاليف الخدمات المركزية.5الجدول 

 إلى البنك الدولي وأشار. 2017لعام  التقديريةفي المائة عن التكاليف  17ستنخفض تكاليف المعدات بنسبة        -30
تكنولوجيا  مع وفورات من منتجاتأيضا  2016في المائة من ميزانية عام  25بنسبة  أن ھذه التكاليف كانت أقل

ي عام ف تنفيذه لإلدارة (تم الجديدة أجھزة الكمبيوتروتأخير شراء ، األرخص المعلومات وتكاليف التشغيل األخرى
2017.( 

. 2016ساسية من عام دوالر أمريكي من تكاليف الوحدة األ 62,476 قدره اإجمالي امبلغد البنك الدولي يسيع       -31
 مستخدمة.أن البنك الدولي سيعيد األرصدة غير الإلى مع التقدير اإلشارة وقد ترغب اللجنة التنفيذية في 

 التكاليف اإلدارية إجمالي

عن التكاليف التقديرية لعام  2018المقترحة لعام  4ميزانية تسديد تكاليف المكاتب القطرية زيادةمن المتوقع        -32
بروتوكول  مشروعاتالمكاتب القطرية يعملون في  ين فيموظفلبنك خمسة لويوجد في المائة.  22بنسبة  2017

 التوجيھاتتم تغطية الزيادة المقررة في المعدالت لموظفي المكاتب القطرية (المرحلة التالية من ت. وسمونتريال
بالرسوم  بروتوكول مونتريال مشروعات المعنيين بالعمل فيتكاليف الكاملة من الصناديق االستئمانية) سترداد الال

 .2018 تموز /يوليه 1الزيادة في  وستنفذ ھذهميزانية الوحدة األساسية). من المعتمدة (وليس المشروعات من  الواردة

ن عقليل  تفاعبار، 2018دوالر أمريکي في عام   3,735,000بقيمةاإلدارية اإلجمالية  التكاليفوتقدر        -33
  دوالر أمريکي. 3,365,000 وقيمتھا 2017في عام  التقديرية التكاليف

التكاليف اإلدارية تكاليف الوحدة األساسية ورسوم  من أجلوتشمل الموارد المتوقعة المتاحة للبنك الدولي        -34
ھذه  6لتكاليف اإلدارية لم يستخدم من قبل. ويعرض الجدول من أجل اخل الة باإلضافة إلى أي رصيد للدالوك

 .2017إلى  2009المعلومات للسنوات من 
                                                 

المشروع من أجل اإلشراف على إلى أفرقة  المعتمدة المشروعاترسوم المشروع المستلمة بشأن  ه تم توجيهللبنك الدولي، يعني بند الميزانية ھذا أن   4
  بما يعرف باسم "األقاليم"، أي الذراع التنفيذي للبنك الدولي. المشروعات. وتحدد أفرقة ع وإدارتهوالمشر
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  أمريكي)ية للبنك الدولي (دوالر : تقييم مدى توافر الدخل للتكاليف اإلدارية المستقبل6الجدول 
 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البنك الدولي

الدعم الصافية زائد  تكاليف
  تكاليف الوحدة أساسية

3,044,531 1,409,962 5,074,821 2,137,373 4,181,092 2,976,002 5,913,456 2,682,573 5,055,266 

 3,365,000 2,911,885 2,112,851 2,339,197 2,518,129 3,667,839 2,817,935 3,782,549 3,689,780  إجمالي التكاليف اإلدارية

 1,690,266 229,312- 3,800,605 636,805 1,662,963 1,530,466- 2,256,886 2,372,587- 645,249-  **السنويالرصيد 

 7,590,310 5,900,044 6,129,356 2,328,751 1,691,946 28,983 1,559,449 697,437- 1,675,150 الرصيد الجاري

 .يننامالث االجتماع یلإ المقدمة تالبيانامن  ةيالوحدة األساس وتكاليفرسوم الوکالة  وقيمة ن،يفي االجتماع التاسع والسبع المعتمدةالدعم  فيتکال شاملة* 
  .2002رصيد من السنوات السابقة لعام  يستثنى أي** 

 
استنادا إلى  ريکيأم دوالر  7,590,310قدره رصيدا متراكما يجمعأن  يمكنالجدول أن البنك الدولي  يبين        -35

لتكاليف الرصيد سيغطي ھذا ا. يننامالمقدمة إلى االجتماع الث والطلبات نيالموافقات في االجتماع التاسع والسبع
 .أمريكي الردو 3,735,000 بقيمة 2018اإلدارية المتوقعة لعام 

 األمانة مالحظات

 79/41مال بالمقرر عن التكاليف اإلدارية ع لإلبالغ المعدل النموذجاستخدمت الوكاالت المنفذة الثالث         -36
الغ موذج اإلبملء ن من السابق ألوانه معرفة مدى اتباع الوكاالت المنفذة الثالث لنفس المنھجية في رغم أنهو). ـ(ھ

ألساسية وحدة االجديد يحدد بوضوح المھام و / أو األنشطة التي يغطيھا عنصر ال النموذج، من الواضح أن المعدل
 اإلدارية التكاليفو األساسية لوحدةاتكاليف على مقارنة  النموذج المعدللتي يغطيھا العنصر اإلداري. ويساعد وتلك ا

 عبر الوكاالت المنفذة الثالث.

ترة االنتقالية من . وفي ھذه الف2018 - 2011كل وكالة بين الفترة لتكاليف ال 5و  3و  1الجداول  وتعرض       -37
 ي الجداولفإلداري تكاليف الدعم ا إجمالي، أبقي على بعض بنود الميزانية مثل النموذج المعدلالقديم إلى  النموذج
أن  اإلشارة إلى وتجدر. 2015 - 2011االتجاھات السابقة في الفترة  صمن أجل استخال واليوئنديبي واليونيدلكل من 

 ي الوحداتلموظف تكاليف الخدمات المركزية الميزانية المتعلق بسداد بندجميع الوكاالت المنفذة الثالث لم تمأل 
 األساسية (بما في ذلك النفقات العامة).

ستعراض ة الماضية باالمقدمة من البنك الدولي واليونيدو أنھما قاما خالل السنوات القليل البياناتوتبين       -38
سياسة  2017 تموز /هيولي 1الدولي في  على سبيل المثال، أدخل البنكرداد التكاليف. باست المعنيةسياساتھما  وتعديل

 قوة الصندبإدار المتعلقةالتكاليف بالكامل للنفقات  استردادسنوات من أجل ثالث لمدة جديدة كجزء من خطته 
البنك إلى أن ذلك  أشارو، 2018 تموز /في يوليهالتكاليف استرداد ب. ومن المقرر إجراء تغيير آخر يتعلق االستئماني

 النفقات اھما فيب القطرية،تكاليف المكاتب  سدادي المكاتب القطرية، مما يعني زيادة في ميزانية سيؤثر على موظف
 العامة.

دارية ، أصدرت وحدة التفتيش المشتركة تقريرا عن استعراضھا لعمليات اليونيدو اإل2017وفي أوائل عام       -39
يونيدو مع المانحين الرئيسيين وآليات التمويل، بما في ذلك باالتفاقات اإلطارية الخاصة لل والتنظيمية التي أقرت فيه

. وأشارت اليونيدو إلى أن أنشطة 5تنص على "خطة خاصة لتسديد تكاليف الدعم"التي الصندوق المتعدد األطراف، 
الممولة من خالل اتفاقات مع كيانات أخرى مثل الصندوق المتعدد األطراف تلتزم بأحكام  المشروعاتالبرامج / 

  اتفاقات التمويل الموقعة.

أثر اعتماد تعديل كيغالي على الطريقة التي تستجيب بھا الوكاالت المنفذة للتحديات والفرص الجديدة.         -40
بأن توقعات جميع الوكاالت المنفذة الثالث  تقر، مازالت تنتشرلي وعلى الرغم من أن عملية التصديق على تعديل كيغا

                                                 
5   Ibid  
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  :على سبيل المثال. متؤثر بالفعل على أعمالھ 5المادة أطراف 

 للخفض التدريجيفي األنشطة التحضيرية  5بعض بلدان المادة  اليوئنديبييساعد   )أ(
ساعدة وحدات وللتصديق المبكر على تعديل كيغالي. وسيشمل الدعم م لھيدروفلوروكربونل

 ،وروكربوندروفلللھياألوزون الوطنية على الوفاء بالتزاماتھا األولية فيما يتعلق بالخفض التدريجي 
بالغ واإل المؤسسية واستعراض نظم الترخيص بما في ذلك الشروع في تقديم الدعم بشأن الترتيبات

 ؛الھيدروفلوروكربونعن البيانات المتعلقة باستھالك وإنتاج 

 بمطالبة تأثر 2017عام  فيالخبراء الذي نظم في وقت سابق  فريقأن اجتماع ب دويونيلا وأفادت  )ب(
لمبكر، امام بالعمل االھتومع . كيغالي ليتعد یر للتصديق علكمبال بالعملالبلدان ھذه  ةيذياللجنة التنف
. 2018م عا یحت ندروفلوروکربويالمتعلقة بالھ مبادراتھا تأخير مکنيال  هاألمانة بأن دويونيأبلغت ال
أنشطة  یعل کييدوالر أمر  170,000قدره اإجمالي امبلغ 2017في عام  وصرفت

 کييمرأدوالر  100,000 تصرفومن المتوقع أن  ،اتسديد تكاليفھالتي تطلب  دروفلوروکربونيالھ
  ،للھيدروفلوروكربونالتدريجي  الخفضأنشطة  على 2018 عام في

 سبب أنشطةحة. وبأن تعديل كيغالي أحد العوامل التي أثرت على ميزانيته المقتربالبنك الدولي  وأفاد  )ج(
اس لى أسلبنك دعما عفي اساسية لبروتوكول مونتريال ، قد تتلقى الوحدة األدروفلوروکربونيالھ

 لطاقة.أخرى مثل البيئة أو ا فرقاالحتياجات من جانب موظفين متخصصين في البنك الدولي في 
ي عام ببروتوكول مونتريال فحضور واستضافة المزيد من االجتماعات المتعلقة ويتوقع البنك 

 5ة ن المادبلدالتعديل كيغالي  يقدمھاالستجابة بشكل أفضل للفرص والتحديات التي من أجل ا 2018
 التابعة للبنك. وأفرقة التشغيل

الصندوق  كيغالي إلى عمل مؤسساتوتعديل للھيدروفلوروكربون  التدريجي تخفيضال بوجه عام، أضاف       -41
  المتعدد األطراف وتكاليف الوحدة األساسية للوكاالت المنفذة.

 
 توصيةال

  :رغب اللجنة التنفيذيةقد ت         -42

 :إذ تشير إلى  )أ(

والبنك  وديونيوال بييوئنديلکل من ال 2018لعام  ةيالوحدة األساس بتكاليف المعني ريالتقر )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/29 قةيالنحو الوارد في الوث یالدولي عل

 الوحدة فتكاليلإلبالغ عن  لنموذج المعدللاليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي استخدام و )2(
 )؛ـ(ھ 79/41عمال بالمقرر األساسية 

خرى، مرة أ همستوى ميزانيت أقل من لوحدة األساسية للبنك الدولي كانا تشغيلمع التقدير، أن  )3(
متعدد إلى الصندوق ال دوالر أمريكي 62,476 وقدرھاعيد األرصدة غير المستخدمة يوأنه س

 األطراف في االجتماع الثمانين؛
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 الموافقة على ميزانيات الوحدات األساسية المطلوبة من أجل: النظر في    (ب) 

 ؛أمريكي دوالر 2,069,385 بقيمة(يوئنديبي) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )1(

 ؛أمريكيدوالر  2,069,385بقيمة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) و )2(

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

________________  

 


