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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونو الثامناالجتمــــــاع 

 1 2021 تشرين الثاني /رنوفمب 19 إلى 15من   ،مونتريال
 

  )اليوئنديبي( األساسية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تكاليف الوحدة

 2022لعام  والبنك الدولي )اليونيدو( ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 

واليونيدو  لليوئنديبي 2ومتطلبات التكلفة اإلدارية 2022تقي ِّم هذه الوثيقة طلبات تكاليف الوحدة األساسية لعام  -1

على تغطية التكاليف المتوقعة  2022، ومدى قدرة الموارد المتاحة إلجمالي التكاليف اإلدارية في عام والبنك الدولي

 .أيضا تقدم الوثيقة توصيةومن الوكاالت المنفذة الثالث.  وكالة لكل التقييم منفصال عرضوي  . 2022لعام 

سية واإلدارية الفعلية التكاليف األسا عنث تستند هذه الوثيقة إلى المعلومات التي قدمتها الوكاالت المنفذة الثال -2

، أثناء استعراض المعلومات المقدمةو 2022.3، والميزانية المقترحة لعام 2120، والتكاليف التقديرية لعام 2020لعام 

. المشكالت، حيث تمت معالجة جميع من الوكاالت المنفذة الثالث وكالة أجرت األمانة مناقشات مستفيضة مع كل

                                                 
 .(19-)كوفيد  كورونا  سفيرو  بسببألول ن اوديسمبر/ كانو تشرين الثانينوفمبر/ ن الدورات في ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بي 1
في  13عدل ثابت قدره من ( م26/41)المقرر  1998تشرين الثاني  /واليونيدو والبنك الدولي في نوفمبرلليوئنديبي ير تخصيص التكاليف اإلدارية تم تغي  2

تضمن منحة الوحدة إلى نطاق أقل ي 2002كانون األول  /يير التكاليف مرة أخرى في ديسمبرتم تغوإلى جدول متدرج.  اتعوالمشرالمائة مطبق على جميع 

لب اطوس واألربعين. منذ االجتماع السادحدثت زيادات سنوية لمعظم الوكاالت و(. 38/68مليون دوالر أمريكي لكل وكالة )المقرر  1.5 وقدرهااألساسية 

ف اإلدارية ليطبق م التكاليونظا 38/68عمل المقرر  56/41إجراء استعراض سنوي لنظام التكاليف اإلدارية. ومدد المقرر باألمانة  )د( 41/94المقرر 

 2014-2012الثالث سنوات لفترة دارية جديد تطبيق نظام تكاليف إ ، قررت اللجنةينتفي االجتماع السابع والسو. 2011-2009 سنوات على فترة الثالث

في المائة تخضع  0.7تصل إلى له يتألف من تمويل سنوي للوحدة األساسية يمكن النظر في زيادة سنوية الذي ، واليونيدو والبنك الدولياليوئنديبي على 

مشروع التكلفة  فيها يدفي المائة للمشروعات التي تز 7كل وكالة: رسوم وكالة بنسبة ل رسوم الوكالة التالية على أساس تمويتطبيق للمراجعة السنوية، و

تكلفة  فيها غالتي تبل اتعوفي المائة للمشر 9وم وكالة بنسبة ؛ رسالتعزيز المؤسسي وإعداد المشروع مشروعاتوكذلك دوالر أمريكي،  250,000عن 

في قطاع عات لمشرو، يتم تحديده على أساس كل حالة على حدة في المائة 6.5وكالة ال يزيد عن  رسمو؛ دوالر أمريكي 250,000 المشروع أو تقل عن

نائية والمنفذة خالل فترة وكاالت الث، قررت اللجنة تطبيق نظام التكاليف اإلدارية الحالي للفي االجتماع الثالث والسبعينو)ب((.  67/15اإلنتاج )المقرر 

)ب(  73/62)المقرر  2017عام في ماع اجتأول األساسية في  اتهاوحدكاليف اإلدارية وميزانية تمويل عراض نظام الت؛ الست2017-2015 سنوات الثالث

؛ 2020 2018سنوات  الل فترة الثالث، قررت اللجنة تطبيق نظام التكاليف اإلدارية الحالي للوكاالت المنفذة خاالجتماع التاسع والسبعين وو )ج((. 

)ج( و  79/41)المقرر  عدلالم إلبالغا نموذجالسنوية عن تمويل الوحدة األساسية باستخدام  متقديم تقاريرهبوالبنك الدولي  اليوئنديبي واليونيدوومطالبة 

 )هـ((.
، عمالً m/79/51xCoUNEP/OzL.Pro/Eلوثيقة باالثامن عشر  المرفقالتكاليف اإلدارية الوارد في  المعدل لإلبالغ عن النموذجاستخدمت الوكاالت   3

   )هـ(. 79/41بالمقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35 

 

2 

 األمانة مع التقدير التعاون الذي قدمته الوكاالت المنفذة الثالث أثناء عملية االستعراض.وتالحظ 

اليف اإلدارية ، تم تقديم بيانات ميزانية الوحدة األساسية والتكستعراض من قبل اللجنة التنفيذيةلتسهيل اال -3

ترد البيانات التاريخية من  فيما، لرئيسية( في الوثيقة ا2020-2018)األخرى لكل وكالة منفذة للسنوات الثالث الماضية 

 هذه الوثيقة.ب األولفي المرفق  2011عام 

  )اليوئنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

دوالر  2,113,148 قدره بمبلغ لليوئنديبيلتمويل الوحدة األساسية  2021 عام وافقت اللجنة التنفيذية على طلب -4

 اليوئنديبيمها ميزانية الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية التي قد 1يعرض الجدول و)ب((.  86/62أمريكي )المقرر 

 .2022 عام إلى 2018 عام  من

 لليوئنديبي 2022 عام إلى 2018 عام بيانات ميزانية الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية األخرى للفترة من -1الجدول 

 )بالدوالر األمريكي(

 بند التكلفة
2018 2019 2020 2021 2022 

 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية

العاملون في الوحدة األساسية والموظفون 

 المتعاقدون

2,375,437 2,379,866 2,316,147 2,524,800 2,385,632 2,457,201 

 150,000 500 150,000 17,032 182,129 176,170 السفر )الموظفون واالستشاريون(

 130,925 130,925 168,877 130,925 153,176 164,998 المكان )اإليجار والتكاليف العامة(

المعدات واإلمدادات والتكاليف األخرى 

 )أجهزة الكمبيوتر واإلمدادات(

12,146 8,351 15,777 10,000 15,000 10,000 

 25,000 5,000 25,000 1,648 24,300 13,510 الخدمات التعاقدية )الشركات(

الخدمات المركزية لموظفي  نفقاتسداد 

 الوحدة األساسية

381,004 240,968 251,221 250,000 250,000 250,000 

 895,186- 673,909- 1,015,528- 601,414- 904,918- 1,053,880- الفائض( = -البدالت )+ = الناقص و

   0 0 **32,878- 0 0 األموال المعادة( = -إعادة األموال )

رعي لتكاليف الوحدة المجموع الف -ألف

 األساسية*

2,069,385 2,083,871 2,098,458 2,113,148 2,113,148 2,127,940 

المكاتب القطرية والتنفيذ نفقات سداد 

 الوطني، بما في ذلك النفقات الثابتة

2,214,588 488,288 1,077,150 742,500 742,500 742,500 

ا المنفذة )داخليا(، بمتكاليف دعم الوكالة 

 في ذلك النفقات الثابتة

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 ابتةبما في ذلك النفقات الثالوسائط المالية، 

الخدمات المركزية لموظفي نفقات سداد 

الوحدة األساسية )بما في ذلك النفقات 

 الثابتة(

            

 250,000 250,000 250,000 251,221 240,968 381,004 استعادة التكلفة

 895,186 673,909 1,015,528 601,414 904,918 1,053,880 الناقص( = -والفائض )+ =  البدالت

م = الذي سيخص -تكاليف المشروع )

 وبالتالي سيلغى(

0 0         

رعي لتكاليف دعم المجموع الف -باء

 الوكالة / تكاليف التنفيذ

3,649,473 1,634,174 1,929,785 2,008,028 1,666,409 1,887,686 

 4,015,626 3,779,557 4,121,176 4,028,243 3,718,046 5,718,858 المجموع الكلي )ألف + باء(

الًرا أمريكيًا في دو 2,083,871، و 2018دوالًرا أمريكيًا في عام  2,069,385 وقدره* تكلفة الوحدة األساسية أعلى من المجموع الفرعي المسموح به 

 وتعديل سلبي تسوية، تم إدخال بند . لذلك2021دوالًرا أمريكيًا في عام  2,113,148، و 2020دوالًرا أمريكيًا في عام  2,098,458، و 2019عام 

مالي التكاليف المتكبدة إج كي يضمن أن يوضح التنفيذ /تعديل إيجابي مقابل في إطار تكاليف دعم الوكالة تقديمتم المطلوب. كما الحد األقصى للوصول إلى 

 لتكاليف اإلدارية أيًضا المبلغ الذي تجاوزته الوكالة.ل

زيادة بنسبة  2022األساسية لعام  تهدوالًرا أمريكيًا لميزانية وحد 2,127,940 المبلغ اليوئنديبييمثل طلب  -5
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بقيمة اليف وحدته األساسية هذا المبلغ أن تتجاوز تك اليوئنديبيويتوقع  2021.4في المائة في الميزانية المعتمدة لعام  0.7

ميزانية المخصصاته في  اليوئنديبي(. وقد تجاوز  1دوالًرا أمريكيًا )يشار إليه باسم "تعديل" في الجدول  895,186

الصندوق متعدد  اتعوخالل تنفيذ مشرواسترد تلك التكاليف من تكاليف الدعم المكتسبة  5كالمعتادوحدته األساسية ل

 األطراف.

 مما يلي: ٢٠٢٢لعام المقترحة  نمائيإلالمتحدة ا ممأللبرنامج ا ساسيةألتتألف ميزانية الوحدة ا -6

 85.6موظفين ، كانت الميزانية المقدرة لل2021مائة من الميزانية(. في عام في ال 81.3الموظفين ) رواتب (أ)

 ؛(2011م في المائة منذ عا 85.6لى إ 70.5في المائة من الميزانية اإلجمالية )تتراوح من 

 250.000ة )في المائة من الميزانية(. المبلغ المدرج في الميزاني 8.3الخدمات المركزية )نفقات سداد و (ب)

لتكاليف اونفس دوالر أمريكي(  251.221) 2020دوالر أمريكي( أقل قليالً من التكاليف الفعلية في عام 

 ؛2021المقدرة لعام 

ة بنفس مستوى ية(: ت درج تكاليف استئجار األماكن في الميزانيفي المائة من الميزان 4.3األماكن ) إيجار (ج)

ن مفي المائة  0.8تكاليف الخدمة التعاقدية )و. 2021والتكاليف المقدرة لعام  2020التكاليف الفعلية لعام 

معدات مدرجة ، وتكاليف ال2021لعام  لمقدرةالميزانية( مدرجة في الميزانية بمستويات أعلى من التكاليف ا

أن بإلنمائي ابرنامج األمم المتحدة  وأفاد. 2021الميزانية بمستويات أقل من التكاليف المقدرة لعام  في

 يةوالطويل وكيف المتوسط المدى على 19-أساس تأثير جائحة كوفيدالمشاورات جارية داخل المنظمة على 

 اإللكترونية(؛اعات والمشاورات ، سياسة السفر واالجتممثل) أعمالهميات تغيير عمل وجوب

 9 اليحودوالر أمريكي(  150,000الميزانية المقترحة )تمثل في المائة من الميزانية(.  5.0السفر ) (د)

دة اإلنمائي المتحيتوقع برنامج األمم ودوالًرا أمريكيًا(.  17,032) 2020أضعاف التكاليف الفعلية لعام 

 2018 عامي )أي 19-كوفيد ما قبل رةلة لفتإلى المستويات المماث 2022في عام  أعماله أن تعود عمليات

لوروكربونية إزالة المواد الهيدروكلوروفألنشطة  فائقأيضاً إلى دعم  5؛ وستحتاج بلدان المادة (2019و 

 .التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةوأنشطة 

ألساسية من عام دوالًرا أمريكيًا كوفورات من تكاليف الوحدة ا 32,878سيعيد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   -7

مج األمم المتحدة اإلنمائي أن برنا إلى ،، مع التقديرتشيرقد تود اللجنة التنفيذية أن وإلى االجتماع الثامن والثمانين.  2020

 سيعيد األرصدة غير المستخدمة.

 إجمالي التكاليف اإلدارية

ا يزيد قليالً عن ، وهو م2022دوالًرا أمريكيًا في عام  4,015,626بلغ التكاليف اإلدارية أن ت اليوئنديبييتوقع  -8

 دوالًرا أمريكيًا. 3,779,557 وقدرها 2021لعام  التقديريةالتكاليف 

من المتوقع أن يكون مستوى التمويل لسداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني على نفس مستوى و -9

 1,077,150) 2020دوالر أمريكي(. هذا أقل من التكاليف الفعلية لعام  742,500) 2021ة في عام التكاليف المقدر

مستوى التمويل هذا أيًضا ودوالًرا أمريكيًا(.  488,288) 2019دوالًرا أمريكيًا( ولكنه أعلى من التكلفة الفعلية في عام 

                                                 
موظفين إضافيين للتعامل بمدفوًعا بشكل أساسي  2022دوالًرا أمريكيًا لوحدته األساسية لعام  912,444,2قدره مبلغ لفي األصل طلبًا  اليوئنديبيقدم    4

لحالية بشأن تمويل الوحدة أن السياسات اب اليوئنديبي، أبلغت األمانة االستعراض. وأثناء عملية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةمع أنشطة 

 لذلك. وفقاطلب التمويل  اليوئنديبي، عدل في المائة. وبعد ذلك 0.7تتجاوز  األساسية ال تسمح بالنظر في زيادة
دوالًرا  202,783دوالر أمريكي:  000,800األساسية أكثر من ، تجاوز مستوى تكاليف الوحدة على مدار السنوات التسع الماضية في خمس مناسبات  5

ًرا أمريكيًا في عام دوال 1,053,880، و 2017دوالًرا أمريكيًا في عام  929,036، و 2013دوالًرا أمريكيًا في عام  849,676، و 2012أمريكيًا في عام 

 بقيمةتكاليفه  ياليوئنديب، سيتجاوز 2021في عام و  .2020أمريكيًا في عام  دوالًرا 601,414، و 2019دوالًرا أمريكيًا في عام  904,918، و 2018

 في المائة عن الميزانية(. 31.9)حوالي  اأمريكي ادوالر 673,909
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دوالًرا  1,472,814إلى  2013ًرا أمريكيًا في عام دوال 2,442,896) 2018و  2011التكاليف بين عامي  قيمةأقل من 

 (.2016أمريكيًا في عام 

ليف دعم الوكالة للتكاليف اإلدارية تكاليف الوحدة األساسية وتكا لليوئنديبيتشمل الموارد المتوقعة المتاحة و -10

لوكالة لبرنامج األمم ال تتاح تكاليف دعم اوباإلضافة إلى أي رصيد في اإليرادات للتكاليف اإلدارية لم ي ستخدم من قبل. 

 .2021إلى  2018هذا التقييم للفترة من  2يعرض الجدول والمتحدة اإلنمائي إال بعد صرف تكاليف المشروع المعتمدة. 

 دوالر أمريكي(تقييم مدى توافر الدخل للتكاليف اإلدارية المستقبلية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) -2الجدول 

 *2021 2020 2019 2018 وصفال

صافي تكاليف دعم الوكالة زائد تكاليف الوحدة 

 األساسية

5,007,07

0 
2,829,316 

4,236,22

4 
4,203,082 

 مجموع التكاليف اإلدارية
5,718,85

8 
3,718,046 

4,028,24

3 
3,779,557 

 423,525 207,981 (888,730) (711,788) الرصيد لكل سنة

 (411,987) الرصيد الجاري
(1,300,71

7) 

(1,092,73

6) 
(669,211) 

لة وتكاليف الوحدة ، وقيمة تكاليف دعم الوكادة في االجتماع السابع والثمانين* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة المعتم

 إلى االجتماع الثامن والثمانين. الطلبات المقدمةاألساسية من 

لدى برنامج األمم المتحدة  يتجمع، يمكن أن 2021، في نهاية عام 2الجدول  بناًء على التحليل الوارد في -11

، سيتعين على برنامج األمم المتحدة 2022في عام ودوالًرا أمريكيًا.  669,211 قدرهاإلنمائي رصيد متراكم سلبي 

دوالًرا أمريكيًا لتكاليف دعم الوكالة وتكاليف الوحدة األساسية لتغطية  4,684,837اإلنمائي أن يدر ما ال يقل عن 

 6دوالًرا أمريكيًا. 626,015,4 وقدرهإجمالي التكاليف اإلدارية المتوقعة 

 اليونيدو

دوالر  2,022,000 قدره لتمويل الوحدة األساسية لليونيدو بمبلغ 2021 عام وافقت اللجنة التنفيذية على طلب -12

ميزانية الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية التي قدمتها اليونيدو  3يعرض الجدول و)ب((.  86/62)المقرر أمريكي 

وتستند األرقام المدرجة على أنها "فعلية" إلى نموذج أعدته اليونيدو لتقدير تكلفة دعم  2022.7 عام إلى 2018 عام من

 .56/41وحدة بروتوكول مونتريال عمالً بالمقرر 

  

                                                 
 اليونيدو وذكرتات. ة الحساباليونيدو قط نظام محاسبة مناسب لمركز التكلفة يمكن أن يسهل اإلبالغ على أساس البيانات الفعلية مع متابعة مراجع تملكلم   6

، منهجية اليونيدو الحاليةوفقًا ل ،التكاليف التي قد ي طلق عليهاتلك ، بما في ذلك لتعكس إجمالي التكاليف اإلدارية 2017أن المواءمة قد أ نشئت في عام 

 التكاليف اإلدارية المحتملة المتعلقة بالمشروع.
لتقديم معلومات التكلفة  األساسية تهاوفي الطلبات المستقبلية لتمويل وحد، التكاليف اإلدارية الخاص بهاوذج اليونيدو أن تقدم افتراضات لنم منط لب   7

التنفيذية علما بمنهجية  )ج( ، أحاطت اللجنة 59/28، ومن خالل المقرر عن التكاليف اإلدارية. وبعد ذلك اإلدارية التي تميز األنشطة المتعلقة بالمشروع

ونيدو أن إلى الي وط لب (.UNEP / OzL.Pro / ExCom / 60/51متعلقة بالمشروع في تقرير اليونيدو السنوي عن التكاليف اإلدارية )تحديد التكاليف ال

متعلقة التي تميز األنشطة ال ، وفي الطلبات المستقبلية لتمويل الوحدة األساسية لتقديم معلومات التكلفة اإلداريةاإلدارية هاتكاليفتقدم افتراضات لنموذج 

المتعلقة بالمشروع في  طت اللجنة التنفيذية علما بمنهجية تحديد التكاليفي)ج(، أح 59/28عن التكاليف اإلدارية. وبعد ذلك، من خالل المقرر  بالمشروع

 (.UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/51تقرير اليونيدو السنوي عن التكاليف اإلدارية )
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)بالدوالر  2022إلى  2018بيانات ميزانية الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية األخرى لليونيدو من  -3الجدول 

 األمريكي(

 بند التكلفة
2018 2019 2020 2021 2022 

 المقترحة التقديرية الميزانية فعلية فعلية فعلية

 1,395,100 1,289,700 1,294,600 1,416,184 1,351,602 1,307,624 العاملون في الوحدة األساسية والموظفون المتعاقدون

 200,000 0 121,700 16,004 137,864 196,736 السفر )الموظفون واالستشاريون(

 71,800 73,300 73,900 84,131 84,323 80,548 المكان )اإليجار والتكاليف العامة(

المعدات واإلمدادات والتكاليف األخرى )أجهزة 

 الكمبيوتر واإلمدادات(

33,842 63,164 33,721 48,000 34,800 49,800 

 19,000 0 16,700 2,455 6,356 580 الخدمات التعاقدية )الشركات(

 541,200 421,900 467,100 496,559 464,626 442,123 سداد نفقات الخدمات المركزية لموظفي الوحدة األساسية

 240,746- 202,300 0 49,404 24,066- 7,931 الفائض(=  -التسويات )+ = الناقص و

 0 0 0 49,404- 0 7,931- = األموال المعادة( -إعادة األموال )

 2,036,154 2,022,000 2,022,000 2,049,054 2,083,870 2,061,454 المجموع الفرعي لتكاليف الوحدة األساسية* -ألف

الوطني، بما في سداد نفقات المكاتب القطرية والتنفيذ 

 ذلك النفقات الثابتة

729,854 1,339,603 814,755 1,444,000 916,900 906,800 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة )داخليا(، بما في ذلك النفقات 

 الثابتة

1,354,611 1,386,593 1,352,699 1,586,200 762,100 1,686,200 

 0 0 0 0 0 0 الوسائط المالية، بما في ذلك النفقات الثابتة

سداد نفقات الخدمات المركزية لموظفي الوحدة األساسية 

 )بما في ذلك النفقات الثابتة(

       

 0 0 0 0 0 0 استعادة التكلفة

 240,746 202,300- 0 0 24,066 0 = الناقص( -التسويات )+ = الفائض و

 0 0 0 0 38,099- 136,283- = الذي سيخصم وبالتالي سيلغى( -تكاليف المشروع )

المجموع الفرعي لتكاليف دعم الوكالة / تكاليف  -باء

 التنفيذ

1,948,182 2,712,163 2,167,455 3,030,200 1,476,700 2,833,746 

 4,869,900 3,498,700 5,052,200 4,216,509 4,796,033 4,009,636 المجموع الكلي )ألف + باء(

، تم إدخال بند تسوية وتعديل سلبي . وبالتالي2019دوالًرا في عام   2,083,870وقدره* تكلفة الوحدة األساسية أعلى من المجموع الفرعي المسموح به 

إجمالي التكاليف المتكبدة  كي يضمن أن يوضح التنفيذ /تعديل إيجابي مقابل في إطار تكاليف دعم الوكالة تقديمتم كما للوصول إلى الحد األقصى المطلوب. 

 لتكاليف اإلدارية أيًضا المبلغ الذي تجاوزته الوكالة.ل

 تكاليف الوحدة األساسية

 0.7زيادة بنسبة  2022األساسية لعام  تهادوالًرا أمريكيًا لميزانية وحد 2,036,154 المبلغيمثل طلب اليونيدو   -13

 بقيمةاليونيدو أن تتجاوز تكاليف وحدتها األساسية هذا المبلغ . وتتوقع 2021في المائة في الميزانية المعتمدة لعام 

 (.3" في الجدول التسويةفي الصف " المذكوردوالًرا أمريكيًا ) 240,746

 مما يلي:المقترحة  2022لليونيدو لعام ساسيةألتتألف ميزانية الوحدة ا -14

، كانت الميزانية 2021في عام موظفين(.  7.4في المائة من الميزانية تتألف من  61.3رواتب الموظفين ) (أ)

في المائة منذ  69.1لى إ 60.7في المائة من الميزانية اإلجمالية )تتراوح من  70.9المقدرة للموظفين 

الموظفين  تنقالتبسبب  2021من عام  قليالأعلى  2022عام في عدد الموظفين و؛ (2011عام 

شواغر ل تعيين استشاريين لملء التمت تلبية متطلبات التوظيف من خالو؛ ومخصصات تدفق العمل

 ؛مؤقتًا لدعم تنفيذ المشروع

في المائة من الميزانية(. وتتعلق هذه المصروفات بتكاليف الهيئات اإلدارية  23.8الخدمات المركزية )و (ب)

ترجع وألمانة اليونيدو واإلدارة العامة الموزعة على أساس عدد الموظفين في وحدة بروتوكول مونتريال. 

األساسية مما أدى إلى  لوحدةبشكل أساسي إلى ارتفاع عدد موظفي ا 2020المتزايدة في عام  التكاليف

 ارتفاع نسبة تخصيص التكاليف واالستثمار إلنشاء مرافق اجتماعات إلكترونية موثوقة وآمنة نتيجة لوباء

في عمليات  ن عدد الموظفين المشاركينأل 2021من المتوقع أن تنخفض التكاليف في عام و. 19-كوفيد
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 2022المعتمدة لعام  المخصصاتبناًء على  2022 امعليتم تقدير موازنات و؛ بروتوكول مونتريال أقل

 .2022مع األخذ في االعتبار المستويات األعلى لألنشطة في عام 

 19,000) 2022في المائة من الميزانية(. المبلغ المدرج في الميزانية لعام  0.8الخدمات التعاقدية )و (ج)

من المتوقع أن تكون و؛ دوالر أمريكي( 16,700) 2021عام ل المدرج الر أمريكي( هو أكثر مندو

. جمةصفراً بسبب تحقيق المزيد من الوفورات في إطار الطباعة والتر 2021التكاليف المقدرة لعام 

 ؛جاءت عند المستوى المقدر تقريبًا 2020أن النفقات الفعلية لعام  اليونيدو وذكرت

دوالر أمريكي( أعلى من  200,000الميزانية المقترحة )إن في المائة من الميزانية(.  8.8السفر )و (د)

 2011، ولكنها تقع في نطاق التكلفة المتكبدة منذ عام دوالر أمريكي( 121,700) 2021ميزانية عام 

 تأد 19-يدأن جائحة كوفب اليونيدو وأفادتدوالر أمريكي(.  284,000دوالر أمريكي إلى  16,004)

من المتوقع و، وبالتالي لم يتم تقدير أي نفقات. 2021من القيود على السفر في عام إلى فرض مزيد 

ستحتاج إلى دعم لتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد  5ألن بلدان المادة  2022استئناف السفر في عام 

 ؛مواد الهيدروفلوروكربونيةالتخفيض التدريجي للوالتحضير ألنشطة  ربونيةالهيدروكلوروفلوروك

 في المائة من الميزانية(. 3.2األماكن ) وإيجار (ه)

إلى  2020عام  فيدوالرات أمريكية من الوفورات من تكاليف الوحدة األساسية  49,404ستعيد اليونيدو  -15

  ستعيد األرصدة غير المستخدمة.أن اليونيدو إلى ، ، مع التقديرتشيرد تود اللجنة التنفيذية أن قواالجتماع الثامن والثمانين. 

 إجمالي التكاليف اإلدارية

، وهو أعلى من 2022دوالر أمريكي لعام  4,869,900 قدره إجمالي التكاليف اإلدارية بمبلغيقترح صافي  -16

و  2011في نطاق التكاليف بين عامي  ها، ولكندوالر أمريكي 3,498,700 وقدرها 2021لعام  التقديريةالتكاليف 

 دوالر أمريكي(. 6,821,000دوالر أمريكي إلى  4,009,636) 2021

 2022ام دوالر أمريكي لع 906,800 بقيمةتسديد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني في الميزانية  إن -17

 2020أعلى من التكاليف الفعلية لعام  ادوالر أمريكي( ولكنه 916,900) 2021أقل من التكاليف المقدرة لعام 

دوالر أمريكي  1,814,900تراوح بين يالمبلغ أقل من السنوات السابقة )، هذا دوالر أمريكي(. ومع ذلك 814,755)

 2020(. وأوضحت اليونيدو أن التكاليف الفعلية في عام 2014و  2011دوالر أمريكي بين عامي  3,602,000إلى 

نيدو القطرية بعد تعييناتها األولية بناًء على انخفضت بسبب استقرار عمليات مكاتب اليو 2021والتكاليف المقدرة لعام 

 عملياتها المعاد هيكلتها.

 بقيمة 2021دوالر أمريكي( عن التكاليف المقدرة لعام  1,686,200) 2022تزيد تكلفة الوكالة المنفذة لعام  -18

تراوحت تكاليف و. 2020ن التكاليف الفعلية لعام مدوالًرا أمريكيًا  333,501 بقيمة، وأعلى دوالر أمريكي 924,100

 اليونيدوأوضحت و. 2021-2011دوالر أمريكي للفترة  3,302,800دوالر أمريكي إلى  762,100الوكالة المنفذة من 

عاون التغيير في نموذج التنفيذ مع مكتب الت إلى 2020االنخفاض في عام  يعزى، نسبة لتكلفة دعم الوكالة المنفذةأنه بال

تعديالت دوالر أمريكي( بسبب  824,100) 2021وكان االنخفاض المتوقع لعام  ،االقتصادي األجنبي في الصين

إلى الزيادة المتوقعة في أنشطة المشروع  أساسا 2022الزيادة المدرجة في الميزانية لعام تعزى علية، واالحتياجات الف

 .كوفيد إلى مستويات ما قبل

دة األساسية األطراف للتكاليف اإلدارية تكاليف الوحتشمل الموارد المتوقعة المتاحة من الصندوق متعدد  -19

تتاح تكاليف دعم و، باإلضافة إلى أي رصيد في اإليرادات للتكاليف اإلدارية لم ي ستخدم من قبل. وتكاليف دعم الوكالة

 عام ىإل 2018 عام التقييم للفترة من 4يعرض الجدول و. فقط الوكالة لليونيدو بعد صرف تكاليف المشروع المعتمدة

2021. 
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 (دوالر أمريكيتقييم مدى توافر الدخل للتكاليف اإلدارية المستقبلية لليونيدو ) -4الجدول 

إلى  الطلبات المقدمة، وقيمة تكاليف دعم الوكالة وتكاليف الوحدة األساسية من دة في االجتماع السابع والثمانين* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة المعتم

 االجتماع الثامن والثمانين.

 قدره 2021ليونيدو رصيد متراكم سلبي في نهاية عام ا يتجمع لدى، يمكن أن 4على التحليل الوارد في الجدول  بناءً  -20

دوالًرا أمريكيًا في تكاليف دعم  9,671,492ما ال يقل عن  تدردوالًرا أمريكيًا. سيتعين على اليونيدو أن  4,801,592

 4,869,900 وقدرها 2022لتغطية إجمالي التكاليف اإلدارية لعام  2022الوكالة وتكاليف الوحدة األساسية في عام 

، إدارة عملياتها بناًء على تنفيذها لعمليات المشروع لماضياليونيدو أنها ستواصل، كما في ادوالر أمريكي. وذكرت 

 وتمويل الوحدة األساسية الذي تتلقاه.

 البنك الدولي

دوالر  1,735,000 قدره لبنك الدولي بمبلغلوحدة أساسية تمويل ل 2021 عام وافقت اللجنة التنفيذية على طلب  -21

لوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية التي قدمها البنك الدولي ميزانية ا 5يعرض الجدول و)ب((.  86/62أمريكي )المقرر 

 .2022 عام إلى 2018 عام من

للبنك الدولي  2022إلى  2018بيانات ميزانية الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية األخرى للفترة من  -5الجدول 

 )بالدوالر األمريكي(

  بند التكلفة
2018 2019 2020 2021 2022 

 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية

 1,235,000 1,235,000 1,235,000 1,055,231 1,250,888 1,226,215 العاملون في الوحدة األساسية والموظفون المتعاقدون

 200,000 10,000 200,000 13,481 151,281 180,873 السفر )الموظفون واالستشاريون(

 0 0 0 0 0  0 والتكاليف العامة(المكان )اإليجار 

المعدات واإلمدادات والتكاليف األخرى )أجهزة 

 الكمبيوتر واإلمدادات(

1,637 0 0 0 0 0 

 85,000 85,000 85,000 10,292 38,983 73,389 الخدمات التعاقدية )الشركات(

سداد نفقات الخدمات المركزية لموظفي الوحدة 

 األساسية

245,946 249,954 212,792 215,000 255,000 215,000 

 0 150,000 0 443,204 43,894 6,940 = الفائض( -التسويات )+ = الناقص و

 0 150,000- 0 443,204- 43,894- 6,940- = األموال المعادة( -إعادة األموال )

 1,735,000 1,585,000 1,735,000 1,291,796 1,691,106 1,728,060 المجموع الفرعي لتكاليف الوحدة األساسية* -ألف

سداد نفقات المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني، بما في 

 ذلك النفقات الثابتة

2,114,429 1,258,437 1,172,183 2,000,000 800,000 2,000,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة )داخليا(، بما في ذلك 

 النفقات الثابتة

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 بما في ذلك النفقات الثابتةالوسائط المالية، 

سداد نفقات الخدمات المركزية لموظفي الوحدة 

 األساسية )بما في ذلك النفقات الثابتة(

       

 0 0 0 0 0 0 استعادة التكلفة

 0 0 0 0 0 0 = الناقص( -التسويات )+ = الفائض و

= الذي سيخصم وبالتالي  -تكاليف المشروع )

 سيلغى(

       

المجموع الفرعي لتكاليف دعم الوكالة / تكاليف  -باء

 التنفيذ

2,114,429 1,258,437 1,172,183 2,000,000 800,000 2,000,000 

 3,735,000 2,385,000 3,735,000 2,463,979 2,949,544 3,842,489 المجموع الكلي )ألف + باء(

 

 *2021 2020 2019 2018 الوصف

 3,841,253 3,142,479 3,469,402 4,378,967 صافي تكاليف دعم الوكالة زائد تكاليف الوحدة األساسية

 3,498,700 4,216,509 4,796,033 4,009,636 تكاليف المشروعإجمالي التكاليف اإلدارية باستثناء 

 342,553 (1,074,030) (1,326,631) 369,331 الرصيد لكل سنة

 (4,801,592) (5,144,145) (4,070,115) (2,743,484) الرصيد الجاري
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 تكاليف الوحدة األساسية

ر أمريكي هو نفس مبلغ دوال 1,735,000بمبلغ  2022لميزانية الوحدة األساسية لعام إن طلب البنك الدولي  -22

غير ، البنك الدولي اليونيدواليوئنديبي وعلى عكس و. التي تمت الموافقة عليه 2021عام األساسية ل تهميزانية وحد

 العام. تكاليف دعم الوكالة أو من صندوقهمن  اآلتيةمن اإليرادات  مدعوم

 مما يلي: ٢٠٢٢لعام  المقترحة للبنك الدولي ساسيةألميزانية الوحدة اتتألف  -23

 1,055,231) 2020عام في ميزانية(. كانت تكاليف الموظفين في المائة من ال 71.2الموظفين ) رواتب (أ)

كان ودوالًرا أمريكيًا(.  991,571) 2020٪ من التكاليف المقدرة لعام 6.4دوالًرا أمريكيًا( أعلى بنسبة 

، أصبحت 2021اعتباًرا من عام و؛ 2020 عام الموظفين وقت إعداد ميزانيةمتوقع ارتفاع تكاليف من ال

 ؛2022د نفس المستويات في عام وحدة بروتوكول مونتريال كاملة الموظفين وستظل الرواتب عن

 2020ة لعام في المائة من الميزانية(. التكاليف التقديرية والفعلي 12.4سداد تكاليف الخدمات المركزية )و (ب)

دمات المركزية للخ 2021من المتوقع أن تزداد تقديرات عام و؛ لعنصر عند نفس المستويات تقريبًالهذا ا

 ؛دوالر أمريكي 40,000قدرها مراجعة للبسبب تخصيص تكلفة 

على أساس استئناف  2022في المائة من الميزانية(. ت قدَّر تكاليف السفر المقترحة لعام  11.5السفر )و (ج)

 ؛2021عام ميزانية هي نفس  2022 عام انيةميزو؛ 2022المستويات العادية في عام بنشطة األ

 2022في المائة من الميزانية(. تكاليف الخدمات التعاقدية المقترحة لعام  4.9الخدمات التعاقدية )و (د)

. 2021لعام  التقديريةولكن بنفس مستويات التكاليف  2020)الشركات( أعلى من التكاليف الفعلية لعام 

البنك الدولي ميزانية  ألن والمعدات / اإلمدادات صفر لألماكن 2020كانت التكاليف الفعلية لعام و

 )بدالً من ميزانية الوحدة األساسية(.هذه التكاليف استوعبت 

إلى  2020كوفورات من تكاليف الوحدة األساسية من عام  دوالر أمريكي 443,204سيعيد البنك الدولي  -24

أن البنك الدولي سيعيد األرصدة غير  إلى ،، مع التقديرتشيرقد تود اللجنة التنفيذية أن واع الثامن والثمانين. االجتم

 المستخدمة.

 إجمالي التكاليف اإلدارية

دوالر أمريكي( أعلى من  2,000,000) 2022إن ميزانية سداد تكاليف المكاتب القطرية المقترحة لعام  -25

في الميزانية لعام  دوالر أمريكي، ولكنها على نفس المستوى المدرج 800,000 وقدرها 2021التكاليف المقدرة لعام 

 بقيمةتقدر التكاليف اإلدارية اإلجمالية والدعم لإلدارة واإلشراف على أنشطة بروتوكول مونتريال.  لتقديم 2021

دوالر  2,385,000 وقيمتها 2021، أعلى من التكاليف المقدرة لعام 2022في عام  دوالر أمريكي 3,735,000

 أمريكي.

تشمل الموارد المتوقعة المتاحة للبنك الدولي للتكاليف اإلدارية تكاليف الوحدة األساسية وتكاليف دعم الوكالة  -26

تكاليف دعم الوكالة للبنك الدولي  تقديميتم ومن قبل.  يستخدمباإلضافة إلى أي رصيد في اإليرادات للتكاليف اإلدارية لم 

 .2021و  2018التقييم لعامي  6يعرض الجدول و. فقط بعد صرف تكاليف المشروع المعتمدة

 دخل للتكاليف اإلدارية المستقبلية للبنك الدولي )بالدوالر األمريكي(تقييم مدى توافر  -6الجدول 

إلى  الطلبات المقدمة، وقيمة تكاليف دعم الوكالة وتكاليف الوحدة األساسية من دة في االجتماع السابع والثمانينبما في ذلك تكاليف دعم الوكالة المعتم* 

 *2021 2020 2019 2018 الوصف

 2,412,800 1,879,691 1,915,543 3,251,742 الوكالة زائد تكاليف الوحدة األساسية صافي تكاليف دعم

 2,385,000 2,463,979 2,949,544 3,842,489 إجمالي التكاليف اإلدارية باستثناء تكاليف المشروع

 27,800 (584,288) (1,034,001) (590,747) الرصيد لكل سنة

 1,775,235 1,747,435 2,331,723 3,365,723 الرصيد الجاري
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 االجتماع الثامن والثمانين.

دوالراً  1,775,235قدره تراكميا ، يمكن للبنك الدولي أن يجمع رصيداً 6إلى التحليل الوارد في الجدول  استناداً  -27

يجب أن ن والثمانين. المقدمة إلى االجتماع الثام والطلباتأمريكياً على أساس الموافقات في االجتماع السابع والثمانين 

 2022ساسية في عام ليف الوحدة األلتكاليف دعم الوكالة وتكاعلى األقل دوالًرا أمريكيًا  1,959,765البنك الدولي  يدر

 دوالر أمريكي. 3,735,000 وقدرها 2022لتغطية إجمالي التكاليف اإلدارية المتوقعة لعام 

 2020لعام  المصروفةاألرصدة غير  إعادة

والبنك  ليونيدو()ا ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليوئنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أعاد -28

على  ا،مريكيدوالرا أ 443,204دوالًرا أمريكيًا و  49,404دوالًرا أمريكيًا و  32,878 أرصدة تبلغ قيمتها لدوليا

ت األمانة ، ناقشثًرا عبر الوكاالت المنفذة الثالأن عودة األرصدة تختلف اختالفًا كبي وإذ تالحظ.2020التوالي لعام 

ثل السفر والخدمات ، مع األخذ في االعتبار أن بعض النفقات )م2020األرصدة لعام  إعادةلتقدير  معها العمليات المتبعة

 :ودفي الردوالعام بسبب الوباء. هذا التعاقدية( كان لها حد أدنى من النفقات خالل 

نب تكاليف دعم أوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه يعتبر ميزانية الوحدة األساسية المعتمدة إلى جا (أ)

ري لتمويل ، يستخدم تكاليف الدعم اإلدا، من ثمو صادر لألموال التي ستمول أنشطتهامج المكتسبة مالبر

 2020األموال لعام  إعادةتعلق وت؛ ساسية وميزانية الوحدة األساسيةالفرق بين تكاليف وحدته األ

رنة بتقديرات مقا 2020)أي الفرق بين التكاليف الفعلية لعام  واألماكنبالوفورات في بنود تكاليف السفر 

 وقدرهامج ، تم استخدام تكاليف دعم البرناعلى غرار السنوات السابقةولبنود التكلفة هذه(.  2020عام 

تمويل لكيًا دوالًرا أمري 2,098,458 وقدرهادوالًرا أمريكيًا وميزانية الوحدة األساسية  601,414

 ؛2020األنشطة في عام 

انيات ، تجاوزت ميز2020أنه خالل عام  (اليونيدو) نمية الصناعيةوضحت منظمة األمم المتحدة للتأو (ب)

نقل ت مصروفاتذلك أساًسا إلى  ويعزى، واالستشاريين المستويات المقدرة موظفي الوحدة األساسية

بار التكاليف ؛ بعد األخذ في االعتإلدارة أنشطة بروتوكول مونتريال مؤقتا الستشارييناتعيين الموظفين و

نية ميزا في ضوء، تمت إعادة صافي الوفورات ات تحت بنود مختلفة من الميزانيةوالوفوراإلضافية 

 ؛ الوحدة األساسية المعتمدة

 المتعاقدينين ، باستثناء موظفي الوحدة األساسية والموظفولي وفورات في جميع بنود التكلفةحقق البنك الد (ج)

حدة إجمالي ميزانية الو في ضوءوفورات ، وأعاد ال2020يف الخدمات المركزية في عام وتسديد تكال

 األساسية المعتمدة.

 ظام التكاليف اإلداريةنوتحليل  2023-2021قرارات بشأن تجديد موارد الصندوق متعدد األطراف للفترة 

تمكن األطراف في بروتوكول مونتريال من عقد اجتماعات ي، لم 19-كوفيد بسبب الوضع الناجم عن جائحة -29

عبر اإلنترنت. عمل ال، ع قدت االجتماعات في شكل وبدالً من ذلك 8كما كان مقرًرا في األصل؛ 2020ام شخصية في ع

بشأن تجديد موارد الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ  قراراألطراف من اعتماد يتمكن ، لم وفي ظل هذه الظروف

 .2023 - 2021بروتوكول مونتريال للفترة 

 ذكر 9،أثناء االجتماع الثاني والثالثين، ديد موارد الصندوق متعدد األطراففيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتجو -30

-2021ية لفترة الثالث سنوات بشأن تجديد موارد الصندوق العتماد ميزان 2021قراراً في عام  ونتخذيس مأنهاألطراف 
                                                 

لثاني عشر المشترك ا، واالجتماع (2020 ه/ تموزيولي 17إلى  13مل المفتوح العضوية )مونتريال، كندا، من لعااالجتماع الثاني واألربعون للفريق ا 8

المستنفدة لطبقة األوزون  ادألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المولزون واالجتماع الثاني والثالثون لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة األو

 (.2020 تشرين الثاني /نوفمبر 27إلى  23 من ،ان)طشقند، أوزبكست
 .2020 / تشرين الثاني /نوفمبر 27إلى  23، ع قد في الفترة من اجتماع عبر اإلنترنت  9
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-2021لفترة الثالث سنوات  ميزانية مؤقتة للصندوق متعدد األطراف واة، واعتمد، بما في ذلك المساهمات العادي2023

من فترة  كجزء 2021لعام  المخصصة ، مع إعطاء األولوية لتلك األموالمليون دوالر أمريكي 268 قدرها 2023

رد، بما في ذلك عتمد فيه األطراف قراًرا نهائيًا بشأن تجديد المواي، حتى يحين الوقت الذي 2023-2021الثالث سنوات 

أن الميزانية المؤقتة ستقدم من المساهمات المتوقعة ب مع العلم، 2023-2021لفترة الثالث سنوات  معدلةميزانية 

 (.32/1)المقرر  2020-2018المستحقة للصندوق متعدد األطراف ومصادر أخرى لفترة الثالث سنوات 

ف من ين األطرالتمك 2021األطراف أيضا ألمانة األوزون بتنظيم اجتماع استثنائي لألطراف في عام  كلف -31

ت الظروف إذا سمح 2023-2021اتخاذ قرار بشأن تجديد موارد الصندوق متعدد األطراف لفترة الثالث سنوات 

 (.32/2المتعلقة بالجائحة العالمية بذلك. )المقرر 

من االجتماع  10الجزء التحضيرييقدون بروتوكول مونتريال األطراف في  بالتزامن مع إعداد هذه الوثيقة، كان -32

 11تفاقية فيينا واالجتماع الثالث والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال.اللثاني عشر المشترك لمؤتمر األطراف ا

 اتعوشراألطراف إلى الجزء رفيع المستوى م ائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال، قدمفي ختام المناقشات بشأن المسو

 التالية: المقررات الثالث

، 2023-2021ال لفترة الثالث سنوات متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالمساهمات في الصندوق  (أ)

، العتماد مستوى المساهمات اإلرشادية لعدد من يا واالتحاد األوروبي ونيوزيلنداالمقدمة من أسترال

للصندوق متعدد  معدلةميزانية األطراف قرارا نهائيا بشأن تخذ يمؤقتًا ريثما  2022لعام  12األطراف

قدمها األطراف قبل اتخاذ قرار نهائي ي؛ وأن أي مساهمات 2023-2021اف لفترة الثالث سنوات األطر

ستوى العام لتجديد لن تخل بالم 2023-2021بشأن الميزانية المعدلة للصندوق لفترة الثالث سنوات 

 ؛المتفق عليهمستوى مساهمات األطراف الموارد أو ب

ث سنوات ال لفترة الثالتة المحدثة للصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالميزانية المؤقو (ب)

-2021اد ميزانية مؤقتة محدثة للصندوق لفترة الثالث سنوات ، العتم، المقدمة من كندا2021-2023

ما في ، بوارداًرا نهائيًا بشأن تجديد الماألطراف قر إلى أن يعتمدمليون دوالر أمريكي  400 بقيمة 2023

الميزانية المؤقتة المحدثة  ه يتم توفيربأن مع العلم ،2023-2021لفترة الثالث سنوات  معدلةذلك ميزانية 

 ن المساهمات المستحقة للصندوق ومصادر أخرى لفترة الثالث سنوات؛م

اع جتمنظيم اأمانة األوزون بت لتكليف، ، المقدم من النرويج2022االستثنائي لألطراف في عام  االجتماعو (ج)

فترة وق ل، لتمكين األطراف من اتخاذ قرار بشأن تجديد موارد الصند2022استثنائي لألطراف في عام 

 .2023-2021الثالث سنوات 

شأن نظام باللجنة التنفيذية  وقراراتالجارية بشأن تجديد الموارد ومناقشات األطراف مناقشات مع مراعاة  -33

ظ على تمويل الوحدة األساسية لعام ، ترى األمانة أنه يمكن الحفا2023-2021ية لفترة الثالث سنوات التكاليف اإلدار

 )ج(. 79/41لقرار ل وفقا 2022

 

)ج((  86/92دة األساسية )المقرر ، تقدم األمانة تحليل نظام التكاليف اإلدارية وتمويل الوحباإلضافة إلى ذلك -34

امج المتاحة لوثيقة تحليالً لتكاليف دعم البرتقدم هذه او 13،ينتنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والثمانكي 

لجنة التنفيذية بشأن بناًء على قرارات الو. 2023-2021 سنوات إلدارة عملياتها وتقدم تقديرات لفترة الثالثللوكاالت 

                                                 
 .2021 تشرين األول /أكتوبر 29إلى  23، من عبر اإلنترنت  10
 .2021 / تشرين األول /أكتوبر 29، عبر اإلنترنت  11
، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، إيرلندا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ، النمساأستراليا 12

 وإيرلنداتحدة لبريطانيا العظمى لما، المملكة إسبانيا، السويد ،لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، نيوزيلندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا

 الشمالية.
 /68UNEP/OzL.Pro/ExCom/88الوثيقة   13
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ويل النهائي المعتمد ، في التم، إن وجدت2022نيات الوحدات األساسية لعام تغييرات في ميزاهذه المسألة، سيتم إدراج 

 .2022للوحدة األساسية لعام 

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -35

 :اإلحاطة علما بما يلي (أ)

ومنظمة  )اليوئنديبي( لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2022تقرير عن تكاليف الوحدة األساسية لعام  (1)

والبنك الدولي على النحو الوارد في الوثيقة  )اليونيدو( األمم المتحدة للتنمية الصناعية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35؛ 

والبنك الدولي كانت أقل من المستويات  لليوئنديبي واليونيدو، أن عمليات الوحدة األساسية مع التقدير (2)

دوالًرا  32,78 قدرها واليونيدو سيعيدان أرصدة غير مستخدمة اليوئنديبيالمدرجة في ميزانيتها وأن 

األرصدة غير المستخدمة  أعاد البنك الدوليأن ، و، على التواليادوالرا أمريكي 49,404 أمريكيًا و

 ؛اف في االجتماع الثامن والثمانيندوالرات أمريكية للصندوق متعدد األطر 443,204 وقدرها

 :لكل من 2022في الموافقة على ميزانيات الوحدات األساسية المطلوبة لعام  وأن تنظر (ب)

 ؛أمريكيادوالرا  2,127,940 بقيمة )اليوئنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (1)

 ؛ اأمريكي ادوالر 2,036,154 ( بقيمةاليونيدو)منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية و (2)

 ؛اأمريكي ادوالر 1,735,000 بقيمةالبنك الدولي و (3)

في الفقرة الفرعية  المذكورة 2022األساسية لعام مستويات ميزانيات الوحدات تعديل  ةإمكاني تشير إلىأن و (ج)

 86/92حدة األساسية )المقرر نتائج مناقشة تحليل نظام التكاليف اإلدارية وتمويل الواستنادا إلى )ب( أعاله 

 ( في االجتماع الثامن والثمانين.UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/70) )ج((





UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35 

Annex I 

1 

 

 المرفق األول

 والبنك الدولي )بالدوالر األمريكي( لليوئنديبي واليونيدو 2022إلى  2012بيانات ميزانية الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية األخرى للفترة من 

 (اليوئنديبيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 بند التكلفة

 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية

                         الوحدة األساسية -ألف

 2,457,201 2,385,632 2,524,800 2,316,147 2,379,866 2,375,437 2,305,838 2,043,505 1,991,859 2,050,914 2,076,816 2,171,918 العاملون في الوحدة األساسية والموظفون المتعاقدون

 150,000 500 150,000 17,032 182,129 176,170 173,099 155,061 168,418 163,639 249,131 261,674 السفر )الموظفون واالستشاريون(

 130,925 130,925 168,877 130,925 153,176 164,998 162,982 159,872 109,380 105,219 101,236 104,805 )اإليجار والتكاليف العامة(المكان 

المعدات واإلمدادات والتكاليف األخرى )أجهزة الكمبيوتر 

 واإلمدادات وغيرها(

25,052 17,781 16,967 19,442 16,485 9,196 12,146 8,351 15,777 10,000 15,000 10,000 

 25,000 5,000 25,000 1,648 24,300 13,510 24,547 0 16,175 22,955 18,461 0 الخدمات التعاقدية )الشركات(

 250,000 250,000 250,000 251,221 240,968 381,004 308,375 251,317 317,160 311,137 384,704 258,332 سداد تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدة األساسية

 895,186- 673,909- 1,015,528- 601,414- 904,918- 1,053,880- 929,036- 585,526- 595,905- 658,389- 849,676- 837,220- = الفائض( -التسويات )+ = الناقص و

   0 0 32,878- 0 0 0  0  0  0  0  0 = األموال المعادة( -إعادة األموال )

 2,127,940 2,113,148 2,113,148 2,098,458 2,083,871 2,069,385 2,055,000 2,040,715 2,026,529 2,012,442 1,998,453 1,984,561 لتكاليف الوحدة األساسية*المجموع الفرعي  -ألف

 3,023,126 2,787,057                     تكاليف دعم الوكالة / التنفيذ -باء

والتنفيذ الوطني، بما في ذلك سداد تكاليف المكاتب القطرية 

 النفقات الثابتة

1,828,279 2,442,896 1,694,992 1,775,969 1,472,814 1,749,877 2,214,588 488,288 1,077,150 742,500 742,500 742,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة )داخليا(، بما في ذلك النفقات 

 الثابتة

612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المالية، بما في ذلك النفقات الثابتةالوسائط 

تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدة األساسية )بما في 

 ذلك النفقات الثابتة(

                

    

    

 250,000 250,000 250,000 251,221 240,968 381,004 308,375 251,317 317,160 311,137 384,704 258,332 استعادة التكلفة

 895,186 673,909 1,015,528 601,414 904,918 1,053,880 929,036 585,526 595,905 658,389 849,676 837,220 = الناقص( -التسويات )+ = الفائض و

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = الذي سيخصم وبالتالي سيلغى( -تكاليف المشروع )

لتكاليف دعم الوكالة / تكاليف المجموع الفرعي  -باء

 التنفيذ

        2,309,657 2,987,288 3,649,473 1,634,174 1,929,785 2,008,028 1,666,409 1,887,686 

                 4,715,563 4,676,959 5,675,729 4,909,004 إجمالي تكاليف الدعم اإلداري

                 56,970 53,814 47,801 47,028 المشروعتكاليف اإلشراف التي تكبدتها وحدة إدارة ورصد 

 4,015,626 3,779,557 4,121,176 4,028,243 3,718,046 5,718,858 5,042,289 4,350,371 4,772,532 4,730,773 5,723,531 4,956,032 المجموع الكلي )ألف + باء(**

   4,203,082  4,236,224 2,829,316 5,007,070 4,550,866 5,029,025 4,456,969 3,633,827 4,501,941 4,499,632 صافي تكاليف دعم الوكالة زائد تكاليف الوحدة األساسية***

   3,779,557  4,028,243 3,718,046 5,718,858 5,042,289 4,350,371 4,772,532 4,730,773 5,723,531 4,956,032 إجمالي التكاليف اإلدارية

   423,525  207,981 888,730- 711,788- 491,423- 678,654 315,563- 1,096,946- 1,221,590- 456,400- الرصيد لكل سنة

   669,211-  1,092,736- 1,300,717- 411,987- 299,801 791,223 112,570 428,133 1,525,079 2,746,670 الرصيد الجاري****

، و 2014دوالًرا أمريكيًا في عام  2،012،442، و 2013دوالًرا أمريكيًا في عام  1،998،453، و 2012دوالًرا أمريكيًا في عام  1،984،561 وقدره* تكلفة الوحدة األساسية أعلى من اإلجمالي الفرعي المسموح به 

دوالًرا أمريكيًا  2،083،871 و ،2018دوالر أمريكي في عام  2،069،385، و 2017دوالر أمريكي في عام  2،055،000، و 2016يًا في عام دوالًرا أمريك 2،040،715، و 2015دوالًرا أمريكيًا في عام  2،026،529
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تعديل إيجابي مقابل  تقديمللوصول إلى الحد األقصى المطلوب. كما يتم . لذلك، تم إدخال بند تسوية وتعديل سلبي 2021دوالًرا أمريكيًا في عام  2،113،148، و 2020دوالًرا أمريكيًا في عام  2،098،458، و 2019في عام 

 إجمالي التكاليف المتكبدة للتكاليف اإلدارية المبلغ الذي تجاوزته الوكالة أيًضا. كي يضمن توضيحتنفيذ الفي إطار تكاليف دعم الوكالة / 

ها وحدة بروتوكول تكبدداري" و "تكاليف اإلشراف التي ت، تنعكس بنود الميزانية "إجمالي تكاليف الدعم اإلالمعدلنتقال إلى نموذج اإلبالغ االوفي ** يعكس إجمالي المبلغ السنوي المقدم من الصندوق متعدد األطراف. 

 .مع مرور الوقت ودهذه البن حذفتم ي. وس2015و  2011الفترة بين عامي مونتريال" من أجل إظهار االتجاهات في 

 إلى االجتماع الثامن والثمانين. الطلبات المقدمة، وقيمة تكاليف دعم الوكالة وتكاليف الوحدة األساسية من دة في االجتماع السابع والثمانيني ذلك تكاليف دعم الوكالة المعتم، بما ف2021** لعام *

 .2002**** ال يشمل أي رصيد من السنوات السابقة لعام 

 

 (اليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 بند التكلفة

 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية  

                         الوحدة األساسية -ألف

والموظفون العاملون في الوحدة األساسية 

 المتعاقدون

1,550,900 1,445,700 1,380,600 1,293,800 1,383,600 1,501,300 1,307,624 1,351,602 1,416,184 1,294,600 1,289,700 1,395,100 

 200,000 0 121,700 16,004 137,864 196,736 157,800 161,100 147,700 161,800 284,000 175,100 السفر )الموظفون واالستشاريون(

 71,800 73,300 73,900 84,131 84,323 80,548 76,600 76,200 75,400 71,800 99,400 89,300 المكان )اإليجار والتكاليف العامة(

المعدات واإلمدادات والتكاليف األخرى )أجهزة 

 الكمبيوتر واإلمدادات وغيرها(

30,900 51,800 41,100 52,600 30,900 48,000 33,842 63,164 33,721 48,000 34,800 49,800 

 19,000 0 16,700 2,455 6,356 580 4,900 1,000 17,500 2,000 700 700 الخدمات التعاقدية )الشركات(

سداد تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدة 

 األساسية

414,200 498,800 454,200 447,300 432,900 471,600 442,123 464,626 496,559 467,100 421,900 541,200 

 240,746- 202,300 0 49,404 24,066- 7,931 205,200- 44,985- 7,771- 99,058- 381,947- 276,539- = الفائض( -التسويات )+ = الناقص و

 0 0 0 49,404- 0 7,931- 0  0         = األموال المعادة( -إعادة األموال )

 2,036,154 2,022,000 2,022,000 2,049,054 2,083,870 2,061,454 2,055,000 2,040,715 2,026,529 2,012,442 1,998,453 1,984,561 األساسية*المجموع الفرعي لتكاليف الوحدة  -ألف

                         تكاليف دعم الوكالة / التنفيذ -باء

سداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني، بما 

 الثابتةفي ذلك النفقات 

1,818,300 3,602,000 1,814,900 1,327,500 1,145,400 584,300 729,854 1,339,603 814,755 1,444,000 916,900 906,800 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة )داخليا(، بما في ذلك 

 النفقات الثابتة

2,900,900 3,302,800 2,913,500 2,289,600 1,600,400 1,703,200 1,354,611 1,386,593 1,352,699 1,586,200 762,100 1,686,200 

 0 0 0 0 0 0 0 0         الوسائط المالية، بما في ذلك النفقات الثابتة

تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدة األساسية 

 )بما في ذلك النفقات الثابتة(

                        

 0 0 0 0 0 0 0 0         استعادة التكلفة

 240,746 202,300- 0 0 24,066 0 205,200 44,985 7,771 99,058 381,947 276,539 = الناقص( -التسويات )+ = الفائض و

= الذي سيخصم وبالتالي  -تكاليف المشروع )

 سيلغى(

        -187,800 -134,800 -136,283 -38,099 0 0 0 0 

 المجموع الفرعي لتكاليف دعم الوكالة / -باء

 تكاليف التنفيذ

        2,602,985 2,357,900 1,948,182 2,712,163 2,167,455 3,030,200 1,476,700 2,833,746 

                 5,651,400 6,839,900 9,285,200 6,980,300 إجمالي تكاليف الدعم اإلداري
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 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 بند التكلفة

 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية  

                 977,800- 2,308,000- 2,464,200- 1,798,710- ناقص التكاليف المتعلقة بالمشروع

 4,869,900 3,498,700 5,052,200 4,216,509 4,796,033 4,009,636 4,412,900 4,643,700 4,673,600 4,531,900 6,821,000 5,181,590 المجموع الكلي )ألف + باء(**

   3,841,253  3,142,479 3,469,402 4,378,967 3,411,570 4,581,895 4,706,844 3,996,254 4,216,594 4,369,868 صافي تكاليف دعم الوكالة زائد تكاليف الوحدة األساسية***

   3,498,700  4,216,509 4,796,033 4,009,636 4,412,900 4,643,700 4,673,600 4,531,900 6,821,000 5,181,590 شامال التكاليف المتعلقة بالمشروع إجمالي التكاليف اإلدارية

   342,553  1,074,030- 1,326,631- 369,331 1,001,330- 61,805- 33,244 535,646- 2,604,406- 811,722- سنة الرصيد لكل

   4,801,592-  5,144,145- 4,070,115- 2,743,484- 3,112,815- 2,111,485- 2,049,680- 2,082,924- 1,547,277- 1,057,129 الرصيد الجاري****

، و 2014في عام دوالًرا أمريكيًا  2،012،442، و 2013دوالًرا أمريكيًا في عام  1،998،453، و 2012دوالًرا أمريكيًا في عام  1،984،561 وقدره* تكلفة الوحدة األساسية أعلى من اإلجمالي الفرعي المسموح به 

وتعديل  بند تسوية، تم إدخال . لذلك2019دوالر أمريكي في عام  2،083،870، و 2017دوالر أمريكي في عام  2،055،000، و 2016يًا في عام دوالًرا أمريك 2،040،715، و 2015دوالًرا أمريكيًا في عام  2،026،529

 .كاليف المتكبدة للتكاليف اإلدارية المبلغ الذي تجاوزته الوكالة أيًضاإجمالي الت كي يضمن توضيحتنفيذ التعديل إيجابي مقابل في إطار تكاليف دعم الوكالة /  تقديمكما يتم المطلوب.  الحد األقصىسلبي للوصول إلى 

إظهار " من أجل التكاليف المتعلقة بالمشروعناقص ، تنعكس بنود الميزانية "إجمالي تكاليف الدعم اإلداري" و " المعدلالتقارير  نموذجفي االنتقال إلى و** يعكس إجمالي المبلغ السنوي المقدم من الصندوق متعدد األطراف. 

 .مع مرور الوقتهذه البنود  حذفتم ي. وس2015و  2011االتجاهات في الفترة بين عامي 

 ع الثامن والثمانين.إلى االجتما الطلبات المقدمة، وقيمة تكاليف دعم الوكالة وتكاليف الوحدة األساسية من دة في االجتماع السابع والثمانين، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة المعتم2021*** لعام 

 دوالًرا أمريكيًا ي ستخدم بدالً من حساب األمانة. 1،828،243، ولكن رصيد اليونيدو البالغ دوالًرا أمريكيًا 2،127،930 قدره 2002منذ عام  2007**** قدرت األمانة رصيدًا جاريًا في عام 

 

 البنك الدولي

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 بند التكلفة

 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية

                         الوحدة األساسية -ألف

العاملون في الوحدة األساسية والموظفون 

 المتعاقدون

1,184,796 984,571 1,022,179 827,111 1,089,481 1,086,340 1,226,215 1,250,888 1,055,231 1,235,000 1,235,000 1,235,000 

 200,000 10,000 200,000 13,481 151,281 180,873 178,550 216,356 205,498 155,778 111,021 205,425 السفر )الموظفون واالستشاريون(

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

المعدات واإلمدادات والتكاليف األخرى )أجهزة 

 الكمبيوتر واإلمدادات وغيرها(

92,303 31,169 55,508 19,618 33,178 262 1,637 0 0 0 0 0 

 85,000 85,000 85,000 10,292 38,983 73,389 189,400 96,839 49,989 14,828 13,389 25,769 الخدمات التعاقدية )الشركات(

سداد تكاليف الخدمات المركزية لموظفي 

 الوحدة األساسية

156,762 113,539 90,624 210,909 225,643 210,378 245,946 249,954 212,792 215,000 255,000 215,000 

 0 150,000 0 443,204 43,894 6,940 60,070 62,476 0  0 0 0 = الفائض( -التسويات )+ = الناقص و

 0 150,000- 0 443,204- 43,894- 6940- 60,070- 62,476- 411,441- 341,953- 414,405- 3,981- = األموال المعادة( -إعادة األموال )

المجموع الفرعي لتكاليف الوحدة  -ألف

 األساسية*

1,716,681 896,190 1,041,094 902,118 1,662,524 1,664,930 1,728,060 1,691,106 1,291,796 1,735,000 1,585,000 1,735,000 

تكاليف دعم الوكالة / التنفيذ -باء                          

القطرية والتنفيذ الوطني، سداد تكاليف المكاتب 

 بما في ذلك النفقات الثابتة

1,829,418 1,611,939 1,298,103 1,210,733 1,249,361 1,491,814 2,114,429 1,258,437 1,172,183 2,000,000 800,000 2,000,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة )داخليا(، بما في ذلك 

 النفقات الثابتة

0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 121,740 الوسائط المالية، بما في ذلك النفقات الثابتة
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 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 بند التكلفة

 المقترحة التقديرية الميزانية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية

تكاليف الخدمات المركزية لموظفي الوحدة 

 األساسية )بما في ذلك النفقات الثابتة(

                        

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 استعادة التكلفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 الناقص(=  -التسويات )+ = الفائض و

= الذي سيخصم وبالتالي  -تكاليف المشروع )

 سيلغى(

                        

المجموع الفرعي لتكاليف دعم الوكالة /  -باء

 تكاليف التنفيذ

        1,249,361 1,491,814 2,114,429 1,258,437 1,172,183 2,000,000 800,000 2,000,000 

 3,735,000 2,385,000 3,735,000 2,463,979 2,949,544 3,842,489 3,156,744 2,911,885 2,112,851 2,339,197 2,518,129 3,667,839 لكلي )ألف + باء(**المجموع ا

صافي تكاليف دعم الوكالة زائد تكاليف الوحدة 

 األساسية***

2,136,706 4,139,161 2,975,314 5,458,181 2,549,351 1,882,431 3,251,742 1,915,543 1,879,691  2,412,800   

   2,385,000  2,463,979 2,949,544 3,842,489 3,156,744 2,911,885 2,112,851 2,339,197 2,518,129 3,667,839 إجمالي التكاليف اإلدارية

   27,800  584,288- 1,034,001- 590,747- 1,274,313- 362,534- 3,345,330 636,117 1,621,032 1,531,133- الرصيد لكل سنة

   1,775,235  1,747,435 2,331,723 3,365,723 3,956,470 5,230,783 5,593,317 2,247,987 1,611,870 9,162- الرصيد الجاري****

 إلى االجتماع الثامن والثمانين. الطلبات المقدمة، وقيمة تكاليف دعم الوكالة وتكاليف الوحدة األساسية من دة في االجتماع السابع والثمانين، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة المعتم2021* لعام 

 .2002** ال يشمل أي رصيد للسنوات السابقة لعام 

 

     

 

 



 

 

 

 


