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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  التاسع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2017/ تموز يوليه 7إلى  3من   ،بانكوك
 

 تقرير عن استعراض نظام التكاليف اإلدارية
 )75/69األساسية (المقرر  تهوميزانية تمويل وحد

 

 مقدمة

ندوق، مما التكاليف اإلدارية للص تستعرضمنذ إنشاء الصندوق المتعدد األطراف، ظلت اللجنة التنفيذية         -1
 -  2012ميزة للتكاليف اإلدارية. وعند اعتماد النظام الرابع لفترة الثالث سنوات أربعة أنظمة موجود أسفر عن 

السابع  ين، وخاصة االجتماعضايأ في اجتماعاتھا ةيدارف اإلياستعراض نظام التکال ةيذي، قررت اللجنة التنف2014
 ).(ج) 73/62(المقرر  والثالث والسبعين) 67/15(المقرر  والستين

 ی، علفي جملة أمور ة،يذيوافقت اللجنة التنف ن،يفي االجتماع الخامس والسبع 67/15استجابة للمقرر و       - 2
 ريتقدمن أجل  ةياألساس تهوحد ليوميزانية تمو ةياإلدار فياالختصاصات المتعلقة باستعراض نظام التکال

بقيمة تکلفة لمرة واحدة  یوافقت اللجنة عل كما. 20201 – 2018 لفترة الثالث سنوات ةياإلدار فيالتکال
(المقرر  نياجتماعھا التاسع والسبع یإل ريالتقر مياألمانة تقد منلالستعراض، وطلبت  کييدوالر أمر 60,000

 (ب) و (ج) و (د)). 75/69

 المنھجية

الصندوق المتعدد  مع(ب) و (د)، أعدت ھذه الوثيقة بمساعدة خبير يتمتع بخبرة واسعة  75/69عمال بالمقرر        -3
بحث وصياغة الاألطراف وآليات مالية مماثلة، وعلى دراية بالعمليات المالية للوكاالت المنفذة. وشارك الخبير في 

بالتكاليف اإلدارية للصندوق وقرارات األطراف في  قةالوثيقة واستعراض وتحليل جميع الوثائق السابقة المتعلمسودة 

                                                 
في   ة وميزانية تمويل وحدته األساسية، استعراض نظام التكاليف اإلداريجملة أمورقررت اللجنة التنفيذية، في اجتماعھا الثالث والسبعين، في    1

  ).73/62(المقرر  2015و أن تقدم اختصاصات ذلك االستعراض في االجتماع األخير لسنة  2017االجتماع األول لسنة 
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بروتوكول مونتريال واللجنة التنفيذية. وساعد الخبير في تصميم استبيان لجمع المعلومات الحالية من الوكاالت 
شكل  تحديثالتكاليف اإلدارية وفي  لعناصر معدلةتعريفات وفي اقتراح  في استعراض وتحليل البياناتوالمنفذة؛ 
  .التقارير إعداد

. وتناول ھيكل االستبيان أھداف االستعراض على أيضا استعرضت الوكاالت المنفذة االستبيان وعلقت عليهو      -4
ات التكلفة الفعلية لعام إدارة االستبيان، طلب من الوكاالت المنفذة تقديم بيان وعندالنحو المبين في االختصاصات. 

ألنھا أحدث البيانات الكاملة المتاحة خالل فترة االستعراض. وأجرت األمانة عدة مناقشات ثنائية مع كل وكالة  2015
مسائل  فيهالذي استعرضت  2في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالتاالستبيان وتقديمه،  استكمالمنفذة بشأن 

الوكاالت الثنائية من ولم تطلب اللجنة التنفيذية  التكاليف اإلدارية األخرى. تقاريروتقديم ميزانيات الوحدات األساسية 
  لوكالة.اتكاليف دعم برامج ل ھاالستفسارات فيما يتعلق باستخدامالرد على االستبيان أو ابالتحديد 

واستخدمت األمانة والخبير المعلومات التي قدمتھا الوكاالت المنفذة لتقييم المستوى المالئم للتكاليف اإلدارية،         -5
من أجل  التقارير إعدادبالتكاليف اإلدارية، والحاجة إلى تحديث أشكال  المتعلقةوالحاجة إلى استعراض التعاريف 

 .بالمشروع المتعلقة فاليوالتكشكل أفضل بين التكاليف اإلدارية التمييز ب

 تكاليف اإلدارية التي وافقت عليهوباإلضافة إلى ذلك، استرشد االستعراض بالدراسات السابقة بشأن نظام ال       -6
(مثل قرارات الجمعية العامة لألمم  نطاقال واسعةالتطورات في منظومة األمم المتحدة باللجنة التنفيذية، وكذلك 

 الھيئات المشتركة بين الوكاالت مثل مجلس الرؤساء التنفيذيين.بما فيھا يئات الرئاسية، دة وغيرھا من الھالمتح

 .تباعاأدرجت التعليقات الواردة و. الوكاالت المنفذةالنھائية مع  ھذه الوثيقةوتم تقاسم مسودة          -7

 نطاق الوثيقة

ي إطار الصندوق عامة عن التكاليف اإلدارية في إطار منظومة األمم المتحدة وف نظرةالوثيقة ھذه تعرض        -8
التقارير إعداد ناقش أشكال تفقة عليھا منذ إنشاء الصندوق. وتحليل النظم األربعة التي تمت المواوالمتعدد األطراف 
تلك لقترح تغييرات ت، وحاليا ذةبرنامج المساعدة على االمتثال والوحدات األساسية للوكاالت المنف التي يستخدمھا

نظرة عامة على  وتقدمشامل للردود الواردة من الوكاالت المنفذة والمناقشات الالحقة. التحليل ال بناء علىألشكال ا
تحليل اآلثار المترتبة على  بشأن، وسيناريوھات 2020 إلى 2018 منسنوات  الثالثنظام التكاليف اإلدارية لفترة 

 العملخطة زيادة على مشروعين للصندوق المتعدد األطراف كبر أل لوكالةابرنامج تكاليف دعم تغيير مستويات 
 قدم مالحظات وتوصيات.ت. و2020 - 2018للفترة 

 :أيضا وتتضمن الوثيقة المرفقات التالية         -9

 ملخص نظم التكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف  المرفق األول:             

 عن التكاليف اإلدارية إلعداد تقاريرالمقترح  المعدلالشكل   المرفق الثاني:             

   تهكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحداالختصاصات المتعلقة باستعراض نظام الت  المرفق الثالث:             
 األساسية      

 ةالمرفق الرابع: استبيان لدراسة التكاليف اإلداري            

  نظم التكاليف اإلدارية علىعامة  نظرة

 منظومة األمم المتحدة تجرية

                                                 
  .2016  سبتمبر/أيلول1   أغسطس/ آب إلى  31مونتريال،    2
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على معدل  (اليوئنديبي) ، وافق مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي1980 حزيران/ يونيه 27في        -10
). واستنادا إلى ذلك 80/44السنوية (المقرر  المشروعاتفي المائة من نفقات  13بنسبة لوكالة برنامج تكاليف دعم ا

لكي  اليوئنديبيبأن توافق الجمعية العامة على صيغة  3القرار، أوصت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
، ةبشأن تكاليف دعم الوكال 54-35/217تستخدمھا منظومة األمم المتحدة. واعتمدت الجمعية العامة فيما بعد القرار 

 .اليوئنديبيفي مقرر مجلس إدارة  المشمولةصيغة رد التكاليف  أقرالذي 

الدول األعضاء في األمم  بالتكاليف اإلدارية موضع اھتمام بين المتعلقةومنذ ذلك الحين، ظلت المسائل       -11
 اتخذمم المتحدة الذي األمنظومة ذلك في قرار مجلس الرؤساء التنفيذيين في  ويتمثلومنظومة األمم المتحدة.  المتحدة

في الدورة الثالثة للفريق العامل المعني شبكة المالية والميزانية إدارة بالمعنية الرفيعة المستوى  تهلجن من خالل
برنامج تكاليف دعم أن الغرض من ب 2005 تموز/ يوليه 11بتكاليف الدعم لألنشطة الممولة من خارج الميزانية في 

  الميزانية. جخارمن لدعم األنشطة الممولة من مساھمات  المنفقةھو استرداد التكاليف اإلضافية لوكالة ا

 الذي يجري كل أربع سنوات الجاريةلألنشطة  الشامل لسياساتااستعراض بشأن  71/2435وفي القرار          -12
األمم المتحدة اإلنمائي إلى "تحليل  نظامفي  المعنية الھيئاتمنظومة األمم المتحدة، دعت الجمعية العامة  تنميةمن أجل 

 مع األخذ في االعتبار ،بطريقة تعاونية متنوعة ولكنمتسقة لسياسات ومعدالت استرداد التكاليف خيارات واستكشاف 
. 6كاليفومنھجيات استرداد الت العامةق التمويل المختلفة القائمة على تصنيف التكاليف التكاليف اإلدارية المتصلة بطر

  وھذا الحكم ذو صلة في سياق استعراض نظام التكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف.

 الصندوق المتعدد األطراف تجربة

عالقة العمل التي تضم اللجنة التنفيذية واألمانة  أنشأتاعترفت اتفاقات الصندوق المتعدد األطراف التي         -13
من أجل  5في العمل في بلدان المادة  إنجازاتھا سجل صنفالتي مستقلة ال الھيئاتوالوكاالت المنفذة بأن الوكاالت ھي 

ات األصلية المختلفة في االتفاق ابطرق عملھوالتسليم تم االعتراف و. افالتنفيذ الفعال لبرنامج الصندوق المتعدد األطر
 .وفيما بعد

ال تحصل و اللجنة التنفيذيةمع اتفاقات الوكاالت الثنائية  لدىال توجد لوكاالت المنفذة، ا وعلى النقيض من       -14
 المشروعات. وتقدم المعلومات المالية الوحيدة عن تكاليف ةيسنو ةيمال اناتيبوال تقدم  ةاألساسي للوحدة ليتمو یعل

 ھذه التقارير معلومات عن استخدام التكاليف اإلدارية. وال تقدمالسنوية؛  حليةللوكاالت الثنائية في إطار تقاريرھا المر

التكاليف  لردوتكوين العناصر المؤھلة  وتكاليف المشروعات ةيتكاليف اإلدارالوتمت الموافقة على تعريف       -15
). ومنذ ذلك الحين، کانت 26/41(المقرر  1998 تشرين الثاني/ في نوفمبر االجتماع السادس والعشريناإلدارية في 

ضمان من أجل الموارد  ديفترة تجد ةيافي بد ةياإلدار فيالتکال ھي استعراض ةيذيللجنة التنف ةيالممارسة العاد
  التکلفة. ثيمن ح ةفعال قةيبطراستخدام الموارد 

 7القطريتحوال كبيرا عندما اعتمدت اللجنة التنفيذية النھج  2002 -  2001على سبيل المثال، شھدت الفترة و      -16
الخامس والثالثين  اجتماعھاجنة التنفيذية، في . ونظرت الل8ياالستثمار المشروعوألغت حصص الوكالة من أموال 

                                                 
عضوا تنتخبھم الجمعية لمدة ثالث  16دة وتتألف من اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ھي ھيئة فرعية تابعة للجمعية العامة لألمم المتح   3

لھيئات سنوات. ويعمل األعضاء بصفتھم الشخصية وليس كممثلين للدول األعضاء. ويحدد برنامج عمل اللجنة االستشارية احتياجات الجمعية العامة وا
  التشريعية األخرى التي تقدم إليھا تقاريرھا.

  .1980ديسمبر/ كانون األول  17   4
  2016ديسمبر/ كانون األول  21   5
  .35، الفقرة 71/243قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    6
ق وطر ومشكالت، اإلطار المتعلق بأھداف وأولويات في جملة أمور، 2001 آذار/ والثالثين في مارس ثالثال اجتماعھااعتمدت اللجنة التنفيذية، في    7

  .في مجال التخطيط االستراتيجي المستقبليللعمل كأساس  ))أ( 33/54المتعدد األطراف في فترة االمتثال (المقرر التخطيط االستراتيجي للصندوق 
االستثمارية على النحو  للمشروعات، تخصيص تمويل في جملة أمور، 1995 تموز/ عشرة في يوليه السابع اجتماعھاقررت اللجنة التنفيذية، في    8

 باعتمادات واليوئنديبيفي المائة. وسيمأل أي نقص في حصص البنك الدولي  25في المائة، واليونيدو  30 واليوئنديبيفي المائة،  45التالي: البنك الدولي 
للمواد المستنفدة لألوزون،  المنخفضذان حجم االستھالك في البلدان  امشروعاتھمإعداد  ةواليونيدو تنسيق أنشط اليوئنديبياليونيدو؛ وسيتولى  مشروع

  ').1(أ) ' 17/21مسؤولة عن كل بلد من ھذه البلدان (المقرر ھي التكون وكالة واحدة فقط  كيل
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، التي تنص 9يھاووافقت عل االمتثال على مساعدةالميزانية برنامج في ، ألول مرة 2001/ كانون األول في ديسمبر
على تقديم الدعم الفعال لبلدان المادة قدرته األخرى  والمصادراألمم المتحدة للبيئة برنامج  العاملون في أن يعزز على 

واليونيدو والبنك الدولي في االجتماع الثامن والثالثين  لليوئنديبي. وتمت الموافقة على ميزانيات الوحدات األساسية 5
على تقديم بيانات عن التكاليف الفعلية للوحدة  االجتماع. ووافقت الوكاالت المنفذة في نفس 2002 تموز/ في يوليه

 األساسية وأنشطة الدعم األخرى في شكل متفق عليه.

كافية موارد ب واالحتفاظمصدر مستقر للدخل  وجود انيات ھو ضمانھذه الميز لتقديموكان الھدف الرئيسي       -17
وجود برنامج الصندوق المتعدد األطراف،  مع، وھكذا. بطريقة فعالةلصندوق المتعدد األطراف إلدارة برنامج ا

 وصفھا في المرفق األول بھذه الوثيقة.يتم  التيأنظمة متميزة للتكاليف اإلدارية،  وافقت اللجنة التنفيذية على أربع

المقرر ( والستينالسابع  االجتماعلموافقة عليه في الذي تمت ا ،الحالي اإلداريةوفيما يتعلق بنظام التكاليف       -18
إزالة المواد  وأنجزترات ھامة. تغي لألوزونالمواد المستنفدة  إزالة ت، شھد2012/ تموز هفي يولي )67/15

، مع وضع مبادئ توجيھية للتكاليف المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ت إزالةبدأ الھيدروفلوروكربونية فيما
دارة إزالة المواد إلأول خطة  ی. ومنذ الموافقة علالھيدروكلوروفلوروكربونيةوالموافقة على خطط إدارة إزالة المواد 

الوکاالت  ومسؤوليات، زادت أدوار 2010/ کانون األول سمبريفي د نيفي االجتماع الست ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
 إدارة البرامج. اتالمنفذة ووحد

ل معدالت يتحلتأرجح . والبدايةمنذ لوكالة لبرنامج تكاليف دعم ااستعراضا تاريخيا  1يعرض الجدول       -19
 في المائة 13سنوات دون الثالث  حسب فترة المشروعاتتمويل  اعتماداتالتكاليف اإلدارية المحسوبة كنسبة من 

 .عموما

  10سنوات (في المائة) الثالث فترةالتكاليف اإلدارية التي يدفعھا الصندوق المتعدد األطراف حسب  -1 الجدول
*2016-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994 - 991 الوكالة

 11.98 11.74 12.34 12.39 10.64 11.39 4.95 - - ثنائيةال
 12.47 13.86 14.04 18.22 13.19 12.87 12.90 13.00 12.66 اليوئنديبي

 8.18 7.17 7.67 7.85 7.26 9.68 13.00 13.00 13.00 اليونيب**
 12.54 13.57 11.74 14.42 11.65 13.41 12.59 12.99 12.98 اليونيدو

 10.36 11.01 13.34 10.15 9.84 10.04 11.38 8.58 2.81 البنك الدولي
 11.21 12.02 12.09 12.03 10.74 11.63 11.85 10.94 6.15 المتوسط 

 .سنوات الثالث تشمل سنتين فقط من فترة (*)
شمل التكاليف )، ولكنھا ال ت2001لبرنامج المساعدة على االمتثال (تمت الموافقة عليه ألول مرة في عام  لوكالةبرنامج تكاليف دعم اتشمل (**) 

  تكاليف مباشرة كجزء من برنامج المساعدة على االمتثال.بصفتھا اإلدارية المدفوعة 
 

في المائة  13,0من  قليالكانت أعلى التي التكاليف اإلدارية لفترات معينة سبب أن  الجدير بالذكرومن         -20
في  ساھمتبرنامج المساعدة على االمتثال والوحدات األساسية للوكاالت المنفذة التي لميزانيات  تقديمعزى أساسا إلى ي

على موافقات اللمشروع التي حددت عندما انخفضت إلى نسبة ا ةياإلدار فيلتکاللفي النسبة اإلجمالية  ةطفيف اتارتفاع
و  2006 السنوات في دوواليوني ؛2009و  2007و  2006و  2004 السنواتفي  اليوئنديبيالمشروعات (مثل 

الثالث  تيالتمويل خالل فتر على وافقاتالممعظم كانت  وكذلك،). 2010 سنة والبنك الدولي في ؛ 2009و  2007
المستخدمة في قطاع  إزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةمرتبطة بمعالجة  2011 - 2009و  2008 - 2006سنوات 

ذات االستھالك غير لبلدان ل كغم /دوالر أمريكي 5,00 بقيمة(حيث تم تحديد فعالية التكلفة بشكل أساسي خدمة التبريد 
بشكل  إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتبدأ األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية  وعندما ال، المنخفض

 .كامل

                                                 
  .35/36، والمقرر 1، اإلضافة UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/8الوثيقة    9

 2017 – 2015لفترة الثالث سنوات  ةياإلدار فيباستعراض نظام التکال المعنية قةيفي الوث همشاب ليقدم تحل  10
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51*) .1االختالفات الطفيفة في بعض األرقام الواردة في ھذا التحليل من التحليل الوارد في الجدول  سبب عزىيو 

  إلى وكاالت أخرى. حولتالتي  المشروعاتالتي أعيدت إلى الصندوق أو  صدةواألر أغلقتالتي  المشروعاتإلى 
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 التقاريرإعداد شكل  بشأنوجھات النظر  بعض

  واإلجراءات الحالية المنھجية

عن النفقات المتعلقة بتكاليف الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية  ةالسنوي إلعداد التقاريرالشكل الحالي قدم        -21
المشمولة / أو األنشطة تعلق بالمھام وتالوكاالت المنفذة مبادئ توجيھية  تعطلم  ومع ذلك،. فقط 2004األخرى في عام 

في أنواع المعلومات الغموض  ھذا ولوحظفي إطار العنصر اإلداري.  المشمولةة األساسية وتلك عنصر الوحد في
التي أشارت المشاورات و. 11الوحدات األساسية الواردة في التقارير المقدمة من الوكاالت المنفذة عناصر عنالمختلفة 

عن ميزانيات الوحدات األساسية وبرنامج  ويةالتقارير السن حول مسألة وضوحبين األمانة والوكاالت المنفذة جرت 
 12.دوما لتقارير المتعلقة بالتكاليف اإلداريةعداد اإلى ضرورة تحسين الشكل المستخدم إل ،المساعدة على االمتثال

عن الخدمات المركزية تتبع  إلعداد تقاريرالستبيان أن النظم الداخلية للوكاالت المنفذة اف استعراض وكش       -22
فيما يتعلق بالموظفين والسفر. وأشارت الوكاالت  وخاصةتحديد التكاليف، لسات تشغيلية موحدة خاصة بكل وكالة سيا

؛ أيضا الوحدة األساسية مھامبل ھم مسؤولون عن  بفحس المشروعاتالمنفذة إلى أن معظم الموظفين ال ينفذون 
. ومع بعض المھام اإلدارية في آن واحدتكاليف  األساسيةوميزانية الوحدة لوكالة برنامج تكاليف دعم ا غطي كل من وي

ع وأو تكاليف المشر المشروعتكاليف تنفيذ على أنھا بالغ عن تكاليف المھام المحددة ذلك، ھناك حاالت يتم فيھا اإل
مصدر  حسب 2015لعام  التقديريةالنظر في اإلبالغ عن البيانات  وعند. تكاليف الوحدة األساسية والعكس باعتبارھا

وتقاريرھا  2015تصنيف البيانات من حساباتھا لعام  لم تتمكن منالوكاالت أنھا  ذكرتالتمويل والمجال الوظيفي، 
  البيانات. صحةالمرحلية دون التأثير على 

ردود الواردة في ال وتبين. 13والمتعاونة الرئيسيةوتناول االستعراض أيضا أدوار ومسؤوليات الوكاالت        -23
 لليوئنديبيوكالة تكاليف دعم البرامج إلى االستبيان أن دور الوكالة المنفذة الرئيسية يوجه إما إلى الوحدة األساسية أو 

 ،لذلكمساعدة االمتثال. اليزانية برنامج م إلى يوجه، للبيئة األمم المتحدةبرنامج  وبخصوصالدولي.  بنكواليونيدو وال
  .دائما ذات طبيعة إدارية الرئيسيةالتكاليف المرتبطة بدور الوكالة  تكون

أثر التنفيذ على إدارة ميزانيات الوحدات األساسية فيما يتعلق بالمعايير  14وتناول االستعراض أيضا       - 24
ة للقطاع العام ونظام . وتبين الردود على االستبيان أن المعايير المحاسبية الدولي15المحاسبية الدولية للقطاع العام
البنك الدولي ينصان على إعداد تقارير منفصلة عن اإليرادات األساسية والخاصة  ماالمحاسبة النقدية الذي يستخدمھ

 في التقاريرالوكاالت المنفذة التي تستخدمھا النظم المحاسبية  ال تؤثر. وعلى ھذا النحو، لوكالةببرنامج تكاليف دعم ا
المعايير المحاسبية الدولية  ال تستوعب ومع ذلك،بشكل منفصل. لوكالة وبرنامج تكاليف دعم االوحدة األساسية  على

التي تغطي العنصر المعياري  إعداد التقاريرللقطاع العام والمعايير المحاسبية التي يستخدمھا البنك الدولي  تكاليف 
وأنشطة لوكالة وبرنامج تكاليف دعم ابرنامج المساعدة على االمتثال لميزانيات الوحدات األساسية للوكاالت المنفذة و

وستحتاج االستبيان. وستستغرق ھذه التقارير المفصلة وقتا الوارد في  4على النحو المطلوب في الجدول  المشروعات
 موارد إضافية إلدارتھا. إلى

                                                 
في  ةيتستخدم لدعم الخدمات المرکز ئةياألمم المتحدة للب برنامجدعم  فيأن تکال  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19الوثيقة ب 32الفقرة  تبين    11
  .ةيمن الخدمات المرکز رةيصغ بعناصرالمشروع  ذيلدعم تنف للموظفينالوکاالت المنفذة األخرى  ھاتستخدم نيح

من الوكاالت المنفذة، ومسؤوليتھا عن استخراج وكالة الدراسات السابقة بشأن التكاليف اإلدارية االختالفات في النظم المحاسبية لكل  أظھرت   12
  المعلومات من نظمھا المحاسبية / المعلوماتية في استكمال أي استمارات إبالغ وافقت عليھا اللجنة التنفيذية.

الوكاالت  تنفذھاوتشمل األنشطة التي  .قطاع أو خطة وطنيةخطة واللجنة التنفيذية لتنفيذ  ما في كل اتفاق بين بلدتحدد األدوار والمسؤوليات     13
األنشطة السنوية؛  وإنجازأھداف االتفاق  تحقيقالتحقق من  وتقديم وإعداد التقارير، المساعدة في إعداد خطط التنفيذ ، في جملة أموروالمتعاونة الرئيسية

  إلى مؤشرات يمكن التحقق منھا. المصروفات استنادوضمان  الفنيةام الخبراء بإجراء االستعراضات وضمان قي
، على اعتماد األمم المتحدة للمعايير 2006 تموز/ يوليه 7، الجزء الرابع المؤرخ 60/283وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة، من خالل قرارھا   14

كيان غير تابع لألمم المتحدة. وتستخدم بعض برامج  وحاسبية الدولية للقطاع العام، وھالمحاسبية الدولية للقطاع العام، التي وضعھا مجلس المعايير الم
اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وب. بالفعل ي تقاريرھا الماليةاألمم المتحدة وصناديقھا ووكاالتھا المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ف

  . ستنتقل األمم المتحدة إلى المحاسبة الكاملة على أساس االستحقاق
لليونيدو إلى المعايير المحاسبية يستخدم اليوئنديبي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتستند البيانات المالية    15

  النقدية وحساب الصرف.الدولية للقطاع العام ويستند تحديد ميزانيتھا إلى المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة، ويستخدم البنك الدولي نظاما الستالم 
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بوحدات إدارة  المتعلقة ةياإلدار فيالتکال ضايفي االختصاصات، استعرضت الدراسة أ طلب حسبما        -25
حجم زالة في کل من البلدان ذات اإلدارة إل ةيوطنالأو  ةيقطاعالخطط الجزء من بصفتھا التي تمول  اتالمشروع
لظروف المحلية، لم يتم إنشاء وحدات ا وبناء علىذات حجم االستھالك المنخفض.  ريالمنخفض والبلدان غ االستھالك

في إطار وحدات  لھايأو تم تشک بوجه خاص، المنخفض حجم االستھالكفي بعض البلدان ذات  اتعإدارة المشرو
خطة اإلزالة، خاصة  ذيلتنف إنشاؤھاخطة اإلزالة؛ أو تم مرتباتھم من  ين تدفعالذ الموظفينبعض ب ة،ياألوزون الوطن
ذات  ريفي المائة (للبلدان غ 10 یلإ 5حوالي كلن للمواد المستنفدة لألوزون. و رياالستھالك الکب حجم في البلدان ذات

 ليفي المائة (للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض) من إجمالي التمو 20 یإل صليحجم االستھالك المنخفض) وما 
معالجة ھذا الطلب، أدخلت فئة جديدة  وعند. اتنشاء وحدات إدارة المشروعإل امخصصكان المطلوب لخطط اإلزالة 

الوکاالت المنفذة أن  وذكرت. المعدلةالصيغة  مسودةواحدة من  نسخةفي  اترير لوحدات إدارة المشروعإلعداد التقا
ألن نظمھا لم تصمم  ريإعداد التقار أمام رةيکب تحديات سيفرض اتلوحدات إدارة المشروعإعداد التقارير فئة  إدخال
 المختلفة. ليعبر مصادر التمو ةالموحد ريإعداد التقار ريسياآلن لت یحت

اإلزالة الوطنية وتدرج كجزء من  مشروعاتھي جزء ال يتجزأ من  اتن وحدات إدارة المشروعأل نظرا        -26
، ولكن جميع التكاليف للمشروعات األمانة بعناية أثناء عملية استعراض استعراضھا يتمالتكلفة اإلجمالية للمشروع، 

 التنفيذ.بترتبط مباشرة  المشروعاتفي طلبات الواردة 

 اتالمشروع بما في ذلك وحدات إدارة المشروع عناصر عيلجم والمالية ةيالمرحل ريالتقار ميتقد تمي وكذلك        -27
مماثلة  اتلوحدات إدارة المشروع العامةتكون التكاليف  وقد. ليالتمو حةيشرعلى  ةيذياللجنة التنفموافقة طلب عند 

 يتعين على الوكاالت المنفذة أن تحدد ھذه التكاليف في ومع ذلك،وفقا لذلك.  ھاميتقييتم لتكاليف الوحدات األساسية و
على  اتعالوة على ذلك، سيتعين إجراء تحليل لتأثير تكاليف وحدة إدارة المشروعاتفاقاتھا األولية مع البلدان. 

تحديد فئات  يتمكن منأنه لن  يثحالتكاليف اإلدارية اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف على أساس ھذه التكاليف. و
، كان ھناك اتفاق على عدم إدراج فئة المشروعاتقارير موحدة عن تكاليف إدارة إلعداد ت لتقديمھا العامةالتكاليف 

إلعداد أي تغييرات ضرورية  تدرسعن التكاليف اإلدارية. ويجب أن عداد تقارير إلمنفصلة في وحدة إدارة المشروع 
 نظمة الوكاالت المنفذة، اإلطار القانوني وأفي جملة أمور ،بشكل منفصل شروعوحدة إدارة الم عن تكاليف التقارير

والتطور من  الوكالة مقابلوأدوار ومسؤوليات الحكومة  المشروعات،على  اللجنة التنفيذيةموافقة وعملية 
  البرامج القطاعية والوطنية.فردية إلى ال المشروعات

 عن التكاليف اإلدارية تقاريرإلعداد المقترح  المعدل الشكل

وأدرجت قائمة  إعداد التقاريرنموذج  - راءات الداخلية للوكاالت المنفذةمع مراعاة اإلج -عدلت األمانة        -28
المرفق  بصفته المعدلالشكل  ومرفق/ أو المھام لكل عنصر من العناصر الرئيسية للتكاليف اإلدارية. باألنشطة و

تبار عند وضع الصيغة وأخذت شواغلھا في االع قتراحالوثيقة. وتم التشاور مع الوكاالت المنفذة بشأن االھذه بالثاني 
 .النھائية له

/ الوكالةتكاليف دعم امج نفئة برالوحدة األساسية و تحتتعديل الالمقترح صفوف  المعدلويتضمن الشكل       -29
المھام الوظائف األساسية و من خاللتقتطع تكاليف األنشطة التي استيعاب من أجل  الفائض/ الرصيد إلدراجالتنفيذ 

وتبين للتكاليف اإلدارية.  المقبولة/ أو المھام قائمة باألنشطة اإلرشادية و ويشمل. ببرنامج تكاليف دعم الوكالةالخاصة 
القائمة الوظائف التي يتعين القيام بھا في إطار كل مصدر للتمويل كدليل الستخدام التمويل للغرض الذي خصص  ھذه

النظم المحاسبية  اختالفاللجنة التنفيذية. وفي ضوء  الذي اعتمدتهمن أجله والحد من االنحرافات عن التمويل 
لتي يمكن أن تحد من مستوى معين من التفصيل في إعداد سياساتھا وإجراءاتھا الداخلية ا وكذلكالمنفذة،  تللوكاال

  عن المنھجية المستخدمة. بتقديم تقاريرالوكاالت  المعدلالشكل  لباالتقارير، يط

مع الوكاالت  تتوافقاالمتثال  علىعن ميزانية برنامج المساعدة  إلعداد تقارير معدلةونظر أيضا في صيغة       -30
االمتثال  على مساعدةالأن ميزانية برنامج  الجدير بالذكرف االستعراض. ومع ذلك، من ھداأل وفقاالمنفذة األخرى 

مشروعات التعزيز المؤسسي في خطط  تنفيذاالمتثال باالقتران مع إدارة وعلى لتقديم خدمات المساعدة  موضوعة
  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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الموظفين في ھيكل ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال نھجا وظيفيا لتنفيذ تعيين عنصر  ويبين        -31
برنامج  مناصبفي  تأديتھادوارھم عند أن والموظفال يفصل و متداخلةالموظفين  ومھام. اإلقليمحسب  المشروعات

 المشروعاتمتابعة  فيمن الوقت  كبيرةموظفو برنامج المساعدة على االمتثال نسبة  ويقضيالمساعدة على االمتثال. 
 األنشطة الممولة من أطراف متعددة. من خاللواإلشراف عليھا 

لألنشطة في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال ونظام اإلبالغ الشامل  المفصل التصنيفومع مراعاة        -32
تجدر اإلشارة إلى كذلك، ھذه المرحلة. و ضرورية في غيرصيغة اإلبالغ  تعديلإلى أن  تم التوصل إلىالمعمول به، 

ستعرض الھيكل العام يأن  للبيئة األمم المتحدةبرنامج (ج)، من  77/38أن اللجنة التنفيذية طلبت، بموجب المقرر 
االحتياجات الناشئة والتحديات  دراسة عنداإلقليمي  نظر في عملياته وھيكلهياالمتثال وأن على مساعدة اللبرنامج 
 الجديدة.

 2020 - 2018 سنوات نظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث نظرة على

 اجاتياحت من أجل استيعابمدى عقود  یعل ةياإلدار فيتطور نظام التکال ةيذياستعرضت اللجنة التنف     -33
. ونتيجة لذلك، حافظت النظم اإلدارية األربعة التي وافقت عليھا اللجنة رةيالمتغ لصندوق المتعدد األطرافاظروف و

في المائة، أي المعيار الذي حددته الجمعية  13 أقل منالتكاليف اإلدارية اإلجمالية إبقاء التنفيذية خالل تلك الفترة على 
و  2015(أي  تمويل مدته سنتين اعتمادات بناء علىه أن الجدير بالذكر. ومن 1980العامة لألمم المتحدة في عام 

 .ايحال في المائة 12,0عن  2017 - 2015الشاملة لفترة الثالث سنوات  ةياإلدار فيالتکالتقل )، 2016

المنخفض  االستھالكفي البلدان ذات حجم  اإلزالةلتنفيذ أنشطة  اإلداريةالتكاليف  عادة ما تكونومع ذلك،        -34
في البلدان ذات برنامج تكاليف دعم الوكالة تكاليف للم يتم تقييم المستوى المالئم  وإذاأعلى بسبب وفورات الحجم. 

 عاتق على للغاية الخبرة والخدمات في ھذه البلدان ثقيال لتقديمالعبء المالي  يكونالمنخفض، االستھالك حجم 
تكاليف التلك  تكاليف دعم الوكالة المكتسبة من المشروعات األكبر . وفي الوقت الحالي، تستوعبالوكاالت المنفذة

 المنخفض. حجم االستھالكمن البلدان ذات اإلضافية للتشغيل في عدد 

برنامج تكاليف دعم الوكالة في مستوى  نيستنظر في االجتماع التاسع والسبع ةيذين اللجنة التنفونظرا أل     -35
 اھيفي قطاع االستھالك (الموافق عل نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ من خطة إدارة ةيللمراحل الثان

المواد إنتاج  دارة إزالةإل قطاع اإلنتاجخطة و )نيالمبدأ في االجتماع السابع والسبع ثيمن ح
ي ھذه المقدمة إلى الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج)، أدرجت األمانة ف الوثيقة(للصين  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

ين ھذلفي المائة  7,0 وقدرالحالي  مستوىالخفض ببرنامج تكاليف دعم الوكالة كيفية تأثر الوثيقة تحليال موجزا عن 
 المشروعين.

 نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالثان المرحلة

من خطة إدارة  ةيالمرحلة الثان یالمبدأ عل ثيمن ح نيفي اجتماعھا السابع والسبع ةيذيوافقت اللجنة التنف         -36
. کييدوالر أمر 500,100,000بقيمة  2026 یإل 2016للفترة من  نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ
 بقيمة ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ ارةمن خطة إد یاألول حةيالشر ليتمو یعل ضايووافقت اللجنة أ

 کي،يدوالر أمر 3,698,676 بقيمةبرنامج تكاليف دعم الوكالة  یباإلضافة إل کي،يدوالر أمر 49,992,700
المبدأ  ثيح منوالبنك الدولي. وعند الموافقة  دويونيوال لليوئنديبي فيتکالالفي المائة من إجمالي  7محسوبة بنسبة 

المقبلة في اجتماع  للشرائحبرنامج تكاليف دعم الوكالة  ديتحد تميأن  ةيذيقررت اللجنة التنف ة،يالمرحلة الثان یعل
 ).77/49(المقرر  مستقبلي

من خطة إدارة إزالة المواد  ةيللمرحلة الثان ةيسيالوکالة المنفذة الرئ هبصفت بي،يوئنديقدم ال - 37
واللجنة  نيحکومة الص نيمشروع االتفاق ب نياالجتماع التاسع والسبع یإل ن،يللص ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
إزالة المواد خطة إدارة من  ةيالثان رحلةوفقا للم ةيدروکلوروفلوروکربونيلخفض استھالك المواد الھ ةيذيالتنف
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التي  ةيالثان حةيمن الشركالة برنامج تكاليف دعم الومشروع االتفاق  ولم يذكر. 16للصين ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
الوکاالت  أوصت ،معلقة مازالت اتيالمستو رغم أن هأن بييوئنديال وذكر. نيمن المقرر النظر فيھا في االجتماع الثمان

من خطة إدارة إزالة المواد  یالمرحلة األول اتينفس مستو عندإبقاؤھا  تميالمنفذة بشدة بأن 
 عددكبر قيد في تنفيذ المرحلة الثانية وذلك إلى ازدياد مستوى التعسبب  ويعزى. ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

التقنية. وة ياإلدارتھا اقدرة يمن الدعم بسبب محدود مزيدال مما سيستلزمالصغيرة والمتوسطة المعنية،  المشروعات
  على التنفيذ الفعال. اكبير اسلبي سيؤثر تأثيرابرنامج تكاليف دعم الوكالة الوكاالت المنفذة أن أي تخفيض في  وذكرت

من خطة إدارة  ةيدعم الوکالة للمرحلة الثان فيتکال اتيمستو ديتحد على ةيذيمساعدة اللجنة التنف من أجلو       -38
الموحدة للفترة  العملخطة  یالذي استند إل - األمانة ليتحلاعتبر  ن،يللص ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ

 المذكور النحو یعل نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ ادمن خطة إدارة إزالة المو ةيوالمرحلة الثان 2019 - 2017
من خطة إدارة إزالة المواد  یفي المائة (مماثلة للمرحلة األول 7,0 بنسبةدعم الوکالة  فيتکال -  أعاله
 والبنك الدولي دويونيوال بييوئنديال ليتمو عناصر یالمائة  تنطبق عل في 6,0و  6,5) و ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
 .2. وترد نتائج التحليل في الجدول فقط

دعم الوکالة للمرحلة  فيتکال اتيمختلف مستو یلصندوق المتعدد األطراف علل برنامج تكاليف دعم الوكالة ليتحل - 2 الجدول
  )ةيکي(بآالف الدوالرات األمر نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالثان

 الوكالة

2017  2018  2019  2020  2017- 2020   
برنامج  المشروع

تكاليف 
  دعم ال

برنامج  المشروع
تكاليف 

  دعم ال

برنامج  المشروع
تكاليف 

  دعم ال

برنامج  المشروع
تكاليف 

  دعم ال

برنامج  المشروع
تكاليف 

  دعم ال
المائةفي  7,0  

           التمويل
 1,855 16,050 373 3,285 124 991 1,063 9,326 295 2,448 ثنائية

 21,807 191,615 7,077 70,744 4,391 32,716 5,745 52,156 4,595 36,000 اليوئنديبي
 7,756 101,486 2,644 29,688 1,449 23,009 2,071 24,983 1,592 23,806 اليونيب
 25,055 237,525 8,864 95,938 4,395 32,798 6,775 66,928 5,021 41,861 اليونيدو

 18,213 177,150 4,560 44,121 4,658 45,702 4,807 48,004 4,188 39,323 البنك الدولي
 74,685 723,826 23,517 243,776 15,018 135,216 20,461 201,397 15,690 143,438 المجموع

برنامجالنسبة المئوية ل
 دعم التكاليف 

          

 %11.6  %11.3  %12.5  %11.4  %12.0  ثنائية
 %11.4  %10.0  %13.4  %11.0  %12.8  اليوئنديبي
 %7.6  %8.9  %6.3  %8.3  %6.7  اليونيب
 %10.5  %9.2  %13.4  %10.1  %12.0  اليونيدو

 %10.3  %10.3  %10.2  %10.0  %10.6  البنك الدولي
 %10.3  %9.6  %11.1  %10.2  %10.9  المجموع

 في المائة 6,5
 1,855 16,050 373 3,285 124 991 1,063 9,326 295 2,448 ثنائية

 21,419 191,615 6,979 70,744 4,294 32,716 5,670 52,156 4,476 36,000 اليوئنديبي
 7,756 101,486 2,644 29,688 1,449 23,009 2,071 24,983 1,592 23,806 اليونيب
 24,567 237,525 8,746 95,938 4,279 32,798 6,645 66,928 4,897 41,861 اليونيدو

 17,986 177,150 4,496 44,121 4,595 45,702 4,760 48,004 4,135 39,323 البنك الدولي
 73,582 723,826 23,237 243,776 14,742 135,216 20,208 201,397 15,395 143,438 المجموع

النسبة المئوية لبرنامج
 تكاليف الدعم 

          

 %11.6  %11.3  %12.5  %11.4  %12.0  ثنائية
 %11.2  %9.9  %13.1  %10.9  %12.4  اليوئنديبي
 %7.6  %8.9  %6.3  %8.3  %6.7  اليونيب
 %10.3  %9.1  %13.0  %9.9  %11.7  اليونيدو

 %10.2  %10.2  %10.1  %9.9  %10.5  البنك الدولي
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 الوكالة

2017  2018  2019  2020  2017- 2020   
برنامج  المشروع

تكاليف 
  دعم ال

برنامج  المشروع
تكاليف 

  دعم ال

برنامج  المشروع
تكاليف 

  دعم ال

برنامج  المشروع
تكاليف 

  دعم ال

برنامج  المشروع
تكاليف 

  دعم ال
 %10.2  %9.5  %10.9  %10.0  %10.7  المجموع

 في المائة 6,0
 1,855 16,050 373 3,285 124 991 1,063 9,326 295 2,448 ثنائية

 21,032 191,615 6,881 70,744 4,198 32,716 5,595 52,156 4,357 36,000 اليوئنديبي
 7,756 101,486 2,644 29,688 1,449 23,009 2,071 24,983 1,592 23,806 اليونيب
 24,079 237,525 8,628 95,938 4,163 32,798 6,515 66,928 4,774 41,861 اليونيدو

 17,758 177,150 4,433 44,121 4,531 45,702 4,712 48,004 4,082 39,323 البنك الدولي
 72,479 723,826 22,958 243,776 14,466 135,216 19,956 201,397 15,099 143,438 المجموع

النسبة المئوية لبرنامج
  تكاليف الدعم 

          

 %11.6  %11.3  %12.5  %11.4  %12.0  ثنائية
 %11.0  %9.7  %12.8  %10.7  %12.1  اليوئنديبي
 %7.6  %8.9  %6.3  %8.3  %6.7  اليونيب
 %10.1  %9.0  %12.7  %9.7  %11.4  اليونيدو

 %10.0  %10.0  %9.9  %9.8  %10.4  البنك الدولي
 %10.0  %9.4  %10.7  %9.9  %10.5  المجموع

  

 -:ما يلي االستعراض يبين          -39

من شرائح خطط إدارة  2020 - 2018 سنوات ثالثالفي فترة  ھايالمشار إل ليتتألف طلبات التمو  ) أ(
مشروعات  ديالمبدأ، وتجد ثيمن ح ھايالتي تمت الموافقة عل ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ

 ةياألساس اتداالمتثال والوح یالمتکررة (أي برنامج المساعدة عل فيالمؤسسي والتکال زيالتعز
لشرائح المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة  التقديرية)، والمبالغ األمانة ميزانيةو للوكاالت المنفذة

وبرنامج  ليطلبات التمو ستتغيريتم تقديمھا بعد. لذلك،  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي لم
 دة؛يجدال المشروعات یبھا حالما تتم الموافقة عل المرتبطتكاليف دعم الوكالة 

من خطة إدارة إزالة المواد  ةيمن المرحلة الثان یاألول حةيالشر یتمت الموافقة علو  ) ب(
باإلضافة  کي،يدوالر أمر 49,992,700قدره  ليبإجمالي تمو نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
 رتبطةوالمنفذة الم ةيالوکاالت الثنائ عيلجم کييدوالر أمر 3,698,676 بقيمةدعم الوکالة  فيتکال یإل

 بالمشروع؛

دوالر  450,107,300وقدره  سيطلب التمويل المتبقي الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأو (ج) 
للوكاالت أمريكي  دوالر  17,696,003. ويتألف ھذا التمويل من2026و  2017أمريكي بين عامي 

واليونيدو والبنك  أمريكي لليوئنديبي دوالر  432,411,297، و للبيئة األمم المتحدةبرنامج والثنائية 
 الدولي؛

استنادا إلى للبيئة األمم المتحدة وبرنامج لوكاالت الثنائية لبرنامج تكاليف دعم الوكالة سيبلغ مجموع و  (د) 
 2,497,373( 2026 - 2017للفترة  دوالر أمريكي  1,978,214نظام التكاليف اإلدارية الحالي

  )؛كاماللالتفاق  دوالر أمريكي

 دوالر  30,268,791واليونيدو والبنك الدولي لليوئنديبيبرنامج تكاليف دعم الوكالة يبلغ مجموع و ) ـ(ھ
في المائة؛  6,5بنسبة  أمريكي ردوال 28,106,734في المائة؛ و  7,0محسوبة بنسبة  أمريكي

دوالر   4,324,113المائة. والنتيجة ھي فرق قدره في 6,0بنسبة  دوالر أمريكي  25,944,678و
أدناه الفروق حسب  3الجدول  ويوضح. برنامج تكاليف دعم الوكالةمستويات أعلى وأدنى أمريكي بين 

 الوكالة المنفذة والمستوى؛
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 حسب نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيللمرحلة الثاندعم البرنامج تكاليف  - 3 الجدول
  الوکالة المنفذة والمستوى
المشروع (دوالر  الوكالة

 أمريكي
برنامج تكاليف دعم 

في  7,0( الوكالة
  المائة)

برنامج تكاليف دعم 
في  6,5( الوكالة

  المائة)

برنامج تكاليف دعم 
في  6,0( الوكالة

  المائة)
 7,213,000 7,814,084 8,415,167 120,216,670 اليوئنديبي
 10,666,107 11,554,949 12,443,791 177,768,444 اليونيدو

 8,065,571 8,737,702 9,409,833 134,426,183 البنك الدولي
 25,944,678 28,106,734 30,268,791 432,411,297 المجموع

  

 إبقاء تميعندما  یفي المائة حت 12للصندوق المتعدد األطراف أقل من  ةياإلدار فيستکون التکالو   (و)
 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيللمرحلة الثانبرنامج تكاليف دعم الوكالة 

 في المائة. 7,0بنسبة  نيللص

  نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالثان المرحلة

قدم البنك  ن،يللص ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالمرحلة الثان یباإلضافة إل      -40
من خطة إدارة إزالة المواد  ةيطلبا للمرحلة الثان نياالجتماع التاسع والسبع یإل ةيسيالدولي والوکالة المنفذة الرئ

برنامج تكاليف دعم الوكالة   زائد کي،يدوالر أمر 268,230,000 قيمته مجموع نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
 ايسنو ليطلب شرائح التمو تميفي المائة من المشروع). و 5,6 (محسوبة بنسبة یکيأمر دوالر  15,020,880 بقيمة

 .2024و  2017عامي  نيب

لبرنامج تكاليف دعم الوكالة  اتخاذ قرار بشأن المستوى المالئم  على ةيذيمساعدة اللجنة التنف من أجل و     -41
برنامج تكاليف دعم  األمانة  حللت ن،يللص ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيللمرحلة الثان

 5,1) و ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول لةلمرحل مماثلةالمائة (في  5,6بنسبة الوكالة 
وبرنامج تكاليف دعم   دنىاألوعلى األدوالر أمريكي بين  2,682,000في المائة. وكانت النتيجة فرقا قدره  4,6و 

 .4. وترد نتائج التحليل في الجدول الوكالة

 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيللمرحلة الثان تكاليف دعم الوكالةبرنامج   ليتحل - 4 الجدول
  )ةيکي(بآالف الدوالرات األمر نيللص

 المجموع 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 الوصف
  في المائة 5,60

 268,230 22,770 22,770 22,770 22,770 22,770 51,460 51,460 51,460 المشروع
برنامج تكاليف  
 دعم ال

2,882 2,882 2,882 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 15,021 

 283,251 24,045 24,045 24,045 24,045 24,045 54,342 54,342 54,342 المجموع
في المائة 5,1

 268,230 22,770 22,770 22,770 22,770 22,770 51,460 51,460 51,460 المشروع
برنامج تكاليف  
 دعم ال

2,624 2,624 2,624 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 13,680 

 281,910 23,931 23,931 23,931 23,931 23,931 54,084 54,084 54,084 المجموع
في المائة 4,6

 268,230 22,770 22,770 22,770 22,770 22,770 51,460 51,460 51,460 المشروع
برنامج تكاليف  
 دعم ال

2,367 2,367 2,367 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 12,339 

 280,569 23,817 23,817 23,817 23,817 23,817 53,827 53,827 53,827 المجموع
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 من االستعراضالمستمدة بعض المالحظات 

(مرفق بصفته المرفق اف استبيانا شامال استعراض نظام التكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطرشمل        -42
، من الذيوھذه الوثيقة)، الذي صمم لمعالجة األھداف العامة للدراسة على النحو المبين في االختصاصات، الرابع ب

مولة من / البرامج الم المشروعاتإلدارة  مالالزدعم التكاليف برنامج المستوى المناسب ل حدد: بين مسائل أخرى
الوحدة تكاليف  ھا، بما فيذات الصلة عناصر التكاليف اإلداريةتعاريف جميع وتحديث  الصندوق المتعدد األطراف

المعايير في ضوء  اتوتكاليف المشروع اتووحدات إدارة المشروع على االمتثال مساعدةالوبرنامج  األساسية
وحدة األساسية مقابل لل ةالمفصل إعداد التقاريرالمحاسبية الدولية للقطاع العام لوكاالت األمم المتحدة؛ وتقييم شكل 

 التكاليف اإلدارية.

 االستعراض: من المستمدةوفيما يلي بعض المالحظات         -43

المستوى المناسب من أجل التنفيذ الفعال  عند الوكالةتكاليف دعم امج نبرحافظ النظام على   ) أ(
 1والبرامج التي يدعمھا الصندوق المتعدد األطراف على النحو المبين في الجدول  للمشروعات

 أعاله؛المذكور 

للوحدة األساسية مقابل التكاليف اإلدارية، تختلف طبيعة  ةالمفصل إعداد التقاريرعند تقييم شكل و  ) ب(
األمم وبرنامج ة االستثماري للمشروعاتالوكاالت المنفذة تلك بين تكاليف أصال التكاليف اإلدارية 

الوكاالت التي تتلقى ھذه تلك ، ولكن تكاليف الوحدات األساسية قابلة للمقارنة بين للبيئة المتحدة
 التكاليف؛

ھذه وتدرج في المرفق الثاني بتعاريف جميع عناصر التكاليف اإلدارية ذات الصلة،  مراعاةيجب و     (ج)
 تقارير عن التكاليف اإلدارية؛إعداد الوثيقة كدليل للوكاالت المنفذة في 

وبرنامج تكاليف دعم الوكالة  2019 - 2017الموحدة للفترة  العملخطة  سيناريوھات وفقا لتحليلو  ) د(
إنتاج للمراحل الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية وخطة إدارة إزالة 

برنامج تكاليف تخفيض المحتمل في مستوى لا يؤديالمواد الھيدروکلوروفلوروکربونية للصين، قد 
 5لمادة بلدان ال الفعال الدعمعلی الوکاالت المنفذة من حيث  شديدةتأثيرات إلى حدوث دعم الوكالة 

 بروتوكول مونتريال. الواردة في مبالتزاماتھ يوفوالكي 

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:        -44

األساسية  وحدته علما بالتقرير الخاص باستعراض نظام التکاليف اإلدارية وميزانية تمويل اإلحاطة       (أ) 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43) الوارد في الوثيقة 75/69(المقرر 

خالل االستبيان الذي أعد لجمع  المعلومات المقدمة من الوكاالت المنفذة منواإلشارة مع التقدير إلى     (ب) 
 التكاليف اإلدارية؛معلومات عن 

الثالث  لتكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف لفترةل الحالي نظامال النظر في الحفاظ علىو    (ج) 
 ؛اتالحقالثالث سنوات ال لفترات عند الضرورةوإبقائه قيد االستعراض  2020 - 2018سنوات 

عن تمويل الوحدة األساسية  ةريرھم السنوياتقديم تقبواليونيدو والبنك الدولي  اليوئنديبي ومطالبة     (د) 
 المعدلة الواردة في المرفق الثاني بھذه الوثيقة؛باستخدام الصيغة 

رصد نظام التكاليف اإلدارية وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية،  باالستمرار فيمطالبة األمانة و       ) ھ(
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  المرفق األول

  موجز نظم التكاليف اإلدارية في الصندوق المتعدد األطراف

  المرجعية اإلدارية

) 1980يونيه/حزيران  27( 80/44في المقرر (يوئنديبي) وافق مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -1
في المائة من نفقات المشروعات السنوية. وأوصت اللجنة االستشارية  13بنسبة  البرامجعلى معدل تكاليف دعم 

، بأن توافق 80/44جسدة في المقرر تلشؤون اإلدارة والميزانية، في تقريرھا عن ترتيبات تكاليف دعم البرامج الم
 بموجبلت ھذه التوصية بِ ألمم المتحدة. وقد قُ العامة لمانة األلكي تستخدمھا  يوئنديبيعلى صيغة الجمعية العامة 

   وال تزال سارية المفعول. 1980 ديسمبر/كانون األول 17المؤرخ  35/217القرار 

والغرض من رسوم تكاليف دعم البرامج ھو استرداد التكاليف اإلضافية المتكبدة عندما تمول األنشطة  -2
الداعمة من مساھمات من خارج الميزانية. ويمكن تقسيم التكاليف اإلضافية إلى فئتين أساسيتين، على النحو المبين 

  أدناه:

إلى عملية أو برنامج أو مشروع  ،كليا أو جزئيا ،ومباشربشكل فوري نسب التكاليف المباشرة تُ   (أ)
ھذه التكاليف على سبيل المثال ال  . وتشملوتُسترد منھا من خارج الميزانية، مساھماتممول من 
والمعدات واألنشطة، وخدمات البرامج (أي  ،، والمرافقينوالتشغيلي ينالفني الموظفينالحصر: 
والتقييم واإلدارة). ويمكن أن تشمل أيضا التكاليف المباشرة  ،والرصد ،وتعبئة الموارد ،التخطيط

). ةوتكنولوجيا المعلومات (مثل تكاليف الخدم يةوالمادبإدارة الموارد البشرية والمالية  ذات الصلة
  وينبغي تمويل جميع التكاليف المباشرة من العملية أو البرنامج أو المشروع ذي الصلة؛

ال يمكن أن تعزى التكاليف غير المباشرة بصورة ال لبس فيھا إلى أنشطة أو مشروعات أو برامج   (ب)
 الدعمووظائف دارية اإلوظائف الالتي توفر  اإلداراتھي تشمل التكاليف التي تتكبدھا فمحددة. 
لمجموعة من العمليات والبرامج والمشروعات. وتشمل ھذه التكاليف على سبيل المثال ال  األخرى

ة المركزية للموارد البشرية والمالية والمادية وتكنولوجيا المعلومات؛ ياإلدارالشؤون الحصر: 
على المطبقة مبادرات الالقانونية؛ وتنفيذ  وااللتزاماتألنشطة، والموظفين، والمرافق، والمعدات، وا

(مثل تنفيذ نظام أوموجا وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ملھا كبأاألمم المتحدة منظومة نطاق 
 ويمكن أنللقطاع العام)؛ والرقابة (مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات). 

لبرامج (التخطيط، وتعبئة لالمركزية خدمات الر مباشرة (أو شاملة) تتعلق بتشمل أيضا تكاليف غي
وبطريقة سترد التكاليف غير المباشرة على النحو المالئم، الموارد، والرصد، والتقييم واإلدارة). وتُ 

 ، من خالل تكاليف الدعم المعبر عنھا كنسبة مئوية من التكاليف المباشرة.تكاليفمن حيث ال فعالة

  لصندوق المتعدد األطراففي انظم التكاليف اإلدارية 

للوكاالت المنفذة الحصول على يحق تنص اختصاصات الصندوق المتعدد األطراف المؤقت على أن " -3
  17تكاليف دعم لألنشطة التي تضطلع بھا بعد التوصل إلى اتفاقات محددة مع اللجنة التنفيذية."

برنامج الصندوق المتعدد األطراف منذ إنشاء  لتنفيذ اإلدارية تكاليفالفي موارد  التنفيذيةوقد نظرت اللجنة  -4
على للتكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف،  ةالصندوق المتعدد األطراف. وأسفر ذلك عن أربعة نظم مميز

 بإيجاز أدناه. النحو الوارد وصفه

                                                 
 .II/8للمقرر  4من المرفق األول بالتذييل  6الفقرة  17
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  النظام األول للتكاليف اإلدارية

)، طلبت 1990األول (سبتمبر/أيلول  اجتماعھا. وفي 1998خدم النظام األول للتكاليف اإلدارية حتى عام استُ  -5
أن يكفل موافقة األمين العام لألمم المتحدة على إنشاء صندوق للبيئة اللجنة التنفيذية إلى المدير التنفيذي لألمم المتحدة 

المالية لألمم المتحدة وإدارته من قبل المدير التنفيذي  الي والقواعدللنظام الموفقا المؤقت المتعدد األطراف األوزون 
حاجة  ھناك تكونلن  أنه للبيئة، ذكرت األمم المتحدة التنفيذيةاللجنة  إلىالمقدمة  عروضھالألمم المتحدة للبيئة. وفي 

 من رسومھا ىغطستُ  ذات الصلة جميع التكاليفخزانة" للصندوق وأن  أمين" لعملھا بوصفھا إضافيةرسوم  إلى
ذلك، دعت اللجنة  باإلضافة إلى. و18المنفذة الوكاالت كإحدىدورھا ل تحصل عليھامقابل األموال التي  مةالمقيّ العامة 

اتفاق مشترك بين الوكاالت واتفاقات  إبرام، واألمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي) إلى يوئنديبيالوكاالت المنفذة (أي 
مل الھيكل المقترح لالتفاقات المحددة، في إطار تشاو 19تعمل بالنيابة عن األطراف.التي محددة مع اللجنة التنفيذية 

  20، وتكاليف الدعم.واجبة التطبيقالمالية  لنظام المالي والقواعدواجملة أمور منھا السداد، على االعتمادات المالية، 

)، نظرت اللجنة التنفيذية في برامج العمل األولية المقترحة 1991الثالث (أبريل/نيسان  االجتماعوفي  -6
وعقب المناقشة، طلبت  23والبنك الدولي. 22واألمم المتحدة للبيئةليوئنديبي  199121والميزانيات ذات الصلة لعام 

متكامل برنامج عمل  فيبرامج العمل  مواصلة إعداد منھا جملة أموراألمانة و الوكاالت المنفذة إلى التنفيذيةاللجنة 
دوالر  250 000و للبنك الدولي أمريكيدوالر  مليون قدرھا إضافيةخصصت مبالغ واالجتماع الرابع،  إلى مقدّ يُ 

استخدام تلك المبالغ ألغراض تشغيلية فعالة وليس لألنشطة اإلدارية  أنه ينبغيعلى  وشددت، ليوئنديبيأمريكي 
 24دعم.وأنشطة ال

 يوئنديبي)، وافقت اللجنة التنفيذية على برامج العمل األولى ل1991الرابع (يونيه/حزيران  االجتماعوفي  -7
على واألمم المتحدة للبيئة  يوئنديبيمن األنشطة التي قدمھا نشاط كل  واشتملواألمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي. 

لم يطلب سوى فإنه ، للبنك الدولي في المائة. ونظرا للطبيعة الخاصة لعمليات النظام المالي 13 نسبتھاتكاليف دعم 
)، 1993وفي االجتماع التاسع (مارس/آذار  25لمشروعات.لة يدارالشؤون اإلمسبقا لتكاليف  موافق عليھاميزانية 

للتنمية الصناعية  ةمة األمم المتحدمنظمن جانب  اإلزالةوافقت اللجنة التنفيذية على تمويل لتنفيذ مشروعات 
في  13 قدرھابوصفھا الوكالة المنفذة الرابعة للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك تكاليف دعم  26)اليونيدو(

قدمھا البنك الدولي ألول مرة في يفي المائة للمشروعات التي  13 قدرھاالمائة. وتمت الموافقة على تكاليف دعم 
 تكن) لم 1999). وحتى االجتماع الثامن والعشرين (يوليه/تموز 1995شر (نوفمبر/تشرين الثاني االجتماع الثامن ع

طلبات للحصول على تكاليف تشمل تعاون ثنائي ك 5المشروعات المقدمة من البلدان غير العاملة بموجب المادة 
أي رسوم  علىمعظمھا لم يحصل عدد قليل من البرامج الثنائية خالل تلك الفترة ولكن  إالولم يكن ھناك  27الدعم.

 أنشطة مساعدة تقنية.في شكل تعتبر مساھمات، وكانت المشروعات إلى حد كبير كانت ألن ھذه األموال نظرا  ةلوكالل

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/1/2 من الوثيقة 13الفقرة  18
   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/1/2 من الوثيقة 21الفقرة  19
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/1/2المرفق الرابع من الوثيقة  20
21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/8. 
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/9/Rev.1. 
23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/10/Rev.1. 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1من الوثيقة  69و 66الفقرتان  24
 تكاليفمسبقا ل موافق عليھاميزانية  ولكنهالمالي،  هبسبب الطابع الخاص لعمليات نظام ةالبنك الدولي تكاليف دعم الوكاللم يطلب  25

 لمشروعات.لة يدارالشؤون اإل
 ) للمرة األولى.1992حضرت اليونيدو االجتماع السابع (يونيه/حزيران  26
التي قدمت مقترحات  5المادة موجب ) لم تطلب جميع البلدان غير العاملة ب2001(يوليه/تموز  34 االجتماعإلى  28 من االجتماع 27

 الدعم.مشروعات كتعاون ثنائي تكاليف 
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ماع الرابع عشر النظام األول للتكاليف اإلدارية، نظرت اللجنة التنفيذية في االجتتطبيق وخالل  -8
. وكان الغرض من ھذه استشاري خبيرأعدھا  28) في دراسة عن التكاليف اإلدارية لآللية المالية1994(سبتمبر/أيلول 

الدراسة ھو تحديد ما ينبغي اعتباره تكاليف إدارية مؤھلة لتشغيل الصندوق المتعدد األطراف، مع مراعاة الممارسات 
في وكاالت المعونة األخرى. وأوصت  المقارنة، قدر اإلمكان،فذة، والممارسات المختلفة فيما بين الوكاالت المن

أو أن تنظر اللجنة التنفيذية في  للغايةالدراسة إما بترك النظام القائم دون تغيير على الرغم من أنه لم يكن شفافا 
ھذه الميزانيات على  افق علىتوالميزانيات السنوية لوحدات التنسيق التابعة للوكاالت والمشروعات الفردية وأن 

. ويتم اإلبالغ عن التكاليف الفعلية لوحدات ة تماماجعل التكاليف اإلدارية شفافمما يمتفق عليھا  مبدئيةأساس ميزانيات 
دفع أي نسبة من تكاليف الدعم تُ  وفي ھذه الحالة لن. أساسا بشكل إجمالي بنفس الشكل اتالتنسيق وتكاليف المشروع

 المحددة فيلتلك  مقارنةوأثناء المناقشة، قال بعض األعضاء إن الدراسة أظھرت أن التكاليف اإلدارية  29اإلداري.
. ورأى كثيرون أن استثنائيةرباح أللوكاالت المنفذة اإمكانية تحقيق شواغل إزاء أي  وبددواخرى، األصناديق ال

 ومكلفا على كل من األمانة والوكاالت المنفذة. ألنه يفرض عبئا ثقيال ،إن كان ممكنا، واإلبالغ المفصل ليس مجديا
في المائة من  13، أي تستخدمه بعض وكاالت األمم المتحدة وفقا لماعضاء دفع التكاليف اإلدارية األ العديد منوأيد 

  ولم توافق اللجنة التنفيذية على التوصية الواردة في الدراسة التي أعدھا الخبير االستشاري. 30تكاليف البرامج.

   النظام الثاني للتكاليف اإلدارية

لتكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع السادس والعشرين لالثاني تمت الموافقة على نظام  -9
). وفي ذلك االجتماع، نظرت اللجنة التنفيذية في دراسة عن التكاليف اإلدارية للوكاالت 1998(نوفمبر/تشرين الثاني 

"أن تعمل اللجنة التنفيذية، على مدى السنوات الثالث  تطلبو 8/4، استجابة للمقرر 32أعدھا خبير استشاري 31المنفذة
إلى متوسط ليصل في المائة  13المقبلة، على تحقيق ھدف تخفيض تكاليف دعم الوكاالت من المستوى الحالي البالغ 

ووفقا لھذا المقرر، عمل الخبير االستشاري مع  خرى".المزيد من األموال لألنشطة األ إلتاحةفي المائة  10يقل عن 
للحد من المستوى العام للتكاليف اإلدارية، مع التركيز على  الممكنة نھجالاألمانة والوكاالت المنفذة لتحديد الخيارات و

دارية التي للتكاليف اإل عاريفتنقيح النھج الموحد الحالي القائم على الرسوم. كما اقترحت الدراسة عددا من الت
  في نھاية ھذه الوثيقة). التعاريفيستخدمھا حاليا الصندوق المتعدد األطراف (ترد ھذه 

أيضا بأن  وأُقِرللتكاليف اإلدارية؛  موحدب عن قلق إزاء عدم وجود تعريف عرِ وأثناء المناقشة، أُ  -10
بسبب وفورات الحجم. ومن  التكاليف اإلداريةمنخفض من على مستوى بشكل عام المشروعات واسعة النطاق تنطوي 

الواضح أن بعض المشروعات، مثل المشروعات غير االستثمارية، تنطوي على تكاليف إدارية أعلى من غيرھا. 
االستھالك حجم للمشروعات صغيرة الحجم في البلدان ذات دارية أعلى اإلتكاليف كانت الذلك،  باإلضافة إلىو

من المھم  وبالتالي كانالوكاالت المنفذة، جانب من أكثر ات إدارية البلدان الصغيرة إلى خدم وتحتاج، المنخفض
وفي الختام، قررت اللجنة التنفيذية 33 ضمان أال يكون ألي تخفيض في تكاليف الدعم أثر سلبي على تلك البلدان.

 500 000تصل قيمتھا إلى التي مشروعات الفي المائة على  13تطبيق معدالت رسوم الوكالة على النحو التالي: 
دوالر  5 000 000 وحتى دوالر أمريكي 500 000بالنسبة للمشروعات التي تتجاوز قيمتھا ودوالر أمريكي؛ 

في المائة على الرصيد المتبقي؛ أما  11ثم دوالر أمريكي  500 000 أول في المائة على 13يتم تطبيق أمريكي، 
أمريكي فسيتم تقييمھا على أساس كل حالة على حدة (المقرر ماليين دوالر  5بالنسبة للمشروعات التي تتجاوز قيمتھا 

26/41.( 

                                                 
28 UNEP/OzL.Pro/ExCom/14/12.  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/14/12 من المرفق باء من الوثيقة 6الفقرة  29
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/14/15من المرفق باء من الوثيقة  72الفقرة  30
31 UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/67.  
32 PricewaterhouseCoopers.  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/70/Corr.1من الوثيقة  75و 74الفقرتان  33
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األمم  التي يقدمھاطبق على الوكاالت الثنائية وعلى مقترحات المشروعات تُ الوكاالت ھذه وال تزال رسوم  -11
 المتحدة للبيئة، باستثناء برنامج المساعدة على االمتثال ومشروعات التعزيز المؤسسي.

  اليف اإلداريةالنظام الثالث للتك

، وفي سياق التخطيط االستراتيجي للصندوق المتعدد 2002-2001في الفترة اعتمدت اللجنة التنفيذية  -12
غير أن اللجنة  35.يةمشروعات االستثمارالمن أموال  توألغت حصص الوكاال 34األطراف، النھج القائم على البلدان،

نت الوكاالت المنفذة من مواصلة األنشطة اإلدارية بصرف النظر عن مستوى التكاليف اإلدارية الناشئة التنفيذية مكّ 
واليونيدو والبنك الدولي، مع تخفيض  يوئنديبيوافقت على تقديم تكاليف الوحدة األساسية إلى كما عن المشروعات. 

  لتكاليف اإلدارية.ل الثانينظام المعدالت تكاليف دعم الوكاالت التي أدخلت كجزء من 

، نظرت اللجنة التنفيذية للمرة 2001 ديسمبر/كانون األولالمعقود في  الخامس والثالثين االجتماعوفي  -13
موظفي األمم المتحدة للبيئة توفير تنص على  حيث ووافقت عليھا 36األولى في ميزانية برنامج مساعدة االمتثال

برنامج . واشتملت ميزانية 5المادة العاملة بموجب بلدان إلى والموارد األخرى لتعزيز قدرتھا على تقديم دعم فعال 
واليونيدو والبنك الدولي)، فضال عن  يوئنديبيميزانيات أساسية (مماثلة لميزانيات  على المساعدة على االمتثال

 بروتوكول مونتريال. وكانت بنود الميزانية القياسية كما يلي:لالمتثال لمھمة ھا نأجنة التنفيذية الل ترىاألنشطة التي 

موظفي المشروعات، لتغطية تكاليف الموظفين والخبراء االستشاريين والمتطوعين وسفر  مكون  (أ)
  الموظفين؛

لوكاالت المتعاونة والوكاالت الداعمة وتكاليف الكيانات ، لتغطية تكاليف اد من الباطنوالعق مكون  (ب)
 لربح؛الھادفة ل

 ؛في االجتماعات لتدريب والمشاركةتغطية تكاليف ال ،التدريب مكون  (ج)

لمعدات المستھلكة وغير المستھلكة وتكاليف استئجار لتغطية تكاليف االمعدات والمباني،  مكون  (د)
 ؛المباني

لعمليات والصيانة، واإلبالغ، والنفقات المتنوعة، تغطية تكاليف اعة، لمتنوالتكاليف ال مكون  (ھ)
 وتكاليف الضيافة، وتكاليف الرصد والتقييم.

عن طريق إلغاء تكاليف دعم الوكالة لمشروعات التعزيز المؤسسي  26/41 المقرروقد عدلت ھذه الموافقة  -14
إلشراف على ھذه المشروعات وتخصيص رسوم وكالة في إطار األمم المتحدة للبيئة مع توفير ميزانية للموظفين ل

  في المائة على جميع تكاليف برنامج مساعدة االمتثال. 8 نسبتھا

)، اعتمدت اللجنة التنفيذية نظاما جديدا للتكاليف 2002وفي االجتماع الثامن والثالثين (نوفمبر/تشرين الثاني  -15
، رھنا باستعراض سنوي، في السنةدوالر أمريكي  مليون 1.5شمل  2005-2003 سنوات اإلدارية لفترة الثالث

                                                 
 بشأن المستقبليأساس للعمل ك في جملة أمور، ،2001الثالث والثالثين المعقود في مارس/آذار  اجتماعھااعتمدت اللجنة التنفيذية، في  34

في فترة  شاكله وطرائقهالتخطيط االستراتيجي، اإلطار المتعلق بأھداف التخطيط االستراتيجي للصندوق المتعدد األطراف وأولوياته وم
  (أ)).33/54االمتثال (المقرر 

، في جملة أمور، تخصيص تمويل للمشروعات 1995المعقود في يوليه/تموز  عشر السابع اجتماعھاقررت اللجنة التنفيذية، في  35
أي نقص في حصص البنك و في المائة. 25واليونيدو  ئةفي الما 30 يوئنديبيفي المائة و 45االستثمارية على النحو التالي: البنك الدولي 

واليونيدو تنسيق أنشطتھما المتعلقة بإعداد  يوئنديبيمشروعات اليونيدو؛ وسيتولى  ات علىموافقال ليغطى من خالس يوئنديبيالدولي و
لد لة واحدة فقط مسؤولة عن كل بلمواد المستنفدة لألوزون، بحيث تكون وكاالمنخفض من ااالستھالك  ذات حجمالمشروعات في البلدان 
 )).1((أ)17/21من ھذه البلدان (المقرر 

36 UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/8/Add.1 35/36، والمقرر. 
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في  7.5 نسبتھاوكالة للم و، باإلضافة إلى تطبيق رسالدولي البنكوواليونيدو  يوئنديبيلساسية األوحدة اللميزانية تمويل 
دوالر أمريكي أو أكثر، وكذلك لمشروعات التعزيز  250 000المشروع فيھا  تكاليفالمائة للمشروعات التي تبلغ 

 فيھا عنمشروع ال تكاليفالتي تقل في المائة للمشروعات  9 نسبتھاوكالة للم والمؤسسي وإعداد المشروعات، ورس
ي إلى تحقيق ت الوكاالت المنفذة على السعثّ دوالر أمريكي، بما في ذلك إعداد البرامج القطرية. وحُ  250 000

خفض تكاليف دعم الوكاالت إلى المتمثل في  VIII/4االستفادة المثلى من تكاليف الدعم ھذه، مع مراعاة ھدف المقرر 
في المائة في المتوسط، مع التسليم بأن التحديات الجديدة في تنفيذ المشروعات خالل فترة االمتثال  10أقل من 

. وقررت اللجنة أيضا استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل تطلب دعما كبيرا من الوكاالت المنفذةتس
  ).38/68) (المقرر 2003األساسية في االجتماع الحادي واألربعين (ديسمبر/كانون األول  تهوحد

ووافقت الوكاالت المنفذة في ذلك االجتماع على تقديم بيانات عن التكاليف الفعلية للوحدة األساسية وأنشطة  -16
  الثالثة التالية: المكوناتيتألف من  37م األخرى في شكل متفق عليه،الدع

واإلمدادات ، والموقعالوحدة األساسية، والسفر،  موظفييقتصر على الذي ساسية األوحدة ال مكون  (أ)
  الخدمات المركزية أو المشتركة؛ استرداد، وبموجب عقود، والخدمات والتجھيزات

إداري يتضمن تخصيصا عادال لتكاليف المكاتب القطرية أو الميدانية لعبء العمل الذي  مكون  (ب)
عبء العمل؛ والتكاليف  إجمالي منيضطلع به الصندوق المتعدد األطراف على أساس نسبته 

وكاالت التنفيذ أو الحكومات الوطنية أو الوسطاء الماليين أو الخبراء االستشاريين بصفتھم لاإلدارية 
 لمشروعات؛ل ةالتنفيذ المباشر جھة

 تخصيصا عادال لوحدة بروتوكول مونتريال. يتضمن رقابي مكون  (ج)

  النظام الرابع للتكاليف اإلدارية 

نظام ل خياراتبشأن  وثيقة) في 2012(يوليه/تموز  الستينفي االجتماع السابع نظرت اللجنة التنفيذية  -17
) 3(ج)(64/6للمقرر وأعدت األمانة ھذه الوثيقة استجابة  2014.38-2012 الثالث سنواتاللفترة  التكاليف اإلدارية

ما إذا كان نظام التكاليف فياألمانة، في سياق استعراضھا للتكاليف اإلدارية، أن تنظر عندما طلبت اللجنة التنفيذية 
أن قترح خيارات لضمان تلوكاالت المنفذة، وأن لالمتغيرة والحوافظ مناسبا في ضوء األدوار  القائم ال يزالاإلدارية 

  التاريخي أو أقل.النسبة اإلجمالية للتكاليف اإلدارية ضمن المتوسط  تظل

 2014-2012 السنوات الثالثلفترة  التنفيذيةالذي أجرته األمانة، قررت اللجنة  االستعراض إلىواستنادا  -18
تطبيق نظام جديد للتكاليف و؛ للبيئةاألمم المتحدة و الثنائية الوكاالت علىالقائم  التكاليف اإلداريةنظام  تطبيقمواصلة 

 تهزياد النظر فيوالبنك الدولي، يتألف من تمويل سنوي للوحدة األساسية يمكن  اليونيدوو يوئنديبياإلدارية على 
في المائة  7 نسبتهاستعراض سنوي، وتطبيق رسم وكالة رھنا بإجراء في المائة  0.7تصل إلى  ا بنسبةسنوي

التعزيز المؤسسي  مشروعاتدوالر أمريكي، بما في ذلك  250 000المشروع فيھا  تكاليفللمشروعات التي تتجاوز 
دوالر  250 000 فيھا لمشروعتكاليف االتي تبلغ  للمشروعاتفي المائة  9 نسبته، ورسم وكالة المشروعاتوإعداد 

في  للمشروعاتفي المائة، يحدد على أساس كل حالة على حدة  6.5عن نسبته زيد تأمريكي أو أقل؛ ورسم وكالة ال 
األساسية في االجتماع  تهقطاع اإلنتاج. وقررت اللجنة أيضا استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحد

 ).67/15السابع والستين (المقرر 

                                                 
تم اإلبالغ عن المصروفات كان ي. وقبل االجتماع الثامن والثالثين، UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/59المرفق األول بالوثيقة  37

 مئوية من مستوى أموال المشروعات المصروفة. كنسبةاإلدارية في التقارير المرحلية السنوية للوكاالت المنفذة  بالتكاليفالمتعلقة 
38 UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43 
Annex I 

 
 

6 
 

  التكاليف اإلدارية في اآلليات المالية األخرى

  المؤسسات المالية األخرى.في دعم اليصف ھذا القسم بإيجاز تكاليف  -19

  األمانة العامة لألمم المتحدة

تطبق األمانة العامة لألمم المتحدة جدوال لمعدالت تكاليف دعم البرامج، استنادا إلى معايير محددة بوضوح:  -20
والشاملة،  األوليةتحدة بالمسؤولية البرنامجية في المائة على جميع المساھمات الطوعية التي تحتفظ فيھا األمم الم 13
لدعم  المقدمة الطوعية المساھماتفي المائة على جميع  7وھي المتلقية األولى أو األولية لھذه األموال؛ تكون و

البرامج المشتركة بين الوكاالت و"توحيد األداء" والتعاون مع المؤسسات المتعددة األطراف األخرى التي تطبق فيھا 
في المائة على جميع المساھمات الطوعية للمشروعات التي تنفذھا بالكامل منظمات  3بين الوكاالت؛ و سليمةتيبات تر

  الحكومية. اإلداراتاألمم المتحدة األخرى أو المنظمات غير الحكومية أو 

  مرفق البيئة العالمية

 10إلى قيمتھا صل لتي تافي المائة للمشروعات  9.5لدى مرفق البيئة العالمية نھج قائم على الرسوم بمعدل  -21
في المائة، ولكن  9و 8بين  ةفي المائة فوق ھذا المستوى. وتتراوح معدالت البرامج العادي 9ماليين دوالر أمريكي و

. 2012حزيران /يونيهائة. وقد وضعت ھذه الرسوم في في الم 4برنامج مشروعات المنح الصغيرة يبلغ المعدل في 
على المشروعات، وتنفيذ الوكاالت وتغطي رسوم الوكالة ھذه الوظائف التالية: إعداد المشروعات، وموافقة 

  إلى األمانة والمجلس.المقدمة التقارير  وجميعالمشروعات، وإنجاز المشروعات ودعم التقييم، ودعم السياسات، 

  ضر للمناخالصندوق األخ

 اتاستنادا إلى التوجيھلديه توجيھات مؤقتة بشأن رسوم الكيانات المعتمدة  الصندوق األخضر للمناخقدم  -22
وتقترح التوجيھات نسبة مئوية من رسوم المنح والقروض 39 إلى االجتماع الحادي عشر لمجلس إدارته. ةالمقدم
  40استنادا إلى ما إذا كان النشاط يتعلق بأنشطة التخفيف أو التكيف واألنشطة الشاملة. الميسرة

ماليين دوالر  10قيمتھا عن تقل للمشروعات التي في المائة  10 حتىوتصل رسوم المنح/القروض  -23
ك التي تبلغ قيمتھا لتلفي المائة  8مليون دوالر أمريكي، و 20و 10بين لتلك التي تبلغ قيمتھا في المائة  9أمريكي، و

يتم ومليون دوالر أمريكي.  250في المائة للمشروعات التي تتجاوز قيمتھا  7مليون دوالر أمريكي، و 250و 50بين 
 حصص استثماراتاإلدارة كجزء من  رسوميتم إدراج والتفاوض على جميع الرسوم على أساس كل حالة على حدة. 

 .ستثمارلالإضافية من  بدال تثماراالسمن  جزءكالملكية ولكن يتم اعتبارھا 

تنفيذ المشروع أو و: إعداد المقترحات؛ الصندوق األخضر للمناخوتقدم الخدمات التالية كجزء من رسوم  -24
الرسوم المدفوعة إلى كيان معتمد والبرامج والتقييمات؛ واإلبالغ. المشروعات أو البرنامج واإلشراف عليه؛ أو إنجاز 

في المائة  10لرسوم يبلغ الحد األقصى لاألخرى المقدمة إلى الكيانات، مثل المساعدة التقنية. ولن تكرر أشكال الدعم 
 االستعداد.لمنح 

                                                 
 ، المرفق الثالث.11/10-المقرر باء 39
 التي تتناول أھداف كل من التخفيف والتكيف. األنشطة 40
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  صندوق التكيف

في  9.5وتكاليف تنفيذه بنسبة  41في المائة 8.5 نسبتهالمنفذة  هكياناترسوم حدا أقصى لصندوق التكيف  يحدد -25
بالمشروعات.  المتعلقةمشروع، وتكاليف الموظفين، ونفقات األنشطة وتشمل ھذه األنشطة إدارة دورة ال 42المائة.

  بما في ذلك رسوم الوكالة. أمريكيدوالر  30 000 ال يتجاوزات عداد المشروعإل والحد األقصى

  خرىاألمالية الليات اآل

بتسديد التكاليف اإلدارية على أساس أساسا يقوم صندوق التكنولوجيا النظيفة وصندوق المناخ االستراتيجي  -26
أنشطتھا. ويدفع صندوق التكنولوجيا النظيفة عن مصارف التنمية المتعددة األطراف  لتعويضالميزانيات اإلدارية 

في المائة  5أن تتجاوز الضمانات والمنح  يجوزفي المائة مقدما للقروض، وال  0.45و افي المائة نصف سنوي 0.18
ستشاريين، وتكاليف االخبراء ال، ونموظفيتكاليف تنمية الويسدد الصندوق االستراتيجي للمناخ  43من مستوى المنحة.

  المشروعات، وتقييمھا، ودعم التنفيذ، واإلشراف، واإلبالغ.ذات الصلة بإعداد تكاليف الالسفر و

ير الحكومية المنظمات غ فتحصلالمتلقي.  حسبويسدد الصندوق العالمي أيضا ما يسميه التكاليف العامة  -27
في  5ما يصل إلى على المنظمات غير الحكومية المحلية  تحصلوتكاليف من الفي المائة  7صل إلى على ما يالدولية 

     44المائة من مبلغ المشروع.

                                                 
 .13/17- باء قرار مجلس إدارة صندوق التكيف 41
  .12/28قرار مجلس إدارة صندوق التكيف  42
 ).137إلى  127. التقرير المؤقت النھائي (الصفحات يةالمناخ اتستثماراال. التقييم المستقل لصناديق 2013 الدولية. ICFمنظمة  43
 دليل السياسات التشغيلية. .2015 الصندوق العالمي. 44
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   45تعريف التكاليف اإلدارية

، من المھم توضيح تعريف التكاليف اإلدارية، على 1994عام الصادرة في تمشيا مع توصية اللجنة التنفيذية  -28
 تكاليفإدارية وما يعتبر  تكاليفاألقل ألغراض ھذه الدراسة. وما لم يكن ھناك فھم واضح ومشترك لما يعتبر 

ھج غير متسقة، فمن الصعب جدا تحديد معدل سداد موحد غير متسقة. وإذا كانت ھناك نُ  اھجللمشروع، ستظل ھناك نُ 
  ستند إلى التكاليف الفعلية.ي

كاليف اإلدارية وتكاليف ھذا المنطق، ستعمل الفقرات التالية أوال على اقتراح طريقة للتمييز بين التووفقا ل -29
 التكاليف اإلدارية التي يمكن اعتبارھا مؤھلة. عناصر، وثانيا اقتراح معايير لتحديد المشروع

  المشروعالتمييز بين األنشطة اإلدارية وأنشطة 

  األنشطة اإلدارية

 الميدانية شبكات المكاتبالمنفذة  الوكاالتتوقع أن تستخدم يببرامج الصندوق المتعدد األطراف،  يتعلقفيما  -30
واألموال المتاحة من الصندوق المتعدد األطراف. وعند القيام بذلك،  احتياجات المستفيدين لتحقيق التوافق بينالقائمة 
أوال تحديد المشروعات المحتملة وتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية، وثانيا، ضمان استخدام األموال المخصصة  عليھا

  الموافق عليھا.بالطريقة التي تأذن بھا اللجنة التنفيذية، بما يتماشى مع مقترحات المشروعات والميزانيات 

  تحديد المشروع وصياغته والموافقة عليه

التكاليف اإلدارية  مخصصاتالوكاالت المنفذة أن تستخدم ت الجديدة والمحتملة، يتوقع فيما يتعلق بالمشروعا -31
  لألنشطة التالية:

  برنامج الصندوق المتعدد األطراف لشبكة المكاتب الميدانية للوكالة؛ عنتوزيع معلومات  

 ؛امسبق ھاليوتأھ استعراضھاجمع طلبات المشروعات و 

  اتفاقات قانونية؛التعامل مع الحكومات وإبرام 

 الحصول على ميزانيات إعداد المشروعات للمشروعات الكبيرة؛؛ وإعداد مقترحات المشروعات 

  استشاريين لمواقع المشروعات؛إرسال خبراء 

 المقدمة إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليھا. ة تلكتقديم مقترحات المشروعات ومتابع 

  تنفيذ المشروع ورصده

توقع أن تستخدم الوكاالت المنفذة مخصصات التكاليف اإلدارية يفيما يتعلق بالمشروعات الموافق عليھا،  -32
  لألنشطة التالية:

 تنسيق جھود كل وكالة مع األمانة؛  

 لمقاولين من الباطن؛لختصاصات االإعداد اتفاقات التنفيذ و 

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/67 من الوثيقة 10إلى  8الصفحات  45
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 ق عليھا باستخدام للمشروعات المواف) االستشاريينالخبراء و التنفيذوكاالت ( تعبئة فرق التنفيذ
 والتقييم المناسبة؛ ةآليات المناقص

  ؛الموافق عليھاتجھيز الوثائق التعاقدية والمحاسبية المرتبطة بالمشروعات 

  دارية؛الناحية اإلرصد تقدم المشروع من 

 وعات).وتقارير إنجاز المشر المرحليةتقارير الامج (إعداد ناإلبالغ عن نتائج المشروعات والبر 

  أنشطة أخرى تعتبر إدارية

  مع الحكومات الوطنية حول احتياجات  االتصاالتإلى  داااستنسنوية األعمال الإعداد خطط
  ؛اوأولوياتھ اتالقطاع

 ؛إعداد التقارير المرحلية 

 ؛المشاركة في أنشطة صياغة المشروعات مع المكاتب القطرية 

  تأخيرات أو صعوبات ما يفيد بزيارات قطرية إذا كان ھناك إجراء متابعة حالة التنفيذ، بما في ذلك
 ؛ال داعي لھا

 السياسات والقضايا؛مدخالت ألمانة الصندوق المتعدد األطراف مع أوراق  تقديم 

 واألمانة. التنفيذيةاللجنة  ترعاھافي االجتماعات التي  المشاركة 

  األنشطة التي تعتبر ضمن تكاليف المشروع

  :الموافق عليھالن تعتبر األنشطة التالية أنشطة إدارية، ولن تجرى إال على أساس المشروعات  -33

  جديدة (يتم تمويل ھذا النشاط من قبل اللجنة مشروعات التسويق وتطوير األعمال والتنقيب عن
  التنفيذية التي أنشأت وحدات األوزون في كل بلد)؛

 إعداد المشروع؛ على ميزانيةالموافقة  فيھامت /إعداد المشروع، في الحاالت التي تصياغة 

 المشاركة  علىذلك  يشتملتنفيذ المشروع، بما في ذلك توفير إدارة المشروع والمھارات التقنية. و
وبعبارة أخرى،  .أو طريقة التسليم النواتجمشروع بصرف النظر عن شكل "نواتج" الفي تصميم 

 تعتبر من أنشطة المشروع؛ستم إنشاؤھا ومواد التدريب يفإن المشاركة في تصميم المعدات التي 

 امج القطري، والمساعدة التقنية، والتدريب، وما إلى ذلك؛نأي نشاط يعتبر مشروعا، مثل إعداد البر 

  مشروع من قبل خبراء مؤھلين بشكل مناسب؛نواتج" الل" تقنيةإجراء فحوص 

  المقدم على مستوى البرنامج أو المشروع التقنيالدعم. 

  التكاليف اإلدارية القابلة لالسترداد عناصر

تدعم الصندوق المتعدد  بقدر ما تعتبر التكاليف التالية مؤھلةفيما يتعلق بوحدة التنسيق في كل وكالة منفذة،  -34
  األطراف:

 التكاليف المباشرة لوحدة التنسيق بما في ذلك: -35



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43 
Annex I 

 
 

10 
 

  االستشاريين)؛الخبراء ( بعقودلموظفين الدائمين وواالستحقاقات ذات الصلة لالرواتب  

 الرصد اإلداري للمشروعات؛بالسفر المتعلق بأنشطة الصندوق المتعدد األطراف، و 

 نسبة المساحة  إلى، استنادا لتكاليف التشغيلالعادل  التخصيصبما في ذلك  مقار المكاتب تكاليف
 القابلة لالستخدام؛

  استنادا إلى نفقات محددة؛المعدات واللوازم المكتبية واالتصاالت والنفقات العامة 

 .الخدمات التعاقدية المتعلقة بأنشطة وحدة التنسيق 

الدعم المركزية للوكالة المنفذة. وسيشمل ذلك تخصيص عادل  إداراتمن  تكاليفلل عادلتخصيص و -36
  ومنصف لنفقات الخدمات المركزية مثل:

 الموارد البشرية، استنادا إلى العدد النسبي للموظفين؛  

  ،استنادا إلى حجم المعامالت المتولدة؛المحاسبة 

  الفعلية التي تستخدمھا  والنظمنظم المعلومات اإلدارية، استنادا إلى العدد النسبي لمحطات العمل
 وحدة التنسيق؛

  القانونية، استنادا إلى حجم المعامالت المتولدة؛الخدمات المشتريات وخدمات 

  لموظفين.النسبي لادا إلى العدد والخدمات اإلدارية، استن ةالمكتب العامخدمات 

تخصيص عادل لتكاليف المكاتب القطرية أو الميدانية. ويمكن إجراء ھذا التخصيص على الصعيد العالمي و -37
  على أساس النشاط المالي، أي إنفاق الصندوق المتعدد األطراف مقابل إجمالي إنفاق الوكاالت.

ن أو والمنفذة، سواء كانت وكاالت منفذة أو حكومات وطنية أو وسطاء مالي للجھاتالتكاليف المباشرة و -38
ة يدارالشؤون اإلعاقد معھم الوكاالت المنفذة بقدر ما يشاركون في تغيرھم من الخبراء االستشاريين الذين ت

يمة العادلة معدالت تعادل القبخالف ذلك على أساس لمشروعات. وستحدد ھذه التكاليف بموجب عقد خدمة أو تحمل ل
الموافق عليھا كجزء من ميزانيات المشروعات التكاليف ستستبعد ھذه التكاليف و. التي يتم الحصول عليھاللخدمات 

 ليونيدو في العديد من مشروعاتھا).لستشاريين االخبراء ال تكاليفمثل (

  لالستردادالتكاليف غير القابلة 

  ألغراض تحديد التكاليف اإلدارية الفعلية: لالسترداديقترح أن تعتبر البنود التالية غير قابلة  -39

  من الرحالت جزء الالمرتبط مباشرة بأعمال الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك  غيرالسفر
، والرحالت المتعلقة بأنشطة خارجة المتعدد األطرافالصندوق المرتبطة ب متعددة األغراض غير

  ؛المنفذة الوكالةعن دور 

  النفقات العامة المنصوص عليھا بالفعل في الصناديق العامة للوكاالت المنفذة؛مخصصات 

  ؛األخرى الميزانيات أو األنشطةأو العجز أو التكاليف في البرامج  شطبالرسوم التي تھدف إلى 

 .أي تكاليف محملة على المشروعات 
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 المرفق الثاني
 

 عن التكاليف اإلدارية إلعداد تقاريرالمقترح  المعدلالشكل 
 
  يسرد الجدول التالي عناصر الوحدة األساسية والتنفيذ التي تشكل التكلفة اإلدارية اإلجمالية. -1

  

   47الميزانية/ التكلفة 46الوصف
  (دوالر أمريكي)

 48التفسير

   الوحدة األساسية   -ألف
    العاملون في الوحدة األساسية وموظفو التعاقدات

    )ونالسفر (الموظفون واالستشاري
    المكان (اإليجار والتكاليف العامة)

    )األخرى (حاسبات ومستلزمات وغيرھا مستلزمات المعدات والتكاليف
    شركات)الالخدمات التعاقدية (

    الوحدة األساسية للعاملين فيالخدمات المركزية  تكاليفسداد 
    = التجاوز)) - االستخدام الناقص و التعديالت (+ = 
    = األموال المعادة) - إعادة األموال (

    المجموع الفرعي لتكاليف الوحدة األساسية   -ألف
    رسوم الوكالة/ التنفيذ   -باء

    سداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني، بما في ذلك النفقات العامة
    النفقات العامة)، بما في ذلك اداخليدعم الوکالة المنفذة ( فيتکال

    العامةالوسطاء الماليون، بما في ذلك النفقات 
األساسية (بما في  ةالوحدللعاملين في الخدمات المركزية  تكاليف سداد

  ذلك النفقات العامة)
  

   استرداد التكاليف
    = االستخدام الناقص) - التعديالت (+ = التجاوز و

    = تخفض ثم تلغى) -تكاليف المشروع (
    المجموع الفرعي لتكاليف رسوم الوكالة/ التنفيذ   -باء

   المجموع الكلي (ألف + باء)
 
  

                                                      
  تغير في المنھجية لتكاليف إعداد التقارير يبين أي   46
التقديرية ) والتكاليف 2017) والتكاليف الفعلية وميزانية السنة الحالية (مثل 2016تقديم ميزانية السنة السابقة (مثل  ھذا الشكل في ستمرسي   47

  ).2018نة القادمة (مثل والميزانية المقررة للس
  التكاليف التقديرية. أو ميزانياتالتوضيح أي تغيير في    48
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  .فيما يلي قائمة باألنشطة اإلرشادية و/ أو المھام المقبولة للتكاليف اإلدارية          -2
 

  األنشطة األساسية
  
 وتوزيع معلومات عن برنامج الصندوق المتعدد األطراف وسياساته وإجراءاته على المكاتب الميدانية و/ أو  استخالص

 العملياتموظفي 

  لشركاءعلى اتوزيع معلومات عن برنامج الصندوق المتعدد األطراف 

 ةيذيأمانة الصندوق واللجنة التنفمع متابعة الو ھايللموافقة عل ةيذياللجنة التنف یمقترحات المشروعات إل ميتقد. 

 العاملةمع الفرق  اتنسيق جھود كل وكالة مع أمانة الصندوق وداخلي 

  التقارير المرحلية السنويةتقديم و المشروعرصد حالة تنفيذ 

  وأولويات القطاع  احتياجات بشأنمع الحكومات الوطنية وموظفي العمليات  االتصاالتإعداد خطط عمل سنوية تستند إلى 

 متابعة حالة التنفيذ، بما في ذلك الزيارات القطرية حسب الضرورة 

 واألوراق واالستجابات اساتيوأمانة األوزون مع ملخصات الس ةيذيألمانة الصندوق واللجنة التنف معلومات ميتقد 

  وأمانة الصندوق وکذلك أمانة األوزون والوکاالت المنفذة األخرى  ةيذياللجنة التنف ترعاھاالمشارکة في االجتماعات التي

 موظفي األوزون شبكةمثل اجتماعات 

  الكبيرةالمشروعات للمشروعات والحصول على ميزانيات إعداد  المشروعاتإعداد مقترحات 

 صلة ببروتوکول الذات  ايتکنولوجالبما في ذلك حضور مؤتمرات  دة،يالجدالمشروعات  وآفاق اليتسويق بروتوکول مونتر

 اليمونتر

  امسبق ھاتأھيلالطلبات وواستعراض جمع  

 إنجاز  وتقارير والتسويةواألرصدة  راتيدورة المشروع (التأخ عنوأمانة الصندوق  ةيذياللجنة التنف یإل ريتقر ميتقد

 )ذلك وغيرالمشروعات 

 والمنشورات واإلحاطات اإللكتروني والموقع العمل حلقاتوالتوعية، من خالل  رفاإدارة المع 

  حضور االجتماعات وإعداد التقاريرالمشاركة في عمل فريق خبراء فني دولي، بما في ذلك 

 حضور اجتماعات ، المثال ليسب یعل، و ماتييوالتق نيياألساس نيالموظف بيتدر بما في ذلك ة،يااللتزام بالعمليات الداخل

 المشتركة اإلدارة واالجتماعات

 
  أنشطة التنفيذ

 
مستقلة، بما في ذلك إعداد خطط إدارة إزالة المواد ال ةيوطنالتحقق ال ريإعداد تقار یاإلشراف عل •

 ألنشطة االستھالك واإلنتاج الفردية ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 ةيالمرحل ريوالتقار حائدعم واستکمال إعداد طلبات الشر •
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والسياسات واإلجراءات ذات الصلة (من  الوكالة المنفذةالتعامل مع الحكومات وإبرام اتفاقات قانونية وفقا لدورة مشروع  •

 البلد من خالل اإلنجاز والتقييم)الوكالة المنفذة ومفھوم 

 يات التنفيذ واختصاصات المقاولين من الباطنإعداد اتفاق •

 الموافق عليھا باستخدام آليات المناقصات والتقييم المناسبة واالستشاريين) للمشروعاتالمنفذة  (الوكاالت فرق التنفيذ حشد •

 المعتمدة بالمشروعاتمعالجة الوثائق التعاقدية والمحاسبية المرتبطة  •

 البياناتة تنسيق جمع وإدار •

 واستكمالفي إعداد  والمشاركة الوكاالتتقرير عن نتائج المشروعات والبرنامج (إعداد تقارير إنجاز مشروعات إعداد  •

 )مشروعات الصندوق المتعدد األطرافإنجاز تقارير 

 ،ھاوالمشارکة في ةيبعثات اإلشراف النظام ميتنظو لمشروعا ذيتنفبما في ذلك دعم  ة،يالداخل ليعمليات التشغااللتزام ب •

  اجتماعات اإلدارة ،على سبيل المثال، وحضور عن حالة المشروع وتقديم تقرير

  )اليونيبتنفيذ برنامج المساعدة على االمتثال ( •
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Annex III 
 

TERMS OF REFERENCE FOR THE REVIEW OF THE ADMINISTRATIVE COST REGIME 
AND ITS CORE UNIT FUNDING BUDGET 

Objectives 

1. The objectives for the review of the administrative cost regime are the following:  

(a) To determine the appropriate level of programme support costs required to administer 
projects/programmes financed by the Multilateral Fund, in light of the current and 
future operation of the Multilateral Fund; 

(b) To update the definitions of all of the relevant components of administrative costs 
including core unit costs, the compliance assistance programme (CAP), central services, 
executing agency, financial intermediary, supervisory, project management unit (PMU), 
and project costs in light of the transition to the International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS) for the UN agencies;49 and 

(c) To further assess the itemized reporting format of core unit versus administrative costs 
as presented at the end in Annex III of the present document, as well as direct versus 
indirect costs that address the costs of implementing agencies’ central administration 
requirements.  

Issues to be considered 

2. Based on the preliminary overview of administrative costs, the Secretariat noted that since the 
Coopers and Lybrand study, there have been changes in administration of projects including: the use of a 
lead agency to coordinate activities where there are more than one agency; a beneficiary government 
serving as an executing agency to disburse funds for phase-out activities to the final beneficiaries; 
inclusion of PMUs as part of project costs in several multi-year agreements (MYAs); inclusion of 
multiple implementing agencies for several lower cost projects in geographically isolated countries 
resulting in limited costs for monitoring projects; subsidizing the administration of the Multilateral Fund 
projects by one agency; and involvement of implementing agencies’ Montreal Protocol units in 
administering projects for other multilateral environmental agreements (MEAs). 

3. Based on the above, the following issues should be addressed during the review of the 
administrative cost regime:  

(a) Whether there is a need to change the administrative cost regime since it has resulted in 
a rate of administrative costs exceeding 13 per cent for three of the agencies taking into 
account the impact of the relative size of projects and portfolios on the agencies 
administrative costs; 

(b) The need to define or redefine the relevant components of administrative costs; 

(c) The need to re-examine the extent to which the CAP budget includes administrative 

                                                      
49 The definitions currently in use are those contained in the study done by Coopers and Lybrand on the 
Administrative Costs of the Implementing Agencies (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/57) in1998, and contained in 
Appendix I to the present annex. 
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costs; 

(d) Whether a change in the definition of core unit costs and in the reporting format could 
better distinguish core unit costs from the costs of administering projects taking into 
account each agency’s unique nature; 

(e) The effect of implementation of cost accounting on managing core unit budgets and 
differentiating between core unit and administrative costs for each of the implementing 
agencies, including for the return of unused funds and in relation to IPSAS;  

(f) Whether the current administrative cost regime50 for UNEP and bilateral agencies 
should be reconsidered in the light of current operations; and 

(g) Issues identified in document UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34 to improve reporting of 
costs by the agencies. 

4. The preliminary overview also indicated that project costs had been included in administrative 
costs in the past for UNEP and UNIDO. Moreover, there are other costs that might be assessed as 
administrative costs to more accurately reflect the administrative burden of the agency in administering, 
managing, and executing projects. Therefore, the following items should also be addressed during the 
review: 

(a) The role of the lead agency in project submissions and the need for administrative costs 
and responsibilities for this function; 

(b) An assessment of the agency fees for low-cost projects and the ability of agencies to 
manage projects if the fees might constitute the cost of travel once during a project 
lifetime; 

(c) An assessment of the extent and impact of PMU costs that are included as project costs 
but could also be considered as costs for administering projects; and 

(d) The costs provided to beneficiary governments, executing agencies, country offices and 
financial intermediaries for administering individual projects and MYAs, i.e., the extent 
implementing agencies are passing on funds for administering projects to financial 
intermediaries, executing agencies or to governments for national execution. 

Methodology for the administrative cost study 

5. An expert/consultant with extensive experience in the operation of the Multilateral Fund or 
comparable financial mechanisms and the implementing agencies’ financial operations should be selected 
for the study. The work would begin in 2016 and each implementing agency will be visited, accompanied 
by a staff member of the Secretariat, with the aim of collecting relevant data and discussing with relevant 
staff in both the programme and financial divisions of each agency.  

                                                      
50 To apply an agency fee of 13 per cent on projects up to a value of US $500,000, except for institutional 
strengthening projects approved for UNEP where agency fees do not apply. For projects with a value exceeding 
US $500,000 but up to and including US $5,000,000, an agency fee of 13 per cent should be applied on the first 
US $500,000 and 11 per cent on the balance (as per decision 26/41(b)). 
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Estimated cost 
 
6. The total cost is estimated at US $60,000. It consists of three months of professional fees during a 
12-month period and travel costs with daily subsistence allowance to the headquarters of each agency and 
to the relevant Executive Committee meeting. A draft report should be submitted to the Secretariat by 
31 January 2017 and a final draft report to the Secretariat eight weeks before the first Executive 
Committee meeting of 2017 as required by decision 73/62. 
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Annex IV 

QUESTIONNAIRE FOR THE ADMINISTRATIVE COST STUDY 
 

Agency: _____________________________ 
Staff providing input (title): _____________________________ 
Date: _____________________________ 
 
Part A. Methodology used by the Implementing Agencies (IAs) to report expenditures on PSC 
earned. 
 
1. Are the project support costs (PSC) reported in the annual progress report (PR) the amount earned 

only or could your agency have immediate access to all PSC at the time of approval?  

2. How is this information presented in the Financial Statements (FS)?  

3. Could the PSC earned against MF approved project be reflected as a stand-alone item in the FS?  

4. Is core unit approval reflected separately from PSC?  

5. If your agency also performs bilateral activities funded based on Executive Committee approvals, 
what arrangements are in place to separate PSC earnings and expenditures of MF approved 
projects and bilateral agencies’ PSC earnings and expenditures?  

6. What is the policy for recognizing the PSC as earned when reporting expenditures (funds 
disbursed plus obligations) in your PR and in your Financial Statement (FS)? 

7. Would your agency report the PSC as earned the same way when reporting their actual 
expenditures as when reporting obligations? 

8. Do you conduct an internal reconciliation exercise between data in the progress reports and data 
contained in the financial statements?  

9. If so how is the information on PSC earned treated in this exercise?  

10. If there is a difference between the two reports, why and how these could happen?  

11. How are the differences, if any, sorted out?  

12. In cases where there are differences will a reconciliation statement between the two reports be 
available?  

13. If an internal reconciliation is carried, is it done using provisional accounts or the final accounts?  

14. Does your office have access to information on the PSC actually earned and spent on a yearly 
basis?  

15. Please advise how the PSC earned from MF is utilized. 

16. How does your agency keep track of the PSC earned from the MLF? 
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17. Is a separate account maintained for the PSC of the MLF? 

18. If not, please explain what kinds of records are kept for PSC earned from MF approved projects? 

Part B: Standard component costs of core units and associated CAP component 
 
These categories are essentially the same categories that implementing agencies provide in their reports 
on the actual core unit and administrative costs, annually. The same categories are provided in more detail 
in CAP budgets. 
 
B.1 Direct costs 
 
Staff of the core unit 
 
19. Does your implementing agency include only the personal emolument costs of the recruited 

personnel and contractual staff (like consultants) in the core unit? 

20. Does the work done by the recruited personnel and contractual staff exclude work directly with 
the implementation of projects? 

21. Please, list the different types of recruited personnel in the core unit and also list their personal 
emoluments. 

22. Please, list the different types of contractual staff in the core unit and also list their personal 
emoluments. 

23. If there are any costs other than those of recruited personnel and contractual staff kindly list them 
and the reason for having them included. 

24. Please indicate contractual status of core unit staff with % time allocation to MLF activities, 
source of funding and administrative/project work as shown in Table 1 below for 2015:  

Table 1. Core unit cost components in 2015 

Contractual status of 
core unit staff 

Full time 
core/part time 

(%) 

If part time, what 
is the other 

source of funding 

Brief job 
description 

Additional 
comments 

Permanent     
Fixed term     
Temporary staff     
Individual contractors     
Consultants /experts     

 
Travel of core unit staff 
 
25. What is the methodology used in the computation of the cost of travel for the core unit in terms of 

posting travel charges in the accounts? 

26. Please, list all the elements such as the purpose of the travel, used in the determination of travel 
cost for the core unit. 
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27. Are the travel costs included in the core unit budget for the Multilateral Fund those aimed at 
administrative monitoring of projects and other Multilateral Fund activities not directly related to 
project activities? 

28. Are the travel costs included in the core unit budget only of the core unit staff? 

29. If there are cases where they include non-core unit staff what would be the justification for that? 

30. Kindly provide the core unit travel costs as indicated in Table 2 below for 2015. 

Table 2. Core unit travel costs in 2015 

Core unit travel: 
attendance to 

Full time core/ 
part time (%) 

If part time what is 
the other Source of 

funding 

Brief description of 
type of mission 

travel 

Additional 
comments 

ExCom meetings/ 
IACM  

    

Ozone secretariat 
meetings (MOP, 
OEWG)  

    

Network meetings      
NOU visits      
Attendance at 
workshops  

    

Visit to headquarters     
Visit to field offices      
Other visits (specify)     

 
Office accommodation/space 
 
31. What is the methodology used in the computation of the cost for office accommodation/space to 

the core unit? 

32. Please, list all the elements used in the determination of office accommodation/space cost for the 
core unit staff. 

33. Is this methodology applicable agency-wide? If there are variations, what are they and how do 
they affect the Multilateral Fund? 

Equipment, supplies, telecommunications and general expenses 

34. What is the methodology used in the computation of the cost for office equipment, office 
supplies, telecommunication services and other general expenses to the core unit? 

35. Please, list all the elements used in the determination of the cost for equipment, office supplies, 
telecommunication services and other general expenses for the core unit staff. 

36. Is this methodology applicable agency-wide?  

37. If there are variations, what are they and how do they affect the Multilateral Fund? 
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Contractual services 

38. What is the methodology used in the computation of the cost for contractual services to the core 
unit? 

39. Please, list all the elements used in the determination of the cost for contractual services for the 
core unit staff. 

40. Is this methodology applicable agency-wide?  

41. If there are variations, what are they and how do they affect the Multilateral Fund? 

B.2 Central support services fair cost allocation 

Human resources management 

42. What is the methodology used in the computation of the cost for human resources management 
services to the core unit? 

43. Please, list all the elements used in the determination of the cost for human resources 
management services for the core unit staff. 

44. Is this methodology applicable agency-wide?  

45. If there are variations, what are they and how do they affect the Multilateral Fund? 

Accounting and Finance 

46. What is the methodology used in the computation of the cost for accounting services to the core 
unit? 

47. Please, list all the elements used in the determination of the cost for accounting services for the 
core unit staff. 

48. Is this methodology applicable agency-wide?  

49. If there are variations, what are they and how do they affect the Multilateral Fund? 

50. What accounting system your agency used during the 2015 financial period?  

51. Please indicate to what extent the IPSAS accounting system (if used) has an impact on the PSC 
level accessible to your agency 

Management information systems 
 
52. What is the methodology used in the computation of the cost for management information 

systems services to the core unit? 

53. Please, list all the elements used in the determination of the cost for management information 
systems services for the core unit staff. 

54. Is this methodology applicable agency-wide?  
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55. If there are variations, what are they and how do they affect the Multilateral Fund? 

Procurement and legal 
 
56. What is the methodology used in the computation of the cost for procurement and legal services 

to the core unit? 

57. Please, list all the elements used in the determination of the cost for procurement and legal 
services for the core unit staff. 

58. Is this methodology applicable agency-wide?  

59. If there are variations, what are they and how do they affect the Multilateral Fund? 

General office and central and common administrative services 
 
60. What is the methodology used in the computation of the cost for general office and common and 

central administrative services to the core unit? 

61. Please, list all the elements used in the determination of the cost for general office and 
administrative services for the core unit staff. 

62. Is this methodology applicable agency-wide?  

63. If there are variations, what are they and how do they affect the Multilateral Fund? 

B.3 A fair allocation of country/field office costs 
 
64. What is the methodology used in the computation of the cost of the various country and/or field 

offices allocated to the Multilateral Fund? 

65. Please, provide differences in the methodology where these vary between country/field offices. 

B.4 A fair allocation of financial intermediaries costs 
 
66. What is the methodology used in the computation of the cost of the various financial 

intermediaries allocated to the Multilateral Fund? 

67. Please, provide differences in the methodology where these vary between financial 
intermediaries. 

B.5 Costs of the projects implementation arms 
 
68. If your implementing agency uses agencies which includes national governments, financial 

intermediaries, consultants and other entities external to it for executing projects what are the 
mechanisms in place for the determination of the costs involved in the administration of those 
projects which clearly separate these from project costs? 

69. If your implementing agency uses some of its own internal resources for executing projects what 
mechanisms are there for the determination of the costs involved in administration of those 
projects which clearly separate these from project costs? 
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Part C.  Definitions of administrative and project costs  
 
C.1 By functional area and source of funding 
 
70. The Executive Committee currently approves separately five general groups of projects: (i) 

tranches of HPMPs (investment/TAS projects), (ii) demonstration projects/ODS alternative 
surveys, (iii) project preparation, (iv) institutional strengthening, and (v) CAP (Core unit costs is 
recorded as a project with only agency fees and no project costs and is therefore not considered a 
project costs.). A unique number (Inventory code/project number) is assigned to each approval 
and represent separate sources of funding (including core unit costs). An agency fee is 
additionally is associated with each of these project costs. Table 3 also lists the functions of these 
activities that can be assigned as standard administrative (core unit and implementation (agency 
fee)) and project costs. Kindly replicate Table 3 and indicate if your agency assigns costs as 
indicated in the Table 3 and explain why or why not, as applicable.  

71. Kindly replicate Table 3 and provide actual 2015 costs. (Note that these actual costs should 
correspond to data that can be gleaned from each other agency submissions such as the annual 
progress and financial reports, 2016 CAP budget/2015 CAP expenditures, and the reports on 
2015 actual core unit and overall total administrative costs.) 
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Table 3. Standard definitions of core unit, implementation (agency fee) and project-related sources of funding 

Item/Source of funding Core unit 
Implementation 

(agency fee) 
Project 

preparation
IS PMU/PMO 

Investment/ 
TAS project

Demonstration/ 
ODS altern. 

project 
CAP 

Core unit costs         
Distributing information 
about the Multilateral 
Fund's programme to the 
agency's field offices 
network 

Standard             standard 

Submitting and 
following-up discussions 
(with the Fund 
Secretariat and ExCom) 
project proposals 
submitted to the 
Executive Committee for 
approval 

Standard     yes for 
discussions 
with 
agencies on 
submissions 

yes for discussions 
with agencies on 
submissions 

    standard 

Coordinating each 
agency's efforts with the 
Secretariat 

Standard       yes for discussions 
with agencies on 
submissions 

    standard 

Monitoring the status 
and annual progress 
reports of a project from 
an administrative point 
of view 

Standard yes to the extent 
that project 
input is 
provided 

yes to the 
extent that 
project 
input is 
provided 
by a 
consultant 
preparing a 
project 

yes to the 
extent that 
project 
input is 
provided 

yes to the extent 
that project input is 
provided 

    standard 

Preparing annual 
business plans based on 
communications with 
national governments 
about sector needs and 
priorities 

Standard     yes-
discussions 
with 
agencies on 
submissions 
and 
approval 
letters 

yes-discussions 
with agencies on 
submissions and 
approval letters 

    standard 

Following up on 
implementation status, 

Standard yes for standard 
implementation 

yes but 
only for 

yes as part 
of standard 

yes as defined in 
agreement with 

    standard 
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Item/Source of funding Core unit 
Implementation 

(agency fee) 
Project 

preparation
IS PMU/PMO 

Investment/ 
TAS project

Demonstration/ 
ODS altern. 

project 
CAP 

including country visits 
if there is evidence of 
undue delays or 
difficulties 

activities standard 
project 
preparation 
activities 

IS activities agency and ExCom 
proposal/agreement 

Providing input to the 
Multilateral Fund 
Secretariat with policy 
papers and issues 

Standard             standard 

Participating in meetings 
sponsored by the 
Executive Committee, 
and the Secretariat 

Standard             standard 

Marketing, business 
development and 
prospecting for new 
projects 

Standard   yes as part 
of standard 
project 
preparation 
activities 

yes as part 
of standard 
IS activities 

yes as defined in 
agreement with 
agency and ExCom 
proposal/agreement 

    standard 

Collecting, reviewing 
and pre-qualifying 
project applications 

Standard   yes as part 
of standard 
project 
preparation 
activities 

yes as part 
of standard 
IS activities 

yes as defined in 
agreement with 
agency and ExCom 
proposal/agreement 

    standard 

Preparing project 
proposals; obtaining 
project preparation 
budgets for larger 
projects 

Standard   yes as part 
of standard 
project 
preparation 
activities 

        standard 

Internal requirements 
(core staff training, 
evaluations, time 
keeping, reporting, etc.) 

        

Core unit non-MLF 
activities 

        

Any core unit staff costs 
associated with other 
non-MLF (i.e. work on 
other MEAs e.g. 
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Item/Source of funding Core unit 
Implementation 

(agency fee) 
Project 

preparation
IS PMU/PMO 

Investment/ 
TAS project

Demonstration/ 
ODS altern. 

project 
CAP 

Chemicals) 
Travel not directly 
related to Multilateral 
Fund business, including 
the non-Multilateral 
Fund portion of multi-
purpose trips, trips 
related to activities 
extraneous to the 
implementing agency's 
role 

        

Allocations of general 
expenses already 
provided for in the 
general funds of 
implementing agencies 

        

Charges aimed at 
underwriting deficits or 
costs in other programs, 
budgets or activities 

        

Implementation 
(agency fees) 

        

Verification report 
(national verification) 

  standard       yes if 
approved 
for LVCs 

    

Verification report 
(individual HPMPs for 
verifying consumption 
activities) 

  standard       yes if 
approved 
for LVCs 
or as part 
of an 
investment 
project 
budget 

    

Lead agency yes to the 
extent there 
is 
repackaging 

standard           standard 
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Item/Source of funding Core unit 
Implementation 

(agency fee) 
Project 

preparation
IS PMU/PMO 

Investment/ 
TAS project

Demonstration/ 
ODS altern. 

project 
CAP 

for ExCom 
submission 
or 
discussions 
with 
Secretariat 

Preparing tranche 
requests and progress 
reports 

yes to the 
extent there 
is 
repackaging 
for ExCom 
submission 
or 
discussions 
with 
Secretariat 

standard yes but 
only the 
first 
tranche 
request but 
not the 
tranche 
progress 
report 

  yes as defined in 
agreement with 
agency and ExCom 
proposal/agreement 

    yes if staff 
prepares 
request and 
progress 
reports 

Dealing with 
governments and 
establishing legal 
agreements 

  standard           standard also 
part of PSC 
for central 
services 

Preparing 
implementation 
agreements and terms of 
reference for 
subcontractors 

  standard     yes as defined in 
agreement with 
agency and ExCom 
proposal/agreement 

    standard 

Mobilizing 
implementation teams 
(executing agencies and 
consultants) for approved 
projects using 
appropriate bidding and 
evaluation mechanisms 

  standard     yes as defined in 
agreement with 
agency and ExCom 
proposal/agreement 

    standard 

Processing contractual 
and accounting 
documents associated 
with approved projects 

  standard     yes as defined in 
agreement with 
agency and ExCom 
proposal/ 
agreement 
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Item/Source of funding Core unit 
Implementation 

(agency fee) 
Project 

preparation
IS PMU/PMO 

Investment/ 
TAS project

Demonstration/ 
ODS altern. 

project 
CAP 

Reporting on results of 
projects and the program 
(preparing agency and 
MLF project completion 
reports) 

yes to the 
extent there 
is 
repackaging 
for ExCom 
submission 
or 
discussions 
with 
Secretariat 

standard for 
substantive part 

          standard for 
substantive 
and packaging 
for ExCom 

Compliance Assistance 
Programme (CAP) 

yes if for 
reporting to 
meet ExCom 
requirements 

yes for FMO 
staff from PSC 
and staff costs 
for IS functions 
but PSC not 
used for 
standard 
implementation 

yes if no 
project 
preparation 
or if 
performs 
standard 
project 
preparation 
activities 

    yes if CAP 
staff 
conducts 
training or 
technical 
assistance 
activities 
paid from 
CAP funds 

yes if CAP 
staff conducts 
training or 
technical 
assistance 
activities paid 
from CAP 
funds 

  

Project costs         
Fielding consultants to 
project sites 

yes if for 
reporting to 
meet ExCom 
requirements 

yes if part of 
standard 
implementing 
activities 

yes as part 
of standard 
project 
preparation 
activities 

yes as part 
of standard 
IS activities 

yes as defined in 
agreement with 
agency and ExCom 
proposal/agreement 

standard Standard standard 

Project implementation, 
including the provision 
of project management 
and technical skills. This 
would include 
participating in the 
design of the project 
"deliverable" regardless 
of the form of the 
deliverable or the 
method of delivery. In 
other words, 

          standard Standard yes if staff 
prepares or 
conducts 
training or 
technical 
assistance 
activity 
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Item/Source of funding Core unit 
Implementation 

(agency fee) 
Project 

preparation
IS PMU/PMO 

Investment/ 
TAS project

Demonstration/ 
ODS altern. 

project 
CAP 

participation in the 
design of constructed 
equipment and training 
material would both be 
considered to be project 
activities 
Any activity considered 
to be a project, for 
instance country program 
preparation, technical 
assistance, training, etc. 

          standard Standard yes if staff 
prepares or 
conducts 
training or 
technical 
assistance 
activity 

Technical inspections of 
project "deliverables" by 
appropriately qualified 
experts 

          standard standard yes if staff 
prepares or 
conducts 
training or 
technical 
assistance 
activity 

Technical support 
provided at the 
programme or project 
level 

          standard Standard standard 

IS project         
Data reporting (A7 and 
CP) 

yes to the 
extent there 
is 
repackaging 
for ExCom 
submission, 
responding to 
ExCom 
decisions, or 
discussions 
with 
Secretariat 

    standard       yes as part of 
its regional 
networking 
follow-up 
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Item/Source of funding Core unit 
Implementation 

(agency fee) 
Project 

preparation
IS PMU/PMO 

Investment/ 
TAS project

Demonstration/ 
ODS altern. 

project 
CAP 

Internal government 
coordination and 
approvals/overarching 
action plans 

      standard       yes as part of 
its regional 
networking 
follow-up 

Ozone programme 
oversight  

      standard       yes as part of 
its regional 
networking 
responsibility 

Industry association 
coordination 

      standard   yes if 
approved 
as part of 
investment 
project 
budget 

  yes as part of 
its regional 
networking 
responsibility 

Project preparation         
Project 
formulation/preparation, 
in cases where a project 
preparation budget has 
been approved 

yes if no 
funds are 
approved 

yes for standard 
implementation 
activities 

standard         yes if agency 
staff prepare 
project 

Participating in project 
formulation activities 
with country offices 

yes if for 
coordination 
for reporting 
to ExCom 

yes for standard 
implementation 
activities 

standard         yes if agency 
staff prepare 
project 
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C.2 UNEP CAP 
 
72. Annex I provides UNEP’s approved 2015 CAP budget. UNEP is kindly requested to assign 

percentage costs for its 2015 actual CAP costs for core unit, implementation (agency fee), and 
project costs. 

C.3 By accounting item and source of funding 
 
73. Table 4 lists the groups of administrative and project costs for current MLF projects by general 

accounting items based on the definitions in Table 3 and provides further definitions by 
accounting item. Kindly replicate Table 4 and indicate if your agency assigns costs as indicated in 
it explaining why or why not your agency records costs in this manner, as applicable. 

74. Are there separate codes that can identify these costs?  

75. If not, how could your agency’s accounting system reflect these categories? 

76. Kindly replicate Table 4 and provide 2015 actual costs list agency staff individually by staff code 
as does UNEP for its annual CAP budget (see Annex I). (Note that these actual costs should 
correspond to data that can be gleaned from each other agency submissions such as the annual 
progress and financial reports, 2016 CAP budget/2015 CAP expenditures, and the reports on 
2015 actual core unit and overall total administrative costs.) 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43 
Annex IV 

 

15 

Table 4. Agency tracked administrative and project costs by accounting categories 

Items Core unit 
Implementation 

(agency fee) 
Project 

preparation
IS PMU/PMO* 

Investment/ TAS 
project 

Demonstration/ 
ODS altern. 

project 
CAP 

Core unit         
Agency staff For standard 

core 
activities 

For standard 
implementation 
activities 

For 
standard 
project 
preparation 
activities 

    For standard 
investment/TAS 
activities 

For standard 
demonstration 
project 
activities 

For core, 
implementation, 
project 
preparation, TAS, 
and demonstration 
project activities if 
by funded-CAP 
staff 

Contractual staff For standard 
core 
activities 

For standard 
implementation 
activities 

For 
standard 
project 
preparation 
activities 

    For standard 
investment/TAS 
activities 

For standard 
demonstration 
project 
activities 

For core, 
implementation, 
project 
preparation, TAS, 
and demonstration 
project activities if 
by funded CAP 
staff or CAP-
funded consulting 

Travel (not 
including 
participants 
travel) 

Standard for 
attending MP 
related 
meetings 
(including 
regional 
networks, 
workshops, 
IACMs) 

Associated with 
agency and 
contractual staff 

Associated 
with agency 
and 
contractual 
staff 

    Associated with 
agency and 
contractual staff 
if involved in 
project activities 

Associated 
with agency 
and contractual 
staff if 
involved in 
project 
activities 

Associated with 
agency and 
contractual staff 

Space (rent and 
common costs) 

Associated 
with agency 
and 
contractual 
staff 

Associated with 
agency and 
contractual staff 

Associated 
with agency 
and 
contractual 
staff 

    Associated with 
agency and 
contractual staff 

Associated 
with agency 
and contractual 
staff 

Associated with 
agency and 
contractual staff 

Equipment 
supplies and 
other costs 
(computers, 

Associated 
with agency 
and 
contractual 

Associated with 
agency staff 

Associated 
with agency 
and 
contractual 

Yes per 
project 
document, 
SSFA, GA, 

  Associated with 
agency and 
contractual staff 

Associated 
with agency 
and contractual 
staff 

Associated with 
agency and 
contractual staff 
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Items Core unit 
Implementation 

(agency fee) 
Project 

preparation
IS PMU/PMO* 

Investment/ TAS 
project 

Demonstration/ 
ODS altern. 

project 
CAP 

supplies, etc.) staff staff or other 
agreement 

Contractual 
services (firms) 

For standard 
core 
activities 

For standard 
implementation 
activities 

For project 
preparation 
activities 

Yes per 
project 
document, 
SSFA, GA, 
or other 
agreement 

  Associated with 
agency and 
contractual staff 

Associated 
with agency 
and contractual 
staff 

Associated with 
agency and 
contractual staff 

Reimbursement 
of central 
services 

For fees on 
core staff and 
core 
consultants 

For fees on 
standard 
implementation 
activities 

For fees on 
standard 
project 
preparation 
activities 

        For fees on CAP 
activities 

Implementation 
(agency fees) 

        

Reimbursement 
of country 
offices 

  For fees on 
standard 
implementation 
activities 

For fees on 
standard 
project 
preparation 
activities 

        For regional 
activities 

National 
execution 
including 
overhead  

  For standard 
implementation 
activities 

For 
standard 
project 
preparation 
activities 

          

Executing 
agency support 
cost (internal) 
including 
overhead  

  For standard 
implementation 
activities 

For 
standard 
project 
preparation 
activities 

          

Financial 
intermediaries 
including 
overhead 

  For standard 
implementation 
activities 

For 
standard 
project 
preparation 
activities 
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Items Core unit 
Implementation 

(agency fee) 
Project 

preparation
IS PMU/PMO* 

Investment/ TAS 
project 

Demonstration/ 
ODS altern. 

project 
CAP 

Cost recovery                  
Supervisory 
costs  

  For standard 
implementation 
activities 

          For standard 
implementation 
activities 

Project costs         
Industrial 
conversion 
capital and 
operating costs 

          For standard 
project costs 

For standard 
demonstration 
project costs 

  

Workshops and 
meeting costs 

              For regional 
network meetings 
or separate 
workshops 

Participants 
travel 

              For regional 
network meetings 

Other project 
costs through 
agreements not 
specified above 

      For other 
IS 
activities 

For other 
PMU/PMO 
activities 

For other project 
costs 

For other 
demonstration 
project costs 

For other CAP 
costs 

* PMU/PMO costs are components of HPMPs investment or TAS costs.  
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Part D: PMU activities 
 
77. Annex II is an Excel workbook (HPMP database for Non-LVCs for PMU input.xls) that contains 

a sample of HPMPs for non-LVC countries. It also includes all of the project costs for HPMPs by 
categories of costs that are shaded in gray. Those costs that might be considered PMU are 
highlighted in yellow. The spreadsheet also shows whether any phase-out is associated with the 
PMU. On row 108 of the attached Excel workbook, kindly indicate the total costs for the HPMP 
that is transferred for the PMU in each of the sample. 

78. Secondly, kindly indicate, in rows 110-115 of the attached Excel workbook, to what extent PMU 
costs in HPMPs that your agency is implementing are used for: 

a. Preparing reports, documents, and funding requests for submission to the Executive 
Committee? 

b. Attending meetings that are associated with core unit costs?  

c. Preparing submissions to the Executive Committee, progress reports, funding requests, 
verification reports? 

d. Providing bidding and contracting services? 

e. Conducting training or industrial conversion monitoring? 

f. Conducting public awareness? 

Part E: Typical project, implementing, and core unit costs 
 
79. As mentioned above, the Executive Committee is currently providing costs for five main 

categories of activities ((i) tranches of HPMPs (investment/TAS projects), (ii) demonstration 
projects/ODS alternative surveys, (iii) project preparation, (iv) institutional strengthening, and 
(v) CAP). HPMPs can be further separated into very-low-volume-consuming countries (VLVCs). 
Kindly provide the information requested in Table 5 below for the costs of for categories of 
projects for the items listed in Table 3 with respect to the five project categories for core unit, 
implementation, and CAP costs in 2015. 

Table 5. Standard administrative costs by project type in 2015 
Item/Project type Stage I of HPMP (investment and TAS 

projects) 
Project 

preparation
ODS alternative 

demonstration and 
alternative surveys 

Institutional 
strengthening

CAP

Sub-type VLVC LVC Non-LVC 
(servicing 

sector) 

Non-
LVC

Non-
LVC 
with 

sector 
plans 

        

Projects under 
implementation 

                  

Funds disbursed in 
2014 and 2015 

                  

Agency fees associated 
with disbursement 

                  

Number of projects 
under implementation 

                  

Administrative costs                   
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Item/Project type Stage I of HPMP (investment and TAS 
projects) 

Project 
preparation

ODS alternative 
demonstration and 
alternative surveys 

Institutional 
strengthening

CAP

Sub-type VLVC LVC Non-LVC 
(servicing 

sector) 

Non-
LVC

Non-
LVC 
with 

sector 
plans 

        

Core unit                   
Implementation 
(agency fee) 

                  

CAP                   
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