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 مقدمة

اجتماعھا السابع والستين، وافقت اللجنة التنفيذية في جملة أمور على نظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث  في  -1
لوحدة األساسية في االجتماع ، وقررت استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل ا2014-2012سنوات 
 .)67/15(المقرر  2014- 2012سنوات  للثالثة األخير

ومناقشة الخيارات واالختصاصات نظام التكاليف اإلدارية  استعراضھذه الوثيقة ضرورة تتناول   -2
 .2014ستعراض نظام التكاليف اإلدارية في االجتماع األخير من عام ال

 التكاليف اإلدارية استعراض ضرورة

 2014-2012 للفترة الستعراض نظام التكاليف اإلدارية اختصاصات الحاجة إلى تناولت اللجنة التنفيذية أوال  -3
دراسة في أقرب وقت ممكن لل ه ينبغي االتفاق على اختصاصات. واقترحت األمانة أناجتماعھا الثامن والستينفي 

ستشاري دارية من قبل خبير ااالنتھاء من إجراء تقييم شامل للتكاليف اإلة التعاقدية وعمليإلتاحة الوقت الكافي لتنفيذ ال
من  ه، وحقيقة أنعلى الدراسات السابقةمستقل الستشاري االخبير ال جدوى، أعرب عن القلق إزاء مستقل. ومع ذلك

قرار بشأن نظام التكاليف اإلدارية الحالي في  حيث تم اتخاذالسابق ألوانه النظر في نظام التكاليف اإلدارية الجديدة 
من خطة  المرحلة الثانيةوتمويل عداد لجارية بشأن المبادئ التوجيھية إلات االمناقش وإجراء السابع والستيناالجتماع 

إرجاء في اجتماعھا الثامن والستين ، قررت اللجنة التنفيذية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. لذلك
 اجتماعھا إلى 2017-2014لتقييم نظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات اختصاصات مواصلة النظر في 

إدارة إزالة  خططمن إعداد المبادئ التوجيھية للمرحلة الثانية موافقة اللجنة التنفيذية على بعد  إلى ما، أو السبعين
  .) 68/10(المقرر المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ثانية من خطط المرحلة التمويل إعداد ظر في مشروع المبادئ التوجيھية لقررت اللجنة التنفيذية إرجاء النو  -4
للجنة التنفيذية  التاسع والستينفي االجتماع  حسب التعديل الذي أجري، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 األمانةلم تقترح ، االجتماع السبعينالمبادئ التوجيھية في لوجوب النظر في . ونظرا السبعينإلى االجتماع 
من المبادئ التوجيھية إلعداد المرحلة الثانية  وتم النظر في. اإلدارية في ذلك االجتماع تكاليفلتقييم ال اختصاصات

وافقت على مواصلة مناقشة  ولكن اللجنة السبعينفي االجتماع خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
عام زمني الجتماعين في جدول تحديد بفي ضوء قرار اللجنة و. الحادي والسبعينالمبادئ التوجيھية في اجتماعھا 

وافق الرئيس األمانة و اقترحت، ) والوقت الالزم إلعداد استعراض لنظام التكاليف اإلدارية 70/23 المقرر(  2014
  الحادي والسبعين.جدول األعمال المؤقت لالجتماع  في المسألةھذه  على إدراج

  الخيارات

ى نظام للجنة التنفيذية اإلبقاء عل: يمكن 67/15المقرر في  المتوقعالستعراض لھناك أربعة خيارات ممكنة   -5
الثالث والسبعين، في االجتماع  بدون ورقة الستعراضه 2017-2015ث لفترة السنوات الثال التكاليف اإلدارية القائم

ستقل مقاول م وتيسيره عن طريقاالستعراض في لمشاركة واإجراء االستعراض؛ يمكن أن تطلب من األمانة و
ام احتياجات التكاليف اإلدارية بعد عاالستعراض لتقييم جراء اض؛ أو لعقد وتيسير لجنة خبراء إلإلجراء االستعر

2014. 

  نظام التكاليف اإلدارية القائم بقاء

االجتماع التنسيقي المشترك بين الوكاالت الذي عقد  أثناءنظام التكاليف اإلدارية في استعراض الخيارات ل  -6
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من السابق ألوانه النظر في  هأنإلى ، أشارت الوكاالت المنفذة مرة أخرى 2013سبتمبر عام أيلول/في مونتريال في 
اللجنة  تبقالوكاالت المنفذة أن  وفضلت. عامين فقط لتشغيلهنظرا  2014-2012 للفترة نظام التكاليف اإلدارية

  .م أو لفترة الثالث سنوات القادمةتنفيذية على نظام التكاليف اإلدارية الحالي إما بشكل دائال

تقييم إما  إلىوتجدر اإلشارة، مع ذلك، إلى أن جميع القرارات السابقة بشأن نظام التكاليف اإلدارية استندت   -7
السابع  جتماعاالحتى  االجتماع الثامن والثالثين ذأية تغييرات منعدم وجود عن طريق المقاول أو أمانة الصندوق مع 

لنظام التكاليف  السابع والستين. وعالوة على ذلك، كانت ھناك تغييرات محدودة اعتمدت في االجتماع والستين
نظام التكاليف اإلدارية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو والبنك  أنشيء حيث 2014-2012 للفترة اإلدارية

في المائة إلى  3 ل نمو تكاليف الوحدة األساسية من. وشملت تلك التغييرات: معدالثامن والثالثينلي في االجتماع الدو
في  7في المائة إلى  7,5دوالر أمريكي من  250,000في المائة سنويا، ورسوم الوكالة لمشاريع بقيمة أكبر من  0,7

يتم في المائة، وكان  9دوالر أمريكي بنسبة  250,000 ألقل منامشاريع لتم اإلبقاء على رسوم الوكالة لوالمائة. 
نظام وفي المائة.  6,5بنسبة معدل لقطاع اإلنتاج على أساس كل حالة على حدة مع رسم الحد األقصى تحديد ال

  .السادس والعشرينوالوكاالت الثنائية ھو نفس النظام الذي أنشئ في االجتماع  لليونيبالتكاليف اإلدارية 

 رات لالستعراضخيا

 أمانة الصندوق تجريهاستعراض 

أجرت أمانة الصندوق عدة استعراضات لنظام التكاليف اإلدارية شملت االستعراض األخير. وذكرت   -8
-2009األمانة خالل استعراضھا األخير أنھا لم تتلق معلومات كافية لتقييم ما إذا كان نظام التكاليف اإلدارية للفترة 

ة ألن المعلومات الھامة لھذا التقييم لم تكن قادمة ال يزال مناسبا في ضوء تغير أدوار وحقائب الوكاالت المنفذ 2011
نسب التكاليف اإلدارية من جميع الوكاالت المنفذة. وبدال من ذلك، قيمت األمانة خيارات للحصول على متوسط 

  الھامة.

 مقاول مستقل يجريه استعراض

 السابق االستعراضلف . وقد تكواختصاصات أيضامقاول مستقل ميزانية  ي يجريهاالستعراض الذتطلب ي  -9
نه ألھذا الخيار لم يعد متاحا للجنة على األرجح، و. دوالر أمريكي 210,000تكلفة فعلية قدره  للتكاليف اإلدارية

الوقت الكافي وتحديد المقاول وفقا للعطاءات المقدمة، ويسمح بإتاحة ، دخول في عملية التعاقدسيكون متأخرا جدا لل
على الخبرة  ليكتمل بناءً أكثر من عام واحد  يستغرقإلجراء استعراض شامل ألن مثل ھذا االستعراض يمكن أن 

 .السابقة

 الخبراء من فريق يجريهاستعراض 

عملية الصندوق المتعدد األطراف بكل من  على درايةمن أشخاص يتألف خبراء من الفريق يمكن تشكيل   -10
، ولكن يمكن لمواضيع المذكورة في ھذه الوثيقةمحددة إلجراء سلسلة من االجتماعات حول االوالوكاالت المنفذة 

. المتعدد األطراف نظام التكاليف اإلدارية للصندوقبالمجاالت ذات االھتمام فيما يتعلق  لتناول اختصاصاتهتوسيع 
عمل فريق الخبراء من خالل تقديم أوراق إحاطة ت المنفذة وأمين الخزانة وأمانة الصندوق لوكاالا أن تيسر ويمكن

إذا كان و. ويمكن استيعاب تكاليف السفر واألتعاب من ميزانية األمانةتناولھا. تالجتماعات حول الموضوعات التي ل
فقد ترغب ، ع التقييمات المستقلة السابقةل ملمناقشات كما كان الحاجراء االوكاالت المنفذة إل سيزورفريق الخبراء 

  دوالر أمريكي لألتعاب/الرسوم. 50,000و سفرھمتكاليف دوالر أمريكي ل 50,000تخصيص اللجنة التنفيذية في 
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 المسائل التي ينبغي دراستھا عند استعراض نظام التكاليف اإلدارية

والتي  2014المسائل المحتملة التي ينبغي دراستھا عند استعراض نظام التكاليف اإلدارية بعد عام قائمة   -11
 :اختصاصات أيضا، ھي كما يليبمثابة يمكن أن تكون 

خطط وتحقيق تنفيذ الماليين في التكاليف اإلدارية والوسطاء االت المنفذة والمكاتب القطرية و(أ ) دور الوك
 :أخرىمع جملة أمور الھيدروكلوروفلوروكربونية تأخذ في االعتبار ما يلي إدارة إزالة المواد 

 ؛ة التكاليف اإلدارية لھذه المھمة) دور الوكالة الرائدة في تقديم المشروعات والحاجة لتغطي1(

تنفيذ  لتحقيق تستخدم ھاتكاليف المشروع ولكن المتضمنة بصفتھا) أثر وحدة إدارة المشروع 2(
 المشاريع؛

من خطط إدارة إزالة للمرحلة الثانية  دارية الذي يمكن تطبيقهإنشاء نظام التكاليف اإل ضرورة) 3(
 ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

فادة حث الوكاالت المنفذة على السعي نحو تحقيق االستھو  38/68المقرر ما إذا كان الھدف من  ) (ب
عن االجتماع  الصادر VII/4 المقررھدف المثلى من تكاليف الدعم ھذه، مع األخذ بعين االعتبار 

، مع االعتراف بأن في المائة 10ة إلى متوسط أقل من تكاليف دعم الوكال لتقليلالثامن لألطراف 
الوكاالت  من تطلب دعما كبيراذ المشاريع خالل فترة االمتثال التي ستالتحديات الجديدة في تنفي

 ؛اھيمكن تحقيقالمنفذة، 

" (المقرر  ضمان أن " نسبة التكاليف اإلدارية الشاملة بقيت ضمن المعدل التاريخي أو أقل ) (ج
  ؛))3((ج)64/6

اليونيب برنامج ميزانية لتكاليف المتعلقة بتنفيذ المشروع واإلدارية في ل(د)  التمييز بين التكاليف اإلدارية 
لمساعدة على االمتثال لتقييم نسبة التكلفة اإلدارية الشاملة مع األخذ بعين االعتبار رسوم الوكالة ل

المساعدة على  ميزانيةفي المائة رسوم الوكاالت بشأن  8 و ،26/41المقرر  بموجب اليونيبلمشاريع 
 ؛يونيبينفذھا النشطة التعزيز المؤسسي التي وجد رسوم الوكالة ألوأنه ال ت االمتثال

 :األساسيةوحدة التكاليف ھيكل ) ھ(

لوحدات األساسية لتكون بمثابة جسر للحفاظ على العمليات لقصد األصلي مفي ضوء ال النظر فيھ) ل1(
 ض تمويل المشروع؛يخفيتم تعندما 

ة مع األخذ ن التكاليف اإلداريكاليف ذات الصلة بتنفيذ المشروع عالتبين فصل لوضع منھجيات للو) 2(
جرى مباشرة من قبل موظفين ذوي خبرة في مختلف بعين االعتبار عنصر عمل الخبراء الذي ي

أو استئجار متعاقدين خارجيين وكيف يتم احتسابھا  مشاركةالقدرات المھنية دون الحاجة إلى 
 ؛كتكاليف إدارية أو تكاليف متعلقة بالمشروع

بنود اليف ذات الصلة بتنفيذ المشروع وأن التكلضمان  نظم مراقبة الميزانيةإلى  لتقييم الحاجةو) 3(
مرونة قواعد زانياتھا في حدود ضمن مي تبقىالسفر تكاليف الموظفين وخرى مثل الميزانية األ

 األمم المتحدة / البنك الدولي؛
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ن المقارنة بين يتمكقبلية لتكاليف الوحدة األساسية وكيف يمكن تقييم الطلبات المستالستعراض و) 4(
 ومستوى المقارنة بين الوكاالت؛ المميزة ةعيبنفذة مع األخذ بعين االعتبار الطالوكاالت الم

تكاليف الوحدة تكاليف اإلدارية / الستخدام لتكاليف من الوكاالت المنفذة اللتحليل  الستعراضو) 5(
عتبار الوقت المتطلبات الداخلية مع األخذ في االاألساسية في إعداد التقارير، وتنفيذ المشاريع و

إلى  تحتاج التقارير األخرى وكذلكتكلفة الوحدة السنوي عن  تقريرال إلصداروالجھد الالزمين 
 ير احتياجات اإلبالغ؛ تطو يةكيف مراعاة

التي تدير وكاالت اإلدارية في ضوء الحجم النسبي للالتكاليف تكاليف الوحدة األساسية واستعراض و) (و
  .األموال

 التوصيات

 ترغب اللجنة التنفيذية في: قد  -12

- 2015الوثيقة المعنية باختصاصات لتقييم نظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات اإلشارة إلى (أ) 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/59على النحو الوارد في الوثيقة  2017

أو إجراء استعراض  ،2017-2015(ب) الحفاظ على نظام التكاليف اإلدارية الحالي لفترة الثالث سنوات 
، 2014لتقديمه إلى االجتماع األخير في عام  2017-2015نظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات 

 :UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/59في الوثيقة المسائل التي أثيرت ، في جملة أمور، إلى استنادا

 األمانة؛ أو من قبل) 1(

دوالر أمريكي إلبرام عقد لھذا  210,000لغ قدره من قبل مقاول مستقل والموافقة على مب) 2(
 الغرض؛ أو

دوالر أمريكي للرسوم  100,000) من قبل مجموعة الخبراء والموافقة على مبلغ قدره 3(
 وتكاليف السفر لھذا الغرض.

تقدم بالوكاالت المنفذة  تطالب، ستعراضالجراء امن الخبراء إل ا تم اختيار مقاول مستقل أو فريق(ج) إذ
جميع المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب، ومواصلة تقديم الدعم وتيسير استعراض نظام التكاليف 

 اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف.

--------  


