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 نــة التنفیـذیــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــرافاللج

 لتنفیـــذ بروتوكـول مونتریــال 
 والسبعون  الثالثاالجتمـــاع 

 2014 نوفمبر/تشرین الثاني 13-9، باریس
 

  2017-2015نظام التكالیف اإلداریة لفترة السنوات الثالث  بشأن استعراض
 )71/45(المقرر

 
لفة اإلداریة یتم استعراضھا لكل فترة ثالث سنوات جدیدة، سئلت اللجنة التنفیذیة، في نظرا ألن نظم التك - 1

اجتماعھا الثاني والستین، إذا ما كانت ترغب في تقییم مستقل أو تقییم من األمانة. وطلبت اللجنة التنفیذیة من األمانة 
على أساس تقریر  (1)(ج)) 65/25رر (المق 2014-2012أن تستعرض التكالیف اإلداریة لفترة السنوات الثالث 

والغرض من ھذه الوثیقة توفیر معلومات  (2)(ب)) 71/45(المقرر  2017-2015الوحدة األساسیة ومرة أخرى لفترة 
 أساسیة حول تشغیل النظام ولیس استعراض تفصیلي.

لوحدة األساسیة لیوئندیبي یتضمن نظام التكلفة اإلداریة الحالي أساسا ثالث جوانب: رسوم الوكالة وتكالیف ا - 2
ویونیدو والبنك الدولي؛ ونسب مختلفة لیونیب والوكاالت الثنائیة؛ ومیزانیة برنامج المساعدة على االمتثال. یقدم 
المرفق األول نظام التكلفة اإلداریة الحالي للوكاالت الثنائیة والمنفذة. وتم تحدید التكالیف اإلداریة في التقییم المستقل 

لتكالیف اإلداریة الذي أعده مكتب برایس واترھاوس كوبرز (مرفق بالوثیقة األخیر ل
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48.( 

 تكالیف الوحدة األساسیة

استعراض تكالیف الوحدة األساسیة سنویا من جانب األمانة وتقدم مع ست بنود تنفیذیة للوحدة األساسیة  یتم - 3
بع بنود تنفیذیة في المیزانیة لتكالیف إداریة أخرى ویتم السماح بنسبة زیادة تبلغ في المیزانیة باإلضافة إلى ثالث أو أر

. ویتسم تشغیل النظام بمیزانیة للوحدة األساسیة 67/15في المائة سنویا لتكالیف الوحدة األساسیة حسب المقرر  0.7
ظام لحساب التكلفة لتحدید ألي درجة یتم حیث تتم إعادة األموال على أنھا میزانیة في حالة البنك الدولي والذي لدیھ ن

الذي  2012تم على أساس تقریر تكالیف الوحدة األساسیة لعام یمكن أن ی 2014-2012قررت اللجنة التنفیذیة أن "تمدید نظام التكلفة اإلداریة لفترة   (1)
 (ج)).62/25ستعده أمانة الصندوق بحلول االجتماع الخامس والستین (المقرر 

لتكلفة وثیقة تستعرض فیھا نظام ا 2014في االجتماع الحادي والسبعین، طلبت اللجنة التنفیذیة من األمانة أن تقدم إلى االجتماع األخیر في عام   (2)
 (ب)).71/45(المقرر  2017-2015اإلداریة الحالي، لدى دراسة نظام التكلفة اإلداریة لفترة السنوات الثالث 
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استخدام میزانیة الوحدة األساسیة؛ وفي حالة یوئندیبي تستخدم المبالغ من رسوم الوكالة بصفة متزایدة لمساندة موظفي 
الوحدة األساسیة والمصروفات ولم یتم أبدا إعادة أي أموال؛ وفي حالة یونیدو تستخدم المبالغ من رسوم الوكالة بصفة 

تزایدة لمساندة موظفي الوحدة األساسیة والمصروفات المتعلقة بھا، ولم یتم أبدا إعادة أي أموال. ویتم تجمیع أموال م
یونیدو لرسوم الوكالة ومیزانیات الوحدة األساسیة في الصندوق العام للمنظمة، ذلك ألنھ لیس لدیھا صندوق استئماني 

ال مع یوئندیبي والبنك الدولي. ویستخدم یوئندیبي محاسبة استحقاق خاص بالصندوق المتعدد األطراف مثلما ھو الح
التكلفة لبیان التكالیف للوحدة األساسیة فیھ، على حین ما زالت یونیدو في المراحل التجریبیة لنظام حساب التكلفة حتى 

 ، ولم تشر بعد إلى تاریخ تنفیذ ذلك النظام. 2014نھایة عام 

إلى أن أموال الوحدة األساسیة تستخدم لألغراض اإلداریة وتنفیذ المشروعات. أشار یوئندیبي ویونیدو  - 4
ویمكن تطبیق استحقاق التكلفة على میزانیات الوحدة األساسیة لحساب التكالیف الفعلیة للوحدة األساسیة الموافق علیھا 

التقاریر للتكالیف اإلداریة والوحدة مثلما یحدث في حالة البنك الدولي. بدال من ذلك یمكن إعادة النظر في شكل تقدیم 
األساسیة. ویمكن لھذا التنقیح أن یشمل الموظفین وتكالیف السفر ألنشطة من غیر الوحدة األساسیة. وتستخدم یونیدو 
حالیا نظام تقدیر للفصل بین تكالیف إنجاز المشروعات عن تكالیف تنفیذ المشروعات المتفق علیھا مع األمانة وأخذت 

 تنفیذیة بھا علما. اللجنة ال

یحق للجنة التنفیذیة في أن تطلب من األمانة، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة، أن تدرس أیضا اإلبالغ عن  - 5
التكلفة اإلداریة والوحدة األساسیة وتغییرات الشكل المحتملة، في وثیقة تقدم إلى االجتماع الرابع والسبعین لیطبق على 

 دمة لھذه التكالیف. االستعراضات السنویة القا

 التكالیف اإلداریة الشاملة

یعالج ھذا القسم الدخل اإلضافي واستخدام التكالیف اإلداریة، ویقدم مقارنة بین النظام الحالي والنظم السابقة  - 6
 والتكالیف اإلداریة التاریخیة. 

 الدخل اإلضافي واستخدام التكالیف اإلداریة

وئندیبي على دعم إضافي للتكالیف اإلداریة. وأشارت یونیدو إلى أن تقدیر ال یحصل البنك الدولي وال ی - 7
الموارد اإلضافیة التي تم توفیرھا یمكن الحصول علیھ من المنظمة بالمقارنة ما بین إجمالي سداد تكالیف الدعم التي 

. وبالرغم من أن یونیدو كان یقدمھا الصندوق المتعدد األطراف وإجمالي متطلبات الدعم، كما یتم اإلبالغ عنھا سنویا
تخطت التكالیف  2013حتى عام  2009، إال أنھ منذ عام 2008لدیھ فائض في الدخل للتكالیف اإلداریة بنھایة عام 

  .(3)دوالر أمریكي سنویا 1,192,078دوالر أمریكي بما یعادل دعما یصل إلى  5,960,390اإلداریة الدخل بمبلغ 

لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة حمایة البیئة في الصین إلنجاز توفر یونیدو أیضا دعما  - 8
ملیون دوالر أمریكي للتكالیف  2.8المشروع. وتشیر في طلبھا الخاص بالوحدة األساسیة إلى أنھ تم تقدیر مبلغ یفوق 

. وكان یوئندیبي قد 2015 ملیون دوالر أمریكي عام 3.2ومن المتوقع أن یكون  2014اإلداریة لفئة المیزانیة ھذه عام 
استخدم من قبل خدمات مكتب خدمة المشروعات التابع لألمم المتحدة ولكنھ یخصص اآلن فرق في مواقع إقلیمیة ولم 
یعد یحول رسوم إلى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/ وزارة حمایة البیئة أو أي ھیئة أخرى. كما ال یحول البنك 

 مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة حمایة البیئة أو أي ھیئة أخرى أیضا.  الدولي أي رسوم للوكالة إلى

 مقارنة بین نظم التكلفة اإلداریة، واألثر على المتوسط التاریخي

، واألثر 2014-2012وفترة  2011-2009مقارنة للتكالیف اإلداریة اإلجمالیة ما بین فترة  1یوضح الجدول  - 9
-2009كان من المحتمل أن یكون للنظام الحالي نفس نسبة التكالیف اإلداریة مثل نظام فترة على المتوسط التاریخي. 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/31، 4الجدول   (3)
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دوالر  394,811إذا ما خفضت تكالیف الوحدة األساسیة وبرنامج یونیب للمساعدة على االمتثال بمقدار  2011

في المائة  11.3لث والسبعین (أمریكي سنویا. إال أنھ سیكون أقل إذا ما قدمت جمیع المشروعات إلى االجتماع الثا
 ). 2014-2012في المائة للفترة  11.9و  2014-1991للفترة 

 . دخل التكلفة اإلداریة مقابل الموافق علیھ (دوالر أمریكي)1الجدول 

متوسط التكالیف  الوكالة
اإلداریة السنویة في 
 ظل النظام السابق 

)2009-2011( 

متوسط التكالیف 
اإلداریة السنویة في 

 ل النظام الحالي ظ
)2012-2014*( 

المتوسط السنوي 
 التاریخي 

1991-2010 

المتوسط السنوي 
 التاریخي 

1991-2014 

        الدخل
 3,849,749 3,656,236 4,238,202 4,324,130 یوئندیبي

 876,777 789,117 1,261,743 1,285,038 یونیب
 4,098,225 3,866,521 4,267,249 5,459,708 یونیدو

 4,382,775 4,466,932 3,574,499 3,233,016 البنك الدولي
 13,400,407 12,926,110 13,778,985 14,830,871 المجموع (شامل الوكاالت الثنائیة)

         الموافقات
 28,340,533 26,372,829 30,663,084 31,400,644 یوئندیبي

 10,170,816 8,754,954 16,983,918 16,782,779 یونیب
 32,159,015 29,776,357 31,584,269 46,525,204 ونیدوی

 44,064,996 46,329,716 28,592,313 24,495,488 البنك الدولي
 117,857,524 114,317,905 111,534,777 123,485,742 المجموع (شامل الوكاالت الثنائیة)

         نسبة الدخل للموافقات
 %13.6 %13.9 %13.8 %13.8 یوئندیبي

 %8.6 %9.0 %7.4 %7.7 ونیبی
 %12.7 %13.0 %13.5 %11.7 یونیدو

 %9.9 %9.6 %12.5 %13.2 البنك الدولي
 %11.4 %11.3 %12.4 %12.0 المجموع (شامل الوكاالت الثنائیة)

 
لمدرجة في . إذا ما كانت جمیع المشروعات ا2014تشرین األول/أكتوبر  2على أساس الطلبات المقدمة بعد االستعراض بتاریخ  *

 قد قدمت، ستكون نسبة المتوسط أقل من فترة السنوات الثالث السابقة. 2014خطة أعمال عام 

  تقییم التكالیف اإلداریة على أساس المصروفات مقابل تسلیم المشروع (المبالغ المنصرفة)

قي بین الوكاالت في اقترح البنك الدولي، استجابة للوثیقة التي قدمتھا األمانة إلى االجتماع التنسی - 10
، أنھ ینبغي لآللیات البدیلة لتقییم التكالیف اإلداریة أن تقوم على أساس صرف تكالیف الدعم 2014أیلول/سبتمبر 

التحلیل. ویوضح  2(دخل الرسوم ومیزانیة الوحدة األساسیة) مقابل المصروف من تمویل المشروع. یوفر الجدول 
 لتاریخي في ظل النظام الحالي. ھذا المنھج أیضا زیادة عن المتوسط ا
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 . مصروفات التكلفة اإلداریة مقابل المبالغ المنصرفة*2الجدول 

 الوكالة
 الفعلي المتوسط السنوي التاریخي

إلى  2002من 
2010 

إلى  2002من 
2013 

2012 2013 

         المصروفات
 5,723,531 4,909,004 4,052,717 3,515,113 یوئندیبي

 6,821,000 5,181,590 4,879,336 4,433,516 یونیدو
 2,932,534 3,671,821 4,974,375 5,733,080 البنك الدولي

 15,477,065 13,762,415 13,906,428 13,681,710 المجموع (غیر شامل لیونیب والوكاالت الثنائیة)
         الصرف مقابل الموافقات

 38,551,004 30,437,946 29,314,891 27,694,697 یوئندیبي
 68,115,585 47,975,931 34,025,368 30,278,104 یونیدو

 37,600,393 5,957,855 50,756,703 61,823,227 البنك الدولي
 144,266,982 84,371,733 114,096,962 119,796,028 المجموع (غیر شامل لیونیب والوكاالت الثنائیة)
         نسبة المصروفات إلى الصرف مقابل الموافقات

 %14.8 %16.1 %13.8 %12.7 یوئندیبي
 %10.0 %10.8 %14.3 %14.6 یونیدو

 %7.8 **%61.6 %9.8 %9.3 البنك الدولي
 %10.7 %16.3 %12.2 %11.4 المجموع (غیر شامل لیونیب والوكاالت الثنائیة)

 ة الشاملة لم یتم توفیرھا. ال یشمل یونیب والوكاالت الثنائیة ألن تقاریر المصروفات بشأن التكالیف اإلداری *
ولكنھ تلقى تكالیف الوحدة األساسیة وكان لدیھ تكالیف إداریة  2012كان للبنك الدولي صرف محدود مقابل المشروعات عام  **

 أخرى مماثلة للعام السابق.

 تقییم التكالیف اإلداریة على أساس المصروفات مقابل عدد المشروعات قید التنفیذ

یبي إلى أنھ ینبغي أن یؤخذ في االعتبار نسب التسلیم على أساس عدد المشروعات قید التنفیذ. أشار یوئند - 11
واقترح وسائل بدیلة لتقییم التكالیف اإلداریة على أساس المصروفات مقابل عدد المشروعات قید التنفیذ یوفر الجدول 

 أساس النظام الحالي. التحلیل. ویوضح ھذا المنھج أیضا زیادة في المتوسط التاریخي على  3

 . مصروفات التكلفة اإلداریة مقابل عدد المشروعات الجاریة* 3الجدول 

 الوكالة
 الفعلي المتوسط السنوي التاریخي

إلى  2002من 
2010 

إلى  2002من 
2013 2012 2013 

         المصروفات
 5,723,531 4,909,004 4,052,717 3,515,113 یوئندیبي

 6,821,000 5,181,590 4,879,336 4,433,516 یونیدو
 2,932,534 3,671,821 4,974,375 5,733,080 البنك الدولي

 15,477,065 13,762,415 13,906,428 13,681,710 المجموع (غیر شامل لیونیب والوكاالت الثنائیة)
         عدد المشروعات الجاریة

 141 154 207 223 یوئندیبي
 199 215 183 175 یونیدو

 29 37 68 79 البنك الدولي
 369 406 458 476 المجموع (غیر شامل لیونیب والوكاالت الثنائیة)

         المصروفات مقابل المشروعات الجاریة
  40,592  31,877  19,586  15,747 یوئندیبي

  34,276  24,100  26,663  25,383 یونیدو
  101,122  99,238  73,153 72,571 البنك الدولي

  41,943  33,898  30,369  28,716 المجموع (غیر شامل لیونیب والوكاالت الثنائیة)
  ال یشمل یونیب والوكاالت الثنائیة ألنھ الم یتم توفیر تقاریر المصروفات الخاصة بالتكالیف. **

4 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51 
 

 
 متثالالتكالیف اإلداریة لیونیب بما في ذلك أنشطة التكلفة اإلداریة لبرنامج المساعدة على اال

بندا تنفیذیا في المیزانیة،  105یتم استعراض میزانیة یونیب لبرنامج المساعدة على االمتثال سنویا ویقدم مع  - 12
على حین أنھ ال یوجد حساب للتصرف في رسوم الوكالة التي یحصلھا یونیب. ویشمل برنامج یونیب للمساعدة على 

یة. ولھذا السبب، من جملة أمور، ونظرا ألن برنامج المساعدة على االمتثال أنشطة یمكن اعتبارھا ذات طبیعة إدار
االمتثال بھ موظفین لمعالجة التعزیز المؤسسي، فإن یونیب ھو الوكالة الوحیدة التي ال تحصل على رسوم وكالة 
للتكالیف اإلداریة. وقدرت دراسة التكلفة اإلداریة التي أجرتھا برایس واترھاوس كوبرز 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48 التكالیف اإلداریة لبرنامج المساعدة على االمتثال حسب بنود التنفیذ. كما (
قام یونیب أیضا بتقییم بنود التنفیذ تلك لتقدیر التكالیف اإلداریة الشاملة لبرنامج المساعدة على االمتثال. ویتضمن 

 المرفق الثاني افتراضات التقییمات المختلفة. 

نتائج ھذا التقییم باستخدام منھجیة برایس واتر ھاوس كوبرز ویوضح تناقص التكالیف  (4)4یبین الجدول  - 13
 اإلداریة لیونیب وأثر ذلك على إجمالي التكالیف اإلداریة للصندوق المتعدد األطراف إذا ما استخدمت تلك التقییمات. 

لتكالیف اإلداریة لبرنامج المساعدة على . التكالیف اإلداریة باستخدام منھجیة برایس واترھاوس كوبرز ل4الجدول 
 االمتثال

 الوكالة

متوسط التكالیف 
اإلداریة السنویة في 

 النظام السابق 
)2009-2011( 

متوسط التكالیف 
اإلداریة السنویة في 

 النظام الحالي 
)2012-2014( 

المتوسط السنوي 
 التاریخي 

1991-2010 

المتوسط السنوي 
 التاریخي

1991-2014 

         الدخل
 3,849,749 3,656,236 4,238,202 4,324,130 یوئندیبي

 3,307,185 3,243,869 3,779,510 3,280,251 یونیب
 4,098,225 3,866,521 4,267,249 5,459,708 یونیدو

 4,382,775 4,466,932 3,574,499 3,233,016 البنك الدولي
 15,637,934 15,233,557 15,859,460 16,297,106 المجموع (شامل الوكاالت الثنائیة)

         الموافقات
 28,340,533 26,372,829 30,663,084 31,400,644 یوئندیبي

 12,325,284 11,842,888 15,512,563 12,375,184 یونیب
 32,159,015 29,776,357 31,584,269 46,525,204 یونیدو

 44,064,996 46,329,716 28,592,313 24,495,488 البنك الدولي
 117,857,524 114,317,905 111,534,777 123,485,742 المجموع (شامل الوكاالت الثنائیة)
         نسبة الدخل للمبالغ الموافق علیھا

 %13.6 %13.9 %13.8 %13.8 یوئندیبي
 %26.8 %27.4 %24.4 %26.5 یونیب
 %12.7 %13.0 %13.5 %11.7 یونیدو

 %9.9 %9.6 %12.5 %13.2 البنك الدولي
 %13.3 %13.3 %14.2 %13.2 المجموع (شامل الوكاالت الثنائیة)

 

نتائج ھذا التقییم باستخدام منھجیة یونیب حیث یخصص نسبة مقدرة للتكلفة اإلداریة في  (5)5یقدم الجدول  - 14
ر ذلك على إجمالي على االمتثال. كما یوضح أیضا انخفاض التكالیف اإلداریة لیونیب وأث للمساعدةتكالیف برنامجھ 

 التكالیف اإلداریة للصندوق المتعدد األطراف إذا ما استخدمت تلك التقییمات. 

 

 .1البیانات التي تم توفیرھا للوكاالت المنفذة األخرى ھي نفس الواردة في الجدول   (4)
 .1رھا للوكاالت المنفذة األخرى ھي نفس الواردة في الجدول البیانات التي تم توفی  (5)
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 . التكالیف اإلداریة باستخدام منھجیة یونیب للتكالیف اإلداریة لبرنامج المساعدة على االمتثال5الجدول 

متوسط التكالیف  الوكالة
اإلداریة السنویة في 

 النظام السابق 
)2009-2011( 

متوسط التكالیف 
اإلداریة السنویة في 

 النظام الحالي 
)2011-2014( 

المتوسط السنوي 
 التاریخي 

1991-2010 

المتوسط السنوي 
 التاریخي 

1991-2014 

         الدخل
 3,849,749 3,656,236 4,238,202 4,324,130 یوئندیبي

 2,582,520 2,537,098 2,961,643 2,556,384 یونیب
 4,098,225 3,866,521 4,267,249 5,459,708 یونیدو

 4,382,775 4,466,932 3,574,499 3,233,016 البنك الدولي
 14,913,270 14,526,787 15,041,593 15,573,239 المجموع (شامل الوكاالت الثنائیة)

         الموافقات
 28,340,533 26,372,829 30,663,084 31,400,644 یوئندیبي

 13,049,948 12,549,658 16,330,429 13,099,051 یونیب
 32,159,015 29,776,357 31,584,269 46,525,204 یونیدو

 44,064,996 46,329,716 28,592,313 24,495,488 البنك الدولي
 117,857,524 114,317,905 111,534,777 123,485,742 المجموع (شامل الوكاالت الثنائیة)

         لموافق علیھانسبة الدخل إلى المبالغ ا
 %13.6 %13.9 %13.8 %13.8 یوئندیبي

 %19.8 %20.2 %18.1 %19.5 یونیب
 %12.7 %13.0 %13.5 %11.7 یونیدو

 %9.9 %9.6 %12.5 %13.2 البنك الدولي
 %12.7 %12.7 %13.5 %12.6 المجموع (شامل الوكاالت الثنائیة)

  2020-2018الثالث  استعراض نظام التكلفة اإلداریة لفترة السنوات

استعرضت اللجنة التنفیذیة تاریخیا التكالیف اإلداریة في االجتماع األخیر قبل فترة السنوات الثالث التالیة.  - 15
وتتم عملیة االستعراض اختیاریا عن طریق مستشارین مستقلین أو شركات محاسبة استشاریة أو األمانة. وقد انحصر 

(ب) لم ینص على إجراء 71/45ظام التكلفة اإلداریة الحالي. ونظرا ألن المقرر االستعراض الحالي في تشغیل ن
تحلیل تفصیلي لنظام التكلفة اإلداریة الحالي، فلم تدرس المسائل التالیة: التغییر إلى النظام الحالي مع وحدة أساسیة 

على االمتثال إلى الوكاالت المنفذة  ورسم الوكالة إلى نظام قائم على المیزانیة دون رسوم للوكالة؛ إدخال المساعدة
األخرى؛ إزالة الوحدات األساسیة؛ أثر تمویل وحدة إدارة البرامج على التكالیف اإلداریة؛ تقییم تغییر في ھیكل 
الوحدات األساسیة/ برنامج المساعدة على االمتثال لیوضح أي تغییر في متطلبات المرحلة الثانیة لخطة إدارة إزالة 

دروكلوروفلوروكربونیة، والرسوم اإلضافیة للتكالیف اإلداریة المرتبطة بكون الوكالة وكالة رئیسیة و/أو المواد الھی
رسوم ترتیب التمویل المشترك؛ أو ضرورة رقابة المیزانیة لتكالیف الوحدة األساسیة. وعند اتخاذ قرار بشأن نظام 

 . 2020-2018یفیة القیام باستعراض فترة التكلفة اإلداریة، قد ترغب اللجنة التنفیذیة في أن تدرس ك

 التوصیات

 التنفیذیة في أن تنظر في:  اللجنةقد ترغب  - 16

-2015أن تأخذ علما بالوثیقة الخاصة باستعراض نظام التكلفة اإلداریة لفترة السنوات الثالث  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51) كما قدمتھ الوثیقة 71/45(المقرر  2017

األمانة، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة، أن تدرس تقدیم تقریر بشأن تكالیف الوحدة  إلىلب أن تط (ب)
األساسیة والتكالیف اإلداریة واحتمال تغییر شكل التقریر، وذلك في ورقة تقدم إلى االجتماع الرابع 

 والسبعین، كي یطبق في عملیات االستعراض السنویة القادمة لتلك التكالیف؛ 
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ما كانت ستستمر في تطبیق نظام التكلفة اإلداریة الحالي للوكاالت الثنائیة والمنفذة خالل فترة إذا  (ج)

 ؛ و 2017-2015السنوات الثالث 

أن تطلب استعراض نظام التكلفة اإلداریة ومیزانیة تمویل الوحدة األساسیة في آخر اجتماع للفترة  (د)
 . 15قرة وفقا ألحد الخیارات الواردة في الف 2015-2017
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 األول المرفق
 

 نظام التكالیف اإلداریة الحالي

 في اجتماعھا السابع و الستین قررت اللجنة التنفیذیة: .1

أن تستمر في تطبیق نظام التكالیف اإلداریة الحالي على الیونیب والوكاالت الثنائیة خالل فترة  )أ (

 ؛2014-2012السنوات الثالث 

على الیوئندیبي  2014-2012داریة لفترة السنوات الثالث أن تطبق نظاما جدیدا للتكالیف اإل )ب (

والیونیدو والبنك الدولي الذي یتألف من تمویل سنوي للوحدة األساسیة یمكن النظر في زیادتھا 

رھنا بإجراء استعراض سنوي، وأن تطبق رسوم الوكالة  في المائة 0.7سنویا بنسبة تصل إلى 

 التالیة على أساس التمویل لكل وكالة:

 250,000في المائة للمشروعات التي تزید تكالیف المشروع فیھا عن  7رسم وكالة بنسبة  )1(

 دوالر أمریكي، فضال عن مشروعات التعزیز المؤسسي وإعداد المشروعات؛

 250,000في المائة للمشروعات التي تبلغ فیھا تكالیف المشروع  9رسم وكالة بنسبة  )2(

 دوالر أمریكي أو أقل من ذلك؛

في المائة یحدد على أساس كل حالة على حدة للمشروعات في  6.5ة الیزید عن رسم وكال )3(

 ؛قطاع اإلنتاج

أن تستعرض نظام التكالیف اإلداریة ومیزانیة تمویل وحدتھ األساسیة خالل االجتماع الرابع  )ج (

 .2014-2012والسبعین للجنة التنفیذیة، أي االجتماع األخیر في فترة الثالث سنوات 

 )67/15(المقرر 

 بخصوص الیونیب و الوكاالت الثنائیة قررت اللجنة التنفیذیة في اجتماعھا السادس و العشرین : .2

 دوالر؛ 500 000في المائة على المشروعات حتى قیمة  13تطبیق تكالیف الوكالة بنسبة  )أ (
 

ملیون دوالر  5دوالر ولكن حتى وبما في ذلك  500 000بالنسبة للمشروعات التي تتجاوز قیمتھا  )ب (
في المائة على  11دوالر و 500 000في المائة على أول  13نبغي تطبیق تكالیف الوكالة بنسبة ی

 الرصید؛
 

 مالیین دوالر على أساس كل حالة على حدة؛ 5تقییم المشروعات التي تتجاوز قیمتھا  )ج (
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ینبغ����ي أن تك����ون تك����الیف الوكال����ة للمش����روعات المقدم����ة بموج����ب ش����باك الش����ركات الص����غیرة   )د (

 في المائة؛ 13) بنسبة 25/56الحجم (المقرر  والمتوسطة 
 

الحج��������م  ینبغي أن تقدم الوكاالت المنفذة لمشروعات بمقتضى شباك الشركات الصغیرة والمتوسطة  )ه (
 عن التكالیف اإلداریة الفعلیة لھذه المشروعات؛

 
اإلداری���ة  یطلب من األمانة والوكاالت المنفذة أن تضع بنود تكالیف معیاریة لإلبالغ عن التكالیف  )و (

 في المستقبل؛
 

وتق�دم تقری�راً  1999استعراض نتائج تنفیذ ھذا المق�رر ف�ي االجتم�اع الثال�ث للجن�ة التنفیذی�ة ف�ي ع�ام  )ز (
 الجتماع األطراف؛ 7/4یتمشى مع المقرر  1999إلى االجتماع الحادي عشر لألطراف في عام 

 
 االجتماع. تطبیق ھذا المقرر على المشروعات الموافق علیھا ابتداء من ھذا  )ح (

 
  )26/41(المقرر          

 

في المائة وصفر لرسوم الوكالة للتعزیز المؤسسي في طلبھ  8وافق الیوئندیبي على رسم الوكالة بنسبة  .3
 لتمویل برنامج المساعدة على االمتثال. 
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Annex II 

ASSUMPTIONS FOR ASSESSMENTS OF UNEP’S ADMINISTRATIVE COSTS TAKING INTO 
ACCOUNT THE ADMINISTRATIVE COMPONENTS OF CAP 

    Code 
2013/  
2014 

Component Location     PWC
% 

Admin 

UNEP
% 

Admin 
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT      
    1100 Project   personnel*           
    Past Code  Title/Description (2013/2014)   Grade w/m     
    1101 1101 Head of Branch Paris D1 12 100% 20% 
    1102 1102 Senior Environment Officer - Network & 

Policy 
Paris P5 12 50% 10% 

    1103 1103 Programme Officer - Capacity Building Paris P4/P5 12 50% 10% 
    1104 1104 Information Manager Paris P4 12 10% 10% 
    1105 1105 Monitoring & Administration Officer Paris P4 0 100% 100% 
    1106 1106 Programme Officer - Policy & Tech Support Paris P4 12 10% 10% 
    1107 1107 Programme Officer - HCFC Paris P3 12 10% 10% 
    1108 1108 Programme Officer - ECA / Paris Paris P3 12 50% 10% 
    1109      10% 10% 
    1110 1145 ROA Programme Officer - HPMP / Methyl 

Bromide 
Nairobi P3 12 10% 10% 

    1111 1142 ROA Regional Network Coordinator - 
Francophone 

Nairobi P4 12 10% 10% 

    1112 1143 ROA Regional Network Coordinator - 
Anglophone 

Nairobi P4 12 10% 10% 

    1113 1144 ROA Programme Officer - HPMP Nairobi P3 12 10% 10% 
    1114 1151 ROLAC Regional Network Coordinator Panama P4 12 10% 10% 
    1115 1152 ROLAC Regional Network - Caribbean Panama P4 12 10% 10% 
    1116 1153 ROLAC Programme Officer - HPMP Panama P3 12 10% 10% 
    1117 1154 ROLAC Programme Officer - HPMP / 

Methyl Bromide 
Panama P3 12 10% 10% 

    1118 1121 ROAP Senior Regional Network Coordinator 
- SA 

Bangkok P5 12 10% 10% 

    1119 1122 ROAP Regional Network Coordinator - SEA Bangkok P4 12 10% 10% 
    1120 1123 ROAP Regional Network Coordinator - PIC Bangkok P4 12 10% 10% 
    1121 1124 ROAP Programme Officer - HPMP Bangkok P4 12 10% 10% 
    1122 1131 ROWA Regional Network Coordinator Manama P4 12 10% 10% 
    1123 1132 ROWA Programme Officer - HPMP Manama P4 12 10% 10% 
    1124 1133 ROWA Programme Officer - HPMP Manama P3 12 10% 10% 
    1125 1141 ROA Senior Regional Network Coordinator Nairobi P5 12 10% 10% 
    1126 1111 ECA Regional Network Coordinator ECA P4 12 10% 10% 
    1127 1125 ROAP Programme Officer - HPMP Bangkok P3 12 10% 10% 
  1199 Sub-total               
  1200 Consultants  (Description of activity/service)        
    1201          
  1299 Sub-total          
  1300 Programme Assistance (General Service staff)           
        Title/Description   Grade w/m     
    1301 1301 Principal Assistant - Head of Branch Paris G6 12 100% 10% 
    1302 1302 Programme Assistant - Regional Networks Paris G6 12 10% 10% 
    1303 1303 Programme Assistant - Clearinghouse Paris G6 12 10% 10% 
    1304 1304 Administration Assistant Paris G6 0 100% 100% 
    1305 1305 Programme Assistant - ECA / Paris Paris G5 12 50% 10% 
    1306 1306 Programme Assistant - Capacity Building Paris G5 12 10% 10% 
    1307 1307 Programme Assistant - Information Paris G5 12 10% 10% 
    1309 1311 Programme Assistant - ECA / Paris ECA G5 12 10% 10% 
    1310 1317 Temporary assistance CAP       10% 10% 
    1311 1321 ROAP Programme Assistant - SA Bangkok G6 12 10% 10% 
    1312 1322 ROAP Programme Assistant - SEA Bangkok G5 12 10% 10% 
    1313 1323 ROAP Programme Assistant - PIC  Bangkok G5 12 10% 10% 
    1314 1324 ROAP Regional Outreach Assistant - HPMP Bangkok G6 12 10% 10% 
    1315 1331 ROWA Programme Assistant Manama G6 12 10% 10% 
    1316 1332 ROWA Programme Assistant Manama G6 12 10% 10% 
    1317 1333 ROWA Regional Outreach Assistant-HPMP Manama G6 6 10% 10% 
    1318 1341 ROA Programme Assistant Nairobi G6 12 10% 10% 
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    Code 
2013/  
2014 

Component Location     PWC
% 

Admin 

UNEP
% 

Admin 
    1319 1342 ROA Programme Assistant Nairobi G5 12 10% 10% 
    1320 1343 ROA Regional Outreach Assistant - HPMP Nairobi G6 12 10% 10% 
    1321 1351 ROLAC Programme Assistant Panama G4 12 10% 10% 
    1322 1352 ROLAC Regional Outreach Assistant-HPMP Panama G6 12 10% 10% 
    1323 1353 ROLAC Programme Assistant Panama G5 12 10% 10% 
    1324 1354 ROLAC - Programme Assistant Panama G3 12 10% 10% 
               
  1399 Sub-total               
  1600 Travel on official business (UNEP staff)           
    1601 1601 Paris staff travel Paris     50% 10% 
    1602 1610 ECA staff travel ECA     10% 10% 
    1603 1620 ROAP staff travel Bangkok     10% 10% 
    1604 1630 ROWA staff travel Manama     10% 10% 
    1605 1640 ROA staff travel Nairobi     10% 10% 
    1606 1650 ROLAC staff travel Panama     10% 10% 
  1699 Sub-total               
  1999 COMPO-

NENT 
TOTAL 

              

  1999            
  1999            
20 SUB CONTRACT COMPONENT 

  2200 Sub-contracts 
(MOUs/LAs 
for supporting 
organizations) 

              

    2202 2110 ECA Sub-contracts with supporting 
organizations  

ECA     10% 10% 

    2203 2120 ROAP Sub-contracts with supporting 
organizations 

Bangkok     10% 10% 

    2204 2130 ROWA Sub-contracts with supporting 
organizations 

Manama     10% 10% 

    2205 2140 ROA Sub-contracts with supporting 
organizations 

Nairobi     10% 10% 

    2206 2150 ROLAC Sub-contracts with supporting 
organizations 

Panama     10% 10% 

    2212 2210 ECA Regional awareness raising ECA     10% 10% 
    2213 2220 ROAP Regional awareness raising Bangkok     10% 10% 
    2214 2230 ROWA Regional awareness raising Manama     10% 10% 
    2215 2240 ROA Regional awareness raising Nairobi     10% 10% 
    2216 2250 ROLAC Regional awareness raising Panama     10% 10% 
          10% 10% 
          10% 10% 
  2299 Sub-total               
               
               
               
  2300 Sub-contracts (for commercial purposes) 
    2301 2301 Technical and policy information materials Paris     10% 10% 
    2302 2302 Clearing House Paris     10% 10% 
    2303 2303 Capacity Building on HCFC phase-out Paris     10% 10% 
    2304           10% 10% 
    2305      10% 10% 
  2306           10% 10% 
  2399 Sub-total               
  2999 COMPO-

NENT 
TOTAL 

              

  2999            
  2999            
30 TRAINING COMPONENT  

  3300 Meetings/conferences 
    3301 3210 ECA South-South cooperation ECA     50% 10% 
    3302 3220 ROAP South-South cooperation Bangkok     10% 10% 
    3303 3230 ROWA South-South cooperation Manama     10% 10% 
    3304 3240 ROA South-South cooperation Nairobi     10% 10% 
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    Code 
2013/  
2014 

Component Location     PWC
% 

Admin 

UNEP
% 

Admin 
    3305 3250 ROLAC South-South cooperation Panama     10% 10% 
    3306 3301 Advisory and Consultative Meetings - Paris Paris     10% 10% 
    3307 3310 ECA network meetings/thematic workshops ECA     10% 10% 
    3308 3321 ROAP network meetings/thematic 

workshops - SA 
Bangkok     10% 10% 

    3309           10% 10% 
    3310           10% 10% 
    3312 3322 ROAP network meetings/thematic 

workshops - SEA 
Bangkok     10% 10% 

    3313 3323 ROAP network meetings/thematic 
workshops - PIC 

Bangkok     10% 10% 

    3314 3330 ROWA network meetings/thematic 
workshops 

Manama     10% 10% 

    3315 3340 ROA network meetings/thematic 
workshops 

Nairobi     10% 10% 

    3316 3350 ROLAC network meetings/thematic 
workshops 

Panama     10% 10% 

    3319           10% 10% 
    3320           10% 10% 
  3399 Sub-total               
  3999 COMPONENT TOTAL 
  3999            
  3999            
40 EQUIPMENT AND PREMSISES COMPONENT 

  4100 Expendable equipment (items under $1,500 each) 
    4101 4101 Office supplies - Paris and ECA Paris / ECA     50% 10% 
    4102 4110 Office supplies - Regions Regional     10% 10% 
  4199 Sub-total               
  4200 Non-expendable equipment  
    4201 4201 Office equipment / computer - Paris and 

ECA 
Paris / ECA     50% 10% 

    4202 4210 Office equipment / computer - Regions Regional     10% 10% 
  4299 Sub-total               
  4300 Rental of premises  
    4301 4301 Office rental - Paris and ECA Paris / ECA     50% 10% 
    4302 4310 Office rental - Regions Regional     10% 10% 
  4399 Sub-total               
  4999 COMPONENT TOTAL 
  4999            
  4999            
50 MISCELLANEOUS COMPONENT 

  5100 Operation and maintenance of equipment 
    5101 5101 Rental and maintenance of office equipment 

- Paris and ECA 
Paris     50% 10% 

    5102 5110 Rental and maintenance of office equipment 
- Regions 

Regional     10% 10% 

  5199 Sub-total               
  5200 Reporting 

cost 
              

    5201 5201 Reporting/reproduction costs  Paris     50% 10% 
    5202 5210 Translations - Regions Regional     10% 10% 
  5299 Sub-total               
  5300 Sundry               
    5301 5301 Communication & dissemination - Paris 

and ECA 
Paris / 
ECA 

    10% 10% 

    5302 5310 Communication  - Regions Regional     10% 10% 
  5399 Sub-total               
  5400 Hospitality          
    5401      10% 10% 
  5499 Sub-total          
  5999 COMPONENT TOTAL 
  5999            
  5999                 
  99 TOTAL DIRECT PROJECT COST 

- - - - 
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