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 2011-2009في سياق مراجعتها للتقييم المستقّل للتكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث   .1
 PricewaterhouseCoopers (PWC)الذي أجرته مؤسسة ) 54/42، و51/38، 50/27 للمقررات متابعة(
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48( إعادة النظر في المسألة في اجتماعها السادس "، قّررت اللجنة التنفيذية

الرئيسية في الوكاالت والخمسين في سياق تقييم برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال وميزانيات تكاليف الوحدة 
المنفذة المعينة، وطلبت إلى األمانة إعداد استعراض للتقرير لتقديمه إلى ذاك االجتماع، يبّين بعض المسائل 

  ).55/44المقرر " (الرئيسية كي تنظر فيها اللجنة، بما في ذلك مسألة وضع تعريف عام للتكاليف اإلدارية
  
 للتكاليف اإلدارية على ضوء التقديم PWC من دراسة  المنبثقةيةتنظر هذه الوثيقة في المسائل الرئيس  .2

وهي تتضمن أيضاً معلومات نوقشت في اجتماع . لتكاليف الوحدة األساسية ومعلومات أخرى عن التكاليف اإلدارية
 .ف في مكاتب أمانة الصندوق المتعدد األطرا2008تشرين األول / أكتوبر2التنسيق بين الوكاالت الذي ُعقد في 

 وأعطت ،وفي وقت سابق لالجتماع وّجهت األمانة مسّودة الورقة الحالية إلى الوكاالت للحصول على تعليقاتها
 أخذت  عنه التي نتجت، والمدخالتالوكاالت تعليقات خطية وناقشت الورقة بالتفصيل خالل اجتماع التنسيق

  .باالعتبار في مجال توسيع هذه الوثيقة
  
   ووافقت الوكاالت،تتضّمن المسائل الرئيسية للتكاليف اإلدارية األمور التالية أن اقترحت األمانة  .3

   :على ذلك
  

  تعريفاً موّحداً للتكاليف اإلدارية؛ •
المعّدل اإلجمالي للتكاليف اإلدارية المعتمدة منذ استهالل تكاليف الوحدات األساسية وبرنامج  •

  المساعدة على االمتثال؛
  بل التكاليف اإلدارية التي تكّبدتها الوكاالت المنفذة؛دخل التكاليف اإلدارية مقا •
   غير المصروفة؛رسوم الوكاالتالمبالغ الكبيرة من  •
  تكاليف هيدرو كلورو فلورو كربون البدئية؛ •
  يونيب وبرنامج المساعدة على االمتثال؛ •
  الصندوق االستئماني ليونيدو؛ و •
 .ق موارد الصندولتعزيز مستقبلية محتملة تكاليف إدارية •

  
  التعريف الموّحد للتكاليف اإلدارية

  
األموال الواردة من الوحدات األساسية، وجزء من : إن التكاليف اإلدارية مكّونة من عنصرين اثنين  .4

وأفاد تقرير .  كنسبة مئوية من الموافقاترسوم الوكاالتبرنامج المساعدة على االمتثال، واألموال الواردة من 
PWCوفي حين أن هذا التصريح صحيح، فإن التقييم . ة لم تحّدد تعريفاً موّحداً للتكاليف اإلدارية ان اللجنة التنفيذي

 وُأكمل عام Coopers and Lybrandالمستقّل السابق للتكاليف اإلدارية للوكاالت المنفذة، الذي أجرته مؤسسة 
1998) UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/67 (هذه ت ظلو. ذة األربع على الوكاالت المنفوضع تعريفات طُبقّت

التعريفات قيد االستعمال كأساس للتبليغ عن التكاليف اإلدارية ولطلب تكاليف الوحدات األساسية منذ الموافقة على 
تمويل الوحدات األساسية ليوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي في االجتماع الثامن والثالثين للجنة التنفيذية في 

لتعريفات الموحدة متوافقة مع فئات التكاليف الموحدة المشتركة بين كافة الوكاالت وا. 2002تشرين األول /أكتوبر
 في  كما وردCoopers and Lybrandوالمرفق األول يتضّمن تعريف التكاليف اإلدارية من دراسة . المنفذة 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/67الفصل الثالث من الوثيقة 
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وأفاد . ن تعريف التكاليف اإلدارية المدرج في المرفق األول لهذه الوثيقةلم يوافق يونيب على نواح عّدة م  .5

 التنسيق مع :أن بنود التكاليف التالية يجب أن تُعتبر كتكاليف مشروعات عوضاً عن تكاليف إدارية، وبنوع خاص
، وتقارير إتمام ةليرير المرحاأمانة الصندوق المتعدد األطراف، وإعداد االختصاصات للمتعاقدين من الباطن، والتق

المشروعات، والمدخالت التقنية لخطط األعمال، والمتابعة لحالة التنفيذ، وتوفير المدخالت ألوراق السياسات 
العامة، وحضور االجتماعات التي ترعاها اللجنة التنفيذية حين تكون لها عالقة بقضايا السياسة العامة واالمتثال، 

ولكن يوئنديبي ويونيدو البنك الجولي اعتبرت هذه . ها على إعداد المشروعاتق من أجلوإعداد مشروعات لم يوافَ
كتكاليف إدارية، وأعلنت خالل اجتماع التنسيق ما بين الوكاالت، أن أموال التكاليف اإلدارية من وكاالتها استعملت 

  .الغاياتلهذه 
  
وعلى سبيل المثال يمكن اعتبار . ارية بالنسبة للتكاليف اإلدتفاهمالسوء نوع من مع ذلك قد يكون هنالك   .6

التكاليف اإلدارية من جهة الموافقة على مثل هذه التكاليف كتكاليف وكاالت أو حين يمكن استعمال الدخل من 
 فوري إلى كافة رسوم الوكاالت في وصولوهنالك وكالة واحدة فقط، وهي البنك الدولي، لديها  . رسوم الوكاالت

 سنوات عدة، على البنك أن يبرمج هذه  في الغالبكن بما أن تنفيذ المشروعات يستغرقول. حين الموافقة عليها
  .المبالغ على مدى بضع سنوات

  
 ل لألمواة إالّ إذا كان هنالك إنفاق ملحقبالنسبة لوكاالت األمم المتحدة، ال ُيعتبر رسم الوكالة كدخل للوكال  .7

 إلى هذه األموال كدخل من أجل تنفيذ  المتحدة ليس لديها وصولممووكاالت األ. ذو صلة بالموافقة على المشروع 
 مرهون مبلغاً كافياً من الدخل اإلداري  فإنوبالتالي.  للمشروعملحقمشروعات الصندوق حتى يكون هنالك إنفاق 

االنفاقات في توفير مستوى /صروفات على أهمية الPWCولهذا السبب شّددت .  حصول إنفاقات المشروعبحين
  .للموارد للتكاليف اإلدارية حين ينطبق ذلك على وكاالت األمم المتحدةكاف 

  
  المعدالت اإلجمالية للموافقة على التكاليف اإلدارية منذ بداية الوحدات األساسية وبرامج المساعدة على االمتثال

  
وهذا .  على األموالإن تقييم معدل التكاليف اإلدارية ُينظر إليه في الغالب على أساس متى تتّم الموافقة  .8

  .القسم من الوثيقة يتطرق إلى التكاليف اإلدارية من هذا المنظار
  
 12.09 كانت 2007 إلى 1998 التكاليف اإلدارية اإلجمالية الموافق عليها للوكاالت المنفذة لفترة إن  .9

 على االمتثال التابع بالمئة من قيمة المشروعات المعتمدة بما في ذلك التكاليف المصّححة لبرنامج المساعدة
وهذا هو دون ). راجع المرفق الثاني( بالمكّونات اإلدارية لبرنامج المساعدة على االمتثال التكفّلليونيب، من أجل 

 بالمئة الخاص بنظام التكاليف اإلدارية السابق، ولكنه مازال أعلى من الهدف الذي كانت األطراف 13مستوى الـ 
له رسم ) GEF(وبالمقارنة، فإن مرفق البيئة العالمية .  بالمئة10عّدل هو دون الـ قد حددته ذات مّرة لتحقيق م

الذي يمكن أن  كجزء من تكاليف المشروع، زانية إلدارة البرنامج، المتضّمن بالمئة زائد مي10إداري أساسي قدره 
مكان أن تستعمل الوكاالت وباإل.  بالمئة كنتيجة لذلك20 بالمئة إضافية، ويكون المجموع المحتمل 10 ُيجمع مع

.  التكاليف اإلدارية اإلضافية لتغطية تكاليف وكاالتها التنفيذية والرصد الوطنيلمرفق المبيئة العالميةالمنفذة التابعة 
وتكاليف الوكاالت التنفيذية ال تعتبر كتكاليف مشروعات في الصندوق المتعدد األطراف، مع أن الرصد الوطني 

وباإلجمال فإن التكاليف اإلدارية للصندوق تشابه بصورة ُمرضية التكاليف . المشروعاتمتضمَّن في تكاليف 
 مرفقاإلدارية لمرفق البيئة العالمية، وبنوع خاص نظراً للمستوى األكبر لألموال السنوية الموافق عليها لوكاالت 

  .البيئة العالمية المنفذة ووكاالته التنفيذية
  

 لوكاالت الصندوق المتعدد األطراف المنفذة 2007-1998للتكاليف اإلدارية لفترة  لقد كان المعدل المئوي  .10
ولكن معدل التكاليف .  مليون دوالر أمريكي136.7 بالمئة، بمتوسط مستوى سنوي للتمويل قدره 12.09األربع 
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وى التمويل إلى حين تدنّى مست) 2007 بالمئة عام 13.52 و2006 بالمئة عام 13.13( بالمئة 13اإلدارية تجاوز 
وتحقيق معّدل إجمالي قدره . 20071 مليون دوالر أمريكي عام 117إلى 2006 مليون دوالر أمريكي عام 115

 مليون 12.7، و2006 بشكل موافقات عام اً مليون دوالر أمريكي إضافي3.2 بالمئة كان يتطلّب فقط مبلغ 13
 بالمئة 10، بالمقارنة، يكون دون الـ ق معّدل إجماليوتحقي. ة ورسوم الوكاالت الملحق2007دوالر أمريكي عام 

حتاج إلى أكثر من ضعفَي معّدل التمويل أو التخفيضات للتكاليف تيتطلّب زيادة محسوسة في موافقات المشروعات 
  .، أو مزيجاً من ذلكرسوم الوكالةبرنامج المساعدة على االمتثال و/اإلدارية للوحدة األساسية

  
كالة، تمكن البنك الدولي من تحقيق معّدل إجمالي للموافقة على تكاليف إدارية قدره على مستوى الو  .11

 قد تسفر عن معّدل إجمالي أدنى م بأن محفظة مالية مرتفعة القيمةوهذا الواقع مطابق للمفهو.  بالمئة 10.08
  .ت كافةللتكاليف اإلدارية حيث أن البنك الدولي لديه محفظة مالية األكثر قيمة بين الوكاال

  
 بالمئة كمعّدل أقصى للتكاليف اإلدارية للوكالة وبالنسبة 13 اقترحت إمكانية تحديد PWCفي حين أن   .12

لتلك الوكاالت التي تتلقى تكاليف وحدة أساسية، فإن متوّسط معّدل التكاليف اإلدارية للوكاالت الثالث، باستثناء 
تأمين استقرار في العملية  كانت الغاية من الوحدة األساسية إضافة إلى ذلك.  بالمئة13يونيب، لم يتجاوز الـ 

وتوفير متوّسط مستوى سنوي . األساسية خالل أوقات تكون فيها موافقات المشروعات أقّل من المستوى الطبيعي
، يجب أن يتيح تحقيق معّدل إجمالي للتكاليف اإلدارية 2007-1998للتمويل شبيه بذاك الذي توفّر خالل فترة 

  . بالمئة13نى من أد
  

  الدخل اإلداري والتكاليف اإلدارية
  

. يعالج هذا القسم من الوثيقة مبلغ دخل التكاليف اإلدارية لكل وكالة والتكاليف المكّبدة مقابل تلك الموارد  .13
يتّم التطّرق وس.  لكل وكالة لتغطية التكاليف اإلدارية المكّبدةوالغاية هي التأكد من كفاية تمويل التكاليف اإلدارية

  .ليونيب في قسم منفصل من هذه الوثيقة
  

  البنك الدولي
  

في لى إجمالي مبلغ رسوم الوكاالت الموافق عليه إ فوري وصوللقد ُأشير أعاله بأن للبنك الدولي إمكانية   .14
مات أبلغت وهذه المعلو.  تمويل تكاليف الوحدة األساسيةإلى فوري وصولوله ايضاً .  الموافقة على المشروعحين

وقد أبلغ . عنها الوكاالت المنفذة في تقاريرها المرحلية، ودعمتها معلومات جرد األمانة للمشروعات الموافق عليها
وبالتالي فإن .  في سياق طلباته السنوية لتمويل تكاليف الوحدات األساسية2003عن التكاليف اإلدارية المكّبدة منذ 
  . مدى عّوضت اللجنة التنفيذية عن التكاليف اإلدارية المكّبدةمقارنة لهذه المعلومات تشير إلى أي

  
  2007  2006  2005  2004  2003  البنك الدولي

6,767,612 6,852,8606,076,051 7,412,938 8,246,117  التكاليف اإلدارية الموافق عليها
6,030,398 6,658,3717,106,215 5,914,544 6,118,162  التكاليف اإلدارية المكّبدة

 737,214 1,030,164- 194,489 1,498,394 2,127,955  الرصيد
3,527,888 3,820,8382,790,674 3,626,349 2,127,955  الرصيد الجاري

  
_______________  

وعوضاً . وعات، لم يكن ذلك نتيجة لمستوى أدنى من متوسط موافقات المشر2002 بالمئة عام 13مع أن معّدل التكاليف اإلدارية تجاوز أيضاً  1
 ميزانيات الوحدة األساسية حصلت على الموافقة خالل االجتماع األخير للسنة، مع التخفيضات الملحقة بها من كانت نتيجة هذا الوضع أنعن ذلك 

   . بالمئة13 كانت 2002 إذ أن رسوم الوكاالت ألول اجتماعين عام رسوم الوكاالت
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 فقد جّمع رصيداً ،2006دولي تكاليف إدارية أعلى من الدخل عام يبّين الجدول أنه في حين أن للبنك ال  .15
 الرقم اإلجمالي منذ بداية الصندوق وأفاد البنك أن. 2007 إلى 2003 مليون دوالر أمريكي خالل الفترة 3.5قدره 

وقت،  قد يستغرق بعض ال ماليين دوالر أمريكي تقريباً ولكن رقماً دقيقا5ً هو على األرجح المتعدد األطراف
وسبب ذلك في األساس أن الرسوم المالية الوسيطة تُسّدد بواسطة مبالغ المشروع االستئمانية، وليست مسّجلة في 

  .ويتوّجب الحصول على البيانات من مكاتب البنك اإلقليمية. نظام البنك
  

االت التي يتلقّاها  من  إذ يتوّجب برمجة رسوم الوك،بالنسبة لرصيد دخل التكاليف اإلدارية، أفاد البنك أنه  .16
أجل تغطية التنفيذ في السنوات القادمة، كان عليه أن يحتفظ برصيد جار لضمان وجود أموال كافية إلتمام تنفيذ 

  .مشروعاته الجارية
  

  يوئنديبي
  

 يكون إلى أن أعاله، فإن ليس لدى يوئنديبي ويونيدو مجال للوصول إلى رسوم الوكاالت ركإعادة لما ذّ  .17
بالنسبة ليوئنديبي تحتفظ الرسوم في و . إنفاق لمشروع يحّرر الرسوم بشكل دخل متوافر تستعمله الوكالةهنالك

 وميزانية سنوية لعمليات الصندوق المتعدد صندوق استئمان منفصل لالستعمال بمناسبة وضع ميزانية مستقبلية
 بأن دخالً إضافياً لرسوم الوكالة ودخل الوحدة  مع التوقّع أساس دخل لرسوم الوكالة تّم تسلّمهاألطراف مبّررة على

  .األساسية سيتوفّران قريباً
  

 من اإلنفاقات وتكاليف الوحدات األساسية، والتحرير الناتج رسوم الوكالةيبّين الجدول أدناه مستوى دخل   .18
و مبّين في طلباتها السنوية  كدخل ليوئنديبي، بالمقارنة مع التكاليف اإلدارية المكّبدة كما هرسوم الوكالةعن ذلك ل

  .لتمويل الوحدات األساسية
  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  يوئنديبي
رسوم دخل 
 من الوكالة

إنفاقات 
وتكاليف 
الوحدة 
 3,680,410 3,488,278 4,379,594 5,345,493 4,797,375 3,651,058  األساسية
التكاليف 
 3,189,494 2,908,219 3,563,004 3,666,437 2,511,570 3,668,458  المكّبدة
 490,916 580,059 816,590 1,679,056 2,285,805 17,400-  الرصيد
الرصيد 
 5,835,026 5,344,110 4,764,051 3,947,461 2,268,405 17,400-  الجاري

  
ن  مليون دوالر أمريكي أكثر بشكل دخل م5.8يشير الجدول إلى أن يوئنديبي قد جّمع رصيداً يزيد عن   .19

وأفاد يوئنديبي أن الرقم . 2002 عام  تكاليفه تجاوزت قليالً عائداته، رغم أن2007 إلى 2003 خالل الفترة تكاليفه
 مليون دوالر أمريكي كما هو مبّين في الوثيقة عن 5.5اإلجمالي منذ بداية الصندوق المتعدد األطراف هو تقريباً 

ع ذلك فإن لدى يوئنديبي دخالً وتكاليف إدارية أقّل م). UNEP/OzL.Pro.ExCom/56/60(تسوية الحسابات 
 مجهوداً متعّمداً إلبقاء التكاليف في مستوى منخفض وأنه لم يتّم وأفاد يوئنديبي أنه بذل.  الدوليمن يونيدو والبنك

  . في المستقبل الوظائف لن يظَل مستداماًة، ولكن تخفيضاستبدال موظفي الوحدة األساسي
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  يونيدو

  
وهي تخّصص تكاليف إدارية في . وحدتها األساسيةموافقة داخلية لميزانيتها الخاصة ل يونيدو ىتتلقّ  .20

وبما أن ليس . تقريرها إلى اللجنة التنفيذية في سياق تكاليف الوحدة األساسية على أساس نموذج لتقدير التكاليف
  .لديها محاسبة للتكاليف، فالتكاليف اإلدارية الفعلية ليست متوفّرة

  
ليونيدو بالمقارنة مع  كدخل رسوم الوكالةيبّين الجدول أدناه مستوى الصروفات وما ينتج من تحرير   .21

  .التكاليف اإلدارية المكّبدة كما هو مبّين في طلباتها السنوية لتمويل الوحدة األساسية
  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  يونيدو
رسوم دخل 
 من الوكالة

اإلنفاقات 
يف وتكال

الوحدة 
 3,787,035 5,025,532 4,593,474 4,838,520 4,894,912 3,612,944  األساسية
التكاليف 
 8,071,400 5,250,400 5,990,310 5,387,900 6,315,500 5,210,705  المكّبدة
4,284,365- 224,868-1,396,836- 549,380-1,420,588-1,597,761-  الرصيد
الرصيد 
9,473,798-5,189,433-4,964,565-3,567,729-3,018,349-1,597,761-  الجاري

  
 السنوية للوحدة األساسية قد تجاوزت باستمرار الدخل ايبّين الجدول أن تكاليف يونيدو المقّدرة في تقاريره  .22

تغطيها  أن أي تكلفة ال 2002وقد أفادت يونيد منذ . الذي تتلقاه من رسوم الوكاالت الملحقة بإنفاقات المشروعات
وأوردت يونيدو تقييماً مكرراً لتكلفتها اإلدارية على . رسوم الوحدة األساسية والوكالة هي مدعومة من قبل المنظمة

وقد أوردت في وقت الحق معلومات . ضوء مراجعة تعريف التكاليف اإلدارية خالل اجتماع التنسيق بين الوكاالت
 الوحدة األساسية إلى االجتماع السادس والخمسين ها لتمويل سياق طلبتفصل المعلومات الواردة في

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/20 ( ،مشيرة إلى أنه وفقاً للتعريف المدرج في المرفق األول من هذه الوثيقة
وتستنتج الوثيقة بشأن طلبات تكاليف .  صلة بالمشروعاتوى محسوس من التكاليف اإلدارية ذيكان هنالك مست

  .ستوى دخل التكاليف اإلدارية المؤمنة ليونيدو يتجاوز مستوى التكاليف اإلدارية المكّبدةالوحدة الرئيسية أن م
  

والصرف يحصل عندما تَُحّول المبالغ . بالنسبة لألمم المتحدة يساوي صرفاً زائد إلتزامات" إنفاقاً"إن   .23
ناحية مثالية، فإن مجموع األموال التي ومن . كدفعات نهائية في حين أن االلتزام هو مبلغ األموال التي ُأذن بدفعها

يتّم تسلّمها كدخل في سنة من السنوات يكون مساوياً للمجموع النقدي المطلوب من المكتب المسؤول عن تنفيذ 
 أفاد أنه إذا بلغت إحدى الوكاالت PWC لذلك فإن .الحافظات المالية لمشروعات الصندوق المتعدد األطراف

مويل المشروع، ورسوم الوكالة الملحقة المترتّبة عن تلك الصروفات، فقد ينتج دخل مستوى معّيناً للصرف في ت
ى مستوى معّين من  بشأن مطالبة الوكاالت بالتوّصل إلPWCولكّن توصية . كاف لتغطية كافة التكاليف اإلدارية

ذلك ولكن المسألة وال ريب أن الوكاالت ستحاول تحقيق . اً على إرادة الوكالة المنفذة الصرف ليس متوقّف
المرتبطة بمستوى الصرف هي ذات صلة أكثر بالدخّل الناتج للوكالة مّما هي بالنسبة للمكتب المسؤول عن تنفيذ 

  .مشروعات الصندوق المتعدد األطراف
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تنفيذ أنشطة الصندوق المتعدد ن األموال أكثر مما يكلّفه ثّمة خيار يضمن عدم تلقّي إحدى الوكاالت م  .24
ف في سنة من السنوات، وهو أن تكون هنالك ميزانية إدارية إجمالية، كما كان معتمداً في السابق من البنك األطرا

.  كان يتّم تحديد األنشطة وكذلك التكاليف اإلدارية األخرى، وحيث كانت تعاد المبالغ غير المستعملةالدولي، حيث
 باستثناء مكّونات تكلفة المشروع لبرنامج المساعدة على وهذا أيضاً مطابق لميزانية برامج المساعدة على االمتثال

  .االمتثال
  

إن الموافقة على ميزانية سنوية عوضاً عن مزيج من رسوم الوحدات األساسية والوكاالت قد يمنح اللجنة   .25
ا تُمنح لهذه التنفيذية مجاالً أكبر للرقابة لتضمن أن األموال التي تطلبها الوكاالت من أجل تنفيذ المشروعات إنم

إنما، توفير رسوم الوكالة حيث يكون الدخل للتمويل العام للوكالة المنفذة مرتكزاً على إنفاق تكاليف . الغاية فقط
  .تدفقات نقديةالمشروع، يتيح حافزاً داخلياً للوكالة لتنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن لتجنّب مشاكل أي 

  
 توصية PWCلتكاليف لتنفيذ أنشطة هيدرو كلورو فلورو كربون، لم تقّدم نظراً لعدم التأكد من تقديرات ا  .26

ولكنها أوصت بضرورة رصد الفروقات بين دخل التكاليف . لتغيير يجري على أنظمة التكاليف في الوقت الراهن
  .اإلدارية والتكاليف التي تتكّبدها الوكاالت

  
   رسوم الوكاالت غير الملتزم بهامبالغ كبيرة من

  
 أموال المشروعات وتكاليف المساندة  مليون دوالر أمريكي من129 الـ  أيضاً إلى مبلغPWCأشارت   .27

وهذه هي .  ُيلتزم بها والتي من أجلها تشارف أهداف المواد المستنفدة لألوزون أن تتحقق أو أنها تحققت لملها التي
 ذلك PWCوتذكر . االتفاقات المتعددة السنواتغير الملتزم بها من /المسألة الحالية بصدد المبالغ غير المصروفة

 دوالر أمريكي تستطيع التكفّل بتكاليف الوحدة الرئيسية  ماليين9.6 بالمئة تبلغ 7.5ألن رسوم الوكاالت ، بمعّدل 
  .ليوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي لسنتين تقريباً

  
 2007كانون األول / ديسمبر31ت مالية بتاريخ أفادت مراجعة للتقارير المرحلية للوكاالت المتضّمنة بيانا  .28

 مليون 2.7 مليون دوالر أمريكي بشكل رسوم وكاالت تّم االلتزام بـ 16.7أنه كانت هنالك أرصدة مجموعها 
  .الت الثالث مبين في الجدول أدناهومستوى رسوم الوكاالت التي لم يتّم االلتزام بها للوكا. دوالر أمريكي منها فقط

  
  رسوم الوكالة الملتزم بها  أرصدة رسوم الوكالة  *الوكالة

 171,253 7,776,809  يوئنديبي
 480,779 1,998,931  يونيب
 2,066,254 6,973,996  يونيدو

 2,718,286 16,749,736   العامالمجموع
  .إن رسوم الوكاالت متوفّرة فوراً للبنك الدولي، لذلك فهي لم تدرج أعاله* 
  

الحالي لألرصدة في رسوم الوكاالت قد يكون مختلفاً اليوم ألن بعض هذه الرسوم  حين أن المستوى في  .29
. 2008، كما تجدر اإلشارة إلى أن رسوماً أخرى ُأضيفت من موافقات جديدة عام 2008يكون قد ُمّدد عام 

لتي ال تغطيها وباستطاعة الوكاالت أن تستعمل إنفاق هذه المبالغ لتغطي تلك المكّونات من التكاليف اإلدارية ا
  .تكاليف الوحدة األساسية
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   لهيدرو كلورو فلورو كربونةالتكاليف البدئي
  

وتناول تحليل .  أيضاً إلى مسألة مبالغ التكاليف البدئية ألنشطة هيدرو كلورو فلورو كربونPWC نظرت  .30
PWCستكون ،سية المتوقعة بعد تضمين تكاليف الوحدة الرئي، للتأكد من أنه رسوم الوكاالت معّدالت صرف 

والحظ المستشارون أنه ستكون هنالك . هنالك مستويات كافّية من التكاليف اإلدارية لتغطية اإلنفاقات المتوقعة
 2007تكاليف كافية ليوئنديبي والبنك الدولي ، ولكنهم لم يتمكنوا من فهم الزيادة المحسوسة في تكاليف يونيدو عام 

 أن يونيب سوف PWCوأفادت . ت ثمة حاجة لمبالغ تكاليف بدئية ليونيدود ما إذا كانحديوبالتالي لم يتمكنوا من ت
يتكفّل باحتياجات هيدرو كلورو فلورو كربون بواسطة ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال التي ستقترح في 

  .االجتماع السادس والخمسين
  

  أن يتم صرفاقات المتعددة السنوات، ُيرّجحمن االتفنظراً للمبالغ الكبيرة لرسوم الوكالة غير المصروفة   .31
وأفاد يوئنديبي أن . رسوم الوكالةداً محسوساً من الغ على مدى السنتين القادمتين، لتوفّر عائ هذه المبمعظم

استمرارية عنصر ميزانية الوحدة األساسية هي حاسمة للتكفّل بكّل من عمل إزالة كلورو فلورو كربون الباقي 
 مجهول بنوع خاص 2011 أيضاً أن االحتياج عام PWCوأفادت . أنشطة هيدرو كلورو فلورو كربون وكذلك ب

وإذا حصلت موافقات هيدرو كلورو فلورو كربون . بسبب عدد وحجم موافقات هيدرو كلورو فلورو كربون
ك دخل كاف لإلبقاء على  للوكاالت على مستويات سابقة، يتوقّع أن يكون هنالبإمكانها أن تتّحمل تمويالً ثابتاًو

  .البرامج بحجمها الحالي
  

إن رسوم يونيب اإلدارية، من غير أن يؤخذ بالحسبان جزء ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال، قد   .32
إذ أن أمٌر غير بديهي وهذا . 2007 إلى 1998  بالمئة للفترة من8.44توحي بأنه تلقّى رسم وكالة إجمالياً قدره 

ى أيضاً أدنى مستوى من الموافقات بين كافة الوكاالت، وأن متوّسط حجم مشروعاته هو أدنى مما هو يونيب يتلقّ
وهذا مختلف عن .  تستعمل كدعم للخدمات المركزيةخرى، وأن رسوم الوكالة الخاصة بهبالنسبة للوكاالت األ

ة تنفيذ المشروعات بواسطة مكّونات الوكاالت األخرى التي تستعمل رسوم الوكالة التي تتلقاها للموظفين لمساند
ة  ألنشطPWC ومع استعمال تخصيص. حدات األساسيةلويرة محددة في التبليغ السنوي لخدمة مركزية صغ

راجع ( بالمئة 18.26تكاليف إدارية وغير إدارية، فإن رسم يونيب اإلجمالي هو برنامج المساعدة على االمتثال ك
 للتكاليف اإلدارية الفعلية لتجري أنشطة في جميع عاكساً أكثرأن يكون ذلك  حوُيرّج). تخصيصاتالمرفق الثالث لل

ومع أن التخصيص المشار إليه .  وإلدارة مشروعات ذات المبالغ التي هي أدنى من متوّسط التمويل5بلدان المادة 
ال يوافق على هذا  في سياق هذه الورقة أنه ، فإن يونيب قد أفادPWCفي المرفق الثالث قد اقترحه يونيب لـ 

  .التخصيص
  

 بالمئة ُيطبق على تمويل برنامج المساعدة على 8أنه، في حين أن رسماً للوكالة قدره أيضاً  PWCأفادت   .33
لنسبة  على رسوم الوكالة فوق التكاليف اإلدارية كما قد تكون الحال با ُيطّبقاالمتثال بكامله، فإن بعض هذه الرسم

ولكن ذلك ال يبّرر الواقع بأن رسم الوكالة ليونيب هو في . ايضاً كتكاليف إداريةعتُبر إلعداد المشروعات الذي ا
 بالمئة لرسم الوكالة لبرنامج المساعدة على 8إضافة إلى ذلك فإن مستوى الـ . األساس تكلفة خدمة مركزية

يتلقّى أي رسم وكالة لمشروعات  أخذ بعين االعتبار أن برنامج المساعدة على االمتثال ال حالً وسطاًاالمتثال كان 
وكان باإلمكان أن يؤدي ذلك .  بالمئة7.5 تحّملالتعزيز المؤسسي ، بعكس الوكاالت المنفذة األخرى التي تفرض 

إضافة إلى ذلك فإن . 2007 و1998 دوالر أمريكي للفترة بين 208.305إلى رسوم وكالة إضافية قدرها 
، وهي في الغالب في البلدان النامية ذات بنى قيمة، وكثيرة النشاطل اشروعات يونيب هي في العادة منخفضةم

  . االتصال الضعيفة، مّما يعقّد الجهود اإلدارية لهذه المشروعات
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إن لم يكن أي رسم وكالة قد طُّبق على المكّونات اإلدارية لبرنامج المساعدة على االمتثال، وأن يكون   .34
 ى االمتثال، فقد يكون ذلك قد حّملّونات غير اإلدارية لبرنامج المساعدة عل بالمئة قد طُّبق على المك13معّدل 

أي تغيير على ترتيبات بوعلى هذا األساس ال يوصى . الصندوق المتعدد األطراف مزيداً من التكاليف اإلدارية
  . مع يونيبالتكاليف اإلدارية الحالية الموافق عليها

  
  

  صندوق االستئمان ليونيدو
  

 التمكّن من انعكاس صروفات الً بغية أيضاً بأن تنشئ يونيدو صندوق استئمان منفصPWC  أوصت  .35
 الموارد المقّدمة من الصندوق وأفادت يونيدو أنها تعتبر. لمشروعالمشروعات الفعلية وحساب تكلفة مساندة ا

 يونيدو، على نقيض ولكن. المتعدد األطراف كأموال في االستئمان ولم تعلن عن دعم لصندوق استئمان منفصل
يوئنديبي والبنك الدولي، أبلغت أيضاً أن البيانات التي تقّدمها لتكاليف الوحدة األساسية هي تقديرات وليست بيانات 

  الوكاالت ألن ذلك يتطلّب محاسبةوأفادت يونيدو أنها ال تستطيع تنفيذ أي مطلب لرصد صرف رسوم. فعلية
وأفادت أيضاً بأن نظام . توفير المعلومات على أساس نموذج تكاليفها اإلداريةللتكاليف، ولكنها ستنظر في إمكانية 

  .اً حالياً من قبل يونيدومحاسبة للتكاليف الكاملة ليس مزمعمركز 
  

أفادت يونيدو ، كما هو مبّين أعاله، في وقت الحق الجتماع التنسيق بين الوكاالت، أن بعض تكاليفها   .36
وعلى . قاً يمكن أن تعتبر تكاليف ذات صلة بالمشروعات وفقاً لتعريف التكاليف اإلداريةاإلدراية المبلغ عنها ساب

  .نموذج تكاليف اإلدارية للوكالة أن يأخذ هذا التعريف بالحسبان
  

قّدم معلومات عن دخل التكاليف اإلدارية والتكاليف  من يوئنديبي والبنك الدولي أن يوحيث أن بإمكان كّل  .37
 أرصدة المبالغ المتوفرة من موارد الصندوق المتعدد األطراف قد ترغب اللجنة التنفيذية في عنلك المكّبدة، وكذ

افتراضات لنموذج تكاليفها اإلدارية ، :  ويمكن أن تتضّمن هذه المعلومات.طلب مزيد من المعلومات من يونيدو
اليف اإلدارية، والتكاليف المقّدمة كدعم  التك بين أنشطة ذات صلة بالمشروعات وبينوبيانات تكاليف إدارية تمّيز

 تقّصي أية أرصدة  منمن المنظمة من تلك المطلوبة لعمليات الصندوق المتعدد األطراف، وبيانات كافية تمكّن
  . من التكاليف اإلداريةفية صاجارية ذات عائدات أو تكاليف

  
  تكاليف إدارية مستقبلية من أجل تعزيز موارد الصندوق

  
تماع التنسيق بين الوكاالت الذي تطّرق لمسائل التكاليف اإلدارية، أثار البنك الدولي إمكانية  اجخالل  .38

وقد شجعت اللجنة التنفيذية بلدان المادة . تكاليف إدارية مستقبلية إضافية بالنسبة إلزالة هيدرو كلورو فلورو كربون
 طخطوارد إضافية لتكثيف الفوائد البيئية من استكشاف حوافز مالية محتملة وفرص لمعلى  والوكاالت المنفذة 5

 لالجتماع التاسع عشر XIX/6من المقرر ) ب (11عمالً بالفقرة إدارة إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربون 
تكاليف إدارية إضافية أن تمكن الصندوق من تعزيز موارده بواسطة و"). ح"، الفقرة 54/39المقرر (لألطراف 

. كفاءة استخدام الطاقة أجل إنجاز أهداف بيئية متعددة، بما في ذلك التغّير المناخي ومصادر أموال أخرى من
ولكن حسب البنك الدولي فإن تعزيز الموارد قد يتطلب تكاليف إدارية إضافية لجمع ورصد ترتيبات تمويل معقدة 

  .من مصادر مختلفة
  

األمانة أن تتصل بمؤسسات أخرى بهدف في اجتماعها الخامس والخمسين طلبت اللجنة التنفيذية من   .39
كمصادر من أجل تمويل مشارك في ة ومالئمة متعددة األطراف تكون مناسب وأتحديد آليات تمويل إفرادية وإقليمية 

ير  فوائد مناخية إضافية ولتأمين تقر الصندوق المتعدد األطراف بغية تحقيقتمويل أوزون  لزيادةالوقت المناسب
 في االجتماع السابع والخمسين في تنظروقررت أيضاً أن ). ط(، الفقرة 55/43المقرر (لي ملحق الجتماع مستقب
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 لدخل إضافية من القروض وغير ذلك من مصادر يحتفظ بها، واالستعماالت الممكنة لتلك المبالغ وسيلة مسّهلة
ف اإلدارية من أجل تعزيز وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في مسألة التكالي).  الفقرة ب55/2المقرر (

  .موارد الصندوق في المداوالت المستقبلية بشأن موضوع التمويل المشارك واستعمال الدخل اإلضافي
  
  

  التوصيات
  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في .40
  

أن تحيط علماً بالتقرير بشأن المسائل الرئيسية من تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة   ) أ(
كما ورد في الوثيقة ) 55/44المقرر  (2011-2009 السنوات الثالث

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19؛ 
  
أن تُبقي على أنظمة التكاليف اإلدارية الحالية للوكاالت الثنائية والمنفذة لفترة السنوات الثالث   ) ب(

 ؛2009-2011
  

  ن دخل أن تطلب من الوكاالت المنفذة تأمين بيانات فعلية كافية من أجل رصد الفروقات بي  )ج(
  التكاليف اإلدارية والتكاليف المكّبدة؛ و

  
  لنموذج تكاليفها اإلدارية، ومعلومات طلب من يونيدو أن تقّدم االفتراض أن ت  )د(

ن األنشطة التكاليف اإلدارية في الطلبات المستقبلية من أجل تمويل الوحدة األساسية، التي تمّيز بي
اليف الواردة كدعم من المنظمة بين تلك التك وارية،ن التكاليف اإلدذات الصلة بالمشروعات وبي

ن تقّصي أية تلك المطلوبة لعمليات الصندوق المتعدد األطراف، وتوفير بيانات كافية للتمكّن مو
  . الصافي أو التكاليف للتكاليف اإلداريةأرصدة جارية من العائد
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Annex I 
 

DEFINITION OF ADMINISTRATIVE COSTS 

In keeping with the Executive Committee's 1994 recommendation, it is important to clarify the 
definition of administrative costs, at least for the purposes of this study.  Unless there is a clear 
and common understanding of what is considered to be an administrative cost and what is 
considered to be a project cost, there will continue to be inconsistent approaches.  If there are 
inconsistent approaches, it is very difficult to establish a uniform reimbursement rate based on 
actual costs. 

Following this logic, the following paragraphs will serve first to propose a method of 
distinguishing between administrative and project costs, and second to propose criteria to identify 
the elements of administrative costs which could be considered as being eligible.  

Distinction between administrative and project activities  

Administrative activities 

In respect of Multilateral Fund programmes, the implementing agencies are expected to use their 
existing field office networks to match the needs of beneficiaries and the funds available from the 
Multilateral Fund.  In doing so, they are required first to identify and submit potential projects to 
the Executive Committee and second, to ensure that the allocated funds are used in the manner 
authorised by the Executive Committee, in line with approved project proposals and budgets. 

Project identification, formulation and approval 

With respect to new and potential projects, the implementing agencies are expected to use the 
administrative cost allocation for the following activities: 

 distributing information about the Multilateral Fund's programme to the agency's field 
offices network; 

 collecting, reviewing and pre-qualifying project applications; 
 dealing with governments and establishing legal agreements; 
 preparing project proposals; obtaining project preparation budgets for larger projects; 
 fielding consultants to project sites; 
 submitting and following-up project proposals submitted to the Executive Committee 

for approval. 
 
Project Implementation and Monitoring 
 

With respect to approved projects, the implementing agencies are expected to use the 
administrative cost allocation for the following activities: 

 co-ordinating each agency's efforts with the Secretariat;  
 preparing implementation agreements and terms of reference for subcontractors 
 mobilising implementation teams (executing agencies and consultants) for approved 

projects using appropriate bidding and evaluation mechanisms ; 
 processing contractual and accounting documents associated with approved projects;  
 monitoring the progress of a project from an administrative point of view, and ; 
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 reporting on results of projects and the program (preparing progress and project 
completion reports). 

Other activities to be considered as administrative 
 

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

 preparing progress reports; 
 participating in project formulation activities with country offices; 
 following up on implementation status, including country visits if there is evidence of 

undue delays or difficulties; 
 providing input to the Multilateral Fund Secretariat with policy papers and issues; and 
 participating in meetings sponsored by the Executive Committee, and the Secretariat. 

Activities to be considered as project costs 

The following activities would not be considered to be administrative activities, and would be 
conducted only on the basis of approved projects : 

 marketing, business development and prospecting for new projects (this activity is 
funded by an the Executive Committee which has established ozone units in each 
country) ;  

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

 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, 
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. 

 technical inspections of project "deliverables" by appropriately qualified experts. 
 technical support provided at the programme or project level.  

 

Reimbursable elements of administrative cost 

With respect to each implementing agency's co-ordinating unit, to the extent that it supports the 
Multilateral fund, the following costs would be deemed to be eligible:  

1. Direct costs of the co-ordinating unit including 

 salaries and the associated benefits of permanent and contractual (consultants) staff; 
 travel related to Multilateral Fund activities, and to administrative monitoring of 

projects. 
 office accommodation cost including a fair allocation of operating costs, based on the 

proportion of useable space; 
 equipment, office supplies, telecommunications and general expenses based on 

specific expenditures. 
 contractual services related to activities of the co-ordinating unit. 
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2. A fair cost allocation from central support services of the implementing agency.  This 
would include a fair and equitable allocation of the expense of central services such as: 

 human resources, based on the proportionate number of staff 
 accounting, based on the volume of transactions generated 
 management information systems, based on the proportionate number of workstations 

and the actual systems used by the co-ordinating unit 
 procurement and legal, based on the volume of transactions generated 
 general office and administrative services, based on the proportionate number of staff. 

 
3. A fair allocation of country or field office costs.  This allocation could be made globally 

on the basis of financial activity, i.e. Multilateral Fund spending vs total agency spending. 
 
4. Direct costs of the implementing arms, be they executing agencies, national 

governments, financial intermediaries or other consultants contracted by the 
implementing agencies to the extent that they are involved in the administration of projects.  
These costs would be established by service contract or otherwise charged at rates 
equivalent to the fair value of the services received.  These costs would exclude costs 
approved as part of project budgets (e.g. the cost of UNIDO's consultants in many of its 
projects). 

Non-reimbursable costs 
 
It is proposed that the following items be considered as non-reimbursable for the purposes of 
determining actual administrative costs: 

 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. 

 Any costs charged to projects.  
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ADMINISTRATIVE COSTS (1998-2007) 
 

Agency Funds 
Approved 

for Projects 
and 

Activities 
(US dollars) 
per agency 

Approved 
Support 

Costs (US 
dollars) 

Percentage of 
Administrative 
Support Costs 

to Funds 
Approved 

Funds 
Approved 

using PWC 
Admin 

Allocation 
for CAP 

Support 
Costs using 

PWC 
Admin 

Allocation 
for CAP 

Percentage 
of Admin 
Costs to 
Funds 

Approved 
per PWC 

Year 1998 1998 

UNDP 31,398,080 4,058,756 12.93% same same same

UNIDO 23,638,291 3,021,458 12.78% same same same

World Bank 36,092,415 4,320,114 11.97% same same same

 UNEP 4,672,124 607,000 12.99% 4,672,124 607,000 12.99% 

Total 95,800,910 12,007,329 12.53% 95,800,910 12,007,329 12.53% 
Year 1999 1999 

UNDP 35,919,600 4,585,569 12.77% same same same

UNIDO 34,186,780 4,101,107 12.00% same same same

World Bank 64,404,300 6,562,404 10.19% same same same

 UNEP 6,502,734 838,029 12.89% 6,502,734 838,029 12.89% 

Total 141,013,414 16,087,108 11.41% 141,013,414 16,087,108 11.41% 
Year 2000 2000 

UNDP 31,341,916 3,816,390 12.18% same same same

UNIDO 30,251,972 3,559,743 11.77% same same same

World Bank 37,282,434 3,596,690 9.65% same same same

 UNEP 6,372,938 828,481 13.00% 6,372,938 828,481 13.00% 

Total 105,249,261 11,801,305 11.21% 105,249,261 11,801,305 11.21% 
Year 2001 2001 

UNDP 35,421,551 4,329,218 12.22% same same same

UNIDO 24,742,300 3,088,385 12.48% same same same

World Bank 55,212,853 5,047,511 9.14% same same same

 UNEP 7,591,536 794,352 10.46% 7,591,536 794,352 10.46% 

Total 122,968,240 13,259,465 10.78% 122,968,240 13,259,465 10.78% 
Year 2002 2002 

UNDP 45,113,704 6,243,691 13.84% same same same

UNIDO 36,003,612 5,553,434 15.42% same same same

World Bank 64,364,770 7,105,698 11.04% same same same

 UNEP 9,502,751 657,606 6.92% 8,309,686 1,850,672 22.27% 

Total 154,984,837 19,560,429 12.62% 153,791,771 20,753,494 13.49% 
Year 2003 2003 

UNDP 36,462,175 4,460,764 12.23% same same same

UNIDO 30,047,948 3,822,504 12.72% same same same

World Bank 72,757,614 7,284,915 10.01% same same same

 UNEP 11,284,539 808,989 7.17% 9,965,748 2,127,780 21.35% 

Total 150,552,276 16,377,172 10.88% 149,233,485 17,695,963 11.86% 
Year 2004 2004 

UNDP 25,091,254 3,483,224 13.88% same same same

UNIDO 33,211,751 3,982,622 11.99% same same same

World Bank 77,538,041 7,478,826 9.65% same same same
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Agency Funds 
Approved 

for Projects 
and 

Activities 
(US dollars) 
per agency 

Approved 
Support 

Costs (US 
dollars) 

Percentage of 
Administrative 
Support Costs 

to Funds 
Approved 

Funds 
Approved 

using PWC 
Admin 

Allocation 
for CAP 

Support 
Costs using 

PWC 
Admin 

Allocation 
for CAP 

Percentage 
of Admin 
Costs to 
Funds 

Approved 
per PWC 

 UNEP 12,449,277 929,009 7.46% 11,066,167 2,312,118 20.89% 

Total 148,290,323 15,873,680 10.70% 146,907,213 17,256,790 11.75% 
Year 2005 2005 

UNDP 30,456,387 4,095,711 13.45% same same same

UNIDO 53,813,278 5,756,682 10.70% same same same

World Bank 75,456,515 7,318,868 9.70% same same same

 UNEP 12,751,995 928,555 7.28% 11,281,438 2,399,112 21.27% 

Total 172,478,175 18,099,816 10.49% 171,007,618 19,570,373 11.44% 
Year 2006 2006 

UNDP 15,935,717 2,967,597 18.62% same same same

UNIDO 21,208,848 3,337,931 15.74% same same same

World Bank 66,071,994 6,490,404 9.82% same same same

 UNEP 13,249,717 906,238 6.84% 11,844,850 2,311,105 19.51% 

Total 116,466,276 13,702,170 11.76% 115,061,409 15,107,036 13.13% 
Year 2007 2007 

UNDP 12,340,584 2,754,282 22.32% same same same

UNIDO 24,299,522 3,631,365 14.94% same same same

World Bank 66,829,831 6,860,290 10.27% same same same

 UNEP 14,991,156 1,093,137 7.29% 13,513,994 2,570,299 19.02% 

Total 118,461,093 14,339,074 12.10% 116,983,931 15,816,235 13.52% 
 Year  Total (1998 – 2007) Total (1998 – 2007) 
 UNDP  299,480,968 40,795,201 13.62% same same same

 UNIDO  311,404,302 39,855,229 12.80% same same same

 World Bank  616,010,768 62,065,721 10.08% same same same

 UNEP 99,368,767 8,391,396 8.44% 91,121,215 16,638,947 18.26% 

 Total  1,326,264,805 151,107,547 11.39% 1,318,017,253 159,355,098 12.09% 

              

AVERAGE ANNUAL AMOUNT             
 UNDP  29,786,988 4,081,827   same same 
 UNIDO  31,974,001 4,092,641   same same 
 World Bank  64,435,373 6,416,179   same same 
 UNEP 10,521,849 864,933   9,605,455 1,781,327   
 Total  136,718,210 15,455,580   135,801,816 16,371,974   
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Annex III 
 

ALLOCATION OF ADMINISTRATIVE AND NON-ADMINISTRATIVE COMPONENTS OF 
THE CAP BUDGET 

 
Agreed Allocation of CAP Budget between 
Administrative and Project Costs 

Administrative Costs Project Costs 

Head of Branch (1101) 100% 0% 
Network & Policy Manager (1102) 50% 50% 
Capacity Building Manager (1103) 50% 50% 
Monitoring and Administration Officer (1105) 100% 0% 
IS/RMP/CP Officer (1108) 50% 50% 
Secretary Chief 100% 0% 
Assistant & Monitoring & Administration (1304) 100% 0% 
Assistant IS/RMP/CP (1305) 50% 50% 
Paris Staff Level (1601) 50% 50% 
Advisory and Consultative Meetings – Paris (3301) 50% 50% 
Office Supplies  (Paris and ECA (4101) 50% 50% 
Non-Expendable equipment/computer – Paris and ECA 
(4201) 

50% 50% 

Office rental – Paris and ECA (4301) 50% 50% 
Rental and maintenance of office equipment Paris and 
ECA 

50% 50% 

Reporting/reproduction costs (5201) 50% 50% 
Communication and dissemination- Paris and ECA (5301) 10% 90% 
Regional offices staff and assistance 10% 90% 

 
---- 
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