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 مقدمة  -أوال

أن يقMدم ورقMة تبيMن آيف تستعمل بصفة عامة    "  قMد طلبMت مMن اليونيMب      32/31 اإن اللجMنة التنفMيذية ، بموجMب مقMرره          -1
يفية استعمال تلك الحصة في مشروعات  فMي المMئة التMي تخصMص آتكالMيف مساندة للوآاالت ، وتبين آذلك آ              13الحصMة الMبالغة     

، "برصد وتقييم مساعدة المشروعات " ومما دعا إلى صدور ذلك المقرر إدراج عنصر يتعلق " . مماثلMة محMددة  تم تنفيذها فعالً    
 . جاء في طلب من اليونيب يتعلق بالموافقة على خطط إدارة  غازات التبريد في بنن 

 للجنة 34إلى االجتماع الـ ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/52 and Add.1 (قدم اليونيب الوثيقة المطلوبة  -2
وتضمنت الوثيقة معلومات مفصلة عن استعمال تكاليف مساندة البرامج وعن توزيع األموال التي تتضمنها تلك التكلفة            . التنفيذية 

) . التكاليف اإلدارية  (مم المتحدة في نيروبي   وبين مكتب األ   ) التكاليف الموضوعية  (بين مرآز الصناعة والبيئة التابع لليونيب   
وتضمنت الوثيقة آذلك تحليًال للمشروعات تبين آيف يصرف بند الرصد والتقييم في الميزانية في مشروع جرت الموافقة عليه     

 . وتنفيذه  

 : قررت ما يلي UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/51 and Add.1بعد أن نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  -3

 في موضوع تكاليف المساندة ، السيما فيما يتعلق بإمكانية ما 35أن تMنظر بمMزيد من التعمق في اجتماعها الـ        )أ"(
 :يلي 

تصMحيح توزيMع تكالMيف المسMاندة بيMن إدارات الشMؤون الموضMوعية وإدارات الشMؤون اإلدارية في              (1)
 الوآاالت المنفذة ؛

 المنفذة  إلدارة شؤون المشروعات الصغيرة  ، دون  زيادة  تكاليف المساندة التي تصرف للوآاالت       (2)
 زيادة النسبة الكلية من الموارد التي تخصص لتغطية تلك التكاليف ؛

آفالMة أن يكMون أي تصMحيح لتكالMيف المسMاندة متمشMيًا تمامMًا مMع القواعMد واللوائMح المالMية لمنظومة                  (3)
 األمم المتحدة ؛

طMMراف إعMMداد ورقMMة حMMول هMMذه المسMMألة بتشMMاور مMMع أميMMن خMMزانة   أن تطلMMب مMMن أمانMMة الصMMندوق المMMتعدد األ  )ب(
 .اليونيب ومرآز الصناعة والبيئة التابعة لليونيب 

 ) "34/65المقرر (

ناقشMت األمانة تنفيذ هذا المقرر مع الوآاالت المنفذة األربع خالل اجتماع التنسيق بين الوآاالت التي عقد في مونتريال            -4
 واتضMMح خMMالل المناقشMMة أن موضMMوع تكالMMيف مسMMاندة  الوآMMاالت أمMMر عالجMMه بطMMريقة سMMوية بيMMت         .2001فMMي أوائMMل سMMبتمبر  

 (26فMMي دراسMMة نظMMرت فMMيه اللجMMنــــة التنفMMيذيــة فـــMMي اجMMتماعهــــا الــMMـ  ) Pricewaterhouse Coopers(استشMMــــارة  هMMو 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/67 . (       اق على أن تقوم آل وآالMم االتفMذا تMة منفذة باستعراض توزيع التكلفة على نحو ما ول

ونتائج استعراض آل وآالة منفذة واردة في . حدده بيت الخبرة  االستشارية المذآور ، وأن تؤيد استمرار صالحية ذلك الترتيب               
 . القسم الثاني من الورقة 

هMMذه الورقMMة ، أعربMMت آذلMMك عMMن آرائهMMا   إن الوآMMاالت المMMنفذة ، عMMند تقديمهMMا إسMMهاماتها إلMMى األمانMMة فMMي سMMبيل إعMMداد     -5
وشMواغلها بشMأن المشروعات الصغيرة  الواردة في محفظة مشروعاتها ، وبشأن اآلثار المترتبة على هذه المشروعات الصغيرة      

  ويتضمن والمسMائل المMتعلقة بإمكMان تعديMل النسMب المMئوية لتكلفة المساندة يناقشها القسم الثالث من الورقـة            . علMى تكلفMة تنفMيذها       
 . القسم الرابع معلومات عن القواعد واللوائح المعمول بها في األمم المتحدة بشأن تكاليف المساندة 

 توزيع تكاليف المساندة  -ثانيا

 ، الMذي جMرى التعاقد معه للقيام بالدراسة   Pricewaterhouse Coopers ، قMام بيMت الخMبرة  االستشMارية     1998فMي   -6
يMMة للوآMMاالت المMMنفذة ، باسMMتعمال نمMMوذج يتضMMمن بMMنودًا قياسMMية للMMتكلفة ، فMMي سMMبيل تجمMMيع معلومMMات عMMن     بشMMأن التكالMMيف اإلدار
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التكالMيف مMن الوآMاالت المMنفذة  ثMم لحسMاب الMتكلفة اإلداريMة الفعلMية بعMد ذلMك التMي تMتحملها آMل وآالMة مMنفذة في تصريف شؤون                     
 . مشروعات الصندوق 

الخMبرة  االستشارية لم يحاول أن يميز في توزيع التكاليف ، بين اإلدارة  الموضوعيـة      إن الMنموذج الMذي اسMتعمله بيMت           -7
التي تمثل مبادئ قياسية في علم ) غير المباشرة (واإلدارة  اإلداريMة لكMل وآالMة ، بMل بيMن التكاليف المباشرة  والتكاليف األخرى                

تعلقة بالتوزيع بين إدارة الموضوعات واإلدارة  اإلدارية اقترحت  وفMي سMبيل التصMدي للMنقطة التي آثارها المقرر الم           . المحاسMبة   
األمانMة علMى الوآMاالت المنفذة القيام بالتمييز اآلتي فيما يتعلق بتكاليف المساندة ، مع استعمال بنود االنفاق التي جاءت في نموذج          

 :الخبير 

وحMدة التنسيق التابعة لبروتوآول مونتريال ، شاملة  الMتكلفة المباشMرة  ل   : التكالMيف التMي تMتحملها اإلدارات الموضMوعية           •
األجMMور والمMMزايا للموظفيMMن والسMMفر لخدمMMة المشMMروعات واسMMتئجار أماآMMن المكاتMMب والمعMMدات وتوريMMدات المكاتMMب         

ة  واالتصMاالت والخدمMات الMتعاقدية ؛ ورد األموال المستحقة للبلد والمكتب الميداني ؛ والتكلفة المباشرة للوآاالت المنفذ           
 . مثل الوآاالت المنفذة  الوطنية والوسطاء الماليين 

سداد قيمة الخدمات المرآزية بما في ذلك الموارد البشرية والمحاسبة   : التكاليف التي تتحملها إدارات الشؤون اإلدارية        �
 .لمكتب واإلدارة وأنظمة إدارة المعلومات لإلدارة  العليا وخدمات التوريد والخدمات القانونية والتكاليف العامة ل

طلبMت األمانة من الوآاالت المنفذة أن تؤيد أن التقسيم إلى الفئتين إنما هو تصوير لتوزيع بنود التكلفة في النموذج الذي          -8
 .استعمله بيت الخبرة االستشارية ، وإن هذا التقسيم إلى فئتين ال يزال صالحًا 

إجابتها على اقتراح األمانة ، قبلت تقسيم التكاليف إلى فئتين الذي اقترحته       إن اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي ، في         -9
وذآر . األمانة وأعطت مفردات التوزيع بين تكاليف الموضوعات  والتكاليف اإلدارية لديها آما هو مبين في الجدول األتي أدناه           

وقMدم توزيMMع  .  ال يMMزال صMالحًا هMو أيضMMا ،  34اع الMـ  اليونيMب أن الMتوزيع علMMى الفئتيMن الواردتيMن فMMي ورقMة اليونيMب إلMMى االجMتم       
 .التكاليف الوارد في الجدول 

تكلفMة اإلدارات اإلداريMة آنسبة مئوية       
 من مجموع تكلفة المساندة

الMMMMMMMتكلفة الواقعMMMMMMMة علMMMMMMMى اإلدارات   
الموضMوعية ، مبيMنة آنسبة مئوية من       

 مجموع تكلفة المساندة 

 الوآالة المنفذة 

 اليوئنديبي 92 8
 اليونيب 60.5 39.5
 اليونيدو 76 24
 البنك الدولي 95 5

 
 موضوع توزيع التكلفة بين اإلدارة الموضوعية واإلدارة اإلدارية في آل وآالة 

إن المسMألة المMتعلقة بMتوزيع تكالMيف المسMاندة بيMن اإلدارات الموضMوعية واإلدارات اإلداريMة فMي آMل وآالة منفذة                 -10
ويبدو أن ذلك يتمشى مع اتفاق اللجنة التنفيذية مع آل .  ترتيبًا داخليًا في آل وآالة   ينبغMي مMن حيMث المMبدأ أن تظل         

 : والنص المتعلق بهذا الموضوع في االتفاقات المذآورة  وارد أدناه . وآالة 

تفMرض علMى الصMندوق االسMتئماني نسMبة مMئوية مMن مجمMوع نفقMات المشMروعات المMنفذة من موارده، ويقوم                         :الوئنديبي 
لMبرنامج االنمائMي ، وفقMا لنظمه وقواعده وتوجيهاته ، باستخدام ذلك المبلغ لسداد تكلفة خدمات الدعم المقدمة     ا

ويحدد . مMن الوآMاالت المMنفذة المختارة أو من البرنامج االنمائي ذاته ، وتشمل أي خدمات دعم أخرى الزمة      
 .مج العمل المعتمدة المبلغ المطلوب لمثل هذه التكاليف في وثائق المشروعات وبرا

 

تفMرض علMى الصMندوق االسMتئمانى نسMبة مMئوية مMن مجمMوع نفقMات المشروعات المنفذة من موارده ، ويقوم                         :اليونيب 
بMرنامج البيMئة ، وفقMا لMنظمه وقواعده وتوجيهاته ، باستخدام ذلك المبلغ لسداد تكلفة خدمات الدعم المقدمة من          



UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/64 
 

4 

ويحMMدد المMMبلغ المطلMMوب لمMMثل هMMذه  . ألخMMرى أو مMMن بMMرنامج البيMMئة ذاتMMه  أي مMMن الوآMMاالت المMMنفذة المخMMتارة ا
 .التكاليف في وثائق المشروعات وبرامج العمل المعتمدة 

 

سMوف تقMيد علMى الحسMاب الخMاص نسMبة مMئوية مMن جميع نفقات المشروعات التي تنفق من الحساب الخاص                        :اليونيدو 
وتوجMيهاتها ، وتشMمل نفقMات الخدمMات المساندة األخرى التي      والتMي سMوف تسMتعملها اليونMيدو ، وفقMا لMنظمها              

وسMوف تحMدد فMي وثMائق المشMروعات الموافMق علMيها وفMي بMرامج العمMل الخاصMة بها المبالغ            . تكMون الزمMة    
 .الالزمة وآذلك تكاليف الخدمات المساندة التي تنفقها الوآالة 

 

أسMاس سMنوي جميع المصروفات التي تكبدها في األنشطة   يسMدد إلMى البMنك الدولMي بالكMامل وعلMى       : البMنك الدولMي    
ويMتم السMداد علMى أساس التكاليف التقديرية ، على أن    . التMي يضMطلع بهMا فMي إطMار هMذه الترتيMبات           

تجMMرى تسMMوية فMMي نهايMMة السMMنة المالMMية للبMMنك ، وتخصMMم هMMذه المصMMروفات مMMن مMMوارد الصMMندوق       
 .االستئماني 

 

ن أن يصبح قضية تعرض على اللجنة التنفيذية ، إذا آان هناك سبب لالعتقاد بـأن وآالة ما قد         مع أن توزيع التكلفة يمك     -11
 .قامت بزيادة  تكلفة المساندة  التي تحصل عليها باألخذ من موارد التكاليف المعتمدة للمشروع نفسه 

لمساندة  بين الفئتين داخل الوآالة التي فMي هذه الحالة قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في تفحص توزيع تكاليف ا           -12
ويمكMن أن يطلMب مMن الوآالMة نفسMها ذلMك الMتفحص فMي سياق المراجعة الداخلية والخارجية المطلوب أن تقوم بها                  . يعنMيها األمMر     

 .الوآالة ، آما يقضي بذلك اتفاقها مع اللجنة التنفيذية 

 

 

 بيرة والمشروعات الصغيرة إعادة توزيع نسبة تكاليف بين المشروعات الك -ثالثا

وفيما يلي ملخص . طلMب مMن الوآMاالت المMنفذة أن تقMدم تعلMيقاتها عMن تكالMيف المساندة الخاصة للمشروعات الصغيرة                -13
 : إلجاباتها على هذا الطلب 

. الصMMغيرة   فMMي المMMئة للتكالMMيف اإلداريMMة ال تغطMMي تمامMMًا تكالMMيف تنفMMيذ المشMMروعات         13أيMMد أن نسMMبة الMMـ    :اليوئنديبي 
 عMMن مجلسMMه التنفMMيذي الMMذي يقضMMي بMMأن أمMMوال اليوئنديبMMي   1998واليوئنديبMMي مرتMMبط بالتوجMMيه الصMMادر فMMي  

 .المخصصة لالستعماالت الجوهرية ال يمكن استعمالها آمعونة ألنشطة الصناديق االستئمانية 

 دوالر أمريكي 50.000 يزيد عن   في المئة من المشروعات هي مشروعات بمبلغ ال        50الحMظ أن أآMثر مMن         : اليونيب 
وفMMي آMMل حالMMة ، يقتضMMي القMMيام بالتبلMMيغات نفسMMها المطلوبMMة   . ، وآثMMيرًا مMMا يكMMون اقMMل مMMن هMMذا المMMبلغ بكثMMير   

ولذلك ، على أساس تطبيق مبدأ النسبية ، تكون تكلفة أداء الخدمات   . لمشMروع أآMبر من ذلك بعشرة أضعاف         
ولذا . ثMير مMن التكالMيف التMي تMنفق فMي سMبيل المشMروعات الكبيرة                اإلداريMة للمشMروعات الصMغيرة  أعلMى بك         

 .يمكن أن يقال أن هذه المشروعات تقتضي جهدًا إداريًا آبيرًا جدًا 

 حMMول عيMMنة تمMMثل مجمMMوع المشMMروعات الصMMغيرة دلMMت علMMى أن     1998ذآMMر أن نMMتائج دراسMMة مسMMحية فMMي    : اليونيدو 
 . في المئة  24.5 و 16.3 بين التكاليف اإلدارية لهذه المشروعات تتراوح
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ذآMر أن القMدرة التقنMية المحMدودة للصMناعات الصMغيرة  ، وصMعوبة تقصي ورصد هذه المشروعات وأسلوب             :البنك الدولي 
تنفMيذها مMن خMالل الوسMائط المالييMن المحلييMن ، أمMر يقتضMي مسMتوى مMن تكلفMة المسMاندة أعلى من المستوى                         

بيد أن المشروعات الكبيرة في قطاع اإلنتاج الداخلة . روعات الصغيرة الحالMي ، لتصMريف شMؤون هMذه المش       
ضMMمن محفظMMة مشMMروعات البMMنك توفMMر العنصMMر الMMالزم لتحقMMيق الMMتوازن بيMMن الMMتكلفة األعلMMى التMMي تقتضMMيها    

أعرب البنك .  فMي المMئة بصMفة عامMة     13المشMروعات الصMغيرة ، لتمكيMن البMنك مMن تحقMيق المتوسMط الMبالغ                
لقMه بشMأن إمكانMية زيادة تكاليف إدارة شؤون خطط التمويل االبتكارية التي يقوم البنك باستنباطها           آذلMك عMن ق    

فMي خططMه الوطنMية لإلزالMة ، وبشMأن وقع التفاعل الوثيق الجاري بين العاملين بالبنك والفريق الوطني القائم               
 .بتنفيذ خطط اإلزالة الوطنية 

 ، وحل محل 1998 الحالي إنما هو نتيجة التصحيح الذي أدخلته اللجنة التنفيذية في  لقMد ذآMر أن نظMام تكاليف المسانـدة         -14
والنظام الحالي فيه .  في المئة تشمل جميع المسائل 13الMنظام اإلصMلي لتكالMيف المسMاندة  الMذي آMان يقوم على أساس ثابت قدره          
 : التوجيهية التالية تعويض عن الخدمات التي تقدمها الوآاالت المنفذة  على أساس المبادئ

  دوالر ؛500.000 في المئة للمشروعات التي تصل قيمتها إلى 13تطبيق أجر للوآالة قدره  •

 دوالر أمريكي ، 500.000 دوالر ولكن حتى وبما فيه      500.000بالنسMبة للمشروعات التي تزيد قيمتها عن         •
 في المئة على الرصيد 11ى ثم نسبة  دوالر األولM 500.000 فMي المMئة علMى الMـ      13يطMبق أجMر للوآالMة يMبلغ         

 . الباقي 

 . دوالر يجري تقديمها على أساس آل حالة على حدة 5.000.000المشروعات التي تزيد قيمتها عن  �

أن مقMرر اللجنة التنفيذية بتقييم إمكانية زيادة تكاليف المساندة التي تصرف للوآاالت المنفذة إلدارة شؤون المشروعات           -15
ويمكن .  وضع في إطار برامترات واضحة تقضي بأن النسبة الكلية للموارد لمثل تلك التكاليف ينبغي عدم زيادتها  الصغيرة ، قد  

 . أن تكون ثمة مسألتان مرتبطتان بمحاولة تعديل النسب المئوية لتكاليف المساندة 

 مسألة محفظة المشروعات المستقبلية 

المئوية لتكاليف المساندة ستكون رهنًا بمحفظة المشروعات المستقبلية للصندوق  إن اآلثMار المالMية الكلMية لتعديل النسب           -16
ولذا فإن النظر في تكاليف المساندة ينبغي أن  . 5 المتبقي في بلدان المادة ODS، وهMي محفظة تتحدد بدورها بحجم استهالك الـ   

 . دوق في السنوات القادمة يأخذ بنهج يتطلع إلى األمام ، خصوصًا في سياق الهدف االستراتيجي للصن

 إن العمMل الMذي ال يزال مطلوبًا القيام به سيكون     5 المتبقMي فMي معظMم بلMدان المMادة            ODSيMبدو مMن حجMم اسMتهالك الMـ            -17
 في تصنيعها ODSمعظمMه فMي قطMاع صMيانة التMبريد ، وحMتى فMي الMبلدان التMي ال يMزال لديها بعض الصناعات التي تستعمل الـ                

     Mد مMي البMا ، فإن حجم المنشآت قد ال يكون مبررًا لالستمرار في تطبيق نهج معالجة آل مشروع على حدة  ، بل قد   والتMن تحويله
ومMن هMذا المMنظور مMن المMتوقع أن يشMاهد عMدد متزايد من المشروعات        . يوحMي بضMرورة  األخMذ بMنهج مظلMي أو بMنهج قطاعMي         

تبريد وخطط اإلزالة الوطنية ، بدًال من المشروعات الفردية الصغيرة       القطاعMية أو المشMروعات المظلMية وخطMط إدارة غازات ال           
الMبرامج المMتعددة  السMنوات سMوف تتطلMب تغMيرًا فMي الخدمMات التMي تؤديهMا الوآMاالت المMنفذة فبدًال من أن                     /وهMذه المشMروعات     . 

 المباشرة  عن الجوانب المختلفة المتعلقة تسMتعين بخMبراء استشMاريين وتقMوم بMتوريد المعMدات ، ستقوم الوآاالت بإسداء المشورة             
وقMد تتطلMب الخدمMات الجديMدة  المMتوقعة من الوآاالت درجة أعلى من التشاور المباشر بين العاملين في الوآالة        . بتنفMيذ االمتMثال     

تكاليف المساندة فكيف سوف يستوعب نظام .  ، وقد تمتد الخدمات على مدى عدة  سنوات 5والسMكان المحلييMن فMي بلدان المادة       
 هذا التغير في الخدمات ؟

 المتبقي في ODSالقطاعية ، التي ترتهن بحجم استهالك الـ /إن خطMط إدارة  غMازات التMبريد وخطMط اإلزالMة الوطنية               -18
 نفس الMبلدان المعنMية ، أمMر قMد يMنطوي علMى اخMتالفات آبMيرة فMي القMيمة ، بMيد أن الخدمMات المMتوقعة مMن الوآMاالت قد تكون هي                          

وبعبارة  أخرى إن خطة صغيرة  إلدارة  غازات التبريد قد ال تقتضي ، من الناحيـة النسبية ، انتباهًا أقل من العاملين             . الخدمات  
بيد أنه إذا طبقت النسبـة المئوية نفسها لتكاليف المساندة على جميع . فMي الوآالMة بالقياس إلى خطة آبيرة  إلدارة  غازات التبريد        
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رة  غMMازات التMMبريد بصMMرف الMMنظر عMMن حجمهMMا ، فMMإن جMMودة الخدمMMات التMMي تMMؤدى إلMMى خطMMط إدارة  غMMازات التMMبريد    خطMMط إدا
 . الصغيرة ال تكون مساوية لجودة  الخدمات التي تؤدى لخطط إدارة  غازات التبريد الكبيرة 

المساندة  هي التنمية المزمعة لمحفظة  ولMذا فMإن المسMألة التMي ينبغMي الMنظر فMيها عMند تصMحيح النسMب المMئوية لتكاليف                         -19
فهل يمكن لنظام تكاليف . المشMروعات التي لدى الصندوق ، والخدمات المتوقعة من جانب الوآاالت المنفذة لخدمة تلك المحفظة      

آاالت المنفذة المسMاندة  الحالي مع مستوى اإلنفاق الحالي على هذه التكاليف ، أن يخدم المحفظة المستقبلية ؟ أو هل ستستطيع الو    
 إيجاد محفظة متنوعة تضم مشروعات ذات أحجام متباينة ، للوفاء باحتياجات التنمية المستقبلية ؟ 

 موضوع تحديد ما هو المشروع الصغير   

إن النMية فMي زيMادة تكلفMة المسMاندة بالنسMبة للمشروعات الصغيرة  إنما هي توفير حافز أآبر في سبيل وضع وتنفيذ تلك                 -20
ـات ، علMى افMتراض أن هMذه المشروعات تنال في الوقت الحاضر من تكاليف المساندة  تعويضًا أقل مما تستحق ، آما                المشMروع 

والمفتاح المؤدي إلى تنفيذ مثل هذه السياسة ) . UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/52 and Add.1(تقMول بذلك ورقة اليونيب  
 . إنما هو التوصل إلى هذه المشروعات بالفعل 

وبينما استعمال ميزانية . اك عMدة طMرق لMتحديد مMا هMو المشروع الصغير ، وميزانية المشروع هي أحد هذه الطرق                هMن  -21
المشMروع باعتMMبارها المعMيار المحMMدد للحجMم ، هMMو أمMر يMMبدو صMراطًا مسMMتقيمًا وسMهًال إدارتMMه ، إال أنMه قMMد ال يكMون دائمMMا منصMMفًا         

لتMي تقتضMي مسMتوى مختلفًا من الجهد من جانب الوآاالت المنفذة إلدارة شؤون تلك       بالنسMبة لألنمMاط المخMتلفة مMن المشMروعات ا          
 دوالر قد يقتضي حدًا أدنى من الجهد في إدارة شؤونه إذا آانت توجد من 30.000فمMثًال إن إعMداد مشروع بمبلغ   . المشMروعات   

ومن ناحية أخرى فإن مشروعًا . ن يستعان بهم قMبل فعMًال نمMاذج للمشMروع جMيدة السMبك ويوجMد فMريق جاهMز مMن الخبراء المحليي               
 لالسMترداد وإعMادة الMتدوير قMد يقتضMي البحMث عMن خبير استشاري وعن توريد المعدات الالزمة للتدريب وتسليم          30.000قيمMته   

                      Mن وإعMيار المتدربيMية ، واختMة المحلMى اللغMب إلMي التدريMتعملة فMواد المسMرجمة المMب وتMع التدريMي موقMدات فMك المعMداد موقع تل
ومن الواضح أن الجهد المطلوب لتحقيق هذا المشروع يفوق . التدريMب وتحديMد توقيMت آMل عنصMر إلمكMان تحديد ميعاد االفتتاح           

 . الجهد الالزم إلعداد المشروع 

 ولMذا فMإن محاولMة تحديMد المشMروع الصMغير ينبغMي أن تتجاوز مجرد النظر إلى ميزانية المشروع آي تشمل النظر إلى                  -22
الجهMد الMالزم إلدارة  شؤون األنماط المختلفة من المشروعات ، والمسألة هنا هي مسألة النظر في المعايير التي ينبغي استعمالها       

 . لتحديد المشروعات الصغيرة 

 القواعد واللوائح المالية لألمم المتحدة بشأن تكاليف المساندة  -رابعا

23-         Mيف المسMتحدة لتكالMم المMبة األمMة     إن مراقMيمات اإلداريMي التعلMنة فMاندة مبيST/AI/286 1982 الصادرة في أول يناير 
وفيما يلي ترجمة األقسام المتعلقة . وتوجMد لMدى األمانMة صMورة  مMن هMذه الوثيقة للرجوع إليها       . بشMأن حسMابات مسMاندة الMبرامج       
 . فقط بالموضوع المطروح هنا  

 

 ج وإدارة  تلك الحسابات إجراءات للموافقة على حسابات مساندة البرام

 أحكام عامة  -1

تغطMMي هMMذه التعلMMيمات إدارة شMMؤون أمMMوال مسMMاندة الMMبرامج التMMي وردت فMMيما يMMتعلق بالصMMناديق االسMMتئمانية      -أ
وصMناديق التشMغيل ، التMي دفعهMا بMرنامج األمMم المMتحدة اإلنمائMي وصندوق األمم المتحدة للنشاطات السكانية                     

 .مم المتحدة والوآاالت المتخصصة إلى األ

فMMي حMMدود المMMبادئ التوجيهMMية التMMي تضMMمنتها تلMMك التعلMMيمات سMMوف تفMMوض سMMلطة اعMMتماد ميزانMMيات مسMMاندة     -ب
الMبرامج وتخصMيص أموالهMا ، فMيما يMتعلق بمشروعات التعاون التقني التي تنفذها المكاتب خارج المقر ، إلى                  

 .رؤساء تلك المكاتب 
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 إعداد الميزانيات السنوية  -ثالثا

إن مMMوارد مسMMاندة الMMبرامج ينبغMMي اسMMتعمالها فMMي المجMMاالت التMMي توجMMد فMMيها عالقMMة يمكMMن إثMMباتها بيMMن النشMMاط   -ب 
وفي هذا الصدد ينبغي أن تكفل المكاتب التي تستعمل موارد . المساند المعني وبين األنشطة التي درت إيرادات مساندة  البرامج      

أي الشMMؤون المالMMية (ة  المشMMروعات وإدارة  الMMبرامج والوظMMائف اإلداريMMة المرآMMزية   مسMMاندة  الMMبرامج توزيعMMًا منصMMفًا بيMMن إدار  
. ويمكن أن تستعمل موارد مساندة  البرامج لدعم المشروعات في برامج التعاون التقني          . والشMؤون الشخصMية والخدمات العامة       

 :وعناوين البنود التي يمكن أن تستعمل فيها أموال مساندة البرامج تشمل 

  األخصائيين والخدمات العامة ؛–الوظائف  -1

 الخبراء االستشاريين ؛ -2

 المساعدة المؤقتة وساعات العمل اإلضافية ؛ -3

 السفر ؛ -4

 استئجار األماآن ؛ -5

 توريدات ومواد المكاتب ؛ -6

 معدات المكاتب ؛ -7

 .النفقات المتنوعة  -8

----- 

 

 


